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Blahoviščenije —  Zvestovanie Panny M árie —  od  akad. maliara M. Klim čáka —  v  chrám e v  Bačkove.

Sviatok Premenenia Pána
Dňa 6. augusta naša Cirkev oslavuje sviatok Premenenia Pána. 

Túto udalosť zo života Ježiša Krista zapísali traja evanjelisti: Ma
túš, Marek a Lukáš. Na Božej Službe v  tento sviatok číta sa o tej
to udalosti z evanjelia podľa Matúša, kde udalosť Premenenia je opí
saná, takto:

„Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jákuba a jeho brata Jána 
a vyviedol ich osve na vysokú horu, kde sa pred nimi premenil. Tvár 
sa mu zažiarila ako slnko a šaty sa mu zaskveli ako svetlo. A, Ha, 
zjavili sa im Mojžiš a Eliáš i zhovárali sa s ním. Vtedy sa ozval Pe
ter a povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu byť. Ak chceš, po
stavím tu tri stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. 
Ako tak hovoril, hľa, žiarivý oblak ioh zaclonil a z oblaku ozval sa 
hlas: „Toto je môj milý Syn, v  ktorom mám zaľúbenie. Jeho počú
vajte!" Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sá naľakali. Vte
dy Ježiš pristúpil (k nim), dotkol sa ioh a povedal: Vstaňte, nebojte 
sa!" Keď však pozdvihli svoje oči, nikoho nevideli, iba samého Je
žiša. Keď potom zostupovali z hory, Ježiš im prikázal: „Nikomu ne
povedzte o videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych!" (Mt 17, 
1—9).

V chronológii života Ježiša Krista bol to čas blízko pred utrpením 
Ježiša Krista. Hoci Ježiš Kristus učil apoštolov, že je prisľúbeným 

(Pokračovanie na 5. str.)

V M ODLITBÁCH NEUSTÁVAJÚCA 
BO H O R O D IČ K A . . .

Žiaden kresťan nepochybuje o  tom , 
že orod ovan ie  Panny M árie u Boha 
je  silné a účinné. Preto tak verí, že 
Boh na je j príhovor vypoču je jeho 
m odlitby . S lová: „M n oh o  zm ôže a 
veľm i je  účinná m odlitba spravodli
véh o" (Jak s, 16), platia nad každú 
pochybnosť o  Matke Božej, viac než 
o  iných svätých, pretože zďaleka pre
vyšuje ich svo jou  spravodlivosťou  a 
zásluhami.

Presvätá Panna M ária chce nám 
vždy p om ôcť, lebo  chce to , čo  chce jej 
Syn, k torý  p od fa  slov sv. apoštola 
Pavla „ch ce  všetkých  ľudí spasiť a pri
viesť k jasném u poznaniu pravdy" (1 
Tim 2, 4). Panna M ária chce všetkým  
pom áhať k dosiahnutiu spasenia. Za 
spravodlivých  sa prihovára, aby z o 
trvali v  dobrom  a v  B ožej m ilosti; za 
hriešnych, aby sa obrátili k Bohu a 
našli u neho m ilosť.

„N aoza j takéto presvedčenie n evd o
jak vedie k tom u, že Kristovi veriaci 
si m odlitbam i vyprosujú  ochranu Pan
ny M árie; stadiaľ totiž získavam e po- 

(Pokračovanie na 5. str.)



UPROSTRED PRÁZDNIN A DOVOLENIEK
Ako letí ten čas! Tak sa nám to zdá, ako včera, čo prišli deti domov zo školy a priniesli vysved

čenia. Odložili knižky, tašky a naradované sa dali do prázdninovania. Tie, čo prišli s dobrými znám
kami, zahryzli sa radostne do tohto  —. pre deti bezstarostného času vzduchu, vody a s ln ka . . .  Tie, 
čo  „n eza rezá va lf tak, ako sa patrí, prišli domov smutnejšie. Aj preto, že samy pobadali, že usilov
nosť sa vždy vypláca. A le niektoré aj preto, že si skazili ten  radostný prázdninový čas a museli 
doháňat zameškané.

Sme už v auguste a tie deti, čo  pred mesiacom nastúpili na prázdniny, sú už dnes opálené a roz
šantené. A čo  by aj nie, veď  dvojm esačný oddych im má poslúžiť na to, aby nabrali novej energie, 
nových síl, aby mohli, k eď  sa o mesiac ozve prvé zvonenie a ujo školník otvorí školskú bránu, po
kračovať tam, kde prestali.

Prázdniny nie sú pre ne iba dňami leňošenia, ale časom aktívneho odpočinku. Mnohé, najmä 
väčšie, ochotne pomáhajú pri rozličných prácach, aby sa jednak naučili, ako chutí robota, jednak 
preto, aby pomohli svojim rodičom alebo všade tam, kde je ich pom oc platná a potrebná, i aby si 
zarobili nejakú tú korunku, na ktorú sa toľko tešili, lebo veď  tie peniaze, čo si samy zarobia, vedia 
hriať a tešiť.

Netušia naše deti, naša mládež, aký iný život žili deti v minulosti, prípadne ešte  aj dnes v mno
hých krajinách sveta. Ani sa len nechýrovalo o prázdninových rekreáciách, o pionierskych tábo
roch, o cele j tej sústave zariadení, ktoré slúžia oddychu a pookriatiu mladého človeka v našom 
spoločenskom  zriadení. Je dobré s nimi o tom hovorievať, povedať im, že nebývalo tak, ako je dnes 
a poukázať i na to, čo všetko bolo treba urobiť, aké obety priniesť pre to, čo  dnes už máme.

Príležitosťou k tomu bude aj 29. august, keď  si pripomíname už 37. výročie Slovenského národ
ného povstania, tej význam nej epop eje  našich národných dejín, ktorá dištancovala náš národ od 
všetkého toho, čo  mu chceli nanútiť a ktorým  sm e sa prihlásili do veľkej rodiny demokratických 
národov v duchu nerozbornej bratskej jednoty s národom českým . Povstanie bolo jedným z tých 
vzácnych míľnikov na ceste  k radostnému dnešku a neodm ysliteľným  ohnivkom v reťazi národno
oslobodzovacieho boja našich národov.

V týchto páliacim slnkom  pretep lených  letných  dňoch, keď  sa vyberiem e na vychádzku do krás
nej prírody, zájdime na miesta, k toré sú poznačené krvou hrdinov Povstania a položm e kytičku 
kvetov na miesta, kde odpočívajú tí, čo neváhali v onom auguste 1944 nasadiť vlastný život za slo
bodu národa. Myslime na odkaz SNP, ktorým  je budovanie vlasti a mier. Ten mier, ktorý ešte stále 
nie je definitívnym vlastníctvom ľudstva, lebo stále oň treba zápasiť, stále treba preň pracovať a 
vynakladať veľa úsilia.

Práve začiatkom augusta si rok čo rok pripomíname od onoho roku 1945 — m emento japonských 
miest Hirošimy a Nagasaki, ktoré zničili am erické atóm ové bomby. Smrťou státisícov nevyvstala len 
veľká bolesť pozostalých za tými, čo  sa stali obeťou  ľudskej zloby, ale aj obava, čo  bude s ľudstvom, 
ak sa nepodarí zastaviť hazardérske sm rtiace kúsky podpaľovačov vojnových požiarov.

Tohto roku putoval po týchto m iestach aj Svätý Otec Ján Pavol II. a práve tu, pri pamätníkoch 
tých strašných hrôz, zaprisahal všetkých , ktorí majú v rukách osudy ľudstva, aby viac nedovolili 
hazardovať s jeho osudmi, aby urobili všetko a zabránili tak hroziacej skaze.

Sme šťastní, že žijem e v spoločenskom  zriadení, ktoré vynakladá všetko úsilie, aby nebolo viac 
vojen. V zriadení, ktoré sa usiluje o pokojný, m ierový život človeka a ktorého domáca i zahranič
ná politika sleduje tie najhumánnejšie ciele. V spoločenskom  zriadení, kde raz navždy prestalo vy
korisťovanie človeka  človekom , kde nikto nebohatne z nadhodnoty ľudskej práce, kde je každý 
odm eňovaný podľa spravodlivosti a kde je o každého občana postarané doslova od kolísky až po 
hrob.

Výraz tejto  radosti z našich skutočností sm e dali aj v tohtoročných júnových voľbách, keď sme 
odovzdali jednom yseľne svoje hlasy kandidátom Národného frontu, kandidátom radostného, mie
rového budovania. Hlasovali sm e za všetko to, čo  sa v našom spoločenskom  zriadení robí pre dobro 
človeka : za šťastné hry našich detí, za nové sídliská, za radostnú pieseň fabrických strojov, za 
šťastných ľudí. Uvedomovali sm e si, že naše hlasy sú hlasmi za zachovanie svetového mieru, za za
stavenie horúčkovitého zbrojenia, za uvoľnenie medzinárodného napätia, za krajší, radostnejší ži
vot všetkých  ľudí dobrej vôle na tejto planéte.

Naším hlasom za všetko toto je aj naša statočná každodenná práca. Po tieto dni aj práca na
šich poľnohospodárov, ktorí vynakladajú nezm erné úsilie, aby dostali do sýpok bohatú úrodu zrna. 
Je to práca celospoločen ský dôležitá, práca, pri ktorej treba veľa rúk a veľa pomoci. Aj mnohí 
z tých, čo prišli na dovolenku na vidiek, ochotne sa zapojili do žatevných brigád a i touto formou 
chcú pom ôcť k rýchlem u o. bezstratovém u zberu nového chleba.

A hoci sú aj prázdniny, hoci sú aj dovolenku, p^áca nem ôže zastať ani na chvíľu, Tí, čo sú doma, 
vynakladajú dvojnásobné úsilie, aby zastali aj prácu tých, čo užívajú zaslúžený oddych. Naše kú
p e le , rekreačné zariadenia, ozdravovne, liečebne, to všetko dnes patrí pracujúcemu človeku. Stre
táme tam ľudí rozličných profesií, veku a všetci napospol sme vďační nášmu spoločenském u zria
deniu, že tieto miesta už nie sú — ako tomu bývalo v neblahej minulosti — vyárendované len pre 
hŕstku tých, čo  si to mohli dovoliť.

I na dovolenke, rekreácii je dôležité, aby sm e sa neuzavreli iba do seba, ale aby sme prežívali dni 
zaslúženého oddychu spolu s druhými. Len vtedy bude dovolenka naozaj oddychom, len vtedy sa 
vrátime domov obohatení o nové dojm y, pookriatí a spokojní. (OM)
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Poznove sa chystáme osláviť význam nú epopeju  v  deji
nách nášho národa, slávne výročie Slovenského národného 
povstania. Dnes, po 37-ročnom  odstupe už nielen viem e, 
ale vidíme, počujem e a hmatáme, že zo  Slovenského národ
ného povstania vyrástla naša nová  radostná prítom nosť. Bu
dovateľský elán, ktorý sa tu rozbehol, hm ota, ktorá  sa tu 
šikovnými rukami našich pracujúcich stvárnila do kvitnúcich 
miest a dedín, do všetkého toho, čím žijem e, čo  nás o b k lo 
puje a čo robí náš život šťastným, m ajú svoje  pram ene 
v oných augustových dňoch, keď  naši vo jaci a partizáni, 
spolu s bratmi Čechmi, Rusmi a príslušníkm i m nohých iných 
národov, dali sa do nenávidených okupantov v  Povstaní, 
ktoré nebolo iba vecou  Banskej Bystrice, ani len vecou  Slo
venska, ale celej našej vlasti.

Básnik napísal:
Národ sa zdvihol k hviezdam , voľne lietal.
Povstania semä v nás už navždy klíči.
Slovenský národ zaslúžil si metál, 
vstal k boju  národ, čo bol holubičí.
Za život v  slobode v  tom  h istorickom  lete 
spievali hory piesne, čo  vrah neumlčí.
Vrahovia prehrávajú bo je  v  celom  svete, 
slovenské hory piesňou umlčia vždy štekot vlčí.
Keď si po tieto dni znova spom ínam e na slávny čas SNP, 

sme vďační hrdinom, ktorí neváhali po lož iť aj svoje  životy 
za náš nový život. Odkaz Povstania rozvíjam e statočnou 
prácou a bojom  za zachovanie svetového mieru.

(of)

Druhé zasadanie Svetovej rady mieru
Rok 1951 sa v  obrane m ieru začal prvým  zasadaním Sve

tovej rady mieru v  Berlíne a končil sa je j druhým  zasada
ním v dňoch 1.— 6. novem bra v o  Viedni. Pozrim e sa bližšie 
na program tohto zasadania, lebo na ňom  sa zrodili a boli 
hlásané myšlienky, ktoré aj dnes hýbu naším svetovým  zá
pasom za mier. N o treba hneď zdôrazniť, že aj keď  m yšlien
ky svetového m ierového hnutia za tridsať rok ov  nadobudli 
veľké rozšírenie po celom  svete a sa stali duševným  m ajet
kom ďalších stám iliónov ľudí, zápasiacich za mier, nebezpe
čenstvo vojny sa nezmenšilo, lebo všetko volanie m ieru
milovného ľudstva po odzbrojen í naráža na hluché uši mili- 
taristov a vojnových šialencov, ktorí stále stupňujú svoje

zbrojenie, čo  dnes už dosahuje hrozivých, obludných roz 
m erov  a nad svetom  visí D am oklov  m eč term onukleárnej 
katastrofy.

Sekretariát Svetovej rady mieru, p o  sv o jom  vyobcovan í 
z  Paríža, čosk oro  našiel svoj nový d om ov  v  Prahe, kde ď a
lej pokračova l v o  svoje j práci. U ž v  m áji zasadalo predsed
níctvo Svetovej rady m ieru v  Kodani a zanedlho, v  júli v 
H elsinkách. V Kodani sa znovu zdôraznila nutnosť uzavretia 
m ierového paktu m edzi veľm ocam i a v  H elsinkách sa pri
vítalo rokovan ie o prím erí na Kórei. Odtiaľ b o l poslaný aj 
protest vláde Spojených štátov proti odm ietnutiu víza d ele
gátom  Svetovej rady mieru, korých  predseda Rady bezp eč
nosti M alik pozva l do N ew  Yorku na prerokovanie záverov  
Varšavského m ierového kongresu. O viedenskom  zasadaní 
Svetovej rady mieru Československý výb or obrancov  mieru 
vydal knižku pod  n ázvom - „V  b o ji za m ier sú s nam i stá- 
m ilióny".

Z  tejto publikácie sa dozvedám e o  veľavýznam ných pre
javoch  predsedu Svetovej rady mieru Fréderica Joliota Cu- 
rieho, jej podpredsedu  Pietra N enniho, francúzského kato
líckeho kňaza abbé Bouliera, sovietskych  delegátov A le
xandra Kornejčuka, Iľju  Erenburga, zástupcu Číny Kuo-M o- 
Ža, a čo  je  pre nás kresťanov v  ČSSR dôležité, tu sa ozval 
aj hlas katolíkov z Československa. Z  úvodu  tejto publikácie 
vyberám e n iekoľko m yšlienok:

„S vetová  rada m ieru sa stáva čoraz konkrétnejším  ste
lesnením m ierových  úsilí n á r o d o v . . .  Je svedom ím  sveta, 
ktoré vysiela m ierové hlasy, upozorňujúce na nebezpečen
stvo v o jn y .. .  Je spravodlivým  súdom , ktorý chváli alebo 
haní skutky vedúcich  čin iteľov n á r o d o v . . .  Je stvárniteľkou 
verejnej m ienky ľudstva . . .  Postoj rakúskej vlády k delegá
tom  Svetovej rady m ieru, odop retie  víz, ťažkosti, spôsobené 
Pietrovi Nennim u —  na rozd iel o d  nekonečnej pozornosti, 
akou delegátov zahrňoval rakúsky m ierový výb or a nadše
nie, ktorým  ich pozdravovalo  60 tisíc V iedenčanov, p o ch o 
dujúcich v  m ierovom  sprievode 3. novem bra —  je charakte
ristickým.

V ojnoví podpaľači si zaumienili um lčať hlas obrancov  m ie
ru tým , že ich budú ignorovať, n o reprezentanti 562 m ilió
n ov  viditeľných pod p isov  zaregistrovaných stúpencov mieru 
a desiatok m iliónov tých, čo nesmú vyjadriť svoju  mienku 
pre teror, panujúci v  ich krajinách, je už dnes taký tábor, 
k torý  ignorovať nem ožno."

Prvým  rečníkom  na tom to  zasadaní Svetovej rady mieru 
bo l jej šľachetný a nesm rteľný prvý  predseda Fréderic Jo- 
liot Curie. Z  jeho prejavu je azda najdôležitejšie to, čo  p o 
vedal o  istých hlavných zásadách, ktorým i sa riadi Svetová 
rada mieru a v ôb ec  celé svetové m ierové hnutie. Z  týchto 
zásad vyzdvihol hlavne tri, k toré aj dnes tvoria  podstatu 
m ierového spolužitia n árodov. T ieto zásady uviedol F. Jo- 
liot Curie takto :

„1 . Sme presvedčení, že m ôžu  v  mieri vedľa seba žiť na 
svete rozličné režim y. Kto m á opačnú mienku, ten uznáva, 
že vojna  ie nevyhnutná, pretože cieľom  vo jn y  je dovoliť 
existenciu len jediného režim u. To znamená, nastoliť mier 
v o jn ou ; ale taký m ier nie je  m ierom , pretože je  založený na 
smrti, na zrúcaninách a na trvalej a oprávnenej nenávisti.

