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TVO JM U K R ÍŽU K L A N IA M E SA . . .
Dňa 14. septembra slávime pamiatku
Povýšenia Pánovho kríža. V Časoslove
— kňazskej modlitebnej knihe, nájde
me pri tomto sviatku krátku poznám
ku, ktorá vystihuje podstatu tc'í, Q
sviatku a ktorá v preklade znie takto:
„Povýšenie svätého krížia
ktorý
našla cisárovná Helena, matka cisára
Konštantína Veľkého, na Golgote v
Jeruzaleme, spolu s klincami, roku
326 i povýšený patriarchom Makariom
na asnbóne v novopostavenom chráme
nad hrobom Pánovým a všetci ľudia,
keď to videli, zvolali: Pane, zmiluj
Saiďe tu teda o historickú skutočnosť
— nájdenie svätého kríža, ktorý bol
ukrytý. My si túto pamiatku každo
ročne pripomíname tým, že vynášame
kríž doprostred chrámu k všeobecnej
úcte, klaniame sa mu a spievame:
„Krestu tvojemu poklaňajemsja, Vla
dyko, i svjatoje voskresenije Tvoje
slávim — Tvojmu krížu klaniame sa.
Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie osla
vujeme".
V
tento deň spoločne s cirkvou
vzdávame úctu sv. krížu, na ktorom
trpel Syn Boží „nas radi i našeho ra
di spasenija". My sme vlastne mali
na ňom trpieť, lebo my sme zhrešili.
Ale Spasiteľ sám sa ponúkol pretrpieť
za naše hriechy a zadosťučiniť Božej
spravodlivosti. A z tejto príčiny je pre
nás kríž drahým znamením, znamením
nášho vykúpenia. Vážime si vždy túto
skutočnosť?
M ladé dievča žilo v rodine, v kto
rej sa nikdy nehovorilo o Bohu. Žila
celkom ľahostajne, akoby Boha nebo
lo Raz, celkom náhodne, prišla s ka
marátkou do chrámu. Pri vchode bol
veľký kríž s ukrižovaným Spasiteľom.
Ten ktorý visel na kríži v strašných
mukách, urobil na ňu hlboký dojem
a začala o tom vážne rozmýšľať.
Bratia a sestry! Koľkokrát prechá
dzame okolo kríža, len tak, ľahostaj
ne, bez povšimnutia . . . Berieme ho
ako vec, ktorú možno kúpiť v Spolku
sv. Vojtecha, v predajni Petra, alebo
kdesi na odpuste.
Z čítania z Prvého listu sv. apoš
tola Pavla Korinťanom, ktoré počú
vame na sviatok Povýšenia sv. kríža,
sa hovorí: Bratia! „Zaiste, reč kríza
zdá sa bláznovstvom tým, čo idú do
záhuby, ale nám, ktorí čakáme ^ p a
senie, je prejavom Božej mo c i . . (i,
18). Blahozvesť, ktorej ťažiskom je
ukrižovaný Syn Boží a ktorá svojich
prívržencov učí pokornému sebazapie
raniu a odriekavej láske, zdá sa po(Pokračovanie na 5. str.)

P R E D " P R Í C H O D O M JESENE
A k o sme sa le n te š ili na te p lý letn ý čas, ako se fa n d ili sln ie čk u , k eď za čín a lo na jar čoraz inten
zívn ejšie hriať, a 'už je tu septem ber, m esiac, v k to ro m p ri je h o k o n c i odovzdá le to svoju vládu je
seni . . . Isteže, septem ber býva ešte m esia com , v k to ro m nepozn at, že le to sa už lú či. Ešte zvykne
s ln ie čk o p oria d n e p rip ek a ť, a le predsa p o m a ly už p rich á d za jú fln i, k to ré n ek lam ne naznačujú, že s
leto m sa bude treba ro z lú č iť.
L e to l B o lo obd obím , v k to ro m sa o d o h ra lo nem á lo význ am ných udalostí. P red jeh o začiatkom
sme si v y k o n a li p o v in n o s ť n a jče s tn e jš iu , k e ď 'sme z v o lili p o s la n cov do všetk ý ch stupňov zastupi
te ľs k ý ch zborov Č eskoslovenskej s o c ia lis tic k e j re p u b lik y . A k e ď sa ro zo zv u ča li u lic e spevom matu
ran tov a p ro m u jú c ic h , to už b o lo n ek la m n é zn am enie, že prázd niny sú pred nam i. Prázdniny, do
vo le n k y , čas sladký a bezstarostný, k e ď si n ejed en z nás poved al, že teraz si ch ce naozaj oddých
nuť, teraz si c h c e naozaj u žiť slnka, vzduchu a vody.
A le prázd niny vy p rá z d n ili iba učebne, trie d y škôl, leb o ind e neustál in ten zívn y pracovný ruch.
N a jm ä naši p o ľn o h o s p o d á ri za ča li m a t s 'prích od om p rá zd n in ovéh o a d o vo le n k o v éh o obdobia plné
ru k y práce. Žatva nás nenašla n ep rip ra ven ý ch . V ju žn ý ch k ra jo ch nášho prekrásneho Slovenska i
na juhu M ora vy sa žatva začala už k o n co m júna a . p ostupne p o k ra čo va la do vyššie p oložen ý ch ob
lastí, až prešla a ko v e ľk á štafeta d o rá b a teľov chleb a , až ú o na jvy ššie p o lo ž e n ý ch krajov.
A znova sa p o tv rd ilo , že m od ern á a g ro te ch n ik a , m od ern é poľn oh osp od á rstvo, zce le n é p olia, združsfuvnené lány dokážu vydať zo seba to ľk o , ako sa na jp rv a n i n ech ý ro v a lo . Sýpky !sa n a p ln ili novým
o b ilím , v sadoch d o z re li p lod y s k o rý ch o v o c n ý c h druh ov a 'septem ber už volá i do zberu ostatnej
úrody, k to rá bude p o k rm o m p re nás všetkých.
A brány škôl, k to ré za čia tk o m ,j ú la na dva m esiace o s ire li, sa teraz znova radostne ro z le te li v ús
tre ty op á len ý m , ro zo s m ia ty m a od d ýchn utým našim pek ný m d eťom , našej m la d ej g en erá cii, ktoré
za čiatk om septem bra (prichádzajú zase k stud niciam ved om ostí, aby p o k ra čo v a li tam , kde koncom
m in u léh o školsk éh o rok a p re s ta li, aby znova p o k r o č ili ď a le j v m úd rosti i vedom ostiach, k toré sú
základom p re ich budúci život.
■'
M y, starší, si spom ína m e o ta k o m to čase, a k o sm e m y z a čín a li p red d esiatkam i ro k o v tie naše
školské roky. M n o h í z nás ešte bez p ísa n iek , iba s tab u ľk am i a g r iflík m i, v chud obn ej odedzi, s kraj
com suchého ch leb ík a , k d e-tu s fľa šk ou kávy, a le b o l le n ja b ĺčk o m , s k torý m sm e m useli vydržať od
rána d o k o n ca vyučova nia. A k o sa to všetko z m e n ilo l Naša m la ď m á všetko, čo potrebuje. Naše
spoločen ské z ria d e n ie vskutku v y tv o rilo nebývalé p od m ien k y p re našich štud ujúcich a p rip ra vilo im
všetky m ožn osti zaradenia sa do učebného procesu. M ám e na m y sli v y n ik a jú cich pedagógov, skve
lé šk olské p o m ô ck y , p rie s tra n n é a s v e tlé š k olsk é učebne, n a jle p š ím i p ed a gógm i spracovaný učebný
plán a všetko to , Čo p o tre b u je žiak i štud ent k tom u , aby sa m o h o l o p tim á ln e p rip ra v o va ť a využiť
ro k y š k o ls k e j dochád zky k n a čerpa niu č o n a jle p š ích vedom ostí.
Č i je tom u tak všade vo svete? Č i nie sú ešte aj dnes d e ti, k to ré sa nedostanú ani do elem entár
n ej šk oly? D eti, k to ré m usia už v ú tlo m veku ťa žk o p ra cova ť a nem ôžu a n i le n p o m y s lie ť na dobro
denia, k to rý ch sa našim d eťom dostáva v m ie re v rch o v a te j? D enne prináša svetová tla č správy o
d eťoch , k to ré sú v ú tlo m veku využívané na najťažšie práce, o d e ťo ch , k to ré nechod ia do školy, le
bo ta m ojšia s p o lo čn o s ť má o to p ra m a lý z á u j e m . . .
D obre si, starší, pam ätám e, že aj u nás tom u bývalo v m in u los ti všelija k o. N ie každý sa dostal
na ď a lšie štúdium . B o li šťastní je d n o tliv c i, k to rý ch s? k to si v š im o l, ujal sa ich , ale bolo mnoho
nadaných, pria m p re d u rčen ý ch na štúdium , lež ich ro d ič ia n e m a li na to a vtedajšia sp oločnosť ne
m a la o n ich záujem . N a d ru h e j strane zase b o li d e ti p re fero v a n ý ch , up red nostňovan ých rodičov,
d eti m a jite ľo v fa brík, baní, v e ľk o s ta tk o v , k to ré často n e m a li ani le n ch u ť do učenia, nehovoriac o
nadaní, a práve tie b o li u pred nostňovan é a im sa d ávali m a x im á ln e m ožn o s ti.
Teda aj ta k éto m y š lie n k y p a tria k za čia tku šk olsk éh o roka, k d ňom , k eď sa naše d eti znova zbe
raj ú po s v o jich povin n ostia ch . Je d obré, k e ď im o to m to rozprá va m e. Ony už nepoznajú neblahú
m in ulosť, n a ro d ili sa do nového živ o ta a všetk o, č o sa im dostáva, p ovažujú za p rirod zen é a samo
zrejm é. N ezabu dn im e im p rip om e n ú ť, aby sa od p rvý ch d n í v e n o v a li učivu, aby nevym eškávali svo
je p o v in n o s ti, lebo aj tu p la tí staré d o b ré p rís lo v ie , že d ob rý za čia to k veští aj d obrý koniec.
A j tla č u nás v ln í sv oje význam né s p o lo čen s k é p osla n ie, <slúži p ra cu jú cim a vym a nila sa z pod
ru čia v e ľk o k a p itá lu , ako to m u b o lo v p re d oš lý ch časoch , aleb o ako to m u je ešte aj dnes na Západe.
N ep riná ša už b u lvá rn e senzá cie, n esk resľu je s k u to čn o sti, ale je zrk a d lom nášho diania, obrazom ži
vota a p rá ce nášho ľudu. V to m to duchu si sp om ína m e na všetkých tý ch , k to r í sa starajú, aby sa
nám d ostával d u ch ovn ý p o k rm , na a u toro v i sadzačov, na k o re k to ro v i tla čia re n sk ý ch robotníkov,
na p ra co v n ík o v roozh la su i te le v íz ie a ž ič ím e im , aby nám vždy p rip ra v o v a li d obré správy, poučné
m a teriá ly, k to ré hás zoznám ia s d ia n ím o k o lo nás, p ou čia i povzbudia.
K o n co m m esiaca si p rip o m e n ie s v o j deň aj naša m od rá arm áda, naši ž e le zn ičia ri. A ni bez nich by
sme si n e v e d eli pred sta viť náš život. V e ď m n o h í z nás užívajú d ob rod en ia dopravy, skracujú si
vzd ia len osti, k to ré sm e v m in u lo s ti m u seli p re k o n á v a ť k oň m o a leb o peši. V ážm e si tie to dobrode
nia a snažm e sa, aby sm e b o li d is c ip lin o v a n ý m i ces tu jú c im i, k to r í nenechávajú po sebe po vlakoch
a v o zid lá ch h ro m a d n e j d opra vy n evoria d ok .
A j septem ber nám teda skytá v eľa p o d n e tov a m y šlien ok , p rip om ín a nám v ia ce ro významných
ud alostí a na nás zá leží, aby sm e jeh o d n i v y u ž ili len k d obrém u, ako sta to čn í ľudia a nábožní kres
ťania.
'
(OM)

Všetky ruky sú potrebné!
Po pomaly utíchajúcich akordoch žatvy, ktorá sa už pre
niesla i do najvyššie položených oblastí, prichádzajú na rad
ostatné jesenné poľnohospodárske práce. A nie je ich m á
lo! Veď prv ako prídu dažde, prv ako nepriazeň počasia za
hatá cestu na polia, treba zobrať úrodu, ktorá dozrieva. Ča
ká na nás veľa práce. Bolo by hriechom, keby sme nevy
užili krásne podjesenné dni a nepomohli poľnohospodárom
zobrať z polí a záhrad plochy celoročnej namáhavej práce.
Veľa môžu urobiť aj brigádnici, ktorí síce nepracujú pra
videlne v poľnohospodárstve, ale ochotne prichádzajú, aby
vypomohli vtedy, keď čas súri a nemožno otáľať. Mnohí
strávia víkendové dni pri takejto celospoločenský osožnej
práci. Mnohí si vyberú z dní dovolenky, ktoré ešte nevy
čerpali, len aby aj oni mohli pomôcť tam, kde je to teraz
najpotrebnejšie.
Vzácna je i pomoc dôchodcov, keď mnohí z nich si uvedo
mujú — ak im len zdravie dovoľuje — ako aj ich prínos
spoločnosť hodnotí a váži si ho. Pomôžu i žiaci, študenti,
pravda vo vedomi, že o pár rokov aj oni budú už celkom
zaradení — každý na svojom úseku — do pracovného pro
cesu. Učia sa takto vážiť si prácu, vážiť si námahu, ktorú
treba vynaložiť, aby sme mali všetko to, na čo sme si zvykli
a čo chceme mať denne na svojich stoloch.
Nuž, nech nám vydrží dobré počasie, nech jesenné slnieč
ko pozláti všetky dozrievajúce plodiny, aby vydali svoju b o 
hatú úrodu pre potešenie a úžitok všetkých!