2. Sme presvedčení, že všetky spory m edzi národm i môžu 
byť urovnané rokovaním .

3. Vnútorné spory, všetky vnútorné otázky hociktorého 
národa, týkajú sa len obča n ov  toh o  národa, každá cudzia 
intervencia sa skôr— neskôr stane príčinou  vojny.

Ďalej Fr. Joliot Curie sa rozhodne vyjadril proti prete
kom  vo  zbrojen í a za cestu, ktorá jedine m ôže doriešiť všet
ky spory a dov iesť ľudstvo k trvalém u mieru. P ovedal:

„Je  jasné, že von k on com  odm ietam e takú cestu, ktorou  
sa chce dôjsť k rovnováhe, alebo dokonca  k prevahe tým , že 
sa stupňuje zbrojenie. N aším  návrhom  je cesta obm edzenia 
zbrojenia. Je jasné, že tá prvá cesta, ktorá vlastne vedie 
k pretekom  v o  zbrojení, k ochudobňovaniu  n árodov, n em ô
že byť ved om e pod porovan á  nijakým  národom . Za túto cestu 
m ôžu  byť len tí, k torí majú nesm ierne zisky z takých prete
k ov  a dúfajú, že budú m ôcť násilím diktovať svoj m ier . . .

A  teda akou cestou  treba ísť, aby každý m al v  nej potreb 
né záruky? II. svetový  kongres obrancov  m ieru vo  Varšave 
túto cestu naznačuje. H ov or í o  zbraniach hrom adného n iče
nia, ako je  atóm ová bom ba, aj o  zbraniach klasických. O 
prvých  sa už vyslovili stám ilióny ľudí v  Štockholm skej výz
v e ; a treba vzhľadom  k hroziacem u nebezpečenstvu ro z 
hodne žiadať je j zákaz a prísnu kontrolu  dodržiavania toh 
to  zákazu. Pokiaľ ide o  tzv. klasické zbrane, navrhuje 7. 
b od  varšavského kongresu, aby b o lo  znižené vyzbrojovan ie. 
Ak sa nastúpi cesta rovn ováhy obm edzením  zbrojenia, bude 

(Pokračovanie na 14. str.)



Jakub Spravodlivý
A poštoli sa rozišli p o  svete a on , Jakub M ladší, ostal 

v  Jeruzalem e. On bo l prvým  jeruzalem ským  biskupom .
V ýzorom  a postavou  b o l veľm i p od ob n ý  Kristovi, preto 

veľa  kresťanov cestovalo d o  Jeruzalem a, aby ho videli.
Chodil bosý, v  odeve z ľanového plátna. N ikdy nepil v í

no, ani nejedol m äso. Žil v  stálej kajúcnosti. Keď išiel do 
chrámu, prvokresťania  sa k nem u hrnuli, aby sa aspoň 
dotkli jeho plášťa. Jeruzalem  h o nazval Spravodlivým , a 
tak ho aj volali.

V 60. roku p o  Kr. poslal kresťanom  list —  p oso lstvo :
„Jakub, služobník Boží a Pána Ježiša Krista.
Bratia m o ji! Blažený m už, ktorý  vydrží v  skúške, lebo 

keď  sa dokáže spoľahlivým , dosiahne ven iec života, k torý  
Pán prisľúbil tým , čo  h o m ilujú!

N ikto nech nehovorí, keď  je  v  pokušen í: „B oh  ma p o 
kúša!" Pretože Boha nem ožno pokúšať na zlé a On sám ni
koho nepokúša. Každého pokúša jeh o  vlastná vášeň, lákavá 
a zvodná. Keď vášeň počne, p orod í hriech a keď  hriech d o 
zreje, zrod í smrť.

Preto odložte  všetku nečistotu  a priveľkú  zlobu  a so 
skrom nosťou  prijm ite (vo vás) zasadené slovo, ktoré má 
m oc spasiť vaše duše!

Buďte plniteľm i slova (Božieho) a nielen poslucháčm i.
Ak si n iekto m yslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na 

uzde, ale klam e svojho ducha, toh o  náboženstvo je  márne.
T oto je čisté a nepoškvrnené náboženstvo pred B ohom  

a O tcom : ujať sa sirôt a v d ov  v  ich  trápeniach a zachovať 
sa nevinným  od  sveta.

Ak plníte kráľovský zákon podľa  Písm a: M ilovať budeš 
blížneho ako seba sam ého, dobre robíte. Ale ak dávate 
prednosť osobám , páchate hriech a zákon  vás usvedčuje 
z  priestupku.

Bude to súd bez m ilosrdenstva proti takém u, čo  nekonal 
m ilosrdenstvo.

Čo osoží, bratia m oji, ak n iekto pov ie , že m á vieru, ale 
nemal by  skutkov? Či ho m ôže viera spasiť? Keď sa brat 
alebo sestra ocitnú nahí a pozbaven í každodenného ž iv oby 
tia a niekto z vás by  im  p ov ed a l: „C hoď te  v  p o k o ji! Z oh re j
te sa a nasýťte sa !" —  a nedali by  ste im , čo  potrebujú  v  
telesnej (núdzi), čo  by  (im) to  o sož ilo?  Takto aj viera, ak 
je bez skutkov, je m ŕtva. Vidíte, ako človek  býva  ospraved l
nený zo  skutkov a nielen zo  sam ej v iery ! L ebo ako telo bez 
ducha je m ŕtve, tak aj viera bez skutkov je  m ŕtva!

Bratia, neohovárajte jeden druhého! (Len) jeden  je Z ák o
nodarca a Sudca, k torý  m á m oc spasiť a zahubiť. A  kto si 
ty, že posudzuješ blížneho?

Kto vie dobre rob iť a nerobí, pácha hriech.
Predovšetkým , bratia m oji, neprisahajte sa ani na nebo, 

ani na zem . ani n ijakou inou  prísahou! Vaše „á n o" nech je 
„á n o" a „n ie" nech je  „n ie", aby ste sa nedostali pred súd!

V eľký účinok m á naliehavá m odlitba spravodlivého.
Bratia m oji, ak n iekto z vás zablúdil (preč) o d  pravdy, 

a dakto ho obráti, (taký) nech vie, že k to  obráti hriešnika 
z jeho bludnej cesty, zachráni m u dušu od  smrti a prikryje 
m nožstvo hriechov."

V kresťanskej m odlitebni Jeruzalem a čítali List Jakuba 
Spravodlivého, apoštola, prvého jeruzalem ského biskupa. 
O tom to Liste h ovoril celý Jeruzalem . Tvorili sa skupiny 
ľudí na uliciach a námestiach.

—  A viete, čo  on  chce? —  kričal na dav ľudí, k torí ho 
obstúpili, jeden  zo znám ych obča n ov  Jeruzalema. —  Keby 
on  kázal svoju  vieru, tie jeho dobré  skutky, —  kývli by  sme 
rukou. Ale on  chce zm eniť celý spoločenský poriadok , na 
ktorom  je vystavaný náš život. Z rovnáva bedárov  s m ajet
nými, o trok ov  so s lob od n ý m i. . .

—  A či bedári a otroci nem ajú dušu, ako m ajetní a s lo 
bodní? —  ozval sa ktosi z davu.

—  N eprerušuj, bedár! —  zakríkol h o  rečník, —  a silným 
hlasom  kričal:

—  Tu vám  prečítam  časť z jeho P osolstva :
Rozvinul papyrus a začal nahlas čítať:
„Bratia m oji, nedávajte prednosť osobám  v o  svoje j v ie 

re v  osláveného Pána nášho Ježiša Krista! P ovedzm e, že 
vo jde  ta, kde sa schádzate, muž so zlatým  prsteňom , v  skve
lom  rúchu a spolu  ta vo jd e  aj chudák v  ošarpanom  rúchu 
a vy by  ste venovali p ozorn osť tom u, čo  je  odetý  v  skve
lom  rúchu a povedali by  ste (m u): „T y  sa pekne usaď tu
ná!" a chudákovi by  ste poveda li: „T y  sa tam  posta v !" ale
b o : „Sadni si k m oje j p od n ožk e !" —  Či b y  ste v  duchu ne
robili rozdiely a neboli b y  ste zlom yseľným i sudcam i? P o

čujte, bratia m oji drahí! Vy ste chudobného zneuctili! Ak 
teda plníte kráľovský zákon podľa  Písm a: M ilovať budeš 
blížneho ako seba sam ého, dobre robíte. Ale ak dávate 
prednosť osobám , páchate hriech, a zákon vás usvedčuje z 
priestupku."

—  H otov á  revolúcia ! —  kričali jedni.
—  H lú p osť! R ybári ešte nevyvolali revolúciu ! —  utešo

vali sa nahlas iní.
—  V eď sú neučení a biedni, čo  takí zm ôžu !? —  ozval sa 

tretí, —  škoda sa zn ep ok ojovať!
—  O, neutešujte sa! —  ozval sa znovu iný. —  Pozrite sa 

na podstatu otázky rovnosti, k torej sa dotkol Spravodlivý. 
C ieľom  týchto ľudí je  naozaj revolúcia. Postavia na jednu 
roveň  všetkých  ľudí, —  uvidíte, že zlikvidujú otroctvo, — 
všetci bedári pôjdu  za nimi a s ich p om ocou  sa stanú úžas
nou silou.

—  Äno, naozaj, revolúcia ! —  ozval sa starý človek. — 
Ja som  zo  školy najučenejšieho rabína našej doby a ten 
pov ed a l: „N echajte kresťanov! Keď kresťanstvo je  od ľudí, 
zanikne. A keď  je od  Boha, je neprem ožiteľné."

—  Sú nebezpeční a zlí, treba ich likvidovať, treba ich sa
m ých postaviť proti Spravodlivém u, ako Kajfáš ich postavil 
proti K ristovi! —  zápalisto radil m ladý človek  so zlostným 
obličajom .

—  N ie je  pravda, m y nie sme zlí. N aopak, sme mierni. 
M y šírime lásku, m y nevraždím e, —  ozval sa hlas z davu.
—  Ale aby ste vedeli, že bedárov  sa vám  len raz podarilo 
oklam ať, vtedy, keď  súdili Krista . . .

N edokončil. Skupina sa obrátila na jednu stranu. Ulicou 
šiel Spravodlivý. Jeho chudý obličaj, svietil spravodlivosťou. 
Sprevádzali ho deti, držiac h o z oboch  strán za ruky. Ľudia 
odbehli, aby sa dotkli jeho šiat. Jakub Spravodlivý už 30 
rok ov  bo l b iskupom  Jeruzalem a . . .

Prešiel nám estím .
—  Veľký bude ten, kto zabije Spravodlivého! — zakričal 

ktosi z nenávisti.
—  N ie, ten bude zločincom ! —  odpovedala skupina be

dárov.

Bol rok  62. V Jeruzalem e zom rel Festus, rímsky vladár 
pre Judeu. M enovaný jeho nástupca. Albín, ešte neprišiel. 
T oto  využil židovský veľkňaz Anan, syn známeho Annáša. 
K Spravodlivém u sa pridávalo vždy viac ľudí. Kresťanstvo 
sa šírilo a preto Anan sa rozh od o l zahubiť apoštola Jakuba. 
Postavil ho pred súd veľrady a obvin il ho, že narušuje po
k o j a zvádza ľudí.

—  Verejne vyhlásiš, že Ježiš Kristus je falošným  Mesiá
šom , odvoláš všetko, čo  si dosiaľ učil, a takto odvrátiš ľudí 
od  Krista, —  prikázal súd veľrady.

Bola Veľká noc, Pascha, a v  Jeruzalem e bolo  veľa ľudí 
zo  všetkých  k ra jov  Judey, ktorí mali rozniesť slová Spravod
livého p o  celej Judei. A poštola  Jakuba vyviedli na vežu 
jeruzalem ského chrámu. D ook ola  chrámu stálo veľa ľudu, 
zišiel sa celý Jeruzalem .

Jeruzalem  sa teraz pozeral na vysokého, chudého človeka, 
biedne ob lečeného, bosého, s nepokrytou  hlavou. Jeho ob 
ličaj nikdy n ebol holený. H oci jeho telo b o lo  chudé od 
pôstu, jeho oči a obličaj žiarili svetlom  spravodlivého.

Ľud odrazu poču l hlasité slová farize jov  a zákonníkov:
—  Ó, Spravodlivý, k torém u máme všetci veriť! Ľud zblúdil 

a nasleduje ukrižovaného Krista. Povedz nám ty, kto je Je
žiš U križovaný?

Jakub pozdvih ol hlavu. Jeho tvár zažiarila. Bol rozra
dostený. On prehovorí pravdu. A ľud počul hlas Spravodli
vého z veže Jeruzalem ského chrám u:

—  Pýtate sa m a na Ježiša? On sedí p o  pravici veľkej Bo
žej sily a raz znovu príde v  nebeských oblakoch.

—  H osanna, H osanna! —  nadšene zvolal ľud.
N iekoľko m užov na veži chrámu chytilo Spravodlivého

a strm hlav ho zhodilo z veže. Jakub apoštol ihneď nezo
m rel. N iektorí chytili kam ene a dobíjali ho.

—  Pane Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo rob ia ! — za
šepkal um ierajúc Spravodlivý.

Jeden z prítom ných kňazov zakričal:
—  Prestaňte! Čo rob íte? Tento Spravodlivý sa modlí za 

vás k B ohu!
Jeden z najatých chytil kôl a udrel ním  apoštola po hla

ve. A poštol Jakub, Spravodlivý Jeruzalema, bol mŕtvy.

Vražda apoštola  Jakuba znepokojila  celý Jeruzalem. Nie
ktorí m iernejší Židia obvinili Anana z vraždy Spravodlivého 

(Pokračovanie na 15. str.)



(Pokračovanie z 1. str.)
Mesiášom, Božím Synom, avšak keď predpovedal apoštolom svoje 
utrpenie a smrť a videl ich smútoik, považoval za potrebné posilnil; 
ich vieru v jeho božstvo. Preto sa premenil pred nimi a tak im uká
zal svoju slávu. Okrem toho apoštoli ešte počuli svedectvo Boha 
Otca o Ježišovi: „Toto je môj milý Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 
Jeho počúvajte!" O tom neskoršie písal apoštol Peter vo svojom lis
te: „Sami sme boli očitými svedkami jeho veleby: Ako sa mu dostalo 
pocty a slávy od Boha Ot c a . . .  A my sme počuli, ako tento hlas pri
chádzal z neba, keď sme boli s ¡ním na svätej hore.'' (2 Pet 16— 18). 
A apoštol Ján tiež o tomto napísal vo svojom evanjeliu: „A  (my) 
sme videli jeho slávu, slávu, akú má Jednorodený od Otca, plný mi
losti a pravdy" (Jn 1, 14).

Dôvod Premenenia Ježišovho podáva veľmi jasne kondak tohto 
sviatku:

„Na hod preobrazilsja jesi, d jakože vmiščachu učenicy Tvoji, slá
vu Tvoju, Ghriste Bože, viďiša; da jehda Ťa uzrjat raspinajcma, 
stradanije ubo urazumijut voľnoje, mirovi že propoviďat, jako Ty 
jesi voistinnu Otčeje sijanije.''

„Premenil si sa na Hore, Kriste, Bože, a učeníci videli tvoju slá
vu, ako im ľudská prirodzenosť umožnila, aby mohli pochopiť aj 
tvoje utrpenie, až budeš ukrižovaný. A svetu, aby hlásali, že ty si 
skutočne Svetlo Otcovo."

Teda dôvod Premenenia Pánovho je posilnenie viery apoštolov 
v Kristovo božstvo, aby túto vieru ¡nestratili ani vtedy, keď ho uvi
dia pribíjať na kríž, a neskoršie, aby boli svedkami jeho božstva 
svojimi kázňami pri hlásaní evanjelia.

Cirkevná tradícia hovorí, že miestom Premenenia Pána bola hora 
Tábor. Preto na tejto hore svätá Helena, matka cisára Konštantína 
Veľkého dala postaviť chrám k úcte Premenenia Pána a neskoršie 
tam ešte vystavali viac chrámov a kláštorov. Avšak toto všetko v  13. 
stoiročí mohamedáni zničili a nové chrámy tam boli postavené až 
v roku 1860 a 1923.

Sviatok Premenenia Pána sa slávil na Východe už od 4. storočia, 
na Západe prevzali tento sviatok v  8. storočí. Sviatok sa slávil spo
čiatku v rôznom období a až neskoršie bol všeobecne ustálený deň 
Premenenia Pána na 6. augusta.

Bohoslužobné texty na tento sviatok zložili sv. Ján Damaský 
a Kozma Majumský (8. stor.).

A čo znamená sviatok Premenenia Pána pre ¡nás? Na toto nám 
odpovedá tropár sviatku:

„Preobrazilsja jesi na hori, Ghriste Bože, pokazavyj učeníkom 
Tvoim slávu Tvoju, jakože možachu: da vozsijajet i nam hrišnym 
svit Tvoj prisnosušonyj, molitvami Bohorodici, Svitodavče, slava Te- 
bi."

„Premenil si sa na Hore, Kriste, Bože, a ukázal si učeníkom svoju 
slávu, nakoľko toho boli schopní. Nech aj nám hriešnym svieti tvo
je svetlo. Na príhovor Bohorodičky. Sláva tebe. Darca svetla."

Teda, svojím sviatkom Premenenia Pán chce aj v  -nás posilniť 
vieru vo svoje božstvo, a my, slovami tropára prosíme, aby aj v  nás, 
vyznávajúcich a oslavujúcich Kristovo božstvo, v  deň sviatku, za
svietilo svetlo táborskej-nebeskej slávy, osvietilo naše duše, zme
nilo, premenilo aj nás a na príhovor Bohorodičky, aby toto božské 
svetlo sme uvideli aj vo večnosti.

V dni osláv tohto sviatku už dozrievajú plody zeme. Už v  Starom 
zákone bol predpis. Boží príkaz, z vďaky Bohu prinášať do chrámu 
na požehnanie prvotiny zemných plodov: „T o najlepšie, prvotiny 
tvojej pôdy prinesieš do domu svojho Pána, tvojho Boha" (Ex 23, 
19). A tento obyčaj požehnávať v chráme prvotiny je už v apoštol
ských ustanoveniach (4. storočie) a predpisuje to aj Šiesty všeobec
ný koncil roku 691, ktorý hovorí o požehnaní prvotín pšenice a hroz
na. U nás je obyčaj posvätiť klasy pšenice alebo chlieb z novej úro
dy, hrozno alebo jablká a včelí med s prosbou, aby tieto plody Pán 
Boh vždy rozmnožoval a aby požívajúcim ich dal zdravie tela a spá
su duše.

Vidíme, že toto je veľmi krásny obyčaj všenárodnej oslavy žatvy 
a vďaky našim hospodárom poľa.

(D okončenie z 1. str.) 
naučenie, ako naozaj M atka Vtelené
ho Slova je  aj našou M atkou," napí
sal Pavol VI. v  liste správcom  m a
riánskych svätýň (1. 5. 1971). Každé 
mariánske pútnické m iesto je  sve
dectvom  vypočutých  prosieb  na o r o 
dovanie M atky Božej. Z  te jto  príčiny 
„zástupy veriacich dnes rovnako ako 
v  minulosti prúdia na tieto miesta, 
kde sa duša priam o skúsenostne stý
ka so skutočnosťam i, patriacich d o  p o 
riadku vecí nev id iteľných . . . "  čítame 
ďalej v  spom ínanom  liste Pavla VI.

N aozaj sme šťastní, že m ám e u 
Boha „ v  m olitvach neusypajuščuju Bo- 
horodicu ", ktorej v  orod ovan í „ani 
hrob ani smrť nezabránili", spievam e 
v kondaku sviatku je j usnutia. O tom  
nám h ovoria  rozprávania o  je j zá
zračných ikonách  z našich pútnických 
miest. O každom  z nich m ohli by  sme 
povedať slová : „T am  sebi M arija 
(misto izvolila), čtoby  ot vsich ľudej 
/  proslavlena byla" (M. D zurinda: Lu- 
cinskaja Zorja). A  preto niet u nás 
dom u, chrámu, v  k torom  b y  sa nena
chádzal obraz M atky Božej, čo  i len v  
m odlitebnej knižočke. Je to  veľký 
prejav d ôvery  a nádeje v  je j ochranu 
a orodovanie.

N a železničnú stanicu pricestoval 
dvadsaťročný mladík, k torý  v o  vojne 
stratil ob e  oči. N a stanici ho čakala 
matka, k torá  o  tom  nevedela. Vlak 
zastal. M atka hneď zbadá svojho syna 
a prediera sa pom edzi cestujúcich k 
nemu. Vidí, ako m ladý vo jak  pom áha 
jej synovi zostúpiť z vlaku. V ojak ho 
potom  silno drží za ram eno a jej syn 
neisto kráča p o  nástupišti. M atka pri
behne k  nemu, zadíva sa d o  jeho tm a
vých okuliarov a oslov í h o . M ladík 
vystrie ruky, hľadajúc svoju  matku. 
Vtedy si m atka začne u vedom ovať 
synovu tragédiu, k torú  urobila neš
ťastná vojna  a zv o lá : „Syn m ô j! Čo sa 
ti stalo? Ani m a len nevidíš?"

M ladík sa hodí m atke ok o lo  krku a 
h ovorí je j:

—  M amička, nevidím  ťa ! Som  sle
pý. Ale cítim, že si tu !

A ko veriaci kresťania, svo jou  v ie 
rou  a láskou cítime, že je  pri nás 
Panna M ária, naša nebeská Matka, vo  
všetkých životných  okolnostiach, _ o 
ktorej spievam e: „R ad osť všetkých 
utrápených, zástankyňa prenasledova
ných, živiteľka hladujúcich, tešiteľka 
pohŕdaných, prístav p o  m ori plavia
cich sa, navštívenie chorých, ochran
kyňa a orod ovn ica  slabých, op ora  sta
roby, M atka najvyššieho Boha, ty si 
najčistejšia, ponáhľaj sa, prosím e, za 
chrániť svojich  služobníkov" (M ole- 
ben). Tak o  nej vyznávam e a verím e, 
že je  v  tom to  orod ovan í neustávajúca, 
o d  ktorého ju „an i h rob , ani sm rť ne. 
zabránili". František Dancák

SEDEM SKUTKOV TELESNÉHO 
MILOSRDENSTVA

4. N ahých priodieť
N ajhoršie zneuctenie človeka spočí

va v  jeho „obnažen í". Človek si pri
padá ako stratený, bezm ocný, keď  to, 
čo  by sme z hanby radšej ukryli, je 
dané verejnosti na posm ech a ľud
ským  rečiam .

O sv. Perpetue z afrického Kartága 
čítam e, že ako mladá, dvadsaťročná 
matka, dostala sa aj ona pre svoju  
lásku ku Kristovi do arény, kde sa



zhrom aždilo tisíce zvedavcov . Pustili 
na ňu zúrivú kravu. Zviera ju zrazilo 
na zem  a vláčilo p o  pieskovisku. Keď 
sa Perpetua prebrala z m dlôb a zba 
dala, že má na jednej strane roztrha
né rúcho, hneď si svoje telo cudne za 
kryla. Viac ju  boleli trhliny na šatách, 
ako krvacajúce rany na tele.

H anblivosť je prirodzený cit, k torý 
nám n edovoľu je obnažovať telo, n aj
mä niektoré jeho časti. Už H erod ot 
hovorí, že ukazovať nahé telo skoro 
u všetkých  barbarov  považovali za 
hanbu.

V Starom zákone čítame o  prvých  
ľuď och  A dam ovi a Eve, že keď  padli 
do hriechu, „poznali, že sú nahí, z o 
šili si figové  listy a spravili si záste
ry" (Gen 3, 7). Adam  a Eva sa teda 
začali obliekať preto, aby zakryli sv o 
ju nahotu. Zakrývanie svojho tela je  
teda prvým  účelom  šatstva aj dnes. 
Okrem  toho človek  si šatstvom  chrá
ni svoje telo proti počasiu, a to  pod ľa  
rôzneho ročného obdobia .

A ko veriaci kresťania m ám e pam ä
tať na také oblečenie, ktoré by dosta
točne zakrývalo naše telo. A by sme 
vedeli, čo  je m ožné, dôstojné človeka, 
čo je taktné, pekné a m ravné. N eraz 
sme svedkam i, že i do našich chrá
m ov prichádzajú m nohí, najm ä mladí, 
vo  veľm i n evhodnom  a nedostatoč
nom  oblečení. V evanjeliu čítam e, že 
keď apoštol Peter lov il ryby  na Ti- 
beriadskom  m ori a počul, že prichá
dza Ježiš, chytro „p reh od il na seba 
plášť, lebo n ebol ob lečen ý" (Jn 21, 6). 
S pod obným  úm yslom  m ám e prichá
dzať i m y do chrámu. Idem e na au
dienciu k samém u Bohu. N ech  o  tom  
svedčí aj náš zovňajšok, naše ob leče 
nie.

A tak vidím e, že proti tom uto te 
lesném u skutku m ilosrdenstva —  na
hých priodieť, prehrešujem e sa aj ta
kým to spôsobom . N ajm ä vtedy, keď  
sa sami nedôstojne a neplne ob lečie 
me, a že to neraz trpím e aj na inom .

Na prvom  mieste však dbajm e, aby 
sme tom uto skutku telesného m ilo 
srdenstva zadosťučinili v  priam om  
zm ysle slova. Zdá sa nám, že je  tu 
všetko v  poriadku. Dnes nahých niet, 
každý chodí pekne oblečený, o b ch o 
dy sú plné šatstva, ba aj naše šatní
ky a skrine. A  predsa i dnes je  m n o
ho nahých, ktorí nem ajú čo  ob liecť, 
ktorí sa v  noci prikrývajú  v recov i
nou, či zvyškam i šatstva.

U ž sv. Ján Krstiteľ napom ínal: „K to 
má dva obleky, nech dá tom u, kto ne
m á" (Lk 3, 11). Tabita šila chudobným  
vdovám  šaty (Sk 9, 36). Sv. A lžbeta 
Durínska šila šaty chudobným . Sv. 
Martin, biskup turský, ešte ako m ladý 
vojak  rozdával svoj plat chudobným . 
Rozťal m ečom  napoly svoj plášť a pri
odel polonahého žobráka. Sv. Kata
rína Sienská ešte ako m ladé dievča, 
darovala plášť chudobném u. Ešte v  
tej noci sa je j zjavil Spasiteľ a p o v e 
dal: „D céra , dnes si ma obliekla  a 
m oju  nahotu prikryla".

Istý žobrák prosil zbožnú  kňažnú 
o almužnu. Tá prikázala slúžke, aby 
mu dala košeľu. Slúžka priniesla hru
bú a roztrhanú košeľu  a chcela tým  
vyhnať žobráka. Kňažná ale poveda la : 
„Prines lepšiu košeľu  a uváž, ako by 
som  bola raz zahanbená pri posled 
nom  súde, keby Kristus túto košeľu  
ako dar o d o  mňa ukazoval pred ce
lým svetom ".

Sviatok Uspenia -  Usnutia -  Nanebovzatia Bohorodičky
Tento sviatok v  ¡našiah bohoslužobných knihách má názov: Usnu

tie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie. Je 
to sviatok na oslavu n a n e b o v z a t i a  Presvätej BohorodiokY 
s telom a dušou. U sp cnie —  usnutie —  je deň smrti Presvätej Bo
horodičky a volá sa Usnutím preto, lebo telo Presvätej Bohorodičky 
nebolo ponechané porušeniu v  zemi, ale spolu s dušou bolo vzaté 
do nebeskej slávy.

Naše evanjeliá sa končia opisom udalostí nanebovstúpenia Pána. 
Prečistá Panna Mária po tejto udalosti žila u sv. apoštola Jána 
v  Jeruzaleme a v  Efeze. Ne-máme presné údaje, koľko rokov ešte 
Prečistá Panna Mária žila ma zemi, kde a kedy zomrela. Len z cir
kevnej tradície sa dozvedáme tato:

Tri dní pred smrťou zjavil sa Prečistej Panne archanjel Gabriel 
a zvestoval jej od jej Syna Ježiša Krista čas jej odchodu do več
nosti. V deň jej smrti zázračne sa zišli v Jeruzaleme apoštoli. Ne
došiel lem apoštol Tomáš. Prečistá Panna Mária vyjadrila želanie, že 
chce byť pochovaná v  Getsemamskej záhrade. Sám Kristus viditeľne 
v  sprievode anjelov a svätých prišiel po dušu svojej Presvätej Mat
ky. Apoštoli v  sprievode spevu duchovných piesni odniesli jej telo 
do hrobu a v prielbehu ¡troch dní od hrobu neodchádzali. Tretieho 
dňa prišiel apoštol Tomáš a želal si posledný raz vidieť Presvätú 
Bohorodičku. Keď otvorili hrob, telo Prečistej Panny Márie tam ne
bolo, len „riza" (plášť), v ktorom bola Panna Mária pochovaná. 
Apoštoli pochopili, že prečistá Panna Mária bola vzkriesená a s te
lom a dušou bola vzatá do nebies.

Toto najdávnejšie zapísané podanie je v spise, ktorý v západnej 
Cirlkvi má názov „Prechod" (to je smrť) svätej Márie", (De transitu 
Mariae), na Východe ten istý spis má názov: Sv. Jána Teológa slovo
o  usnutí Presvätej Bohorodičky".

Autor uvedeného opisu o  smrti Prečistej Panny Márie je nezná
my. Jedni bádatelia myslia, že uvedený spis je z konca druhého sto
ročia, iní zas, že až z ikonca šiesteho storočia. Avšak v každom prí
pade táto tradícia, podanie, je od  apoštolských čias. Avšak píšu
o nej až v  štvrtom storočí. A na Efezsfcoim koncile rolku 431 bola 
vyhlásená dogma o Bohomateirstve Prečistej Panny Márie.

Jedni historici tvrdia, že Prečistá Panina Mária zomrela v  Jeruza
leme, a toto sa hovorí aj v bohoslužobných textodh tohto sviatku. 
Iní hovoria, že zomrela v  Efeze, kde vtedy žil apoštol Ján, a v Efe
ze ešte aj teraz chránia dom, v  ktorom mala bývať Prečistá Panna 
Mária, a hrob v  skale, z ktorého bola vzatá do nebeskej slávy.

Pohrebný plášť (riza) Prečistej Panny M árie sa prechovával v  Jeruzaleme 
a odtiaľ ho jeruzalem ský patriarcha Juvenál (±458) poslal do Carihradu cisárov
nej Pulchérii, m anželke cisára Marciána (430— 457), ktorá vystavala chrám 
k úcte Presvätej B ohorodičky v o  Vlachernách, predm estí Carihradu a do toho 
chrám u plášť položila . (O tom  píše sv. Ján Dam ascénsky vo  svojej druhej kázni 
na U spenie a odvoláva  sa na nám  neznám u „Histórtiu Evtýmia"). Tento plášť 
Presvätej B ohorodičky Carihradčania nosili v  procesii v o  veľkých  nebezpečen
stvách pre m esto Carihrad, keď  boli obkľúčen í nepriateľm i, prosiac tak pom oc 
a ochranu Presvätej B ohorodičky . (Jedna z takýchto procesií je spojená s na
šimi eparchiam i). T oto  „P oložen ie  čestného plášťa Presvätej Bohorodičky vo 
Vlachernách" —  pod ľa  nášho kalendára m á pam ätný deň 2. júla).

Sv. Ján Damascénsky (+749) zanechal nám tri svoje kázne na Us
penie Presvätej Bohoírodičky a v jednej z nich hovorí: „Patrilo sa, 
aby Ten, ktorý zachránil jej panenstvo pri svojom narodení, zachrá
nil aj jej telo od rozkladu po smrti. Patrilo sa, aby tá, ktorá v svo
jich objatiach nosila Tvorcu ako Dieťa, prebývala v nebesiach. Patri
lo sa, aby tá, ktorá videla svojho Syna na kríži, pozerala sa na 
Neho ako sedí s O tcom . . ."

Bohoslužobné texty sviatku Usipenia, zložené s v. Jánom Damas
cénskym, podávajú 'nám vieru v  nanebovzatie Prečistej Panny Má
rie.

Sviatok Uspenia Prečistej Panny Márie začali najprv oslavovať 
v  Jeruzaleme, a to skoro po Efezskom koncile (431) a potom sa 
sviatok rozšíril po  celom Východe a svätil sa 15. augusta. Na Zápa
de najprv začali sláviť tento sviatok za pápeža Sergeja I. (687— 701)



v Ríme a z Ríma sa sviatok rozšíril do iných krajov Európy a slávi 
sa tiež 15. augusta.

Viera v nanebovzatie Prečistej Panny Márie je v  Cirkvi od apoš
tolských čias, bola všeobecnou a za dogmu ju vyhlásil pápež Pius 
XII. (ti958) Apoštolskou konštitúciou Najštedrejší Boh dňa 1. no
vembra 1950 celému svetu slávnostne: „ .. . definujeme, že je Bohom 
zjavené: Nepoškvrnená Bohorodička Mária vždy Panna bola po 
skončení zemskej životnej púte s telom i dušou vzatá do nebeskej 
slávy". Tento článok viery bol vyhlásený nie ako nová náuka Cirkvi, 
ale ,na Božiu slávu, ,na zvýšenie úcty Panny Márie.

Túto pravdu viery podáva aj komdak sviatku U,spenia:
„V molitvacih neusypajuščuju Bohorodicu, i v  predstateľstvach 

nepreložnoje upovanije, hrob i umerščvlenije ine uderžasta: jakože 
bo Života Mater ko životu prestaví, vo utrobu Vselivyjsja prisino- 
divstvenniuju."

„Ani hrob ani smrť .nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás usta-
• vične modlila. Stala sa našou pevnou nádejou. Darca života ju uvie
dol do večnej blaženosti, lebo v jej panenskom lone prijal telo."

A trapár sviatku dáva ,nám podstatu sviatku U spenia —  Nanebo
vzatia Prečistej Panny M árie:

„Vo roždestvi ďivstvo sochranila jesi, vo uspaniji mira ne ostavila 
jesi, Bohorodice, prestavilasja jesi ko životu. Mati suš či Života, i m o
litvami Tvojimi izhavľaješi ot smerti duši naša.''

„Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, pri smrti svet 
si neopustila. Odišla si do večnej blaženosti, lebo si Matika Života 
a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše."