(of)

Druhé zasadanie Svetovej rady mieru
(Pokračovanie)
Pietro Nenni o týchto stykoch hovorí už viac, najmä o
tom, aký význam má toto nadviazanie stykov s Vatikánom:
„Konečne treba zdôrazniť veľký nepokoj u katolíckych vod
cov, aj samotného Vatikánu.
Duch „križiackych výprav" proti komunizmu, ktorý bol
morálnou zárukou politiky Atlantického paktu, nie je pri
jímaný bez výslovných výhrad. Tak sa vidí, že katolícka cir
kev objavila priepasť, ktorú otvárajú pred nohami ľudstva
preteky v zbrojení a politika násilia. . . Treba, aby sme
všade prehlbovali vedomie nebezpečenstva, ktoré ohrozuje
nielen tú alebo onú politickú stranu, to alebo iné sociálne,
filozofické alebo náboženské presvedčenie, ale ľudstvo v je
ho celku."
K tomuto doložme ešte to, čo na tomto zasadaní povedal
katolícky kňaz, profesor medzinárodného práva, aj u nás
dobre známy abbé Boulier, keď hovoril o nutnosti uzavretia
mierového paktu medzi veľmocami. Tento pakt postavil do
úplnej protivy s nedávno uzavretým Atlantickým paktom.
Poukázal pritom na nebezpečenstvo, ktoré znamená pre
mier sveta Atlantický pakt takto: „Atlantický pakt nie je
nijako zlučiteľný so zásadami Charty O S N . . . N áš návrh
na mierový pakt musí odstrániť a zrušiť záväzky Atlantické
ho paktu."
Z prejavov viedenského zasadania Svetovej rady mieru
si vyberme niektoré zásady a vyhlásenia s krátkym pre
mietnutím na ich pokračovanie v našom dnešnom zápase za
uvoľnenie medzinárodného napätia a za odzbrojenie.
1. Aj dnes ako aj pred tridsiatimi rokmi stojíme na zása
dách mierového spolužitia krajín s rozdielnym spoločen
ským zriadením ako jedinej alternatívy bezpečnosti národov
a ich mierovej spolupráce. N a tejto zásade postavila svoje
rokovanie a Záverečný akt aj Helsinská konferencia o bez
pečnosti a mjerovej spolupráci v Európe, na nej stoja všet
ky rokovania a dvojstranné dohody, ktoré boli od tých
čias uzavreté medzi Sovietskym zväzom, socialistickými kra
jinami a kapitalistickými štátmi. N a tejto ceste pokračovať
a túto mierovú spoluprácu pestovať, vedie k trvalému mie
ru. Neuznávať túto zásadu vedie neomylne k vojne.
2. Medzinárodné rokovania už nejeden pálčivý problém
vyriešili od ukončenia druhej svetovej vojny. Zásada roko
vania postupne zvíťazila nad hrobovým nepriateľským mlča
ním proti sebe postavených záujmových sfér. Rokovania na
pôde OSN, Helsinki, Belehrad, Madrid, SALT 2 sú toho dob
rým dôkazom, aj keď doteraz ešte nepriniesli žiadúce vý

sledky, ale stanoviská sa viditeľne zbližujú. Tento kurz ro
kovaní o všetkých sporných otázkách medzi národmi my,
kresťania, plne podporujeme. N ajm ä podporujeme najnovší
návrh zástupcov Varšavskej dohody, aby bola čím skôr
zvolaná medzinárodná konferencia o vojenskom uvoľnení.
3. Zásada nezasahovať cudzou, násilnou intervenciou do
oslobodzovacieho boja národov a do toho, aký režim si kto
rý národ nastolí, je jedine správna. Každý násilný zásah za
hraničnej mocnosti vyvoláva žiarlivosť tej druhej a toto
vedie k rozduchávaniu vojnového nebezpečenstva.
4. Keď už zbrojenie, ktoré sa obrancom mieru nepodari
lo zastaviť, dosiahlo približnú rovnováhu na oboch stranách
svetových sústav, na tejto báze bolo možné začať rokovať
o postupnom odzbrojení a obmedzení zbrojenia, tak ako
tento proces pekne začal dohodou SALT 2 medzi preziden
tom U S A a ZSSR vo Viedni. Čo sa odvtedy stalo, že táto
dohoda nebola ratifikovaná americkým kongresom až po
najnovšie úsilie rozmiestniť rakety stredného doletu, na
mierené na Sovietsky zväz a krajiny socializmu, je opačná
cesta, ako ju navrhuje Svetová rada mieru. Miesto rokova
nia o postupnom uvoľňovaní medzinárodného napätia —
získať prevahu a potom diktátom, násilím a hrozbou silou
nanútiť národom vôľu imperialistického sveta.
5. Ak sa veľmoci nespamätajú a nebudú rešpektovať to,
čo si stámiliôny ľudí svojimi podpismi odhlasovali — zákaz
zbrani hromadného ničenia — svet sa nenávratne rúti do
atómovej katastrofy. Carterova teória — doktrína o obme
dzenej termonukleárnej vojne — je len snahou uvoľniť sve
domie tých, čo si ešte uchovali akú-takú zodpovednosť za
atómovú záhubu ľudstva. Nemôže jestvovať obmedzená
atómová vojna. Nahromadené zásoby týchto zbraní ju nut
ne premenia na totálne zničenie zemegule. Preto túto teóriu
s opovrhovaním odmietame.
6. Keby medzinárodná konferencia o vojenskom uvoľnení,
ktorú navrhuje varšavské zoskupenie socialistických krajín,
stanovila tie zásady, podľa ktorých by sa národy zaviazali
na postupe rovnomerného odzbrojovania, to by znamenalo
uvoľňovanie ohromných hodnôt pre zvyšovanie blahobytu
národov a najmä na odstránenie tých bied, v ktorých žijú
ešte vývojové krajiny; náš svet by len z 8 — 10% uvoľ
nených hodnôt mohol vybudovať také diela, ktoré by ľud
stvo pred vstupom do 21. storočia pohli do netušeného roz
kvetu a blahobytu.
Opačný postup, pokračovať v šialenom zbrojení, celkom
iste vedie k cintorínu, nad ktorého vchodom bude možno
po celú večnosť čítať: Tu zahynulo ľudstvo, ktoré sa neve
delo dohodnúť, akoby láskou prikázanou Stvoriteľom, pre
mohlo nenávisť a týmto si vykopalo vlastný hrob.
Kronikár

SVÄTÝ MESIACA
SYN H R O M U
V ten deň Genezaretské jazero bolo veľmi pokojné. V je
ho belasých vodách v krásny slnečný deň odzrkadľovali sa
mráčky, ktoré tu-tam prebehávali po modrom nebi. Rybári
boli na jazere, sedeli v tieni stanú a odpočívali alebo rozprá.
vali. Neďaleko od jazera ležalo mestečko Betsaida. Bolo to
mestečko rybárov. A ďalej od jazera prestierala sa rovina.
V jednej skupine rybárov bol živý rozhovor. Rybári boli
smutní a nepokojní. Niektorí z nich, pred niekoľkými týž
dňami boli na brehoch Jordánu pri prorokovi Jánovi, ktorý
kázal pokánie a v Jordáne krstil ľudí vodou. Rybári sa
stali jeho učeníkmi, čakajúc príchod Mesiáša, ktorého Ján
predpovedal. Rybári vedeli naspamäť slová proroka Jána,
ktorého ľud nazval Krstiteľom.
„Čiňte pokánie, už prišlo Nebeské kráľovstvo!
Prinášajte teda ovocie opravdivého pokánia! Veď sekera
je už priložená ku koreňu stromov! Každý strom, čo ne
prináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň."
Teraz rybári schýlili hlavy. Mysleli na to, že pred pár dňa
mi museli opustiť Jána Krstiteľa a vrátiť sa k svojim sieťam
na Genezaretskom jazere. Lebo Jána Krstiteľa uväznili.
V tíši, ktorá nastala, prehovoril rybár Andrej, mladší brat
Šimonov:
—
Pamätáte sa na slová Jána pred uväznením? — spýtal
sa, — a nečakajúc odpoveď pokračoval:
„Ja vás krstím vodou ako výraz pokánia. Ale ten, čo má
prísť po mne, je mocnejší odo mňa. Lebo ja nie som hoden
nosiť mu obuv. Ten vás bude krstiť Duchom Svätým a oh

ňom. On má v ruke vejačku a vyčisti svoje humno; pšenicu
si zhromaždi do sýpky, a plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."
Rybár Andrej skončil, lebo sa zapozeral do diaľky. Jeho
oči zrazu zahrali radosťou a on povedal:
— To je On, Kristus!
Rybári pozreli v tú stranu do diaľky.
A z diaľky sa blížil chodec. Rybári ho už videli, keď boli
žiakmi Jána Krstiteľa. A ten človek keď prišiel k rybárom
a uvidel Andreja a Šimona, povedal im:
„Poďte za mnou, — urobím vás rybármi ľudí!" A oni
ihneď odišli s ním.
A keď išli ďalej ponad jazero, Kristus uvidel dvoch iných
bratov. — Zebedejovho syna Jakuba a J á n a , jeho brata
so Zebedejom, ich otcom, ktorí pripravovali siete vo svojom
člne, — a povolal aj ich. Oni ihneď nechali čln, opustili otca
a odišli s Ním.

Prešlo niekoľko dni a Kristus mal pri sebe Dvanástich.
Nazval ich svojimi apoštolmi. Keď pristúpil k Jánovi, naj
mladšiemu z Dvanástich, možno osemnásťročnému junákovi,
povedal:
— Ty sa budeš volať Boanerges — Synom h ro m u . . .
Dvanásť apoštolov nerozumelo, prečo ten jemný junák, syn
galilejského rybára Zebedeja a matky Salome, má sa nazý
vať Synom hromu . . .

Ján bol učeníkom, „ktorého Ježiš miloval". Sám zo všet
kých apoštolov zostal pri Ježišovi aj pod krížom spolu s Pre
čistou Pannou Máriou, Matkou Ježišovou.
„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky,
M ária Kleofášová a Mária Magdaléna.
Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého
miloval, riekol matke: „Žena, toto je tvoj syn!"
Potom riekol učeníkovi: „Toto Je tvoja matka!"
A od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe."

Po zavraždení diakona sv. Štefana apoštoli zanechali Je
ruzalem. Odišiel z Jeruzalema aj apoštol Ján a s nim Pre
čistá Panna Mária. Odsťahovali sa do Efezu. Pravdepodobne
neskoršie sa znovu vrátili do Jeruzalema. Apoštol Ján sa
staral o Prečistú Pannu M áriu až do jej slávneho usnutia.
A z jej usnutia niesol, podľa tradície, pred jej rakvou vetvič
ku, ktorú priniesol Presvätej Bohorodičke archanjel G ab
riel zvestujúc jej odchod zo zeme do neba. Po uspení Pre
svätej Bohorodičky apoštol Ján kázal evanjélium v Malej
Azii. Keď z príkazu cisára Domiciána sa začalo prenasledo
vanie kresťanov, uväznili aj apoštola Jána a odviedli ho na
súd do Ríma. Po rôznych mukách ho odsúdili na doživotné
vyhnanstvo na ostrov Patmos v Stredozemnom mori.
U ž rok prebýval apoštol Ján na ostrove Patmos. A j tu
učil a viacerých priviedol ku Kristovi, pohanskí žreci sa roz
hodli apoštola Jána zabiť. Ale vraha chytili kresťania a pri
viedli pred apoštola Jána.
— Tento podvodník išiel s úmyslom zabiť ťa. Čo mu má
me urobiť? — spýtali sa.

— Vráť mi môj poklad, ktorý som ti dal, aby si ho chrá
nil. Vráť mi junáka, ktorého som ti dal pred všetkými, aby
si ho naučil Božej bázni.
Biskup zaplakal.
— Zahynul junák, jeho duša je mŕtva a telo zbojníči.
— Či tak sa má chrániť duša tvojho brata? — napomenul
ho apoštol a dodal: — Daj mi koňa a sprievodcu, pôjdem
vyhľadať toho, ktorého si stratil.
Keď sa v horách stretol so zbojníkmi, už starý apoštol
ich prosil, aby ho odviedli k svojmu vodcovi. A vodca, keď
uvidel pred sebou apoštola, začal utekať do hôr.
Apoštol, zabudnúc na svoju starobu, utekal za nim, vo
lajúc :
— Vráť sa, syn môj, vráť sa k svojmu otcovi a netraf
nádej pre svoje hriechy. Tvoje hriechy beriem na seba. Po
stoj a počkaj ma, lebo ma k tebe poslal Pán.
Junák stal a triasol sa na celom tele. Potom padol k no
hám apoštola. Apoštol ho objal a v šťastí odvádzal domov,
lebo našiel ovečku, ktorá bola zahynula...
Chtiac podobne zachraňovať všetkých, apoštol Ján napísal
Posolstvo — Listy kresťanom.
„Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili.
Podľa toho vieme, že Krista poznáme, k «ď zachovávame
jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho!" a nezachováva
jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však
zachováva jeho slová, v tom sa skutočne a dokonale vy
jadruje Božia láska.
Kto tvrdi, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, ten je
ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, prebýva vo svet
le a nemá sa na čom potknúť. Ale kto svojho brata nená
vidí, je vo tme a vo tme kráča, nevediac kam ide, lebo mu
tma zaslepila oči.
Nemilujte svet, ani čo je vo svete! Ak niekto miluje svet.
Otcova láska neprebýva v ňom. Lebo všetko, čo je vo sve
te — žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života — nepochádza
od Otca, ale je zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou
žiadosťou; kto však plní Božiu vôľu, zotrvá naveky.
Dietky, nech vás nikto neklame! Kto žije podľa spravod
livosti, je spravodlivý, ako On je spravodlivý. Kto žije podľa
hriechu, pochádza od diabla, lebo diabol hreší od počiatku.
Ktokoľvek nežije podľa spravodlivosti, nie je z Boha, ani
kto nemiluje svojho brata.
Každý kto nenávidí brata, je vrah; a viete, že niktorý
vrah nehostí v sebe večný život.
Ak niekto má hmotné prostriedky a vidí svojho brata
v núdzi a uzavrel by pred ním svoje srdce, akože by v ňom
prebývala Božia láska? Dietky, nemilujme slovom, ani ja
zykom, ale skutkom a pravdou!
Drahí moji, milujme sa navzájom, lebo láska pochádza od
Boha, a každý kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha.
A k niekto p ovie: „Milujem Boha", a nenávidí svojho bra
ta, je luhár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí,
ako môže milovať Boha, ktorého nevidí? Takéto prikázanie
sme dostali od neho, aby, kto miluje Boha, miloval aj svoj
ho brata.
Drahý môj, nenasleduj zlé, ale dobré! Kto dobre činí, z
Boha pochádza, kto zle robí, nevidel Boha.

Pokoj ti!"
Spolu s Listmi uzrela svetlo sveta aj kniha štvrtého
— Pusťte ho, nech robí pokánie, — odvetil apoštol Ján.
Evanjelia, známeho pod názvom — Evanjelium podľa sv.
U ž niekoľko dní prebýval apoštol Ján na jednej hore
Jána.
v pôste a modlitbe. A jedného dňa počul hlas, videl nevyšlo,
Apoštol Ján bol už veľmi starý. Do chrámu ho už len no
viteľné videnia a začal písať Apokalypsu, knihu Zjavenia,
sili. Avšak kázať neprestával. Podanie, zapísané sv. Hieroposlednú knihu Svätého písma Nového zákona . . .
nymom ( f 419) hovorí, že kázanie vždy začínal slovami:
„Dietky, milujte sa vzájomne", a keď sa ho spýtali, prečo
im to stále opakuje, odvetil: „Je to hlavné prikázanie Pá
V
roku 96 bol zavraždený cisár Domicián a po ňom nastú novo, a keď toto splníte, bude to stačiť".
pil na trón Nerva. Ten oslobodil kresťanov z väzníc a vyApoštol Ján mal približne sto rokov, keď v posledných
vyhnanstva. Apoštol Ján sa lúčil s veriacimi ostrova Patmos
svojich slovách prikázal svojim učeníkom, aby vykopali hrob
a vrátil sa do Efezu. A tu znovu pokračoval vo svojej apoš
a po smrti ho v ňom pochovali. Bol posledný a jediný apoš
tolskej práci.
tol, ktorý zomrel prirodzenou smrťou. Všetci ostatní boli
N a jednej zo svojich ciest stretol junáka dobrej duše,
umučení. Zomrel a pochovali ho v Efeze a nad jeho hrobom
vzal ho so sebou, poučil a pokrstil. A odchádzajúc z mesta
neskoršie vystavali veľkolepý chrám.
odovzdal ho pred všetkými biskupovi mesta, aby ho zdoko
Apoštol Ján za celý svoj život hlásajúc evanjelium pripo
nalili v jeho dobrom živote. Biskup ho naučil písať a čítať,
mínal kresťanom kresťanskú lásku. M y by sme ho nazvali
avšak potom sa oňho nestaral a chlapec išiel zlými cesta
kazateľom lásky a Kristus ho nazval Synom hromu, vediac,
mi, začal piť, kradnúť a potom sa pridal k zbojníkom, kto
že bohoslovie apoštola Jána má zahrmieť po celej zemi a na
rí si ho vybrali za vodcu, a začal zbojníčiť.
plniť ju.
Po akomsi čase apoštol Ján sa znovu vrátil do toho mesta
Pamiatku sv. apoštola a evanjelistu Jána, východná Cirkev
a keď počul, čo sa stalo s junákom, obrátil sa k biskupovi:
oslavuje 26. septembra.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO K R ÍŽA
Dňa 14. septembra naša C irkev slávi sviatok Povýšenia svätého
Kríža Pánovho. „V ozdvižen ije — povýšenie" znamená pozdvihnutie,
je to sviatočný obrad uotenia a oslávenia svätého Kríža. D ôvodom
na ustanovenie tohto sviatku boli dve udalosti: nájdenie kríža, na
ktorom Ježiš Kristus bol ukrižovaný, a vrátenie Kristovho kríža
z perzského zajatia. Pozrim e sa na tieto dve udalosti:
O nájdení ¡kríža, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus na Golgote, z cirkevného podania viem e toto: kríž, na (ktorom niekoho
ukrižovali, podľa obyčaja zakopávali do zem e na mieste alebo blíz
ko miesta ukrižovania. Tak zakopali na G olgote aj kríž, na ktorom
bol ¡ukrižovaný Ježiš Kristus a ¡kríže dvoch lotrov. Prešli tri stáro
čia. Matka cisára Konštantína Veľkého, Helena, ktorá v našom obra
de je svätou (Ť330), odišla -navštíviť Svätú zem a tam hľadala kríž,
na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. P odľa podania starých ľudí
hľadala ikríž na Golgote. Keď na G olgote začali kopať, našli tri krí
že. Z nich kríž Pánov poznali tak, že chorý, k torý sa d otk ol radeadom všetkých krížov, pri treťom ¡ozdravel. V tedy jeruzalem ský
patriarcha Makárius ¡pozdvihol, vztýčil hore K ríž Pánov a prítom ný
ľud padol na kolená spievajúc m odlitbu „H ospod i, pomiluj — Pane,
zmiluj sa". Toto sa stalo roku 326. Viem e, že sv. H elena -vystavala
v Svätej zemi viac chrám ov a cisár Konštantín V eľk ý vystaval na
Golgote chrám Vzkriesenia Kristovho a v tom to chráme Pánov kríž
bol vystavený k verejnej úcte a poklone. Posviacka tohto chrámu
bola 13. ¡septembra roku 335 a od vtedy východná C irkev na nasle
dujúci deň — 14. septembra slávi sviatok Povýšenia svätého kríža.
Roku 614 perzskí kráľ Chozroj obsadil Jeruzalem a zobral Kríž
Pánov do Perzie a až po 14 ¡rokoch cisár Heraklius (610— 641) po
víťazstve nad Peržanmi opäť našiel k ríž Kristov a priniesol ho do
Jeruzalema, kde 14. septembra sa konalo druhé slávnostné „V o z d v i
ženije'' — povýšenie kríža, ktoré vošlo do ¡dejín Cirkvi ako sviatok
„Vsemimoho Vozdviženija Čestnaho i Zivotvorjaščaho Kresta".
Teda tento sviatok patrí k ve ľm i dávnym sviatkom a tiež k dva
nástim veľkým sviatkom nášho obradu.
V
tento sviatok v našom obrade na u tiem i po veľk om slávosloví
je obrad slávnostného povýšenia kríža. Kňaz berie z oltára kríž,
ozdobený kvetmi, a ¡držiac ho nad hlavou, vychádza doprostred
chrámu. M edzitým veriaci ¡spievajú tropár „Spasi Hospodi, ľudi svoj a . . . Spas ľud svoj, P a n e . .
Uprost red chrámu kňaz spieva na
štyroch stranách postaveného stola jednotlivé prosby ektenie, na
ktoré veriaci odpovedajú 12-krát „H ospod i, pom iluj" a počas tohto
spevu kňaz sa pomaly schýli s krížom k zem i a znovu ho pom aly
dvíha vysoko nad svoju hlavu a žehná ním. T o isté robí na všet
kých štyroch stranách stola na štyri strany sveta. Potom kladie kríž
aa stôl uprostred chrámu, oikadí ho, a s veriacim i spieva tropár:
„Krestu Tvojem u paklaňajemsja, Vladyko, i svjatoje voskresenije
Tvoje slávim — Tvojm u krížu klaniame sa. Vládca, a tv o je sväté
vzkriesenie oslavujeme." Potom sa pokloní a pobozká svätý kríž.
Kríž prichádzajú bozkávať aj veriaci. Svätý K ríž ostáva na stole
uprostred chrámu cez osem dní.
N a Službe Božej namiesto „S vätý Bože" spievame „Krestu tvojemu — Tvojm u kr í ž u. . . " Apoštolské čítanie je z Listu Korinťanom :
„Hlásanie kríža je hlúposť p re tých, čo ¡sú určení pre zatratenie, ale
nám, ktorí sme určení pre spásu, je (prejavom ) Božej m oci" (1, 18).
Z evanjelia sa číta o súde nad Ježišom Kristom pred Pilátom.
Pretože kríž nám pripomína utrpenie a smrť Spasiteľa, s tým to
sviatkom je spojený pôst od mäsitých pokrm ov.
A čo nám hovorí ¡tento sviatok?
Znamenie svätého kríža, prežehnanie, je jedna z najstarších ob y
čají kresťanov. Je to posvätenie seba, je to vyznanie viery. Svätý
kríž je tiež večný sym bol nekonečnej Božej lásky k nám, symbol
nášho vykúpenia a spásy. Celá bohoslužba sviatku Povýšenia kríža
je velebením svätého kríža, ako to vidím e napríklad v stichire večieme sviatku: „Pozdravu jem e ťa. K ríž životodarný, neprem ožiteľný
obranca viery a brána do raja, opora veriacich a pevný múr Cirkvi.
Ty si premohol smrť. Rozpadlo sa jej kráľovstvo. Povzniesol si nás

(Dokončenie z 1. str.)
hanom bláznovstvom, Židom zasa po
horšením. M y však vieme, že je naj
vyšším prejavom Božej lásky k nám,
ozajstným veľdielom Božej vševedomosti a všemohúcnosti. Preto mu
dobrorečime, preto sa mu klaniame,
preto si ho uctievame. Preto mu dá
vame čestné miesto v našich domoch,
pri cestách, na vežiach kostolov i na
našich prsiach. Prežehnávame sa ním
a je nám sprievodcom od narodenia až
po smrť.
Bolo to práve pred 11 rokmi — v
septembri roku 1970, keď som bol na
posviacke sv. kríža na novopostavený
chrám v Bačkove. Ich pôvodný chrám
bol za druhej svetovej vojny zbom
bardovaný. Odvtedy boli bez chrámu.
Keď po posviacke dvíhali kríž na ve
žu, veriaci mali slzy v očiach. V kaž
dom horela myšlienka: Áno, opäť má
me chrám, na veži ktorého sa bude
znovu vypínať sv. kríž, znak nášho vy
kúpenia.
Ako veriaci kresťania denne máme
pred sebou sv. kríž. Nech pre nás
nie je len obyčajným znakom, či ku
som nábytku. Je znakom nášho vy
kúpenia, našej spásy. Hľadajme preto
v ňom útechu a silu. Svätý kríž
stáva sa takto pre nás veľkou školou,
z ktorého Spasiteľ hovorí: „Ak niekto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje
ma" (M k 8, 34). Preto je v tento deň
pred nami vyložený sv. kríž, aby sme
sa mu poklonili, aby sme mu vzdali
úctu a s celou cirkvou volali: „Krestu
Tvojemu poklaňajemsja, Vladyko, i
svjatoje voskresenije Tvoje slávim".
František Dancák

SEDEM SKUTKOV TE LE SNÉ H O
M ILO SR D E N STV A
5. Chorých navštíviť
Nejeden z nás už ležal v nemocni
ci. Iste sa pamätá na dni, keď boli
povolené návštevy. Ako mu radosťou
podskočilo srdce, keď vo dverách sa
zjavil jeho blízky, známy. Ale keď
neprišiel nikto, veru bolo mu úzko
okolo srdca, že nemá nikoho, kto by
ho mal rád, že si nenájde toľko času,
aby nás navštívil. Chorý pri rybníku
v Jeruzaleme, ktorý tam už roky tr
pel a čakal, sa s bolesťou sťažoval
Spasiteľovi: „Pane, nemám n ik o h o ..."
(Jn S, 7). Kiež by tento výrok nikdy
nevyšiel z úst našich chorých a trpia
cich, že nemajú nikoho, kto by im
pomohol, potešil, navštívil v bolesti.
U ž prví kresťania zápasili o obslu
hovanie chorých. Brali si ich do svo
jich domov a slúžili im. Cirkev po
všetky časy budovala nemocnice pre
chorých. Život svätých nám uvádza
nespočetný počet tých, ktorí celým
svojim životom slúžili Bohu v trpia
cich a chorých blížnych.
V
„Drevním pateriku" pýta sa brat
svojho predstaveného, kto je Bohu
milší z dvoch bratov, z ktorých jeden
sedí v cele oddaný mlčanlivosti, v
pôste a všetkej askéze, kým druhý slú
ži chorému. Predstavený odpovedá:
„Keby sa tento aj za nosné dierky za
vesil, nemožno ho porovnať s tým,
ktorý slúžil chorému”.
Preto odchádzajú mnohí medzi opus
tených a trpiacich, aby im slúžili ce
lým životom.