Bohoslužobné texty tohto sviatku nás učia, že Uspením Prečistej 
Bohorodičky dostali sme v  nebi mohutnú Zástupkyňu ,a Ochranky
ňu. Náš ľud o tomto vedel odpradávna. Preto zložil na česť Presvä
tej Bohorodičky veľa duchovných piesní, ktorými sia pýši naša Cir
kev. Uspenie Prečistej Panny Márie je najväčším mariánskym sviat
kom. A :na tento sviatok v minulosti naši predkovia išli na odpusto
vé miesta v procesii, peši, stovky kilometrov, oslavujúc Piannu Má
riu piesňami a modlitbami. Tie piesne tvorili sami veriaci, rozná
šali ich a učili sa ich v  procesiách a na miestach odpustov, kde ich 
spievali celú noc, preberali od druhých procesií ich piesne a priná
šali ich do svojej farnosti. Tak máme veľa mariánskych piesní, 
ktorých krásou mohol by sa popýšiť hociktorý kultúrny národ vo 
svete. Len aby láska našich predkov k Presvätej Bohorodičke sa 
rozvíjala aj v  našom pokolení podľa ich vzoru. V tejto láske aj my 
prevolajme slovami, ktoirými sa končí každá stichira tohto sviatku: 
„Blahodatnaja, radujsa! S Toboju Hospoď, podajaj mirovi veliju 
milosť! —  Milositíplná, raduj sa! Pán s tebou, On skrze teba udelí 
svetu veľké milosti".

Buďme presvedčení, že keď v procesii Uspenia vysielame k Bohu 
naše modlitby —  piesne slávy Bohorodičke, tá „veľká milosť" osvie
ti aj nás a ostane s nami.

Je u nás obyčaj na sviatok Uspenia prinášať do chrámu na požeh
nanie z e l i n y .  Je to posvätenie liečivých rastlín, aby Pán Boh 
dal svoju milosť tým, ktorí budú tieto zeliny užívať vo všetkých 
dobrých potrebách.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Nedeľa Všetkých Svätých

(Dokončenie)
Treba nám vedieť údaje aj o historiokosti životopisov svätých, 

pretože z tejto stránky je veľa pochybností. Už od samého počiat
ku boli snahy zakryť historickosť svätých, hlavne mučeníkov. Tak 
v dobe prenasledovania umučených likvidovali bez stopy, napríklad 
spálením, vhodením do mora, rieky, aby kresťania nemali telo-re- 
likvie umučených, ako názorný dôkaz ich existencie. Aj v našich 
časoch sa popiera existencia svätých, kladú sa pred čitateľov p o 
chybné údaje.

A pravda o svätých je táto :
Opisy životov a skutkov osôb svätých, ktorí rôzmym spôsobom 

oslávili Boha, sú také dávne v  kresťanstve, ako dávnou je Kristova

Zachovať tento skutok telesného 
m ilosrdenstva m ám e rovnakú m ož
nosť aj dnes. N iekedy to robím e, ani 
sami o  tom  nevieme.' K oľkokrát už 
napr. p om ohol aj náš Červený kríž, 
keď  daroval biednym  a nešťastným  vo 
svete form ou  konkrétnej pom oci, šat
stvom  a bielizňou. A že v  tom to  mám e 
určitý podiel aj my. N ech  nás hreje 
vždy myšlienka, ktorú  povedal abbé 
P ierre: „Č lovek  sa zachráni až v o  
chvíli, keď  sa sám stane záchrancom ".

František Dancák

OČISTNÁ CESTA DU CH OVNÉH O 
ŽIVOTA

(Zhovievavosť Božia)

Z hovievavosť a trpezlivosť Božia 
voči č lovek ov i dokum entuje nesm ier
nu lásku Boha k ľuď om . Je to ta jom 
stvo, ktoré ťažko chápe ľudský ro 
zum. V ľudských  predstavách trestá 
Boh hriech a zločin  s akým si otáľa
ním  a prieťahom . Ľudská prirodzenosť 
však požaduje, aby Boh pom stil ne
vinnú krv  a porušenie zákonov ihneď.

Chráňme sa m yšlienok, že by  spra
vod livosti n ebolo  zadosť učinené. 
Všetka spravod livosť sa vyplní, a to  v  
m iere spravodlivej a presnej. Ani jed 
na slza, vyplakaná m atkou alebo si
rotou , či ubiedeným  v  b o ji života, ani 
jedno bezprávie a krivda neunikli a 
neunikne Božiem u oku. B olo by  však 
op ov áž livosťou  určovať čas, či ok a 
mih, kedy sa Boh m á pom stiť a ako 
sa m á pom stiť nad nespravodlivosťou, 
ktorú  rozum ní tvorovia  páchajú.

Boh je  spravodlivý Sudca, ktorý 
vyrovná  všetky účty. N ežiadajm e, aby 
jeho pom sta sa uskutočnila pred na
šimi očam i, aby sme m u m ohli d o 
svedčiť, či zatlieskať. On nie je p o 
vinný prispôsobiť sa našim plánom , či 
chúťkam. On nepotrebu je našu du
chaplnosť, ani náš rozum , ani našu 
p om oc, aby uskutočnil svoje  n ep och o
piteľné plány a zám ery. Božia zhovie. 
vavosť je veľkým  dobroden ím  pre člo 
veka.

Aj m y sme prestúpili zákon Boží, 
odop reli m u poslušnosť a spáchali 
všelijaké neprístojnosti a krivdy. Je 
m ožné, že sme sa azda aj m y odvážili 
Všem ohúcem u odp orova ť a vyzývať 
ho k spravodlivém u hnevu. A  keby 
bo l vtedy postupoval pod ľa  našich 
unáhlených a netrpezlivých predstáv, 
čo  by  b o lo  s nami dnes?! M ohol to 
urobiť, m al na to  právo a satan by 
veleb il tento čin, lebo by  nás mal vo 
svo je j m oci. Ale Božia zhovievavosť 
dom inuje pre dob ro  človeka.

Prem editujm e si d ôv od y  dlhej B o
ž e j trpezlivosti a úžasnem e nad Božou 
m údrosťou , láskou a zhovievavosťou . 
Boh je  O tcom  všetkých ľudí, nielen 
nás. N esm iem e sa nad n ikoho p ov y šo 
vať, ani byť pyšní na svoju  bezhrieš- 
nosť, lebo Boží pohľad je iný ako 
náš! A napokon, čo  m áme, čo by sme 
neboli prijali o d  Boha? Ak sme sa 
udržali v  službe B ožej dobre, to  je 
Božia m ilosť. Božia pom oc a ochrana, 
nie je to  nijako naša zásluha. „A k  
všetko urobíte, čo  sa vám  rozkázalo, 
p ov ed zte : sme neužitoční sluhovia. 
U robili sme, čo  sme boli povinní u ro 
b iť!"  (Lk. 17, 10)

Boh miluje všetkých  ľudí láskou 
nesm iernou, čo  nem ôže pochop iť ľud-



ský rozum . Prichádza m u za ťažko 
stratiť čo  len jediného človeka. Božia 
láska k blúdiacemu človek ov i je  n e
opísateľná. Evanjelium nám k  tom u 
podáva vysvetlenie v  podobenstve o 
m árnotratnom  synovi. Táto perla vo  
svetovej literatúre nám názorne ob jas
ňuje lásku nebeského Otca k  nám ľu 
ďom . Pri tom  však sa uspokojm e, že 
všetko zlé bude potrestané a všetko 
dobré odm enené v  m iere najvyššej 
spravodlivosti. Jednotlivci musia B o
ha uzm ieriť alebo tu na zem i, alebo 
vo  večnosti. Ľudské pokolen ia  budú 
splácať svoju  dlžobu  ako pokolen ia  
už tu na zemi. Treba preto využiť čas 
na satisfakciu, ináč nám  m ôže S tvo
riteľ povedať, ako poveda l o  n ep lod 
nom  figovníku. (Lk 13, 7)

Stvoriteľ vid í všetko naše dianie a 
mlčí. Očakáva a znáša nás s láskou 
a povzbuduje nás, aby sme lepšie k o 
nali, zlo oľutovali a dob rom  nahradili 
všetko pokazené a nakazené. Zahŕňa 
nás svojim i vnuknutiami a dokonca  
dôkazm i otcovskej lásky, náklonnosti 
a priazne. —  Buďm e trpezliví i b laho, 
voľn í v  prospech  druhých ako je  On 
trpezlivý a b lahovoľný v o č i nám. V 
tom to duchu nás povzbudzu je aj sv. 
Pavol v  liste k E fezanom  4, 3— 4: 
„Znášajte sa navzájom  v  láske a usi
lujte sa zachovať jednotu  ducha vo  
zväzku p ok o ja ! Jedno Telo, teda i 
jeden  duch, tak ako ste bo li povolaní 
v  spoločnej nádeji svojho povolan ia !"

Mária, M atka plná bolesti a prí
kladnej trpezlivosti, nauč nás byť p o 
korným i a trpezlivým i, aby sme našli 
pravý p ok o j v  Bohu!

Mikuláš M ariánsky

M ATKINO VYZNAČENIE

M išo sa vracal z  práce z m esta. Z o 
stúpil z  autobusu a p obra l sa do krč
my. Tam pil, až kým  neprepil p os led 
ný halier. Potom  už m árne prosil, 
drankal, sľuboval, že to  zajtra zapla
tí, ba i búchal p o  stole a hrešil. N ič 
nepom ohlo. Vedúci m u od v rk o l:

—  Už si dosť opitý. D ostaneš zas, 
až budeš m ať peniaze.

M išo sa poobzeral, či by  sa nem ohol 
prikm otriť k n iektorém u stolu, kde 
by sa m u ušiel nejaký pohárik. Ale 
hneď zbadal, že n epochodí. Takého 
spoločníka si n ikto neprial. R ozzúre
ný vstal od  stola, búchol dverm i a 
začal akoby pre seba:

—  Zabijem  každého. Dnes im  je 
všetkým  koniec. N eušetrím  nikoho. 
D ozvedia sa, k to  som  ja.

D om a m anželka Julka vedela, čo  
to  značí, ak je j m anžel nepríde z prá 
ce dom ov. N avečerala sa s trom a syn
mi. D vaja mladší sa už u ložili na o d 
počinok. Najstarší, Slavko, chcel d o č 
kať príchod o tcov , aby chránil m am ič
ku. Julka zhrievala pre m anžela v e 
čeru, aby n ebolo  zle, že nem á teplé 
jed lo. Konečne počuli vyhrážajúci hlas. 
Vedeli, že už prichádza. Julka sa 
chvela a bledla. Slavko ju  u tešoval:

—  N ebojte  sa m am ička, ja  mu n e
dovolím  vám  ublížiť.

M išo vošiel do kuchyne napálený 
ako hrom  a chcel vyraziť svoju  zlosť 
na manželke.

—  Ty pľuha jedna, —  zreval, —  a 
už sa hnal päsťam i proti Julke. Vtom  
mu skočil do cesty Slavko, m ocne mu 
chytil obe ruky a zvola l:

Cirkev. Počiatok a základ životopisov svätých nachádzame v Skut
koch Apoštolov, kde sú opísané skutky a diela ako jednotlivých 
apoštolov, tak aj iných spravodlivých. Zapísané boli evanjelistom 
Lukášom na zachovanie ich pamiatky a ina návod k nasledovaniu 
všetkým veriacim v  Krista.

Podľa príkladu evanjelistu Lukáša postupovala prvotná Cirkev. 
Keď sa začali prenasledovania, všade boli ľudia, ktorí zapisovali 
udalosti mučeníkov. Keď sa prenasledovanie rozrástlo, boli Cirkvou 
ustanovení rýchlopisci, ktorých úlohou bolo zapísať celý chod mu
čení, a to svedomite a pravdivo, a tieto údaje sa zapisovali do 
zvláštnych kníh, zvaných Martyrológium. Veriaci ich považovali 
nielen za pravdivé a presné, ale mali ich v takej úcte, že v pamätné 
dni svätých po prečítaní Svätého písma čítali sa veriacim v chrá
moch. Protokoly z výsluchov a súdov mučeníkov tiež písali štátni 
úradníci na súdoch a boli určené pre archívy prokonzulov. Kresťa
nia sa snažili dostať protokoly často za drahé peniaze podplatením 
súdnych úradníkov. Tie protokoly kresťania prikladali k aktom mu
čeníkov a niektoré z nich sa zachránili v origináloch, niektoré v opi
soch pri tzv. „čítaniach". Svedectiev historickosti zápisov o priebe
hu mučení je veľa: nariadenia rímskych pápežov, patriarchov a bis
kupov. Za účelom spomienok výročí mučeníkov boli robené kalen
dáre, martyrológiá. Potom sa začali vytvárať Zborníky krátkych 
životopisov mučeníkov a svätých pre bohoslužobné potreby, ktoré 
sa volajú Synaxármi. Tieto životopisy sa čítali na bohoslužbe v deň 
alebo sviatok svätého.

Keď prestalo prenasledovanie Cirkvi roku 313, začalo sa zbiera
nie zápisov o utrpeniach mučeníkov. Vo východnej Cirkvi prvým 
takým zberateľom bol Eusébius, biskup Cézarey Palestínskej (±338), 
ktorý najprv pozbieral údaje o živote mučeníkov palestínskych 
a potom sa obrátil na cisára Konštantína Veľkého, aby zo všetkých 
sudcovských miest rímskeho impéria mu vypísali a poslali protoko
ly zo súdov mučeníkov. Cisár v tejto veci mu vyšiel v  ústrety a Eu
sébius, majúc súdne dokumenty, zastavil 12 kníh, ktoré obsahovali 
životopisy a hrdinstvá mučeníkov —  mužov, žien, detí, junákov 
a dievčat zo všetkých provincií rímskeho impéria. Spisy Eusébia sa 
nám nezachovali v  origináli, ale zachovali sa nám v  spisoch iných 
svätcov a Učiteľov Cirkvi, ktorí zapísali tie životopisy do svojich 
spisov.

Avšak zachovalo sa aj veľa originálov týchto aktov mučeníkov, 
napr. Martýrium Polycarpi (Cirkev vo Smyrne upovedomuje ostat
né cirkvi o smrti sv. Polykarpa. Zachoval sa text grécky, ktorý má 
veľký historický význam), Akty mučeníctva sv. Karpa, Papyla 
a Agathonices (biskup Karpus a ostatní boli odsúdení na smrť upá
lením za Marka Aurélia), Akty sv. Justína (bol sťatý v Ríme —  ob
sahujú súdne akty a priebeh popravy). Akty sv. Apolonia (opisuje 
sťatie vzdelaného kresťana Apolonia), Akty sv. Peopetuy a Felicity 
(podáva mučenícku smrť mladej matky Perpetuy s dieťaťom na ru
kách, spisy zostavil očitý svedok pri poprave roku 203), Akty 40 
mučeníkov —  vojakov popravených za cisára Licinia atď.

Ďalej životopisy svätých spísali velikáni Cirkvi a dejín: Klement, 
pápež a mučeník (Ť101), Cyprián, mučeník (Ť258), Atanáz Veľký, 
patriarcha alexandrijský (Ť373), Ambróz, biskup milánsky (±397), 
Bažil Veľký, arcibiskup Cézarey v Kapadócii ( f 379), Gregor Nisský, 
biskup a Učiteľ Cirkvi (Ť395), Dionýz Areopagita, mučeník, Cyril, 
patriarcha jeruzalemský (Ť386), Cyril, patriarcha alexandrijský 
(Ť444), Maxim Vyznavač (±662), Hieronym, Učiteľ Cirkvi (±419), 
Efrém Sýrsky, Učiteľ Cirkvi (±373), Ján Zlatoústy —  patriarcha Ca
rihradský (±407), Gregor —  pápež (±604), Lev —  pápež (±461), Ján 
Damašský (±749), Ján Lestvičník (±600), Andrej Krétsky, biskup 
(±720), Sofrón, patriarcha jeruzalemský (±638), Taras, patriarcha ca
rihradský a iní. Životopisy svätých sú aj u historikov: Kedrina, his
torika gréckeho, Sokrata, scholastika konštantinopolského a iných.

Aj v ďalších stáročiach Cirkev bola ozdobovaná spravodlivým 
životom pustovníkov, vyznavačov, obrancov viery, svätcov. Cirkev 
dbala, aby aj títo neupadli do zabudnutia. Tak do knihy Životopisov 
svätých vošli po mučeníkoch vyznavači, potom askéti a tí sú stále aj 
doteraz. Cirkev aj teraz vyhlasuje svätých.



Je ešte ďalšia námietka: životopisy svätých —  to sú legendy, ale
bo je v nich veľa legendárneho. Aká nevedomosť! Legenda —  od 
latinského slova „lego —  čítať", legenda —  „to, čo treba prečítať",
— v cirkevných bohoslužbách sa nazýva „otenije —  čítanie", zo 
Svätého písma alebo životopisu svätého. Život svätého v „čteniji" 
sa čítal na jeho sviatok pre oboznámenie veriacich so životom svä
tého a ako pohnútku na nasledovanie svätého. Teda slovo „legenda" 
neznamená to, čo teraz nazývame legendou —  výtvorom obyčajnej 
fantázie, bez žiadnej historickej osnovy a ceny, neoznačuje rozpráv
ku, fantáziu, vymyslenú bájku, ale označuje „čtenije", to čo na svia
tok svätého bolo treba čítať na bohoslužbe a v našich časoch sa vy
necháva, aby bohoslužba nebola príliš dlhá. Je pravdou, že v  stre
doveku sa vytvorili rôzne náboženské poviedky o Kristovi, apošto
lovi Penoví, niektorých svätých, a tie poviedky nazvali „legenda
mi". V takýchto prípadoch pod tým slovom rozumieme „vymyslené 
rozprávky". Tiež sa pripúšťa, že v priebehu vekov k životopisom 
svätých opisovatelia 'niečo doložili alebo zveličili zázraky svätých, 
čím život svätého nadobudol podobu legendy —  poviedky. K tomu 
sa Cirkev postavila veľmi kriticky. Všetky tie „doložky" už dávno 
zmizli zo životopisov svätých. Svätí nepotrebujú zveličovania. Cir
kev oddelila nehistorické vložky od historickej skutočnosti, pretože 
kresťanská pravda je taká slávna a jasná a príklady kresťanských 
čností v životopisoch svätých tak svietia, že nie je potrebné ešte pri
berať aj fantáziu.