O.
Daniiän de Veuster, ako misio
nár odišiel na ostrov Molokai k malo
mocným, pre ktorých bol lekárom,
murárom, starostlivým otcom, tešite
ľom i hrobárom, až sám nakazený
malomocenstvom umrel roku 1889.
Roku 1913 odišiel do rovníkovej
Afriky dr. Albert Schweitzer, teológ,
filozof, lekár, prírodovedec a hudob
ník, aby pri rieke Ogowe, spolu so
svojou manželkou Helenou za ťažkých
podmienok liečil a zachraňoval tých
najúbohejších — malomocných. V du
chu hesla Veneratio vitae — Úcta k
životu, ktoré sa mu stalo zmyslom
života, zachránil život stovkám a uz
dravil desaťtisíce.
Raoul Follereau, novinár, pri jednej
svojej ceste po Sahare spoznal, že v
našom svete existuje neodpustiteľný
zločin: malomocenstvo. A vtedy sa
rozhodol, že sa bude venovať iba je
dinej veci po celý život: starať sa o
malomocných.
Bývalý francúzsky prezident generál
de Gaulle a jeho manželka ako rodi
čia boli navštívení utrpením. M ali du
ševne zaťaženú dcéru. Znášanie také
ho osudu bolo pre generála ťažkým
údelom. Mohli ho dať do ústavu pre
duševne zaostalé deti, ktorý založili.
Oni si ho ale nechali doma a slúžili
mu. A vo svojom závete vyslovil ge
nerál želanie, že chce ležať na cinto
ríne vedľa svojej dcéry Anny, ktorá
umrela roku 1948. Za svojho života
v ťažkých rokoch odboja každý večer
prerušil svoju prácu, odobral sa do
mov, aby večeral so svojou dcérou,
ktorá odmietala od iného prijímať po
krm. Vrátil sa ku svojim služobným
povinnostiam až vtedy, keď už dcéra
zaspala (K N 1971,16).

Známa je Matka Tereza z Kalkaty,
učiteľka, ktorá so svojimi sestrami
ujíma sa opustených a náplňou jej
života sa stáva: dávať seba, rozdávať
lásku, prinášať svetlo do tmy a opus
tenosti. Pri jednej príležitosti o svo
jej práci povedala: „Naše povolanie je
— patriť Ježišovi. Čo robíme pre naj
biednejších a s nimi, robíme pre
Krista. Chceme byť živým podoben
stvom Evanjelia, lebo v ňom čítame
jasné slová, že Ježiš je s nimi, a kto
pomáha
trpiacemu,
slúži
samému
Kristovi" (podľa K N 1977, 9).
Matka Tereza poslala raz mladú novicku po prvý raz do ústavu zomiera
júcich. Je to vždy veľmi tvrdá skúška.
Večer o deviatej hodine, keď sa novicka vrátila do kláštora. Matka Tereza
spozorovala na jej mladej tvári mimo
riadne spokojný a šťastný výzor. „Ako
to, že vyzeráš taká šťastná," spýtala sa
jej. „Ó, Matka, prečo by som nemala
byť šťastná, veď som tri hodiny držala
vo svojich rukách umierajúceho Kris
ta!" Hľa, v čom spočíva tajomstvo
misionárok lásky. Omnia vincit amor
— Láska všetko premáha.
Z tejto príčiny nás nabáda svätá
Cirkev, aby sme vo svojom okolí a v
daných podmienkach slúžili chorým a
trpiacim. Je to taká služba, pred kto
rou musí ustúpiť každá iná. Sám Spa
siteľ povedal: „Milosrdenstvo chcem,
nie obetu" (M t 9, 13). A nečakajme,
aby sa nám za to ľudia klaňali. „Kto
sa rozhodne konať dobro, nesmie oča
kávať, že mu preto budú ľudia pratať

od zem e k nebesiam. Ô, zbraň -nepremožiteľná, hrozný ničiteľ pekla.
T y si sláva m učeníkov ia pevná op ora spravodlivých, bezpečný prí
stav spásy. Prinášaj svetu veľk é milosti."
A našou m odlitbou v tento sviatok nech budú slová modlitby
z utierne:
„Kriste, Bože, klaniame sa dnes tvojmu svätému krížu, lebo si na
ňom bol ukrižovaný Ty, Ž iv o t všetkých. Ty, Spasiteľ, otvoril si raj
lotrovi, ktorý sa s vierou obrátil na Teba, vzývajúc: „Rozpom eň sa
na mňa, Pane!" Tak isto prijm i aj nás, volajúcich: „Všetci sme zhre
šili, v o svojom m ilosrdenstve zmiluj sa nad nam i!''

Okrem sviatku Povýšenia sv. kríža naša Cirkev klania sa svätému krížu aj
vo Veľkom pôste v nedeľu Krížupoklonnú (tretia nedeľa Veľkého pôstu). Vtedy
tiež na utierni sa vynáša kríž doprostred chrámu, avšak bez obradu povýšenia.
— A v liturgickom kalendári ešte 7. mája je Zjavenie sa znaku svätého kríža
na nebi v Jeruzaleme. Toto zjavenie bolo roku 351 za sv. Cyrila Jeruzalem
ského, patriarchu. Vtedy "ša zjavil na nebi kríž, ktorý siahal od Golgoty až k
Olivovej hore. — Okrem toho 1. augusta, je „Proischoždenije Drev Čestnaho
Kresta" na pamiatku toho, že od 1. augusta, každý rok, v priebehu dvoch týžd
ňov v Carihrade v procesii nosili čiastku zo svätého kríža Pánovho po meste
a modlili sa za odvrátenie všetkých chorôb od mesta.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Nedeľa Svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov.
V
nedeľu po 15. júli je v našom obrade sviatok Svätých Otcov
šiestich všeobecných koncilov. V túto nedeľu— sviatok C irkev takto
veleb í Svätých O tcov prvých šiestich všeobecných koncilov tropárom
tejto nedele— ’sviatku:
„Preproslavlen jesi Christe Bože maš, svitila na žem li Otcy maši
osnovavyj, i ťim i ko istinnij viri vsja ;ny nastavivyj, rnnohoblahoutrobne, sliava Tebi.”
„Preslá vil si sa, Kriste, Bože náš, keď si na zem i daroval Otoov
ako svetlá. Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. Sláva tebe, náš
veľk ý Dobrodinec."
Teda, velebím e Boha v Jeho svätých, tu konkrétne v svätÝch
Otcoch šiestich prvých všeobecných koncilov. A kondak tejto nedele
— sviatku podáva aj dôvod tohto velebenia:
„Č o apoštoli hlásali a O tcovia objasňovali, to tv o rí pevný základ
našej Cirkvi. Ona je nositeľkou pravdy, utkanej z nebeskej náuky
o Bohu. Ona s úctou spravuje veľk é tajom stvo našej spásy."
A by sme pochopili ten v e ľk ý čin, ktorý vykonali svätí Otcovia
šiestich všeobecných koncilov, o ktorom h ovorí kondak nedele —
sviatku najprv sa pozrim e na spomenuté koncily a potom na svä
tých O tcov tých koncilov.
O
prvom všeobecnom koncile v N icei (rok 325) sírne už písali
v čísle 8/1981. Teraz sa pozriem e na ďalšie.
Po Nicejskom koncile
Ariáni sa neuspokojili iani po Nicejskom koncile. Sám Arius sa po
akomsi čase vrá til z vyhnanstva a roku 336 ho mali znovu prijať
v Carihrade do Cirkvi, avšak v procesii, ktorá ho uvádzala do chrá
mu, ¡náhle zom rel. N apriek tomu ariáni nabrali vplyv. Postarali sa,
aby všetci prívržen ci N icejského koncilu boli odstránení z biskup
ských miest. Odstránili Bustáta v Antiôchii a pokúsili sa o to aj
s Atanázom , ktorý od roku 328 bol biskupom— patriarchom A le
xandrie. Atanáz bol najhorlivejším obrancom Nicejského Symbolu
— Vyznania viery, jeho ariani nenávideli najviac. V dejinách Cirkvi
niet obdobia, ktoré ¡by b olo tak úzko spojené s jednou osobou, ako
ponicejské obdobie s osobou sv. Atanáza. Za vlády cisára Konštan
tína Veľkého a potom jeho syna Koinštancia, Atanáz musel ísť päť
krát do vyhnanstva. Všetko obetoval aa pravdu a záujmy Cirkvi
a nikdy sa neobrátil o pom oc k svetskej moci, ako to robili ariáni.
Po smrti Konštantína V eľkého ariáni sa stali ešte odvážnejšími.
Získali na svoju stranu cisára Konštancia a arianizmus na Východe
skoro sa stal vládnúcim náboženstvom , náboženstvom štátnym.
Svätého Atanáza nielen zosadili z biskupského stolca, ale ho obvinili

u pápeža Júliusa I. (337-— 332), avšak pápež sa postavil n,a stranu
Atanáza, takže konečne roku 346 Atanáz znovu zaujal svoj biskup
ský stolec. Avšak áriám sa neuspokojili. N a h ovorili cisára proti
pravoverným a ¡na synode v M iláne roku 355 cisár sa domáhal, aby
syn od a odsúdila Atanáza. Koinštaincius dal násilím priviesť na synodu
aj pápeža Libéria (352 — 366), a keď O tcovia synody odm ietli p o d 
písať zosadenie z biskupstva sv. Atanáza, cisár -poslal pápeža- L ib é
ria, staručkého biskupa H ozia z Kordový, ďalej H ilá ra z Po-iticrs
a Dionýza z M ilána do vyhnanstva. Atanáz sa zachránil útekom.
V Ríme postavili protipápeža v osobe Felixa II. Avšak keď ro-k-u 358
pápež Liberius sa vrátil z vyhnanstva, Felix odstúpil.
Avšak aj pri veľk ej .pomoci cisára, .ktorý používal aj násilie, ariáni
sa neudržali. A ko to obyčajne p ri bludoch býva, rozštiepili sa na
skupiny, v .ktorých každá učila niečo i-né, a to icih priviedlo k postup
nému úpadku a úplnému zániku. Zom rel cisár Konštancius (361), za
vlády cisára J-oviána (363 — 364) získali moc pravoverní, avšak nový
cisár Valent (365— 378) znovu podporoval ariánov. Z a vlády tohto
cisára zom rel roku 373 sv. Atanáz, avšak pravoverných vied li veľk í
biskupi svätého života: sv. Bažil Veľký, G regor Nazíánsky, G regor
Nisenský, Am bróz, Hilár, práca ktorých zapríčinila úpadok arianiz
mu. Cisári Gracián a hlavne Teodozius V eľk ý (379— 395) bolí horli
vými obrancami Nicejskčho symbolu — Vyznania viery.
Zišiel sa nový všeobecný koncil, podľa poradia druhý v Carihrade
roku 381, ktorý znovu odsúdil arianizmus a tento blud na Východe
celkom vym izol. N a Západe ostal hlavne u germanských národov,
avšak keď v 7. storočí Góti, Vandali a Longobardi sa navrátili do
Citkvi, -arianizmus, ktorý spôsoboval Cirkvi veľa p rob lém ov a nepo
kojov v priebehu celého storočia, úplne vym izol.
Druhý všeobecný koncil — v Konštantinopole — roku 381
Konštantinopolský patriarcha Macedonius po roku 355 začal p o 
pierať božstvo Svätého Ducha, hlásajúc blud, že Svätý Duch je O t
covi a Synovi podriadenou bytosťou, ako sluhom, je stvorením , p o 
dobným anjelom. Tento blud nazvali podľa jeho zakladateľa m ac e -d o n i a n i z m o m a jeho prívržen cov „duchoborcam i".
Proti tom uto bludu tvrdo vystúpil sv. Atanáz, patriarcha A le 
xandrijský, potom biskup sv. G regor Nisenský, patriarcha G regor
Nazíánsky, zvláštnym listom -ku kresťanom sv. Bažil V eľk ý a iní,
ktorí potierali tento blud slovom a posolstvam i — listami.
Aby bola riešená otázka bludu macedoinianizmu, cisár Teodozius
Veľký, cisár Východu, zvolal Druhý všeobecný koncil do Ko-nštantinop-ola, a to -na rok 381. Vtedajší pápež Darnas na koncile nebol za
stúpený. Spočiatku -predsedom koncilu bol Melecius, antiochijský
patriarcha, biskup svätého života, a po jeho smrti (zom rel v čase
zasadania koncilu) G regor Nazíánsky, patriarcha konštantinopolský.
Okrem 150 pravoverných biskupov z Východu b o lo na -koncile
prítomných aj 36 macedoniánov.
Pravú vieru na koncile obhajoval G regor Nisenský, brat sv. Ba
žila Veľkého, v tom čase najvýznamnejší rečník Cirkvi, nazývaný
kazateľom pravdy", „perom Svätého Ducha", „vrch olom bohoslo
via", ďalej sv. G regor Naziáns-ky ä iní.
Učenie M acedónia koncil vyhlásil za bludné a -ako také odm ietol.
Na to macedoniáni odišli z Konštantin-opola. A lc-oncil, na návrh sv.
Epifána Cyperského, -biskupa, vpísal d o Symbolu vie ry k slovám
„I v Ducha Svätého” , slová „ — Pána a Darcu života, ktorý vychá
dza z Otca, ktorému sa spolu vzdáva s Otcom a Synom poklona
a sláva, ktorý h ovoril skrze -prorokov". Takto otázka macedonianizm-u bola vyriešená a vyhlásené správne učenie o Svätom Duchu.
Okrem uvedeného. Druhý všeobecný koncil ešte vyhlásil 7 káno
nov proti ariánom a iným sektám. V treťom kánone priznal osobit
nú úctu biskupovi konštanitinopolskému slovam i: „Biskup konštantinopolský má prednosť úcty hneď po biskupovi rímskom, pretože
toto miesto (Konštantinopol) je N o vý m Rímom". O dvtedy konštantinopolský patriarcha začal užívať titul „ekum enický patriarcha” . Rím 
ski pápeži schválili riešenie Konšta-ntinopo1s-kéh o koncilu čo -sa 'týka
doplnenia Symbolu viery, avšak -neschválili 7 kanónov, a kánon tre
tí odmietli.