Niektoré osoby v  životopisoch svätých radi čítajú udalosti o  zá
zrakoch. Aj tie sú redukované na minimum, lebo neveriaci by mohli 
pokrútiť hlavou, pochybovať. Koniec koncov nie zázrak nás formu
je duchovne, ale život svätého. Na život svätého sa pozeráme aiko 
na človeka práve takého, ako my, so všetkými ľudskými slabos
ťami, aby sme ukázali, ako on vyrastal až do výšin svätosti, aby sme 
ho mohli nasledovať. Nie zázrak je dôležitý, ktorý vykonal, ale to, 
ako sa zachoval vo výnimočných životných situáciách, čo povedal, 
čo učil, lebo toto je meradlom ¡našej kresťanskej morálky.

Avšak musíme poznamenať, že zázraky boli, tvorili sa divné veci, 
lebo bez nich kresťanstvo by bolo likvidované už Nerónom. V kres
ťanstve bola Božia sila, prejavovaná zázrakmi, a to tak silne išlo 
dopredu v priebehu 300 rokov prenasledovania, že keď po niekoľ
kých rokoch slobody, ktorú Cirkvi dal Konštantín Veľký, Julián 
Apostata znovu nastolil pohanstvo silou úradu a armády, ono už 
nemalo života, ani nemalo návratu. „Legendy" ho neprekonali, 'pre
konala ho p r a v d a .

Uvediem veľmi krásny príklad. Zomrela svätá Makrina, sestra 
svätého Bažila Veľkého a svätého Gregora Nisského. Jej brat, bis
kup a Učiteľ Cirkvi Gregor Nisský píšúc o jej smrti svojmu a jej 
bratovi Petrovi, biskupovi v Sebaste, vedel, že Makrina robila zá
zraky, avšak ich nespomína, hovoriac: „O  jej zázrakoch tu nehovo
rím. Mnohí ľudia len to veria, čo sami môžu urobiť, a čo je nad ich 
sily, v to neveria. Preto nespomínam jej zázraky, ktoré urobila 
a k nim podobné. Hoci toto všetko je pravda, prejdem to mlčky, aby 
som nebol príčinou hriechu ¡nevery ľudí slabých, ktorí nevedia, že 
Boh ¡podľa miery viery delí svoje dary . . . "

Životopisy svätých v  priebehu celých dejín Cirkvi slúžili aiko vzor 
a príklad správania sa a života veriacich. Prví kresťania spisovali 
miere preto, aby dali veriacim príklad —  vzor života a správania sa 
životopisy svätých nielen preto, aby zaznamenali históriu, ale v  prvej 
v živote. Krátko, po dnešnom ¡povedané, bolo to k r e s ť a n s t v o  
v p r a x i ,  ktoré možno vidieť, obdivovať ho, milovať a nasledo
vať.-Bola to prvá m o r á l k a  kresťanov. Jasná, prostá, nekompli
kovaná, ako jasné a nekomplikované je evanjelium. Je to prvá mra- 
vouka Cirkvi, a vo východnej Cirkvi zostala ňou až doteraz. Buď
me jednoduchými v pravidlách kresťanskej morálky ako prví kres
ťania. Morálka v  podobe učených kníh nepriťahuje, pretože morálka 
nie je veda, je to —  čestný život. Životopisy svätých považujeme za 
dôležitejších nositeľov kresťanskej morálky ako všetky knihy uče
ných moralistov. Nech k dnešnému človekovi ¡prehovorí sám život, 
život svätých, lebo cez neho hovorí sám Boh. Augustín vzal do ruky 
Život svätého Antona Veľkého a stal sa svätým. Ignác vzal do ruky

—  D osť, ani krok, správajte sá
slušne!

—  N eublíž mu, syn m ôj, veď  je  to 
o'.ec, —  prosila matka.

—  N už nech sa správa ako otec, — 
odp oveda l Slavko.

O iec sa cítil bezm ocný. Keď mu 
Slavko pustil ruky, treskol p o  okne, 
až sa rozletelo na kusy a jeho treskot 
silno zaznel v  tichu večera. Susedia sa 
zbehli, čo sa to  deje. M išo vbehol do 
spálne, hodil sa na posteľ a o  chvíľu 
chrápal.

—  Syn m ôj, i ty tak budeš trápiť 
svoju  rodinku ako otec? —  spýtala sa 
smutne Julka Slavka.

—  N ikdy, —  odvetil rázne Slavko
—  m oja  rodina nesm ie poznať kríž, 
k torý  m y znášame.

Slavkovi prišiel čas ženby. Bol pek 
ný, svižný a vtipný. D ievčatá sa za 
nim  obzerali. On si vybral dievča z 
ďalšej dediny, Alenku, ktorá pracova
la v  tom  istom  m este ako on. Zozná
m ili sa na plese. Zahoreli úprim nou 
láskou. Alenka povedala  rod ičom , že 
im privedie predstaviť svojho šuhaja.

—  Ako sa volá , odkiaľ je ?  —  spy
tovala sa celá zvedavá mam ička Jo- 
lanka.

D céra je j vysvetlila.
—  Syn toh o pijana? —  poznam ena

la udivená matka.
—  Ale on  nepije, je  to  statočný 

m ládenec, —  bránila ho Alenka.
M a k a  zosm utnela. Lenže Alenka 

m ala nápadníkov i v  rodnej obci. A  tí 
nelenili. M atka jedného z nich, Zuzka, 
prišla k Jolanke, poobzerala  sa p o  
izbe, či sú samy a preriekla:

—  Len toľk o  ti pov iem : nepadne 
ďaleko jab lko od  strom u. A  idem  
preč.

Ale nešla. Podišla k dverám , obrá 
tila sa a čakala ako zareaguje Jolan- 
ka. Jolanka mlčala, iba plecam i pok r
čila. Zuzka nebola  jediná, čo  d ob ie 
dzala. Každý deň došiel nejaký odkaz, 
varovný hlas, aby si Alenkini rodičia 
dobre rozm ysleli.

Slavko prišiel s A ienkou predstaviť 
sa a urobil na je j rod ičov  najlepší d o . 
jem . Ale v  duši ich hlodal strach, či 
predsa nemá tak rád pálenku ako je 
ho otec. Blížila sa svadba. Slavko i 
Julka prosili Miša, aby sa neopil 
aspoň na svadbe a neurobil hanbu sy. 
n ov i i celej rodine. Podržal sa. Slavko 
šiel za „pristáša" a čochvíľa  zrástol s 
n ovým  dom ovom .- Bol úctivý, posluš
ný, milý. Jeho svok rovcov  však naj
viac zaujím alo, kedy pôjde do krčm y. 
Ale čakali márne.

Po roku  m ladým  sa narodil syn
ček, Cyrilko. Len čo  sa s ním Alenka 
vrátila z pôrodnice, Julka sa ponáh
ľala, aby uvidela svojho vnuka. Keď 
vošla  do izby, Alenkina matka, Jolan
ka, ju  privítala s lovam i:

—  Ď akujem  ti, že si vychovala  ta
kého syna. Ešte nevie, kde je v  na
šej obci krčm a. Ď aleko, preďaleko 
padlo jab ĺčko o d  strom u.

Julka sa rozplakala a dlho nemohla 
prehovoriť. Konečne preriekla:

—  To je  najvyššie vyznačenie, aké
ho sa m i v  živote dostalo. N ikdy som  
nečakala, že syna pijana niekto tak 
pochváli.

Synovia, ktorých  otcov ia  sa opíjajú, 
nedajte sa zlákať ich zlým  príkladom . 
D okážte, že sa viete ovládať a zacho-



va f sa, ako sa na statočných m ladíkov 
patrí. Spôsobíte radosf sebe, svojim  
matkám, m anželkám i všetkým  šľa
chetným ľuďom .

Dr. Ján Bubán

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

#  Svälý Otec Ján Pavol II. dostal 
od  juhoslovanských  b iskupov dar 
bronzovú  sošku sv. Cyrila a M etoda 
s venovaním : N ám estníkovi K ristov
mu z vďaky, že v  roku  sv. Benedikta 
vyhlásil za spolupatrónov Európy sv. 
Cyrila a M etoda.

#  N a svete pôsob í vyše sto bib lic
kých spoločností, z nich 26 v  A frike, 
20 v  Ázii, 23 v  Am erike, 28 v  Európe. 
Úplné Sväté písm o je  preložené do 
273 jazykov. N ov ý  zákon  d o  472 ja 
zykov, jednotlivé knihy d o  9Í40 jazy
k ov  a nárečí. R. 1979 b o lo  vydaných 
500 m iliónov výtlačkov kom pletného 
Svätého písma alebo jeho jednotlivých  
kníh.

#  Španielsko sa v  ok tóbri začne 
pripravovať na 400. výročie smrti sv. 
Terézie z Avily, ktorá um rela 15. o k 
tóbra 1582. Jej dom  z XV. stor. v  Sa- 
lamanke, kde založila kláštor sv. J o 
zefa, španielska vláda vyhlásila za ná
rodnú kultúrnu pam iatku.

#  Salzburský arcibiskup M ons, Berg 
hovoril o  nem orálnosti i škodlivosti 
potratov . Okrem  iného povedal, že tí, 
k lorí dnes považujú  potrat za celkom  
normálnu vec, budú schopní zajtra tzv. 
in jekciou zo  súcitu odstraňovať star
cov.

#  V Etiópii vydali Sväté písm o v 
jazyku kmeňa W alayuala, k torý  býva 
na juhu krajiny. Predtým  etiópske 
úrady n epovoľova li tlač Biblie a kres
ťanské spoločnosti používali iba staré 
exem pláre, k toré sa zachovali z p re 
došlých vydaní.

#  Katolíci km eňa „ lo v c o v  lebiek" 
budú mať zanedlho prvého dušpastie- 
ra pochádzajúceho z toh o  ľudu. Bude 
to študent teológie Thom as Sankham. 
Tento km eň sa p o  prvý  raz stretol s 
kresťanstvom  r. 1935.

0  W ashingtonská M arquette uni
versity udelila cenu nositeľke N o b e lo 
vej ceny m ieru Matke Tereze za je j 
dielo m ilosrdnej lásky. U niverzita, k to 
rá je pom enovaná p o  Jacquovi Mar- 
quettovi, am erickom  jezuitskom  m i
sionárovi, k torý  p ôsob il v  krajine pred 
tristo rokm i, udeľuje túto cenu tým , 
ktorí sa m im oriadnym  spôsobom  za
slúžili o  dobro  ľudstva. Cenu si má 
prísť prevziať M atka Tereza v  júni.

#  V sobotu  25. apríla oslávili v  
Pouy vo  Francúzsku 400. výročie  na
rodenia sv. Vincenta z Pauly (Pouy), 
dobrodincu  chudoby. Až do konca o k 
tóbra budú slávnostné bohoslužby v  
parížskom  kostole  zasvätenom  jeho 
menu, kde sú u ložené jeho p ozosta t
ky.

#  Jeruzalemská m estská správa sa 
rozhodla dôkladne zrekonštruovať krí
žovú cestu, ktorá je  stredom  p o z o r 
nosti m nohých pútnikov. Práca si má 
vyžiadať náklady za 2 m ilióny nem ec
kých mariek.

#  Juhoafrickí biskupi pozvali na 
svoje jarné zasadanie zástupcov evan
jelickej, reform ovanej, anglikánskej a 
presbyteriánskej cirkvi. Predsedajúci 
apoštolský delegát M ons. Cassidy p o 
vedal, že ak je  niekde v  súčasnosti

Životy svätých a povedal: „Keď oni mohli, prečo by si ty nemohol, 
Ignác?" —  a stal sa z neho svätý Ignác. A veľa, veľmi veľa takých 
slabých a hriešnych ako sme my, Božou milosťou dosiahli výšav, 
lebo k nim prehovoril Pán.

Ako je nebo ozdobené hviezdami, tak.Božia Cirkev svätými. Ako 
sú kvety na ¡poli, tak sú v Cirkvi svätí. Ako slnjko osvetľuje a ohrie
va vesmír, tak aj slová svätých osvetľujú umy tých, ktorí tie slová 
počúvajú! Svätí svojím životom, učením a skutkami svietili nielen 
svojej dobe, ale ich posolstvo ide ďalej na všetky časy, pretože Bo
žie milosrdenstvo roziprestiera svoju milosť na všetky časy- Svätí 
hovoria aj k terajšej dobe. Sú nám blízki nie tým, že boli na púšti, 
ale svojím príkladom, vzorom, učením, správaním. A tie princípy 
budú vždy aktuálne, sú :a budú večnými.

Avšak kladieme ich pred oči našich veriacich aj ako slabých, lebo 
my sme slabí, —  aby sme ukázali, že sa nenarodili svätými, že za 
spravodlivosť —  svätosť museli bojovať hlavne so sebou samými. 
Oni sú našimi sprievodcami. Na príhovor svätých nech nás Pán Boh 
privedie na cestu spravodlivých.

Oslavujúc sviatky svätých a čítajúc životopisy svätých uvidíme 
ich život, skutky, slová, správanie sa. Zamyslime sa nad tým, zapa
mätajme ,si to, udržujme v svojej duši tie poklady svätých, ktoré nás 
robia bohatými. Poznajme zo životov svätých ich silu —  duchovnú 
zibraň, lebo v živote budeme musieť zviesť veľký boj, veľký a trva
lý, až do posledného svojho výdychu. Zo životov svätých sa naučí
me bojovať, aby sme víťazili.

Svätý Anton Veľký hovorí: „Pripomínajte si skutky svätých, aby 
ste spomienkou na ich príklad povzbudili svoju dušu k čnostiam 
a odviedli ju od hriechu." A svätý Bažil Veľký píše: „V  životopisoch 
svätých uvádzajú sa príklady blažených ako jasné príklady života 
v  Bohu a tie nás volajú, aby sme nasledovali ich dobré skutky. Te
da, každý ľubovoľne ako z lekárničky vyberie si zo života svätého 
také lieky, ktoré sú najvhodnejšie na jeho chorobu. Keď maliari 
kopírujú nejaký obraz, stále sa pozerajú na originál a snažia sa 
zachytiť vo svojom diele jeho formu a výraz. Kto chce seba zdoko
naliť v  čnostiach, má sa podobne pozerať na život svätých, ktorí sú 
živými a praktickými vzormi a ioh nasledovaním osvojiť si dobro, 
ktoré v nich objavil."

Na Životopisoch svätých vyrastali spravodliví, svätí. Žiaci svätého 
Pachómia ( f 346, sviatok 15. mája) hovorili: „Ako sme sa mýlili, keď 
sme mysleli, že svätí sa rodia, a nie stávajú sa nimi podľa svojej 
vôle, alebo keď sme mysleli, že hriešnici sa nemôžu obrátiť a stať 
sa svätými. Je jasné, že aj my, ak chceme, môžeme nasledovať nášho 
otca Pachómia tak, ako on nasledoval svätých, ktorí boli pred ním."

Svätí sú u Pána Boha nielen preto, aby sa v nich oslavoval Pán 
Boh, ale aj preto, aby Pán Boh cez nich hovoril k nám, aby oni ho
vorili k nám o Bohu, a nás volali do svojho spoločenstva. A keď ich 
oslavujeme na sviatok Všetkých svätých, nech nám to bude na spá
su. Tak, ako v  nedeľu —  sviatok Všetkých svätých spieva Cirkev 
v  t lopári a kondaku:

„Kriste, Bože, tvoija Cirkev ozdobila sa krvou mučeníkov ako pur
purovým plášťom. Prelievali ju po celom svete. A teraz ich ústami 
volá k tebe: „Zošli svojmu ľudu hojné dary. Udeľ pokoj veriacim 
a našim dušiam hojné milosti."

„Stvoriteľ a Vládca, ako prvotiny tvorstva prináša ti zem svä
tých mučeníkov. Na ioh príhovor udeľ trvalý mier svojej Cirkvi 
a pre modlitby Bohorodičky oahraňuj svoj ľud, lebo si plný milo
srdenstva."

Z biblických dejín
6. Sv. Bartolomej —  tiež nazývaný Natanaelom. Natanael zna

mená: dar Boží. —  Pochádzal z Kány galilejsikej. Podanie hovorí, že 
kázal v Arábii, odkiaľ sa vrátil do Arménie, kde bol umučený. Naj
prv z neho stiahli kožu a potom  bol ukrižovaný hlavou dole. Jeho 
pozostatky spočívajú v  chráme sv. Bartolomeja v  Ríme, pod hlav
ným oltárom. Sviatok: 24. augusta.



7. Sv. Matúš —  predtým nazývaný Levi, bol synom Alfeja, po
volaním bol mýtnik v Kafamaume. Prvý napísal životopis Ježiša 
Krista a -nazval -ho evanjeliom —  blaihozvesťou. Evanjelium napísal 
po aramejsky, potom jeho evanjelium bolo, nevedno kým, prelože
né do gréčtiny a tak sa zachránilo. Matúš bol povolaný za apoštola 
už v staršom veku a zaiste bol aj trochu vzdelaný. Sväté podanie 
hovorí, že kázal evanjelium v Sýrii, Perzii a Etiópii, kde okolo roku 
70 bol zabitý kópiou. Sviatok: 21. septembra.