kamene z cesty" (Albert Schweitzer).
Svoje šťastie nájdeme len v šťastí
iných. To vyviera z prikázania lásky.
„Byť sám šťastný a blažiť iných —
to je pravá úloha človeka" (Bernard
Bolzano).
František Dancák
O Č IS T N Á CESTA D U C H O V N É H O
ŽIV O TA
Dobrotivosť Božia
Svätý Pavol napísal prvým kresťa
nom: „Keď je tvoj nepriateľ hladný,
nakŕm ho. A keď je smädný, napoj ho.
Keď tak urobíš, žeravého uhlia na
hrnieš mu na hlavu!" (Rim 12, 20).
A tak podobrotky zapáliš v jeho srdci
plameň miernosti a vďačnosti.
A práve tak s nami urobil náš dob
rotivý Otec nebeský. „Keď sme boli
ešte hriešnikmi. . . Kristus zomrel za
nás" (Rim s, 8) A tak jedná Boh aj
dnes so všetkými ľuďmi. Boh nepre
stáva robiť dobro, neprestáva milo
vať svoje tvory, aj keď mu odopiera
jú svoju vďačnosť, ktorá mu patrí z
toľkých dôvodov. On jednako nepre
stáva robiť dobro. Zachováva ich v
existencii, aj vo chvíli hriechu a urá
žok. On dáva pršať na pole hriešnika
i na pole spravodlivého. A ak napo
kon sa rozhodne potrestať, rozhoduje
sa k tomu iba vtedy, keď ho donútili
práva Božskej spravodlivosti a keď
jeho doprosovanie svojimi milosťami
u vinníka, aby sa polepšil, bolo már
ne!
Ô duša kresťanská, pochop nekoneč
nosť dobroty svojho Stvoriteľa, ktorá
si zasluhuje bezmedznú vďačnosť od
nás všetkých! Nenamýšľajme si však,
keď sme raz-dva razy poďakovali, že
sme už s Bohom vyrovnaní! Takto sa
chápe vďačnosť v našom svete! My
sme však deti Božej rodiny — sme
deti Nekonečného Boha! Dobrodenia,
ktoré dostávame, majú nesmiernu —
bezmedznú cenu! A vďačnosť za tieto
dobrodenia nemôže byť obmedzená!
M y svojmu Otcovi vďačíme za všetko,
a to v každej chvíli a v každom oh
ľade. N ašou povinnosťou je teda vrá
tiť mu všetko hnutím nášho srdca. A
vrátiť Bohu všetko znamená dať mu
seba samého, a to úplne a bez vý
hrady. Znamená žiť s ním, pre neho
a v ňom, plniac jeho vôľu s pocitom
úprimnej lásky bez toho, že by sme
sa niekedy sebecky vracali k sebe a
od neho sa vzďaľovali! Darujme Bo
hu celý svoj život, všetky svoje sily,
všetku svoju prácu bez výhrad sebalásky!
Keď Boh zahŕňa niektorého svojho
tvora dobrodením, jeho dar sa nedáva
iba tomuto tvorovi. On je určený aj
pre ostatných! Boh udelil presvätej
Panne Márii výsadu naozaj jedineč
nú: stvoril Ju nepoškvrnenú, jedinú
medzi všetkými ľuďmi! Ale podľa Bo
žích plánov a úmyslov má priniesť u
všetkých deťoch tejto Matky plody
čistoty a svätosti! — Hriešnik, pono
rený do blata nákazy a hriechu, má
povedať Bohu: „Bože, zľutuj sa nad
mojou úbohosťou a pomôž mi dostať
sa z nej, lebo sa chcem stať dieťa
ťom Tvojej Matky, napriek mojim
minulým nevernostiam a zločinom.
Ona nech rozprestrie nad mojim zlo
činným životom svoj nepoškvrnený
ochranný plášť!" — Akože by mohol
Boh odporovať takejto prosbe?

Pretvorme sa v kúpeli tejto hreji
vej a božskej pravdy! Vyhlásme boj
egoizmu a sebectvu. Služba blížnemu
je aj službou Bohu a vďakom za Je
ho dobrodenia. Neuzatvárajme sa iba
do seba! Život obrátený len na seba
je neplodný. A strom neplodný bude
vyťatý a položený na oheň! Mária,
Matka milosti, buď nám vždy posilou
v tejto čnosti a Sprievodkyňou na ces
te bohumilého života!
Mikuláš Mariánsky

BIL SAM SEBA
Veronka bola $labé, bojazlivé diev
ča. Mala dobrý chýr. Rodičov poslú
chala, čestne sa správala, susedia ju
chválili ako robotnú dievčinu. H o v o 
rievali o nej, že bude šťastný, kto ju
dostane za ženu. Len jedna prekážka
tu bola, že bola chudobná. Otec zo
mrel v jej detstve, zostali štyri malé
deti a tak matka im nasporiť nemohla.
Uchádzal sa o ňu Jožo, jedinák. Jožo
bol fešák, rád žartoval, bol šikovný ro
botník. Mnohí ho jej závideli. Čudo
vali sa, keď Veronka bola na rozpa
koch, či sa má zaňho vydať alebo nie.
Jožo si totiž rád upil a to ju odrádza
lo. Povedala mu úprimne, že pôjde za
neho, ak nebude piť. Jožo ochotne
prisľúbil a od tej chvíle ho nikto ne
videl opitého.
A tak sa zobrali. Veronka bola
šťastná. Jožo sa za čas zdržal, vracal
sa z práce triezvy a Veronka ho vítala
s otvoreným náručím. Ale trvalo to
krátko. Veď už Veronku mal, nevidel
dôvod, prečo by si nemohol dovoliť
niekoľko
štamperlíkov.
Nešťastím
však bolo, že keď okúsil chuť pá
lenky, tých štamperlíkov bolo veľa.
A ešte horšie bolo, že keď bol napi
tý, bol krutý a bezohľadný. Bil, tries
kal, utekali pred ním vlastní rodičia.
Keď sa prvý raz po svadbe vrátil
opitý, rodičia zutekali, Veronka však
zostala v dome. Keď sa k nej blížil
rozzúrený, triasla sa ako osika.
— A ty si prečo nezmizla? Nevieš,
že ja som tu jediným pánom a nezne
siem tu nikoho? — A bif, bác leteli
facky, buchol ju do hrude, zhodil na
zem a kopal do nej.
Keď sa ráno zobudil, ozval sa k
Veronke:
— Tuším večer som ti trochu ublí
žil. Prečo si nezmizla? Ja keď som
triezvy, som zlatý človek. Ale keď
som opitý, najlepšie je ujsť predo
mnou.
Veronka sa podľa toho riadila. N o
hanbila sa utekať k susedom, najčas
tejšie sa skryla v stodole alebo v
drevárni. Do izby šla, až keď jej man
žel spal. Tak chradla, bledla, slabla.
V starostiach, bitke, skrývaní plynul
jej život. Svokrovci pomreli, Veronka
porodila tri deti, samé dievčatká, kto
ré musela chrániť pred vlastným ot
com.
Jej zdravotný stav sa zhoršoval, až
jej lekár povedal, že má tuberkulózu
pľúc a musí odísť na liečenie do Ta
tier. Odísť, ale ako? U ž aj jej rodičia
boli v hrobe. Komu zverí deti? Zľu
tovala sa nad nimi jej sestra Zlatica
a pritúlila ich.
Jožo zostal sám. Až teraz si uve
domil cenu starostlivej manželky. Vrá
til sa z práce do nevykúrenej izby.

N icejský Symbol viery po doplnení textom o Svätom Duchu na
Druhom všeobecnom koncile v Konštantinopole, dostal názov Nicejsko-konštantinopolský a ako taký vošiel do dejín bez zmien. (Slo
vá „ i Syna" boli doložené do tohto Symbolu viery v Španielsku to
ku 589, na toledskom miestnom sneme.)
Tretí všeobecný koncil — v Efeze — roku 431
V
učení o K ristovi — B ohočlovekovi, alexandrijská škola, ktorej
hlavným predstaviteľom bol patriarcha Cyril Alexandrijský (Ť444),
učila, že spojenie Bohočloveka, jeho dvoch prirodzenosti, ľudskej
a božskej, je fyzické.
A však antiochijská škola učila, že tie dve prirodzenosti nie sú spo
jené vnútorne, len isú priložené (ako napr. dva kúsky dreva presne
k sebe priložené, avšak pri tom ostávajú v sebe nedotknuté). Toto
učil hlavne biskup T eod o r z M opsvestie (Ť429), hlásajúc že Slovo
(Logos, Verbum ) len prebývalo v človek ovi Ježišovi ako v ohráme.
Podľa neho Kristovo telo bolo zázračne utvorené v lone Panny M á
rie, avšak Panna M ária predsa neporadila Boha, len človeka. Preto
nie je Bohorodičkou (Theotokos), ale len matkou Kristovou, Kristorodičkou (Christotokos).
Žiakom antiochijskej školy bol Nestorius, ktorý sa neskoršie stal
konštantinopolským patriarchom. Bol to významný kazateľ, človek
čností, avšak bez skúseností. Keď sa stal patriarchom, začal učiť,
že Prečistej Painine M árii nepatrí pom enovanie Bohorodička (Theoto
kos), ale Kristorodička, lebo zrodila len Krista — človeka, s ktorým
Syn Boží sa spojil až neskoršie p ri krste na Jordáne.
T o to jeho učenie vy v o la lo veľk é pohoršenie. Najpnudšie vystúpil
proti nemu patriarcha Cyril Alexandrijský, ktorý v okružných listoch
objasnil učenie Cirkvi, spočiatku nespomínajúc N estoriovo meno.
T ie ž súkromne písal N estoriovi, snažiac sa ho 'Odvrátiť od bludu.
Potom došlo do otvoreného sporu a obidvaja patriarchovia sa obrá
tili na pápeža Celestína I. (422— 432), aby vyriešil spor. Pápež za
vrh ol N estoriovo učenie ako bludné a vy zva l ho, aby svoje bludné
učenie odvolal. Nestorius odm ietol posluchnúť a na to cisár Teodozius II. zvola l roku 431 do Efezu všeobecný koncil, ktorý mal spor
vyriešiť.
Efezský koncil je tretí všeobecný koncil. N a koncil prišiel aj Ncstoírius so 16 biskupmi, svojim i prívržencami, a Cyril so svojimi 50
biskupmi. A však tretí patriarcha, Ján Antiochijský nedošiel na sta
novený čas. T ie ž zmeškali pre nepriazeň počasia ma mori aj pápežskí
legáti.
Patriarcha Cyril Alexandrijský inevyôkal príchodu patriarchu Antiochijského a pápežských legátov a ako predseda koncilu 22. júna
o tvo ril koncil v Efezskom ohráme Panny Márie. Avšak Nestorius,
keď vid el prevahu pravoverných biskupov, na zasadanie koncilu
sa nedostavil.
N a p rvom zasadnutí boli prednesené dôkazy pravoverného uče
nia, že Prečistá Panna M ária je Bohorodičkou (Theotokos), bolo po
tvrdené správne učenie o spojení dvoch prirodzeností v Kristovi,
a učenie N e stória bolo vyhlásené za bludné. Preto patriarcha Nes
torius ako „n o v ý Judáš" bol vylúčený z Cirkvi a zosadený z patriar
chálneho stolca.
Treba však vedieť, že na Efezskom koncile O tcovia koncilu ne
vyhlásili ¡nové učenie, len potvrdili stále presvedčenie a učenie Cirk
vi, že Panna M ária je Bohorodička (Theotokos).
Zasadnutie koncilu pri tom to bode trvalo do neskorého večera.
M nožstvo ľudu stálo pri chráme, čakajúc na rozhodnutie koncilu.
Keď sa dozvedeli, že koncil p otvrd il pôvodné učenie Cirkvi, že Pre
čistá Panna M ária je Bohorodička, v radosti osvietili celé mesto
a nesúc svetlá, v procesiách odprevádzali biskupov koncilu na ich
byty.
Po určitom čase prišiel do Efezu antioohijský patriarcha Ján a z
pýchy, že koncil zasadal nevyčkajúc jeho príchod, nepripojil sa ku
koncilu Cyrila Alexandrijského, ale zvola l osobitnú synodu a na «e j
vyhlásil Cyrila za zosadeného. Avšak prišli aj pápežskí legáti do
Efezu a tí sa pripojili ku koncilu Cyrila, a teraz koncil vyhlásil vyI lúčenie Jána Antiochijského a jeho prívržencov.