8. Sv. Tomáš —  pochádzal z Galiley a bol rybárom. Známy je 
najmä udalosťou, že .nechcel uveriť vo vzkriesenie Ježiša Krista, až 
sa o tom presvedčil ,na vlastné oči. Kázal evanjelium podľa jedných 
v Perzii, podľa druhých v  Indii, kde zomrel mučeníckou smrťou, za
bitý kópiou. Sviatok: 3. júla.

9. Sv. Jakub Mladší —  syn Kleofáša a Márie Kleofášovej, príbuz
nej Panny Márie. Kleofáš a jeho manželka Mária mali ešte trooh 
synov: Júdu Tadeáša (bol apoštolom), Šimona a Jozefa. Tí všetci 
sú pokrvnými príbuznými Ježiša a v evanjeliu, podľa vtedajšieho 
zvyku u Židov, sú nazývaní „bratmi Pána", čo znamená „príbuzný
mi Ježiša". —  Apoštol Jakub Mladší po Zoslaní Ducha Svätého zo 
stal v Jeruzaleme a bol prvým jeruzalemským biskupom. Bol už aj 
podľa vzhľadu spravodlivý, chodil bosý, bradu nestrihal, nikdy ne
jedol mäso a nepil víno, a postavou aj výzorom tváre bol veľmi 
podobný Ježišovi. Kresťania ho tak uctili, že keď prechádzal, hrnuli 
sa k nemu, aby sa dotkli jeho odevu. Bol nazývaný „Spravodlivý".
V 61. alebo 62. roku .napísal všeobecné listy kresťanom.

Po smrti vladára Festa židovský veľkňaz Ananiáš, využijúc náho
du, postavil apoštola Jakuba pred súd židovskej rady, domáhajúc 
sa, aby Jakub vyhlásil Ježiša za falošného Mesiáša, a aby odvolal 
všetko, čo učil. Jakub to mal vyhlásiť z veže chrámu, pred náro
dom. Keď to odoprel urobiť, rozhnevaní Židia ho zhodili z chrámo
vej veže a potom ho ukameňovali. Umierajúc Jakub sa modlil za 
všetkých svojich vrahov. Bol rok 62. Spravoval jeruzalemskú Cir
kev 30 rokov. Sviatok: 3. mája.

10. Sv. Júda Tadeáš —  brat apoštola Jakuba Mladšieho, blízky 
Ježiša po matke. Bol ženatý. Kázal evanjelium v Sýrii, Arménii, Me
zopotámii a Perzii. Okolo roku 65 napísal všeobecné listy ku kresťa
nom. Umučený bol v  Bejrúte, vo Fenícii, dobitý kyjmi. Jeho telesné 
pozostatky neskoršie preniesli do Ríma, do chrámu sv. Petra. Svia
tok: 28. októbra.

11. Sv. Šimon Kanancjský, alebo Zilóta, čo znamená: Horlivec. 
Pcdľa podania kázal evanjelium v  Perzii, kde bol ukrižovaný a na 
kríži rozrezaný pílou. Sviatok: 28. októbra.

12. Sv. Matej —  bol zo začiatku jedným zo 72 učeníkov Ješiša 
Krista. Po Zoslaní Svätého Ducha bol zaradený medzi apoštolov 
vylosovaním namiesto Judáša Iškariotského, ktorý zapredal Ježiša 
a obesil sa. Apoštol Matej kázal evanjelium v Palestíne, Malej 
Ázii, Núbii, Abesínii. Umučený bol okolo roku 61. Sviatok: 14. 
mája.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh je nekonečne milosrdný

Učenie o dobrotivosti a Božom milosrdenstve je najradostnejšie 
pre nás ľudí hriešnych.

Božie milosrdenstvo záleží v tom, že Boh rád a ochotne odpúšťa 
hriechy a zlo od nás odvracia. Milosrdný je Bob v našej telesnej 
a duševnej biede, v ktorých nám rád a  ochotne pomáha. Milosrden
stvom Boh ukazuje svoju ochotu odpustiť i najťažšie hriechy, —  uka
zuje svoju trpezlivosť, keď hriešnikov odrazu netrestá, ale ich volá 
k pokániu a ponúka im svoju milosť. Božie milosrdenstvo sa voči 
ľuďom stále prejavuje tým, že im udeľuje viacej dobra, ako im 
podľa spravodlivosti patrí a zasa ich menej trestá, ako si zasluhujú.

Žiadna iná Božia dokonalosť ¡nie je v Svätom písme tak často 
pripomínaná, ako Božie milosrdenstvo'. Veď celý Starý a Nový 
zákon sú dejinami Božieho milosrdenstva a zľutovania.

Už v Starom zákone Boh hovorí: „Nechcem smrť hriešnika, ale 
aby sa obrátil a žil" (Ezech 33, 11). A žalmista hovorí: „Milosrdný

potrebná jednota cirkví a nábožen
ských spoločností, tak predovšetkým  
v  A frike, kde nejednotnosť ženie vodu 
na mlyn rasistom . Vyzval nekatolíc
kych účastníkov konferencie, aby v  zá
ujm e ľudu Afriky vystupovali sp o loč
ne. Povedal, že je  p ov inn osťou  cirkví, 
aby pom áhali tom uto kontinentu, k to 
rý m á ešte veľa problém ov.

#  Podľa cirkevných štatistík bolo  
ku koncu r. 1978 na celom  svete 750 
m iliónov katolíkov. Je to  18 %  z 
úhrnného počtu  obyvateľov  Zeme. 
Najviac katolíkov —  48,6 %  —  žije v  
Južnej a Severnej Am erike.

#  Už 15 rok ov  trpí africký konti
nent nadm erným  suchom . Sú oblasti, 
v  k torých  už dlho nepršalo. N ajväč
šmi postihnuté je Som álsko, Etiópia, 
Sudán a Keňa Denne um ierajú pre ne
dostatok vod y  stovky k očovn íkov. V 
území Karam oja na severovýchode 
Ugandy sa cestovatelia stretajú s 
hrozným  obrazom : pop ri cestách ležia 
vysušené ľudské kostry a nezriedka 
m ožno naraziť na celú m ŕtvu osadu. 
Na stretnutí m inistrov suchom  p o 
stihnutých krajín povedal riaditeľ Ra
dy pre svetové životné prostriedky 
pri OSN Williams, že na tento straš
ný obraz by sa mali prísť pozrieť tí, 
čo  m ajú dostatok, i tí, čo  vrhajú m i
liardy na zbrojenie.

0  N a Turínskom  plátne sa našli 
p eľov é  zrniečka. Znalci v o  vedeckej 
práci s rad ioizotópm i a botanici z ich 
druhu a z ich existencie usudzujú, že 
plátno pochádza z k ra jov  na vých od 
n om  pobreží Stredozem ného m ora a 
z obdob ia , v  k torom  žil a zom rel Je
žiš Kristus.

P om ocou  najnovších m etód pri f o 
tografovaní našli na plátne odtlačky 
dvoch  mincí, aké sa voľakedy dávali 
m ŕtvole na oči. N a minciach boh  štyri 
grécke písm ená. Pochádzali z rok ov  
30— 32 p o  Kristu, ako dosvedčuje p ro 
fesor Francis Filias z Chicaga.

P. M AXIM ILIÄN  KOLBE —  
MUČENÍK N AŠICH ČIAS

N a priestrannom  apelplaci osvien- 
čim ského koncentračného tábora stáli 
p o  b lok och  zoradení trestanci. Stáli 
m lčky a bez pohnutia. Len pruhované 
väzenské blúzy sa trepotali zvlnené 
vzrušením  sťa vo  vetre. —  Čo to  len 
bude? —  nevypovedané otázky ostali 
trčať v  hrdlách. Z o  skupiny p od d ôs
to jn ík ov  SS vystupuje veliteľ Fritsch 
a pom aly kráča pred nastúpených. Za. 
stane napokon  pred väzňam i dvanás
teho bloku, rozkročí sa naširoko a 
precedí pom edzi zuby:

—  Keďže zbeh dosiaľ nebol chyte
ný, desiatich väzňov z dvanásteho b lo 
ku určujem  na sm rť hladom  v  bunk
r i . . .  Za trest a ako výstrahu pre 
ostatných do bu d ú cn osti. . . !

—  Tak predsa!
Tisíce väzňov zam relo v  zúfalom  m l

čaní. Počuť len zrýchlený tlkot zdese
ných sŕdc a pridúšaný chripot pľúc. 
A  už vystrkuje ukazovák a ukazuje:
—  Ty p ô jd eš! A  rad za radom : ty, ty, 
aj ty ! —  Aj ty p ô jd eš ! —  a prst uka
zuje na Františka, suseda o . M aximi- 
liána.

—  Ó svätý Ježišu, —  bezhlasne za- 
úpel vybratý. —  N a hladovú s mr ť ! . . .  
A  dom a čaká žena a d e t i . . .  Bože, ja 
nechcem  um rieť . . .  !
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O. M aximilián prežíva susedove m u
ky. Pozrie m u do očú , —  a vtom  sa 
rozh od ol: vystúpil z radu a kráča ku 
kom andantovi.

—  Čo je ?  kričí naňho raportfuhrer.
—  Späť!

Ale o . M aximilián naň nedbá a p o 
staví sa pred veliteľa.

—  Ja chcem  ísť nam iesto toh to  č lo 
veka. Mňa zaraďte na jeho m iesto . . .

V zástupoch to  zašum elo. —  To o. 
M axim ilián . . .  ! To je  o . M axim i
lián . . .  ! —  H lási sa d obrov oľn e  na 
smrť za svojho druha . . .

Veliteľ mlčí a nechápavo zíza na 
tohto čudáka.

—  Čože, ty chceš um rieť nam iesto 
tam toho? —  P rečo?

—  Lebo on  je potrebný svojim  d e 
ťom  a žene a —  ja už n ikom u . . .

— Povolanie?
—  Katolícky kňaz.
Veliteľ nechce očiam  veriť. Je to 

m ožné? Ešte chvíľu nechápavo p o z e 
rá, prem ýšľa . . .  Ale veď  ja p otrebu 
jem  desať obetí. D esať ľudí do p o č 
t u . . .

—  D obre, súhlasím.
A o. M aximilián K olbe, kňaz— m ino

rita, väzeň č. 16 670, sa pripája  k 
odsúdencom  a jeho druh František 
G ajow niczek sa vracia na svoje  p ô 
vodné m iesto.

Esesák odvádza skupinku d o  p o d 
zem ného bunkra na h ladovú smrť. 
Otec M aximilián sa m odlí za svojich  
druhov i za seba. Ď akuje N epošk vr
nenej, ktorej bo l veľkým  ctiteľom  a 
ktorej slúžil p o  celý svoj život, že je j 
pričinením si vedel zvoliť pravú cestu.

V bunkri sa dni míňali pom aly. Ce
lé dni a noci sa sprvoti nahlas m od li
li a spievali, no ich hlasy zo  dňa na 
deň tí chl i . . .

Keď už ostali len štyria, nedočkaví 
katani urýchlili ich sm rť vstreknutim  
fenolu do žíl. O. Maximilián skonal 
medzi posledným i. S m od litbou  na 
perách.

Bolo to v  predvečer sviatku N a
nebovzatia Panny M árie dňa 14. au
gusta 1941.

a milostivý je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Nie podľa hriechov 
našich s nami nakladá a ¡neodpláca sa nám podľa našich vín. Lebo 
ako nebo vysoko je nad zemou, také je mocné milosrdenstvo jeho 
k tým, čo sa ho boja. Ako je východ od západu vzdialený, tak ďa
leko vzdiali od nás poklesky naše. Ako sa otec nad synmi zmilúva, 
zmilúva sa Pán nad tými, čo sa ho boja. —  Milosrdenstvo Pánovo 
je od večnosti do večnosti, voči tým, ktorí sa ho boja." (Ž 102, 8— 
17). —  „Vzdávajte chválu Pánu, lebo dobrý je, lebo milosrdenstvo 
jeho je naveky!" (Ž 105, 1).

Milosrdenstvo a odpustenie sľubujú a hlásajú proroci Izaiáš, Eze- 
chiel, Jereimiáš a iné. A to Božie milosrdenstvo je všeobecné.

Ježiš Kristus svojimi prekrásnymi podobenstvam i—- o milosrdnom 
Samaritánovi, o  stratenej ovci, o dobrom pastierovi, o márnotratnom 
synovi, o stratenom peniaze a svojimi zázrakmi a odpúšťaním hrie
chov znázorňuje nekonečné milosrdenstvo Boha. Sám preukázal mi
losrdenstvo Samaritánke, kajúcej sa hriešnici, Zachejovi a lotrovi 
na kríži. „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Lebo ¡neprišiel som 
¡povolať spravodlivých, ale hriešnikov" (Mt 9, 13), —  vyhlásil Ježiš 
Kristus.

Apoštol Pavol učí, že Boh je „O tec milosrdenstva a Boh každej 
útechy" (2 Kor 1, 3), „Boh vo svojom .bohatom milosrdenstve pre 
veľkú lásku, ktorou si ¡nás zamiloval, nás, ktorí sme boli mŕtvi pre 
svoje priestupky, oživil spolu « Kristom" (E£ 2, 4— 5).

A apoštol Peter píše: „Požehnaný Boh a otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý podľa svojho veľkého milosrdenstva znovu nás zrodil 
pre životnú nádej vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych" (1 Pet 1, 3), 
a potom „Pán je zhovievavý voči vám. Nechce totiž, aby niektorí 
zahynuli, ale aby sa všetci dali na pokánie" (2 Pet 3, 9).

V týchto slovách Svätého písma je vyložené celé učenie o dobro
tivosti a Božom milosrdenstve: Boh je dobrotivý a ako taký je na
najvýš milosrdný. Nechce smrť hriešnika, ale aby sa  obrátil a žil. 
Pri tom je veľmi t r p e z l i v ý ,  čaká na návrat hriešnika: „M i
lostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a nanajvýš láskavý" (Ž 144, 
8). A tu treba podotknúť, že milosrdným a zhovievavým —  veľmi 
trpezlivým je voči hriešnikom, ako veľmi nešťastným ľuďom, ktorým 
hrozí zatratenie. Tu je Boh často veľmi trpezlivý, netrestá človeka 
ihneď po páde do hriechu, ale .mu necháva čas na pokánie a .nápra
vu. Tak čítame vo Svätom písme, že ústami Noeho vyzýval 120 ro
kov ľudí k pokániu. Veľmi dlho trpel tiež hriechy miest Sodomy 
a Gomory. Je o tom ešte veľa prípadov vo Svätom písme. Spome
nuli sme len všeobecne známe. „Povedz im: Na svoj život, to výrok 
Pána, Jahveho, nemám záľubu v tom, aby zločinec zomrel, ale aby 
sa zločinec vrátil z cesty svojej a žil", —  hovorí Pán ústami proro
ka Ezechiela (33, 11). A  Ježiš Kristus plakal nad Jeruzalemom: 
„Jeruzalem, Jeruzalem. . .  koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje 
deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla —  a ne
chceli ste!" (Mt 23, 37). K tomu ešte Boh v  priebehu 40 rokov od 
smrti Syna čakal na pokánie tohto mesta.

Táto trpezlivosť Božia často sa prejavuje aj u jednotlivých osôb. 
Neraz Boh zosiela na hriešnika utrpenia, trápenie, chorobu, aby sa 
spamätal, že nie je bohom, ale len človekom, a aby zachránil svoju 
dušu.

Boh je nanajvýš milosrdný —  znamená, že Boh rád odpúšťa hrieš
nikom, keď sa k nemu prinavracajú. Ľudia neraz dlho nosia v srdci 
nenávisť, zlobu, hnev ¡ku svojmu nepriateľovi, —  ale nie tak Boh. 
Boh by mohol tých, ktorí ho urážajú zničiť v  jednom momente, ale 
oin, ako najmilosrdnejší odpúšťa, keď sa kajajú, ba ešte viac, nanovo 
¡ich považuje za svoje deti. Vidíme: sv. Peter zaprel Ježiša, ale keď 
oplakal svoj hriech, Ježiš ho prijal. Lotor na kríži sa s uznaním 
svojej viny kajal a prosil o milosrdenstvo, a Ježiš Kristus v tom mo
mente mu sľubuje raj.

V živote sa stáva, že niektorí ľudia stratia nádej, že ¡pre nich už 
niet pomooi, tratia nádej v  Božie milosrdenstvo pre svoje veľké 
a časté hriechy. Tu treba vedieť toto: ako dlho človek žije. Boh je 
vždy hotový i najväčšiemu hriešnikovi odpustiť, keď patrične ľutu
je za svoje hriechy, kaja sa a chce viesť kresťanský život.

(Dokončenie na 15. str.)



Z K N IH Y  SV Ä TÉ H O  PÍSM A
SKUTKY APOŠTOLOV

Zázraky apoštolov (5, 12— 16)
No rukám i apoštolov diali sa medzi ľudom mno

hé znamenia a zázraky. A všetci sa schádzali vospo
lok v Šalamúnovom stĺporadí'. Z ostatných však 
nikto s;a ¡k nim neodvážil pridružiť; ale ľud ich zve
leboval. Zato čím ďalej, tým viac veriacich pridá
valo sa k Pánovi, množstvo mužov a žien. Ešte
i chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka 
a nosidlá, aby, keď pôjde tade Peter, aspoň jeho 
tôňa zatienila niektorého z nich. Do Jeruzalema sa 
však zišlo veľké množstvo z okolitých mestečiek; 
prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, 
;a títo všetci boli uzdravovaní.

Apoštoli vo väzení (5, 17— 25)
Tu povstal veľkňaz a všetci, čo boli s ním —  

bola to strana saducejov —  a plní žiarlivosti, zmoc
nili sa apoštolov a posadili ich do verejného žalá
ra. Anjel Pána otvoril však v  noci dvere väzenia, 
vyviedol ich a riekol: „Choďte, zastaňte si v  ohráme 
a hlásajte ľudu všetky tieto slová života!" Oni po
slúchli a včasráno vošli do chrámu a vyučovali. ■— 
Keď ,sa dostavil veľkňaz so svojím sprievodom, zvo
lali vysokú radu a celý senát synov izraelských. 
Potom poslali do žalára, aby ich predviedli. Služob
níci išli, ale ich v  žalári nenašli. Vrátili sa teda 
a hlásili: „Žalár sme našli so všetkou starostli
vosťou zatvorený, aj stráže stáli predo dvermi, ale 
keď sme otvorili, nenašli sme vnútri nikoho." 
Keď chrámový veliteľ a veľkňazi vypočuli tieto 
slová, nevedeli si vysvetliť, oo sa to vlastne stalo. 
Ktosi však prišiel a hlásil: „Hľa, mužovia, ktorých 
ste hodili do žalára, sú v chráme a vyučujú ľud!"

Petrovo osvedčenie (5, 26— 33)
Vtedy odišiel veliteľ so strážnikmi a priviedol ich

— no nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich n-euika- 
meňoval. Keď ich teda priviedli, postavili ich pred 
veľradu. Veľkňaz ich vyšetroval a vravel im: „Či 
sme vám -prísne -nezakázali vyučovať v  tomto me
ne, a hľa, celý Jeruzalem ste naplnili svojím učením 
a chcete na nás priviesť krv tohto človeka!"1 Peter 
a apoštoli však odpovedali: „Viac treba poslúchať 
Boha ako ľudí! Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, 
ktorého ste vy zavesili na kríž a usmrtili. Boh ho 
však povýšil svojou pravicou za Vládcu a Spasite
ľa, aby dal Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. 
A my sme svedkami týchto udalostí spolu s Du
chom Svätým, ktorého Boh dal tým, čo ho poslú
chajú." Keď to počuli, pukali hnevom a zamýšľali 
ich usmrtiť.

1. „Chcete na nás priviesť krv tohto človeka?", t. j. 
chcete nás zodpovedným i urobiť za Ježišovu sm rť?

Gamalielova rada (5, 34— 42)
Tu istý farizej, menom Gamaliel,1 u celého ľudu 

vážený učiteľ Zákona, povstal vo veľrade a rozká
zal, aby tých ľudí ¡na chvíľu vyviedli von; a preho
voril k nim: „Mužovia izraelskí! Dajte si pozor, čo 
chcete urobiť s týmito ľuďmi! A tak teraz vám ho
vorím: Nechajte týchto íudí na pokoji a prepustite 
ich, lebo ak je táto myšlienka a toto dielo od ľudí, 
rozpadne sa; ak je však od Boha, nebudete ich 
môcť zničiť. Aby ste sa azda nestali Božími protiv
níkmi!" Poslúchli ho. I predvolali si apoštolov, dali 
ich zbičovať a zakázali im hovoriť v  mene Ježišo

vom. Potom ich prepustili. Tí odchádzali z rady na
tešení, že boli uznaní za hodných trpieť potupenie 
pre to meno. A neprestávali každodenne vyučovať 
v chráme i po domoch a hlásať Ježiša Krista,

1. Gamaliel. syn Šim onov a vnuk Hilelo-v, učiteľ sv. Pav
la, bol príslušníkom  farizejskej strany. Bol m užom  rozvahy 
a spravodlivého úsudku.

Ustanovenie diakonov (6, 1— 7)
Ako v tých dňoch pribúdalo učeníkov, helenisti 

začali šomrať proti hebrejcom,1 že pri každodennom 
obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dvanásti 
(apoštoli) zvolali teda zhromaždenie učeníkov a vy
hlásili: „Nesluší sa, aby sme opúšťali Božie slovo 
a obsluhovali p r i . stoloch. Bratia, vyhliadnite si 
spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných 
Ducha a múdrosti; týc/h ustanovíme nad touto zá
ležitosťou. My sa budeme venovať modlitbe a vy
sluhovaniu slova." Táto reč sa páčila celému zhro
maždeniu a vyvolili si Štefana, muža -plného viery 
a Ducha Svätého, Filipa, Proohora, Nikanora, Timo- 
na, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antioohie. 
Týchto postavili pred apoštolov, ktorí sa pomodlili 
a vložili na nich ruky.

Božie slovo sa vzmáhalo a počet učeníkov v  Je
ruzaleme veľmi vzrastal. Aj veľký počet kňazov 
sa podrobil viere.

1. I H ebrejci i helenisti jeruzalem skej cirkvi sú kresťania 
obrátení zo  židovstva. H ebrejci hovorili aram ejskou rečou 
a helenisti gréckou.

Obžaloba proti Štefanovi (6, 8— 15).
No Štefan, plný milostí a sily, konal divy a veľké 

znamenia medzi ľudom. Niektorí zo synagógy, zva
nej libertínskych, CYréinskyoh a alexandrijských 
a tých, čo boli z Kilíkie a Ázie,1 začali sa hádať so 
Štefanom, ale nevládali odolať múdrosti a Duchu, 
ktorým hovoril. Tu podstrčili mužov, ktorí tvrdili: 
„Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojži
šovi a proti Boíhu". Pobúrili ľud a starších i zákon
níkov, takže sa hodili nia neho, schytili ho a odvied
li pred vysokú radu. Obstarali aj falošných sved
kov, ktorí vraveli: „Tento človek neprestáva kázať 
proti tomuto posvätnému miestu a Zákonu. Lebo 
-sme ho počuli hovoriť, že ten Ježiš Nazaretský 
zruší toto miesto a zmení mravy, ktoré nám dal 
Mojžiš". A keď sa všetci, čo zasadali vo veľrade, 
uprene na neho pozreli, jeho tvár sa im pozdala 
akoby tvár anjela.

í .  To sú Židia z diaspóry (roztrúsení m edzi pohanm i) pri
chádzali do Jeruzalem a na istý čas alebo aj na trvalý p o 
byt. V Jeruzalem e mali svoje synagógy. Libertíni sú o s lo b o 
dení zajatci, ktorí sa vrátili do vlasti.

Obranná reč sv. Štefana (7, 1— 50).
Veľkňaz sa ho spýtal: „Či je tomu tak?" On pre

hovoril: „Bratia a otcovia, počujte! Boh slávy zja
vil sa nášmu otcovi Abrahámovi, keď býval v Me
zopotámii, prv ako sa bol osadil v Chárane, a rie
kol mu: Vyjdi zo svojej krajiny a zo svojho príbu
zenstva a poď do krajiny, ktorú ti ukážem!1

Vtedy vyšiel z chaldejskej zeme a osadil sa 
v  Chárane. Keď mu zomrel otec, presťahoval ho 
odtiaľ do tejto krajiny, v ktorej vy teraz prebývate. 
No nedal mu v  nej dedičstvo ani na šľapaj, ale sľú
bil mu, že ju dá do vlastníctva jemu a po ňom je
ho potomstvu, hoci nemal deti. Avšak (až) Šala
mún mu postavil chrám. Pravdaže, Najvyšší nepre- 
býva v  rukami postavenom (dome), ako sa vyslo
vuje prorok:



Nebo mi je trónom a zem je p odnožou mojim 
nohám. —  Aký to dom mi chcete stavať? —  hovo
rí Pán —  a kde je pre mňa miesto odipočinku? Va- 
ri -som to všetko nespravil vlastnou rukou?

1. Veľká reč sv. Štefana podáva prehľad dejín vyvolené
ho národa, počnúc od  čias praotcov. T ieto dejiny svedčia
0 tom , k oľk o  lásky a priazne prejavil Boh svojm u ľudu, ale 
národ miesto vď ačnosti staval sa vždy proti Najvyššiem u 
Pánovi, až sa konečne na Spasiteľovi dopustil bohovraždy. 
Tým zavŕšil svoju  zatvrdlivosť a nevďačnosť, ktorú mu te
raz Štefan neohrozene vyčíta.

Štefanova reč: uzáver (7, 51— 53)
Vy, tvrdošijní a ¡neobrezaní srdcom i ušami,1 vždy 

sa protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak 
aj vy. Ktorého .proroka neprenasledovali vaši otco
via? Omi zabíjali tých, čo predpovedali príchod 
Spravodlivého, ktorého zradcami a vrahmi ste sa 
teraz vy stali. Vy, 5o .ste anjelským nariadením 
dostali Zákon a nezachovali ste ho."

1. O briezkou sa stal n ovonarodený Žid členom  sp o loč
nosti, s k torou  Boh mal zvláštne úmysly. Obriezka bola  te 
da znakom  vyvolenosti a posvätenia. Preto „b y ť neobrezaný 
srdcom  i ušami" má taký význam , že ten človek  nie je 
schopný správne myslieť, hovoriť, vyp očuť božskú náuku 
a tak nem ôže dosiahnuť ani spásu. Židia to pokladali za 
veľkú urážku, ktorej sa pod ľa  ich m ienky sv. Štefan d o 
pustil proti nim, keď im vyčítal, že nie sú schopní poznať 
a počúvať Božiu pravdu.

Štefanova smrť (7, 54— 60)
Tu, keď ho počuli, pukali (hnevom) vo svojich 

srdciach a zubami naňho škrípali. On však, plný 
Dudha Svätého, uprene polhliadol k netbu; uzrel 
Božiu slávu a po Božej pravici stáť Ježiša, a rie
kol: „Hľa, vidím nebo otvorené a Syna človeka stáť 
po Božej pravici!" Tu skríkli veľkým hlasom, za
pchali si uši a spoločne sa vrhli na neho. I vyvliekli 
ho za mesto, kde ho začali kameňovať. Svedkovia 
si odložili plášte pini nohách mladíka, ktorý sia volal 
Šavol. I kameňovali Štefana -a on  vzýval (Boha) 
slovami: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha! „V  tom 
klesol na kolená a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, 
nezapočítaj im tento hriech!" A keď to dopovedal, 
zomrel. Šavol však bol spoluvinným na jeho usmr
tení.

Prvé šírenie Cirkvi. Prenasledovanie kresťanov.
(8, 1— 3)

V tom čase nastalo veľké prenasledovanie Ciťkvi 
v  Jeruzaleme. Okrem apoštolov všetci sa rozpŕchli 
po krajoch Judska a  Samarie. Zbožní mužovia po
chovali Štefana a vykonali nad ním veľký nárek. 
Šavol však pustošil Cirkev, chodiac po domoch, 
odvláčal mužov i ženy a dával ich do žalára.

Začiatky Cirkvi v Samarii. (8, 4— 5)
Tí teda, čo sa rozpŕchli, prešli (¡krajom) hlásajúc 

slovo (Božie). Tak Filip1 došiel do mesta Samarie 
a zvestoval tam Mesiáša.

1. Filip, diakon, nie je  totožn ý  s apoštolom  Filipom.

Obrátenie etiópskeho komorníka (8, 26— 40)
Vtedy anjel Pána prehovoril k Filipovi: „Vstaň 

a vyber sa na juh po ceste, ktorá vedie z Jeruzale
ma do Gazy; je pustá!" On vstal a dal sa na cestu.
1 zazrel istého Etiópčana, komorníka a ministra 
kandake1, etiópskej kráľovnej, správou celej jej p o 
kladnice, ktorý bol šiel do Jeruzalema odbaviť si 
pobožnosť, a teraz sa vracal. Sedel na svojom voze 
a čítal proroka Izaiáša. Tu riekol Duch Filipovi: 
„Choď a pridruž sa k tomuto vozu!" Keď Filip pri

behol, počul, ako číta proroka Izaiáša; i opýtal sa: 
„Či vari rozumieš, čo čítaš?" A on odpovedal: „Ako 
by som to mohol, ak mi to niekto nevysvetlí?" I 
požiadal Filipa, aby vystúpil a posadil sa k nemu. 
Stať Písma, ktorú čítal, bola táto:

Ako ovca dal sa viesť na zabitie a ako baránok, 
nemý pred tým, kto ho strihá: tak neotvára svoje 
ústa. Pri jeho uponížení nedostalo sa mu súdu; 
a jeho rod kto vyrozpráva? Lebo preč zo zeme be
rú jeho život.2

Tu sa komorník ozval a povedal Filipovi: „Pro
sím ťa, o kom že ¡to hovorí prorok? Sám o sebe 
alebo o niekom inom?" Filip teda prehovoril 
a zvestoval mu Ježiša, počnúc od tohto Písma. Ako 
pokračovali v ceste, došli k ¡akejsi vode. Komorník 
podotkol: „Hľa, voda! Čo prekáža, aby som sa dal 
pokrstiť?" Filip mu povedal: „Ak veríš z celého 
srdca, slobodno." A on odpovedal: „Verím, že Je
žiš Kristus je Boží Syn. I dal zastaviť voz. Oibaja, 
Filip a komorník, zostúpili do vody a pokrstil ho. 
Keď však vystúpil z vody, Duch Pánov uniesol Fi
lipa, a  komorník ho viac nevidel. Naradovaný po
kračoval teda vo svojej ceste, kým Filip sa našiel 
v Azote;3 prechádzajúc teda všetkými tými mesta
mi, hlásal Posolstvo, až sa dostal do Cézarey.

1. „Kandake" nie je vlastné meno-, ale označuje hodnosť 
kráľovnej. Všetky etiópske kráľovné mali titul kandake ako 
egyptskí králi sa m enovali faraóni.

2. Iz 53, 7, 8. Izaiášovo miesto opisuje utrpenie „Služob
níka B ožieho", t. j. pokoreného, trpiaceho, ale spolu i víťaz
ného Mesiáša.

3. A zot je niekdajšie filištínske m esto na pobreží Stredo
zem ného m ora.

Obrátenie sv. Pavla (9, 1— 8)
Šavol však všte vždy dychtil hrozbou a vražednou 

nenávisťou proti Pánovým učeníkom. Predstavil sa 
teda pred veľkňaza a vyžiadal si od neho listy sy
nagógam v Damasku, aby všetkých prívržencov tej
to náuky, mužov i ženy, ktorých nájde, pomaza
ných priviedol do Jeruzalema. Keď sa na svojej ces
te približoval k Damasku, naraz ho ožiarilo svetlo 
z neha. I padol na zem a počul hlas, ktorý mu ho
voril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" Ten
to zas povedal: „Kto si ty, Pane?" —  Ten však: „Ja 
som Ježiš, ktorého prenasleduješ.1 Vstaň a choď do 
mesta! Tam ti povedia, čo máš urobiť." Mužovia, 
čo s ním cestovali, stáli onemení, lebo hlas síce po
čuli, ale nikoho nevideli. Šavol však vstal zo zeme, 
a keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku 
a zaviedli do Damasku.

1. Od tejto chvíle Pavol je tak pevne presvedčený o tom, 
že sa mu na ceste d o  Damasku zjavil sám Ježiš, a to osob
ne, že svoje videnie zaraďuje m edzí ostatné zjavenia Vzkrie. 
seného, keď tvrdí: „naposledy ukázal sa mne" (1 Kor 15, 8). 
Udalosť, pri ktorej v idel Ježiša, kladie na roveň tým zjave
niam, ktorých  sa dostalo apoštolom  po Ježišovom  zmŕtvych. 
vstaní. N ejde teda u Pavla o  nejaký vnútorný, duševný zá
žitok  na ceste do Damasku, ale o  skutočné videnie (1 Kor 
9, 1), ktoré Pavol dobre rozoznáva.

to znam enať zvýšenie bezpečnosti pre všetky národy sve
ta. . .  Výsledkom  bude, že sa m edzinárodné napätie uvoľní 
a že sa zlepšia hospodárske podm ienky národov."

Na to  sa predseda Svetovej rady m ieru zmienil o  tom, že 
Svetová rada m ieru nadviazala styky s veľkými medziná
rodným i autoritam i a organizáciam i. Na prvom  mieste spo
mína Vatikán, M edzinárodný Červený kríž. Svetovú radu cir
kví a vyhlásil, že tieto styky už prinášajú veľm i kladné vý
sledky.

(Pokračovanie v  9. čísle)
Kronikár



(Dokončenie z 12. str )
Avšak podotýkame: Božie milosrdenstvo má tiež svoje hranice, 

v ktorých ho človek môže dosiahnuť, a to l e n  v  p o z e m s k o m  
ž i v o t e .  Potom už nasleduje Božia spravodlivosť.

Mohol by niekto naimietnuť: Boh by nesúdil na večné muky, keby 
bol milosrdný. Tu treba povedať to to : ľudia by chceli mať Boha —  
slabocha, slabošský povoľného, ktorý by vo  všetkom len odpúšťal. 
Už len toto učenie by úplne vyvrátilo morálny svetový poriadok. 
Boh je milosrdný, ale je i spravodlivý. Veď pre nekajúcich sa hrieš
nikov ostáva len trest, lebo oni sami svojou zlobou, nekajúonosťou 
znemožňujú, aby im bolo prejavené milosrdenstvo. Preto Boh ostá
va dobrotivým, aj keď odsudzuje nekajúcich sa hriešnikov na veôné 
tresty. „Stvoril nás Boh bez nás, avšak ibez nás, bez nášho pričine
nia nemôže nás spasiť" —  upozorňuje sv. Augustín. Boh je milosrd
ný, ale súčasne je aj spravodlivý.