Cisár Tedozius II. bol uvedený N estoriom do omylu, avšak sna
žil sa zmieriť obe strany. Dal uväzniť Cyrila a Nestoria, neskoršie
Cyrila ¡prepustil, a to hlavne na prosbu svojej sestry Pulcherie (v
Cirkvi je svätou, jej sviatok je 9. septembra), ktorá presvedčila ci
sára o správnosti stanoviska Cyrilovho koncilu.
Ján, patriarcha Antiochie, uznal uznesenie Efezského koncilu až
o dva roky (r. 433), avšak Nestorius ostal zatvrdilý a cisár ho poslal
do vyhnanstva do Egypta, kde roku 440 zom rel nezm ierený .s Cirk
vou. Nestoriov blud sa udržal v Perzii pod názvom „kresťan ov
chaldejských".
Efez bol významným maloázijským mestom. V dobe sv. Pavla bol hlavným
mestom rímskej Ázie. Sv. Pavol navštívil Efez na svojej druhej a tretej apoš
tolskej ceste. Tiež tamojším kresťanom napísal pravdepodobne z rímskeho vä
zenia svoj list (asi v r. 62— 63), v ktorom povzbudzoval kresťanov v Efeze, aby
sa nedali zviesť falošnými prorokmi. Dnes z Efezu stoja len ruiny.
Miestom zasadania koncilu bol efezský chrám Panny Márie, ktorý pochádzal
z II. storočia.
Podľa tradície v Efeze sa zdržovali aj niektorí apoštoli a ich žiaci, najmä
keď sa ich pobyt v Jeruzaleme stal neistým a nebezpečným. Boli to najmä sv.
Ján apoštol, ako aj evanjelista Lukáš. S apoštolom Jánom odišla do Efezu aj
Panna Mária. Kresťania v Efeze sa pýšia kresťanskou pamiatkou — domom
Prečistej Panny Márie, v ktorom bývala v Efeze a skalným hrobom, z ktorého
bola vzatá do neba. Archeológovia zistili, že ten dom v Efeze svojimi základmi
siaha do prvého storočia kresťanskej éry. — Avšak druhé podanie hovorí, že
Panna Mária zomrela v Jeruzaleme a bola vzatá do neba z hrobu v Getsemanskej záhrade.
V
Efeze zomrel aj apoštol Ján a nad jeho hrobom bola v druhom storočí
vybudovaná veľká bazilika, a tiež svätý Lukáš evanjelista, ktorý bol aj malia
rom a podfa ústneho podania on ako prvý namaľoval obraz Panny Márie.

Z biblických dejin
Zničenie Jeruzalema
Židia ťažko znášali, že boli poddanými Rimanov. Často sa búrili.
Očakávali Mesiáša, ktorý by ich oslobodil spod jarm a Rimanov.
Vytvorila sa aj -strana nadšencov (Z elotov), ktorí šírili m edzi náro
dom povstaleckú náladu. Povstanie vybuchlo v 66. roku. Cisár N ero
poslal do Judey svojho význam ného vojvodcu Vesipaziáma, aby p o
tlačil ¡povstanie. U ž v p rvom boji padlo 40 tisíc Židov. Z tejto bitky
sa podarilo zachrániť J o zefo vi Flaviovi, ktorý opísal židovskú vojnu.
Vespazián zanedlho obsadil Galileu a Židia utiekli do Jeruzalema.
Vespazián sa už chystal udrieť na Jeruzalem, ale došla správa, že
cisár Nero zom rel a Vespaziána zvo lili za cisára. Vrátil sa do Ríma,
odovzdajúc velenie armády svojmu synovi Titovi.
Kresťania, pamätajúc na p roroctvo Kristovo, utiekli z Jeruzalema
do dediny za Jordánom. Titus obkľúčil Jeruzalem. V meste nastal
hlad a začali sa šíriť choroby. N a uliciach ležali tisíce nepochova
ných a šírili nákazu. V meste nastal aj vnútorný boj m edzi skupi
nami. Mnoho Ž id o v nocami utekalo z Jeruzalema, alebo sa v zd á 
vali do rúk Rimanom, ale títo ich chytali a ukrižovávali na stromoch,
ktoré boli vôk ol Jeruzalema.
V
70. roku v auguste rímske vojsko vtrhlo do mesta a zabíjalo,
ničilo i rabovalo. Titus chcel zachrániť aspoň chrám. A le napriek p rí
kazu neporušiť chrám, vojaci chrám podpálili a tak zostali z neho
iba základy. Jozef Flavius uvádza, že vted y zahynulo viac ako m i
lión Židov. Viac ako 90 tisíc Ž id o v bolo odvlečených do otroctva.
V Jeruzaleme neostal „kam eň na kameni'' (Lk 19, 43). Židia pod
hrozbou trestu smrti nesmeli vstúpiť do Jeruzalema. Iba na výročie
aničenia chrámu po zaplatení za vstup dio mesta, m ohli vo jsť do
mesta a na múroch zrúcanín chrámu plakať. ■— A v Ríme Rimania
na slávu Tita postavili víťaznú bránu, nazývanú Titovou, ktorá aj
teraz ukazuje na tragédiu židovského národa.
Za cisára Hadriána v rokoch 123— 135 Židia opäť povstali a to
posledný raz, pod vedením Bar-Kochbu, ktorého rabín Akiha v y 
hlásil za mesiáša. Boli potlačení, časť z nich bola odvlečená do o t
roctva, a ostatní, zanechajúc svoju vlasť, rozutekali sa po svete.
Zanikol židovský štát, prestali sia prinášať starozákonné obete,
zaniklo aj židovské kňazstvo. N a mieste zrúcaného Jeruzalema ci
sár Hadrián postavil n ové mesto a pom enoval ho Elia Kapitolina,
postaviac v ňom pohanské svätyne.

sporák v kuchyni chladný, na stole
ničoho. Jedol konzervy s chlebom a
zapíjal alkoholom.
Veronka pricestovala do Tatier, kde
sa liečila v jednom sanatóriu. U pú
tala ju mohutnosť horských velikánov,
zasnežené
vrcholce,
vysoké
štíhle
jedle, nával turistov. Ale len na chvíľ
ku. Jej myseľ sužovala starosť o de
ti, o ich budúcnosť, o vlastné zdravie.
Telom žila medzi spolupacientkami’
duchom doma. Túžila vrátiť sa čím
skôr. Preto prísne zachovávala naria
denia lekárov, rady sestričiek. Jej
stav sa zlepšoval a po čase sa vrátila
domov.
Dom a ju dievčatká s radosťou privítali. Len manžel bol akýsi nesvoj.
Najstaršia dcérka Vierka jej osamote
pošuškala:
— S oteckom je zle. Je na marôdke; Chodí k lekárovi. M á čosi s pe
čeňou. Keď nás u tety navštívil, vždy
plakal.
Jožo ozaj do práce nechodil. Ale ne
šiel ani do krčmy. Rád by bol pomo
hol manželke, ale skoro bol udychča
ný, spotený, musel si sadnúť a od
dýchnuť. Veronke bolo jasné, že man
žel čosi tají, bojí sa povedať, čo má
na srdci. A ona sa ho okúňala spý
tať. Veď ona je ešte slabá, musí sa
šetriť. S manželom je zlé. Bála sa
nepríjemnej, ba možno i trpkej prav
dy. A tak obidvaja o tom mlčali.
Keď Veronka bola niekoľko týžd
ňov doma, spýtala sa ho: Kedy pôj
deš do práce?
Táto otázka Joža zranila. Rozpla
kal sa a dlho nepovedal slova.
— Prečo plačeš? — spýtala sa Ve
ronka — povedz mi všetko úprimne.
— Ja viac do práce nepôjdem, ja
nie som na maródke, ja som už na
predčasnom dôchodku. Pečeň, srdce,
nohy mi opuchajú.
Hlas sa mu udusil. Prestal a potom
zahanbený pokračoval:
— Viem,
všetko
mohlo
vyzerať
inakšie. Ja som zničil teba i seba. Až
teraz mi je jasné, že kto bije manžel
ku, bije sám seba. Odpusť, nenechaj
ma.
Obidvaja mali tvár zakrytú rukami
a v izbe sa ozýval vzlykot.
Kto bije manželku, bije samého se
ba. Manželia, pozor, aby ste si túto
pravdu neuvedomili, keď už bude
neskoro!
Dr. Ján Bubán
Z KRESŤANSKÉH O SVETA
0 N a najbližšom zasadaní kongre
gácie pre prípady svätorečenia znova
preskúmajú kritériá priznávania titu
lu cirkevného učiteľa. Informáciu o
tom poskytol kardinál Pietro Palazzíni,
prefekt kongregácie. V súvislosti s tým
pripomenul, že medzi kandidátmi ná
tento titul sú: veľká nemecká mystič
ka XI. storočia sv. Hildegarda z Bingenu, sv. Bernardín zo Sieny, sv. An
ton, arcibiskup Florencie žijúci v XV.
storočí, najväčšia mystička z rehole
kapucínok sv. Veronika Giuliani (1727)
a prvý patriarcha Benátok sv. Vavrinec Giustiniani (1381— 1455).
% Film o sv. Augustínovi, ktorého
scenár napísal milánsky spisovateľ Luigi Santucci, zrežíroval Paolo Gazzane.

#
Walter Rast a Thomas Schaub,
americkí archeológovia, ktorí pracujú
už vyše 5 rokov v oblasti Mŕtveho

mora. sa nazdávaní, že našli pozostat
ky biblických osád Sodomy a Gomory.
# Ako príloha vyšli v Osservatore
Romano na 92 stranách v talianskom
znení všetky prejavy, ktoré Svätý Otec
predniesol na svojej ceste po Ďale
kom východe, V Osservatore Roma
no vychádzali pravidelne všetky pre
javy Jána Pavla II. v ori^inále, v re
čiach, v ktorých ich Svätý Otec pred
niesol.
# Vo veku 94 rokov umrela v Ka-

longu v severnej Ugande najstaršia
rehoľná sestra Camilla Ubertiová.
Svoje rodisko vo Verone v Taliansku
opustila ako 22-ročná a celý svoj ďal
ší život strávila v Afrike.
# Africké kraiinv Nigéria a Horná
Volta sa dohodli, že si vybudujú pre
obe kraiiny spoločný kňazský semi
nár. Počet kňazských povolaní totiž
rastie a biskupské konferencie oboch
krajín sú presvedčené, že takto sa za
ručí aj lepšia odborná príorava bu
dúcich kňazov, keď na učilište prídu
prednášať najlepší teológovia z oboch
krajín.
D IE ŤA

Koľko to radosti nastane v rodine.
Otec je celý šťastný a matka horí lás
kou, že mohla darovať život dieťa
ťu. Toto sú pravda prvé počiatky ve 
rejného prejavu z radosti. S radosťou
však prichádzajú aj prvé starosti. R o
dič začína pociťovať určitú zodpoved
nosť za zverené dieťa.
Dieťa v manželstve je veľký Boží
dar, ktorým Pán Boh požehnal man
želstvo: „To sú deti, čo Boh vo svojej
dobrote dožičil tvojmu sluhovi" (Gn
33, 5). D ar si všetci vážime. O to via
cej si máme vážiť tento živý dar, kto
rý sme dostali nie od priateľa na ze
mi, ale od večného Boha. Preto rodi
čia sa majú správne pripraviť na zá
kladnú výchovu dieťaťa. Ich správa
nie bude mať veľký vplyv na citový
život dieťaťa a pre budúcnosť celej
rodiny. Vlastne na nich záleží, ako sa
sami pričinia o svoje budúce šťastie
rodiny.
Čas v rodine ubieha a s ním aj nové
a nové problémy. Z dievčatka je už
švárna dievčina a z chlapčeka zdatný
šuhaj. A tu rodičia nesmú zaostať. N a 
še príslovie: „Aké semienko zaseješ,
také budeš aj žať".
Snahou každej kresťanskej rodiny je
vychovať dobré a nábožné deti. Preto
už od malička učia ich modlitby, prežehnávať sa a pod.: „Poďteže, deti,
čujte ma, ja naučím vás bázni Páno
vej" (Ž 33, 12). Pravda, treba k to
mu veľa trpezlivosti. V tomto smere
musíme dávať deťom dobrý príklad.
Nestačí povedať: „Deti, modlite sa*,
ale: „Poďte, pomodlime sa“. Alebo:
„Iďte deti do kostola". N ie! „Poďme
do kostola". Spasiteľ ich volá: „ N e 
chajte dietky, a nebráňte im prichá
dzať ku mne, lebo takýchto je N ebes
ké kráľovstvo!" (Mt 19, 14).
Dobrý príklad stojí viacej ako tisíc
slov. Dieťa je veľmi chápavé. Učí sa
viacej očami ako sluchom. Násilný
spôsob výchovy však nemá účinok.
H ádky v rodine sa najbolestivejšie
prejavujú na duši dieťaťa. Dieťa ne
rozlišuje dobro od zla. Je rovnako na
klonené k dobru i zlu. Tu treba det
skú trucovitosť krotiť a priúčať k po
slušnosti: „Dietky, poslúchajte si ro-

Svätesť Cirkvi v apoštolských časoch
Svätá C irkev za týoh čias sa skvela veľkou svätosťou. U prvých
kresťanov obdivujem e silného ducha viery, modlitby a pocitu prí
tom nosti Božej. — Keď Petra strážili v žalári, „C irk ev sa bez pres
tania m odlila za neho" a vyprosila jeho zázračné vyslobodenie. Kres
ťania spočiatku chodievali sa pravidelne m odliť do chrámu, ale
zhrom ažďovali isa aj osobitne a zotrvávali na vyučovaní apoštolov,
¡pri lámaní chleba (Službe Božej) a snia modlitbách. Vidíme tam
hrdinskú lásku k blížnym, podľa ktorej ich poznávali aj neverci, že
sú učeníkmi Ježišovými.
O tom to tak píšu Skutky A p oštolov: „M n ožstvo týoh, čo prijali
vieru, bolo jedného ducha a jednej mysle. N ikto .nepokladal svoj
m ajetok za svoje vlastníctvo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli
s veľk ou mocou vyd ávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša
a všetci sa tešili veľk ej obľube. V eď nikto nebol medzi nimi núdz
ny; lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich, a 5o utŕžili,
prinášali a
kládli k nohám apoštolov, a koľk o kto potreboval,
každému sa dostalo." (Sk 4, 32— 35). „V y trva lo sa zúčastňovali na
vyučovaní apoštolov, na spoločnom živote, na lámaní chleba a mod
litbách. Obľúbení pred všetkým ľuďom vzdávali chválu Bohu. Takto
Pán každodenne rozm n ožoval počet určených na spasenie." (Sk 2,
42, 47).
Život prvých kresťanov
Kresťania žili v tých istých podmienkach ako pohania, a nesna
žili sa niečím osobitným sa od nich odlišovať, ako napr. odevom,
a pod. Boli v o všetkom takí, ako ostatní občania, ale s tým rozdie
lom, že unikali od všetkého, oo sa nezhodovalo s kresťanskou .mo
rálkou. Preto, napríklad, zdržiavali sa od takých zamestnaní, re
mesiel a umení, ktoré boli spojené s m odlárstvom , alebo ktoré boli
samy o sebe hriešne. Unikali od hriešnych zábav, neslušných tan
cov, divadla, ktoré šírilo hriech, stránili sa od gladiátorskych zápa
sov pre ich krutosť. A le svoje občianske povinnosti isi plnili: platili
štátu daň, zachovávali poriadok a pokoj. Vykonali všetky nariadenia,
ktoré sa nepriečili ich svedomiu a náboženstvu. — M odlili sa trikrát
denne. Prácu začínali prežehnaním sa.
M anželstvo — od prvých p očiatk ov bolo uzatvárané pred Cirkvou.
Rodinný živo t prvých kresťanov bol v z o ro v ý : vzájomná láska,
manželstvo bolo nerozlučné, m anželka bola rovnocennou manželo
vi, neodnímali plod, ani nezahadzovali dojčatá (novorodencov).
Kresťanstvo oslobodilo manželku z jej nedôstojného postavenia
a dalo jej rovnosť v rodine.
Tertulián (Ť240) píše: „K to dokáže opísať šťastie toho zväzku, ktorý
sa uzatvára pred Cirkvou, ktorý Otec potvrdzuje. Aké krásne man
želstvá sú veriace manželstvá, ktoré majú jednu nádej, jednu túž
bu, jeden spôsob života. Spoločne sa modlia, spoločne pracujú, spo
ločne sa postia, poúčajú sa, napomínajú sa a znášajú sa navzájom.
Spoločne sú v chráme a p ri sv. prijímaní, ako tiež aj spoločne preží
vajú ťažkosti a 'trápenia, prenasledovania ako aj šťastné dni."
Pohania, obdivujúc kresťanské manželstvá, hovorili: „H ľa ď te, ako
sa milujú a sú ochotní umrieť jeden za druhého."
Ženy nepohŕdali ozdobam i, nosili pekné oblečenie, perly, náuš
nice, náramky, ale pritom ohránili sa krajností v odievaní, aj v ozdo
bách.
Príkladná bola u kresťanov l á s k a k b l í ž n e m u . Táto sa
vzťah ovala nielen na kresťanov, ale na všetkých. V časoch pohrôm
kresťania ratovali pohanov tak, ako svojich, — pomáhali nemoc
ným a chudobným všeobecne, nielen kresťanským. Pôžičky dávali
bez úrokov. Kresťanské agape — hostiny lásky, pochádzajú od apoš
tolských čias. T o bola p rvá pom oc chudobným. Bohatší kresťania
znášali potraviny pre chudobných, pre v d o vy a siroty, a diakoni
Cirkvi to delili na hostine, začatej a ukončenej modlitbou. Učením,
že všetci ľudia sú rovní pred Bohom, p o ložili základ likvidácie otroc
tva: „ U nás m edzi chudobnými a bohatými, medzi sluhami a pánmi
nie sú žiadne rozd iely” (Laktantius: Inst. div. 5, 14).
Svojich zom relých kresťania pochovávali do zeme za doprovodu
m odlitieb tak, ako to robia aj dnes. Pohania svojich zomrelých pá
lili.

Život prvých kresťanov opisuje Tertulián. A autor listu D iogen o
vi o kresťanoch píše toto: „Kresťania žijú v tele, ale nie podľa; tela,
bývajú na zemi, ale ich styky sú v nebi, milujú každého a sú p re
nasledovaní každým, svet ich nepoznáva, ale odsudzuje ioh, robia
dobro a predsa ioh trestajú ako zločincov, sú chudobní a obohacu
jú bohatých, ak sa im robí k rivda — oni dobrorečia, ak ich vysm ie
vajú — oni vzdávajú úctu, trpia núdzu a majú všetkého dostatok,
— čím je duša pre telo, tým sú kresťania pre svet." (List D iogenovi
5.)
Chrámy a bohoslužby
Po Zoslaní Svätého Ducha apoštoli m ali svoje bohoslužby v sú
kromných domoch, kde slúžili Službu Boížiu, ktorú ustanovil Ježiš
Kristus ma Poslednej večeri a prikázal ju prinášať na pamiatku jeho
utopení. Služby Božie sa slúžili v súkromných domooh aj v poapoštolských časoch. Avšak už na počiatku 2. storočia kresťania budujú
svoje chrámy, hoci v prenasledovaniach boli ničené, a vtedy b o
hoslužby sa konali v lese, na poli, v fcatakombách. V o výročia smrti
mučeníkov Služby Božie sa konali na hroboch mučeníkov. Len čo
trošku prestalo prenasledovanie Cirkvi, kresťania stavali svoje
chrámy.
Niektoré dni u prvých kresťanov boli sviatočnými. Nam iesto so
boty, židovského sviatku, bola zasvätená n e d e ľ a, deň v z k r i e 
s e n i a Kristovho. Okrem toho od ¡pradávna slávili Vzkriesenie
(Veľkú noc). Zoslanie Svätého Ducha, Bohozjavenie a neskoršie aj
Narodenie Kristovo. T ie ž sa slávila pam iatka m učeníkov a iných
Svätých a to v deň ich smrti, ktorý sa považoval za deň ich narode
nia pre nebo.
Svätý Justín, filo zo f a mučeník (Ť167), takto popisuje nedeľu
prvých kresťanov v druhom storočí: „ V deň slnka (to zn. v nedeľu),
všetci kresťania z mesta a okolia schádzajú sa v označenom mieste.
Tam čítajú z Apoštolských listov a knihy Prorokov. Keď čítajúci
skončí, hovorí kňaz. Povzbudzuje nás, aby sme žili podľa toho, čo
bolo prečítané. Potom vstaneme a spoločne sa modlíme. Po m odlit
be obetuje chlieb, víno a vodu. Potom kňaz prináša m odlitby v ď a 
ky a veriaci spoločne odpovedajú: A m en — Tak je. Potom prijímajú.
Diakoni z prijímania odnesú aj tým, k torí nemohli prísť. — Preto
sa schádzame v deň slnka (to zn. v nedeľu), lebo je to p rv ý deň,
v ktorom Boh premenil tmu v svetlo. A le najmä preto, že v tento
deň Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a Pán, vstal z mŕtvych".
Teda, v nedeľu, p rví kresťania zúčastňovali sa na Službe Božej,
ktocú ¡nazývali l á m a n í m c h l e b a . Tento názov je z Poslednej
večere, keď Ježiš Kristus vzal chlieb, r o z l o m i l a d ával apošto
lom hovoriac: „V ezm ite a jedzte, toto je m oje T elo!'' (M t 26, 26).
Teda pôvodne Služba Božia vyzerala talkto: spev žalm ov a čítainie
zo Svätého písma, náuka (ako vysvetlenie prečítaného), potom bis
kup (kňaz) sa m odlil nad chlebom a vín om (zmiešaným s vodou),
toto boio p r e m e n e n i e chleba a vín a na T elo a K rv Pánovu,
— potom vzdal v ď a k u (Eucharistia) a diakoni dávali prítom ným
sv. prijímanie.
Takto vyzerala v prvokresťanskýoh časoch Služba Božia všade.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh je nekonečne spravodlivý
Spravodlivosť je trvalá a pevná v ô ľa dávať každému, čo mu patrí.
Avšak ľudiia, často aj p ri najlepšej vôli, ¡nemôžu b y ť dokonalí v spra
vodlivosti, napríklad nemôžu náležíte odm eniť dobré skutky alebo
potrestať za zlé ¡skutky, pretože tak v dobrých skutkoch, 'ako- aj
v zlých ¡skutkoch je ve ľa ukrytého, a tiež ¡u ľudí je často ohľad na
osohu, vplýva tu známosť, príbuzenstvo a ¡pod. Stáva sa, že ľudská
odmena alebo trest postihla nie toho, koiho sa mala týkať. Často sú
odmeňovaní alebo trestaní tí, ktorí si to vôbec nezaslúžili, a nie sú
odmeňovaní alebo trestaní tí, ktorí si to zaslúžili. O -tejto ľudskej
„spravodlivosti" by sme takto mohli v e ľa hovoriť. Jedným slovom
ľudská spravodlivosť je nedokonalá.

dičov v Pánovi, lebo je to spravodli
vé!" (Ef 6, 1).
Súlad medzi rodičmi je dôležitý fak
tor výchovy. Nerozhodnosť u rodičov
rodí váhavosť dieťaťa. Stáva sa, že
otec zakáže a matka povolí. Je tu
plodná pôda, ktorá plodí ľahostajnosť
k rodičovským rozkazom. Výchova
však m á byť rozumná, nie však prís
na a otec v rodine nemá hrať úlohu
prísneho policajta. Prehnaná prísnosť
aj v tomto prípade viac škodí ako
osoží. Sv. apoštol Pavol napomína:
. . . otcovia, nedráždite si dietky, ale
vychovávajte ich v náuke a bázni Pá
novej" (Ef 6, 4).
Najlepším vychovávateľom je ten
rodič, ktorý má veľa lásky, trpezli
vosti a úprimnosti.
Rodičia za deti sú zodpovední pred
Pánom Bohom. Súdení budeme aj za
to, ako sme vychovali svoje deti. Ro
dičovská výchova končí sa až smrťou:
„Otec, mati zomiera, ale deti svoje
napomína” — príslovie.
Učme deti, aby mali úctu k starobe.
Treba v nich vypestovať súcit so star j
šími, v bolesti a nevládnosti. Posluš
nosť a ohľaduplnosť mali by ozdobo
vať každé dieťa. Je to trápne, ak
mladé dieťa neuvoľní miesto starším
v autobuse, vlaku, električke a pod.
Čítal som istý článok, ako chlapček
sa hral s deťmi. Keď ho mamička vo
lala domov, ani sa neozval. N a upo
zornenie detí povedal, že to je ich
slúžka, ktorú nemusí počúvať.
To je odmena pre matku, ktorá noci
prebdela nad svojou budúcou rato
lesťou. Zriekala sa často toho najkraj
šieho, žila pre svoje dieťa a teraz ono
sa za ňu hanbi.
Počul som spomienku kňaza, ktorá
hovorí o veľkej nevďačnosti detí.
Prišli za ním, aby .im pochoval otca,
ktoiíý zomrel v domove dôchodcov.
Kňaz súhlasil. Mali však jednu žia
dosť, aby pohreb odbavil čím najrých
lejšie, lebo nemajú čas.
Čo na to povedať? Je to poľutova
niahodná skutočnosť. Zo sveta sa vy
tratila úcta k rodičom. Pokiaľ rodič
žije, má sto, tisíc, ba desaťtisíc povin
ností k deťom. A deti všetko zužit
kujú. Len čo sa človek stane bezvlád
nym, už ho tu netreba. Nechcem to
zovšeobecňovať a zahrňovať tu aj
dobré rodiny.
Vychovajme svoje deti tak, aby sme
sa z nich mohli tešiť teraz, i v hlbo
kej starobe. Aby náš život bol vypl
nený tou najlepšou rodičovskou vý
chovou a vďačnosťou svojich detí.
Pavol Dancák
PRVÝ ČLOVEK N O V O V E K U —
D A N T E A LIG H IE R I
Dante Alighieri sa narodil v r. 126S
vo Florencii a umrel 14. septembra r.
1321 v Ravene — pred 660 rokmi.
Dante je uznávaný za najväčšieho
stredovekého talianskeho básnika. Je
prvým básnikom ranej renesancie,
epochy, ktorá položila základy našej
modernej kultúre.
O jeho mladosti vieme pomerne má
lo. Pochádzal z drobnej šľachty. Ako
desaťročnému mu umrel otec a spolu
s dvoma nevlastnými súrodencami zo
stal na starosť matke. Ako tridsaťroč
ný vstúpil do politického života, stal
sa členom najvyššieho riadiaceho úra
du florentskej republiky. N o tento