Z veľmi potešujúcej a radostnej náuky ipodía Božieho zjavenia 
o Božom milosrdenstve vyplývajú pre nás dôležité napomenutia:

1. Nesmieme sa opovážlivo spoliehať na Božie milosrdenstvo, 
lebo je to hrieoh proti spaseniu. Ak totiž niekto pácha hriechy pod 
tou zámienkou, že Boh je milosrdný, je to mravná zloba, a dotyčný 
sám odstraňuje od seba Božie milosrdenstvo.

2. V milosrdenstve Boh ukazuje aj t r p e z l i v o s ť ,  keď hriešni
kov ihneď netrestá, ale volá k pokániu. Nezneužívajme Božiu trpez
livosť, lebo nevieme, či sa dožijeme zajtrajšieho dňa. Vo Svätom 
písme vidíme prípady, ako Boh trestal za zneužívanie jeho milo
srdenstva (trest potopou, trest Sodomy a G o mory, trest mesta Jeru
zalema a pod.) Vidíme to často i u ľudí: nejedného, čo sa tešil dnes 
dobrému zdraviu, skosí náhla smrť, ťažká choroba, nešťastie. A Boh 
nás i tu vyzýva k pokániu hlasom svedomia.

Niektorí ľudia odkladajú pokánie, ¿mierenia s Bohom na čas sta
roby, či smrti. Avšak či sa dočkajú staroby, alebo či v  smrti budú 
mať čas na pokánie? Tu nás napomína Sväté písmo- „Neodkladaj 
so svojím obrátením sa k Pánovi, ani to neodsúvaj zo dňa na deň. 
Lebo hnev jeho nečakane príde a rozmetá ťa, až príde jeho pomsta" 
(Ekl 5, 8— 9). Neodkladajme pokánie, ale volajme s márnotratným 
synom: „Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi (Lk 15, 18).

3. Milosrdenstvo k hriešnikom Boh prejavuje s podmienkou že 
budú s p  o 1 u p ô s o b i ť s milosťou prejavom ľ ú t o s t i  a ochotou 
sa polepšiť. V tomto zmysle hovorí svätý Augustín: „Kto ťa stvoril 
bez teba, nespasí ťa bez teba!"

4. Všetci chceme milosrdenstvo, všetci očakávame milosrdenstvo. 
Avšak tu Ježiš Kristus hovorí: „Blažení milosrdní, lebo dosiahnu 
milosrdenstvo!" (Mt 5, 7). A to znamená, že nielen máme očakávať 
milosrdenstvo od Boha pre seba, ale aj sami máme byť milosrdnými 
voči blížnym, odpúšťať našim nepriateľom, konať duševné a telesné 
skutky milosrdenstva. „Márne očakáva Božie milosrdenstvo, kto 
sám nebol nikdy milosrdný" —  hovorí sv. Ján Zlatoústy. „Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec nebeský!" (Lk 6, 36), „Akou 
mierou totiž budete merať, takou aj vám odmerajú" (Lk 6, 38), na
pomína nás Ježiš Kristus. Ešte k tomu modlíme sa v  Otčenáši: ,,A 
odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom" (Mt 
6, 12). Prečítajme si tiež podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 
18, 23— 35) a zapamätajme si slová z podobenstva: „Z lý  sluha! Vše
tok dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda nemal aj 
ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad 
tebou?" (Mt 18, 32— 33). A apoštol Jakub napomína: „Bude to súd 
bez milosrdenstva proti takému, čo nekonal milosrdenstvo" (Jak 2, 
13).

(Voľne pod ľa  prekladu záveru knihy 
G. M orcinka „D v e  koruny")

V týchto dňoch  si teda pripom ína
m e 40. výročie  K olbeho sebažertvy a 
o dva m esiace neskôr (17. októbra) si 
pripom eniem e 10. výročie jeho oslá 
venia vencom  blahoslaveného, ktorým  
h o ozd ob il tridsať rok ov  p o  m učeníc
kej smrti bl. pam äti pápež Pavol VI.

P. Maxim ilián Kolbe sa narodil 7. 
januára 1893 v  Zdunskej W oli pri 
Lodži v  Poísku. Pri krste mu dali m e
no Rajm und. A ko desaťročný mal zja
venie, v  k torom  mu N epoškvrnená 
Panna M ária ponúkla dva vence (ko
runy), červený a biely. Rajm und ich 
oba  prijal.

Keď m al trinásť rok ov , vstúpil do 
rehole M enších bratov  (m inoritov), 
kde prijal m eno Maximilián. Po skon. 
čení gym názia odišiel do Ríma na f i
lozo fick é  a teologické štúdiá. Už ako 
b oh oslovec stal sa veľkým  ctiteľom  
N epoškvrnenej Panny Márie a keď  
sa p o  kňazskej vysviacke r. 1918 vrá 
til d om ov  do Poľska, začal vydávať 
časopis Rytier N epoškvrnenej a nes
koršie (r. 1927) založil m estečko N e
poškvrnenej v  blízkosti Varšavy. Ta
kéto m estečká zasvätené Panne Márii 
založil aj v  Japonsku neďaleko mesta 
Nagasaki, kde začas pôsobil, i v  In
dii p od  H im alájam i, kde taktiež šíril 
bezhraničnú úctu k N epoškvrnenej 
M atke Božej. Keď tu ochorel, vrátil 
sa d om ov  a pokračoval v  správe prvé
ho m estečka N epoškvrnenej v  Nie- 
pokalanow e pri Varšave. Tu ho aj po 
troch  rok och  blahodarnej činnosti za
stihla svetová vojna.

Už v  septem bri 1939 pátra K olbe
ho po prvý  raz uväznilo gestapo. N o 
keď  ho p o  niekoľkých  m esiacoch pre
pustili na slobodu , N iepokalanow  bol 
zbom bardovaný a zbúraný. S pod lo , 
m eným  zdravím , ale s láskou horiacim  
srdcom  dal sa do jeho obnovy. O pra
vené bud ovy dal k dispozícii chorým  
a utečencom , m edzi iným i aj Židom . 
Táto činnosť sa gestapákom  nepáčila, 
preto  ho onedlho (r. 1941) znova o d 
vliekli, a to  ponajprv do Pawiaku vo  
Varšave a neskoršie do koncentrač
ného tábora v  Osvienčim e. Tu aj po 
rytierskom  bielom  venci prijal červený 
ven iec krvi, veniec m učeníctva. Za 
obetu  vlastného života z lásky k b líž
nemu. V m ene ľudskosti proti neľud
skosti.

Za tento čin hrdinstva z lásky dos
tal páter Maxim ilián Kolbe, tento v e ľ
ký syn statočného bratského poľské
ho národa, ven iec blahoslaveného.

(čk)
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(D okončenie zo  4. str.) 
a nový vladár Albín, keď  došiel do Jeruzalema, zosadil ho 
z úradu veľkňaza.

Telo Spravodlivého pochovali na mieste vraždy, pri Je
ruzalemskom chráme. N am iesto neho d o  zboru  apoštolov  
bol prijatý Barnabáš, a jeruzalem ským  biskupom  sa stal Ši
mon, rodný brat Jakubov.

Zanedlho na Jeruzalem prišla pohrom a vojny, ktorá zni

čila Jeruzalem  a Ž id ov  rozohnala p o  celom  svete, ktorá v  
dejinách m á n ázov : Zničenie Jeruzalema. Veľa Ž idov  túto 
tragédiu Jeruzalem a a celého židovského národa považovalo 
za B oží trest, k torý  prišiel na Ž idov  za vraždu Spravodli
véh o  . . .

Pamiatku sv. apoštola  Jakuba M ladšieho, nazývaného 
Spravodlivým , Cirkev svätí 3. mája.



ZO  ŽIVOTA EPARCHIE

CHOŇKOVCE —  V nedeľu  26. 4. 
1981 pri príležitosti chrám ového sviat
ku Zvestovania Panny M árie najdôst.
o. ordinár M ons. Ján H irka navštívil 
farnosť C hoňkovce, kde posvätil zv on 
ku obnovený chrám  v  Choňkovciach, 
slúžil Službu Božiu a kázal. O. ord i
nára privítal okr. dekan, za veriacich 
J. Varoščák a m iestny duchovný o. 
M ichal H orňák.

N AŠI JUBILANTI

V tom to  m esiaci si svo je  životné a 
kňazské jubileá pripom ínajú títo v fd . 
duchovní o tcov ia :

A lfonz B ocko —  40 ro k o v  o d  n aro
denia (4. 8.), Ján Krlička —  70 rok ov  
od  narodenia (9. 8.), ThDr. Juraj Buj- 
ňák —  40 ro k o v  kňazstva (10. 8.), M i. 
chal Čintaľa —  40 ro k o v  kňazstva (10.
8.), Ján Fazekáš —  40 rok ov  kňazstva 
(10. 8.), ThDr. Ján Seman —  40 rok ov  
kňazstva (10. 8.), Štefan Csizmár —  
75 rok ov  o d  narodenia (14. 8.), Augus
tín Leukanič —  70 ro k o v  o d  n arode
nia (28. 8.), Sergej K ovč —  70 rok ov  
od  narodenia (29. 8.)

M N O H Á  JA ĽIT, BLAHA JA ĽIT !

★

M odlitebnik „C hristos m oja  sila" s 
cirkevnoslovanským i bohoslužobným i 
textam i si m ôžete ob jednať na adrese: 
Gr.-kat. ordinariát, ul. SRR 8, 080 01 
Prešov. Cena Kčs 25,— .

s  a m *  m

Z AUGUSTOVÝCH VÝROČÍ

1. augusta r. 1696 —  pred 285 ro k 
mi —  sa narodil ThDr. PROKOP 
DIVÍŠ, kňaz-fyzik, hudobník  a lekár, 
vynálezca b lesk ozvod u  (um rel r. 1765 
v  Pŕiméticiach na M orave).

4. augusta r. 1921 —  pred 60 rok 
mi —  dostal sa A lojz Král spolu  s 
A dam om  M išurom , O ttom  H rabalom  
a Jarm ilou V ránovou  do podzem ia v  
D em änovskej doline a ob javili D em ä
novská jaskyňu Slobody.

5. augusta r. 1841 —  pred 140 ro k 
mi —  skupina oduševnených  národov , 
cov — štú rovcov : J ozef M iloslav H ur- 
ban, Ján Francisci, August Krčm éry, 
Andrej Sládkovič a Samuel Jurkovič 
založila v  Sobotišti Slovenské n árod
né divadlo nitrianske.

6. augusta r. 1221 —  pred 760 rok 
m i —  um rel sv. D O M IN IK , vyznavač.

---------r. 1881 —  pred 100 rokm i —
sa narodil ALEXANDER FLEM ING, 
anglický lekár— bakteriológ, ob javiteľ 
penicilínu, nositer N ob e lov e j ceny 
(um rel r. 1955).

7. augusta r. 1906 —  pred 75 rokm i
—  v  K yjove (okr. Stará Ľubovňa) sa 
narodil národný um elec DEZIDER 
MILLY, akadem ický maliar (umrel r. 
1971).

—  —  r. 1941 —  pred 40 rokm i —  
um rel RABÍN D RA N ÁTH  THÄKUR 
(TAGORE), indický básnik, prozaik a 
dram atik (nar. r. 1861).

9. augusta r. 1886 —  pred 95 rokm i
—  v  O strihom e um rel H EN RICH  
SZAJBÉLY, titulárny biskup a gene
rálny vikár trnavský, spoluzakladateľ 
Spolku sv. V ojtecha a M atice sloven 
skej (nar. r. 1804).

—  —  r. 1976 —  pred 5 rokm i —  
v  ZSSR vypustili autom atickú stanicu 
Luna 24, ktorá 18. augusta m äkko 
pristála na M esiaci a odobra la  vzorky 
m esačných hornín.

11. augusta r. 1941 —  pred 40 rok 
mi —  v  M oskve bo l I. všeslovanský 
kongres, k torý  vyzval československý 
ľud k organizovaném u odp oru  proti 
nacistickým  okupantom  a k  tvoreniu 
b o jový ch  skupín na Slovensku.

12. augusta r. 1881 —  pred 100 rok 
m i —  zničil požiar budovu  N árodn é
ho divadla v  Prahe i časť knižnice. 
Znovuvybudovanie sa stalo celonárod
nou vecou  —  za štyri týždne sa v 
akcii N árod  sobé zozbieralo m ilión 
zlatých.

—  —  r. 1971 —  pred 10 rokm i —  
um rel ThDr. LADISLAV ŠKODA, šé f
redaktor Katolíckych novín  a D uchov
ného pastiera (nar. r. 1904).

14. augusta r. 1866 —  pred 115 rok . 
mi —  um rel KAROL KUZM ÁNY, 
básnik a spisovateľ, autor hym nickej 
piesne Kto za pravdu horí, p od p red 
seda M atice slovenskej (nar. r. 1806).

—  —  r. 1941 —  pred 40 rokm i — 
um rel P. M A XIM ILIÁ N  KOLBE, p o ľ 
ský m inorita, m učeník (nar. r. 1894, 
beatif. r. 1971).

15. augusta r. 1771 —  pred 210 rok 
mi —  sa narodil W ALTER SCOTT, 
anglický spisovateľ h istorických  r o 
m ánov (W averley, Starožitník, Ivan- 
h oe, Talisman, N igelove osudy, Quen- 
tin D urward, Železná päsť. Kráska z 
Perthu, N ebezpečný hrad ; D ejiny 
Škótska, Ž ivot N apoleona Bonaparta 
(umrel r. 1832).

17. augusta r. 1916 —  pred 65 rok 
m i —  v  M artine um rel SVETOZÁR 
H U RBAN — VAJANSKÝ, básnik a spi
sovateľ, redaktor a politik  (nar. r. 
1847) zb ierky : Tatry a m ore. Spod 
jarm a: V erše; rom án y: Suchá ra to 
lesť, Koreň a výhonky. K otlín ; n ov e 
ly : Búrka v  zátiší. Ľalia, Letiace 
tiene, Pustokvet, B lížence; cestop i
sy : D ubrovník— Cetinje, V olosk o— Ve- 
necia, Sofia —  Pleven; denníky z vä 
zenia: Zápisky z tichého dom u. Líst
k ov ý  denník).

—  —  r. 1921 —  pred 60 rokmi — 
bol založený Spolok tatranských horo
lezcov  JAMES.

18. augusta r. 1946 — pred 35 rok
mi —  v  Prahe sa začal Svetový zjazd 
študentstva, na ktorom  bol založený 
M edzinárodný zväz študentstva.

19. augusta r. 1936 —  pred 45 rok
mi —  um rel násilnou smrťou FEDE- 
RICO GARCIA LORCA, španielsky 
básnik (nar. r. 1889).

20. augusta r. 1901 —  pred 80 rok
mi —  sa narodil SALVATORE QUA- 
SIM ODO, taliansky básnik a prekla
dateľ, laureát N obelovej ceny (zbier
ky: V ody a zem . H neď  je večer. Deň 
za dňom . Ž ivot nie je sen. Pravá a 
falošná zeleň. Bratom  Cervi a ich Ta
liansku, A ko sme mohli spievať. No
vém u mesiacu a, i.).

22. augusta r. 1891 —  pred 90 rok
mi —  um rel JAN NERUDA, český 
spisovateľ a novinár (nar. r. 1834).

23. augusta r. 1796 —  pred 185 rok. 
mi —  v  Žiline sa narodil JUDr. AN
TO N  OTTMAYER, profesor právnic
kej fakulty v  Budíne, spoluzakladateľ 
Spolku m ilovníkov reči a literatúry 
slovenskej.

---------r. 1851 —  pred 130 rokmi —
v  H ronove  sa narodil ALOJZ JIRÁ- 
SEK, český spisovateľ, zakladateľ his
torického rom ánu (umrel r. 1930).

24. augusta r. 1856 —  pred 125 rok
mi —  v  Slovenskej Ľupči (okr. B. Bys
trica) sa narodil dr. SAMO CZAM- 
BEL, jazykovedec, autor gramatiky 
(umrel r. 1909).

27. augusta r. 1576 —  pred 405 rok. 
mi —  um rel TIZIAN O  VECELLI ta
liansky maliar, m ajster benátskej školy 
(najvýznam nejšie d ie la : Korunovanie 
tŕním. Láska nebeská a pozemská. 
M adona rodiny Pesaro, Assunta, Ve
nuša Urbínska, Portrét Pavla III. a
i.); nar. r. 1576.

—  —  r. 1871 —  pred 110 rokmi — 
sa narodil THEODORE DREISER, 
am erický kritickorealistický spisovateľ 
(rom ány: Sestra Carrie, Jennie Ger- 
hardtová, Finančník, Titan, Stoik, 
Am erická tragédia; zbierky poviedok: 
O slobodení a iné. Dvanásť mužov, 
Farby veľkého mesta. Reťaze, Galéria 
žien a i.); umrel r. 1945.

—  —  r. 1944 —  pred 37 rokmi — 
vyhlásenie Slovenského národného 
povstania.

31. augusta r. 1811 — pred 170 
rokm i —  sa narodil THÉOPHILE 
GAUTIER, francúzsky maliar a básnik 
(umrel r. 1872).

---------r. 1826 —  pred 155 rokmi —
v  Košiciach sa narodil FRANTIŠEK 
KLIMKOVIČ, maliar a grafik (umrel 
r. 1890).

—  —  r. 1971 —  pred 10 rokmi — 
v  Bratislave b o lo  založené Združenie 
katolíckeho duchovenstva Pacem in 
terris. (ž)
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