úrad mu podľa Jeho vlastných slov
priniesol všetko nešťastie. Vo Floren
cii vtedy zápasili totiž o moc dve veľ
ké strany: strana „bielych", ktorá pod
porovala cisára, a strana „čiernych',
ktorá sa zasa prikláňala k pápežovi.
Po porážke strany „bielych r. 1302
Danteho vypovedali z krajiny, z Flo
rencie, a neskoršie aj odsúdili na
smrť. Ako vyhnanec blúdil po Itálii,
ale do Florencie sa už nevrátil.
Danteho básnická tvorba je veľmi
rozsiahla. Ako hlavné dielo treba
uviesť N ový život a Božskú komédiu.
Rozhodujúcim momentom v jeho p o 
ézii bola láska k Beatrici Portinariovej,
ktorej meno prešlo do dejín ako prí
klad čistej, nevinnej lásky, ktorej
osud nedoprial naplnenie. Beatrice
umrela v útlej mladosti ako dvadsať
štyriročná.
Najväčším Danteho dielom, dokon
čeným krátko pred smrťou, je Božská
komédia. Prívlastok „božská" jej dal
Giovanni Boccaccio, ktorý k nej na
písal komentár. Knižne po prvý raz
vyšla v r. 1472. Je to alegoricko-filozofický epos o Danteho putovaní po
troch záhrobných kráľovstvách: pekle,
očistci a raji. Po pekle a očistci ho
sprevádza obľúbený básnik Vergílius,
predstavujúci rozum, po raji Beatrica,
zosobňujúca lásku.
Božskú komédiu preložili do ne
spočetných jazYkov a jej prvý diel.
Peklo, vyšlo aj v slovenčine.
(čk)

ZO SEPTEM BROVÝCH VÝROC!
1. septembra — Medzinárodný deň
mieru (výročie vypuknutia druhej sve
tovej vojny v r. 1939).
— — r. 1901 — pred 80 rokmi —
vo Viedni bolo zakladajúce valné zhro
maždenie Slovenskej vzdelávacej bese
dy.
2. septembra r. 1896 — pred 85 rok
mi — v Cajle pri Pezínku sa narodil
ŠTEFAN
POLKORÁB,
akademický
maliar— portrétista,
autor viacerých
kostolných malieb (umrel r. 1951).
4. septembra r. 1906 — pred 75
rokmi — v Kláštore pod Znievom sa
narodil národný umelec prof. A L E 
X A N D E R MOYZES, hudobný sklada
teľ a pedagóg.
--------r. 1976 — pred 5 rokmi — V
Bratislave umrel národný umelec L A 
DISLAV NO VO M ESK Ý, básnik, poli
tik, publicista (nar. r. 1904).
5. septembra r. 1841 — pred 140
rokmi — v Sobotišti bolo založené
Slovenské národné divadlo nitrianske
z iniciatívy štúrovského básnika An
dreja Sládkoviča.
8.
septembra — Deň boja proti ne
gramotnosti (UN E SC O ).
— — r 1786 — pred 19S rokmi —
v Skalici sa narodil F R A Ň O M A D V A ,
botanik, ľudový lekár (umrel r. 1852).
-------- r. 1841 — pred 140 rokmi —
sa narodil A N T O N Í N DVOŔÄK, hu
dobný skladateľ, klasik českej hudby,
spoluzakladateľ českej národnej Ško
ly (9 symfónii, symfonické básne: Vod
ník, Polednice, H oloubek, Zlatý kolo
vrat; Slovanské tance; 11 opier: A l
fréd, Kráľ a uhliar, Vanda, Šelma sed
liak, Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča,
Rusalka, Armida a t.; oratóriá a kan
táty Stabat Mater, Sv. Ľudmila, omEa
D dur. Rekviem, Te Deum, Biblické
piesne a t.); umrel r. 1904).

Takto to nie je u Boha. Boh je spravodlivý dokonalo, je najspra
vo d livejší a on odmeňuje dobro alebo trestá za zlo podľa toho, ako
si to kto zaslúži. Tu sa Boh nemôže zmýliť, lebo „ty skúmaš mysle
a srdcia, 'Spravodlivý Bože" (Z 7, 10). Len Boh je najspravodlivejší,
lebo pred ním niet nič skrytého, oin vid í do srdca, zná myšlienky,
poznáva najmenší dobrý skutok, každý zlý skutok, pred ním sa nič
neukryje, hoci by to bolo spáchané v nočnej tme. Teda také sú váhy
Jeho spravodlivosti. Okrem toho u Boha niet ohľadov na osobu,
každý dostane odmenu alebo trest p o d ľa svojich zásluh. Teda pod
Božou spravodlivosťou rozumieme tú dokonalosť, ktorou Boh dobra
odmeňuje a zlo trestá.
Pozrim e sa, ako o tom h ovorí Božie zjavenie. Sväté písmo:
U ž Starý zákon h ovorí o Božej spravodlivosti na viacerých mies
tach. Stále ju pripom ínajú aj proroci: „L e b o Boh je spravodlivý a
miluje spravodlivé skutky" (Z 10, 7). „B ože, ty ¡si spravodlivý a
správne sú tvo je rozhodnutia''. (Z 118, 137). „ A toto je meno, kto
rým ho budú v o la ť: „Pán je naša 'spravodlivosť'' (Jer 23, 6). Kto je
spravodlivý, dostane odmenu a požehnanie, avšak ikto sa protiví
spravodlivosti, bude potrestaný trestom a kliatbou: „Boh dvíha
spravodlivých a bezbožných ponižuje do prachu.'' (Z 146, 6). Sväté
písm o Starého zákona podáva viac udalostí, v ktorých Boh ukázal
svoju spravodlivosť (Sodoma, Gomora, Jeruzalem).
V
N o v o m zákone Ježiš Kristus hlása Božiu spravodlivosť ako od
meňuj,úau a ¡ako trestajúcu: „O dp latí ti tv o j Otec, ktorý vidí aj
skryté veci" (M t 6, 4). „L e b o Syn človeka príde v sláve svojho Otca
so svojim i anjelm i a vted y odplatí každému p o d ľa jeho skutkov''
(Mit 16, 27). Ježiš Kristus oslovuje svojho Otca: „O tče spravodlivý''
(Jn 17, 25). A zvlášť ukazuje Ježiš Kristus na spravodlivosť Božiu
v opise posledného súdu (M t 25, 31— 46). T ie ž v premnohých podo
benstvách Ježiš Kristus zdôrazňuje, že Boh p o d ľa svojej spravodli
vosti dobrýah odmení, zlých však potresce a zvlášť na konci sveta
odplatí každému podľa jeho skutkov" (M t 16, 27).
A apoštol Pavol takto píše o Božej spravodlivosti: „ T y však svo
jou zatvrdlivosťou a nekajúcim srdcom hromadíš si hnev ma deň
hnevu, k eď sa Boh o b ja v í ako spravodlivý siudca a každému odplatí
podľa jeho skutkov." (Rim 2, 5— 6). „B oh totiž nehladí na osoby''
(Rim 2, 11). „ A všetci sa musíme predstaviť pred Kristovu súd
nu stolicu, aby si každý odniesol odplatu za to, čo konal, kým bol
v tele, či už dobré a či zilé" (2 K or 5, 10). A sám apoštol Pavol sa po
tešuje touto Božou spravodlivosťou: „ U ž m i je pripravený veniec
spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý Sudca;
a to ¡nielen mne, ale všetkým , k torí s láskou očakávajú jeho prí
chod." (2 Tim 4, 8). „B oh predsa nie je ¡nespravodlivý, žeby zabudol
na to, do ste vykonali a na lásku, ktorú ste preukázali v jeho mene"
(H eb r 6, 10).
Svätí O tcovia v o svojich spisoch vyzýva li veriacich, aby vydržali
v živote čnostnom, ukazujúc na Božiu spravodlivosť, že Boh vždy
dobro odmeňuje a zlo trestá: sv. Irenej (Ť202), učený Tertulián (Ť240)
a Origenes ( f 253).
Učenie o Božom m ilosrdenstve je veľm i m ilé a prijateľné pre kaž
dého. A le ve ľm i by sme sa mýlili, ak by sme si Boha predstavovali
len ako m ilosrdného. Boh je milosrdný, teda odpúšťa, ale súčasne je
aj spravodlivý, teda za hriechy trestá. Boh trestá nielen preto, aby
hriešnika napravil (čo sa stáva často ešte za života), nielen preto,
aby iných od hriechu odvrátil, ale d preto, aby krivda zapríčinená
hriechom bola napravená a vážnosť mravného poriadku bola po
tvrdená. O tom takto píše svätý Augustín: „N e tú ž i Boh po treste
vinných, akoby chcel seba pomstou ukojiť, ale čo spravodlivo pokoj
ne označí a spravodlivo ustanoví". Boh teda prejavuje svoju dokona
losť spravodlivosti mierne, zhodne a s cieľom. Boh nemôže byť ani
■milosrdným tak, že by bol slabošský povoľným , ani spravodlivým
tak, aby b o l nemilosrdne krutým. Obe vlastnosti vychádzajú zo svä
tej Božej lásky, sú na nej založené a udržiavané v rovnováhe. Ved
aj ¡dobrý otec, keď je rozumný, musí svoje d iefa aj potrestať, a tiež
rozumná ľudská spravodlivosť musí byť zh ovievavá a umiernená.

„Láska a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa objím u" (Z
84, 11). A sv. Hieronym h o v o rí: „M ilosrden stvo uzmieruje sp ravodli
vosť, spravodlivosť uzmieruje m ilosrdenstvo".
Božia spravodlivosť nás má p ob á d a ť:
1. K spasiteľnej bázni, k zanechaniu hriechov, k povzbudeniu do
dobrých skutkov.
2. K tomu, aby sme sa nemstili a odplatu za k rivd y nechali B o
hu: „Nepomstite seba samých, drahí moji, ale nechajte m iesto (Bo
žiemu) hnevu, ako je napísané: M o ja je pomsta, ja odplatím — ho
vorí Pán." (Rim 12, 19).
3. Aby sme boli spravodliví.
Spravodlivosť naša bude už tu na zem i odmenená v m ú t o rn ý m pokojom, p o ž e h n a n í m v práci a úsiliach, v živote.
4. Nezabúdajme, že Božie m ilosrdenstvo je lem za života zem ské
ho, vo večnosti je už len spravodlivosť.
Ä \\ \V V \\ \\ \\\W

-------- r. 1921 — pred 60 rokmi —
umrel prof. M U D r. J A N JANSKÝ, le
kár— hematológ, autor objavných štú
dií o krvných skupinách (nar. r. 1873).
9. septembra — Deň baníkov.
-------- r. 1841 — pred 140 rokmi —
vo Švedlári umrel FR A N TIŠE K XAVER SK A LNlK , kanonik, bernolákov
ský spisovateľ.
12. septembra r. 1916 — pred 65
rokmi — umrel JURAJ G R A M A N TÍK, kňaz, podporovateľ a rozširova
teľ slovenskej literatúry (nar. r. 1848).
13. septembra r. 1831 — pred 150
rokmi — v Ostrihome umrel ThDr.
A LE X A N D E R R U D N A Y , kardinál, ar
cibiskup— prímas, aktívny člen a me
cén Slovenského učeného Tovarišstva,
náboženský spisovateľ (nar. r. 1760).
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Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA
Skutky Apoštolov
Krst sv. Pavla (9, 9— 19)
Cez tri dni nič nevidel, nejedol ani nepil. V D a
masku bol istý učeník menom Ananiáš; a toho
oslovil Pán vo videní: „Anainiáš!" — Ten povedal:
„Tu som. Pane!" A Pán k nem u: „Vstaň a choď do
ulice, ktoirá sa volá Priama. V dome Júdovom v y 
hľadaj Šavla prímením Tarzského, lebo, hľa, m odlí
sa!" — A (Šavol) uzrel v o videní muža menom A na
niáš, alko vošiel a položil naňho ruky, aby zas v i
del. — Ananiáš však namietal: „Pane, od mnohých
som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tv o 
jim svätým v Jeruzaleme. A tu má tiež splnomoc
nenie od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú
tvoje meno." Ale Pán mu riekol: „Choď, lebo on je
mi vyvolenou nádobou, aby niesol m oje m eno pred
¡národy, pred kráľov a pred synov izraelských. Ja
mu ukážem, koľko mu treba trpieť pre m oje meno."
Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vlo žil naňho
ruky a povedal: „B rat Šavol, Pán Ježiš, čo sa ti
zjavil na ceste, ktorou si prichádzal, poslal ma, aby
si zasa videl a naplnil sa Duchom Svätým." A hneď
mu spadli z očí akoby lupiny, a zasa videl. Potom
vstal a dal sa pokrstiť. Zajedol si a (znovu) zosil
nel.
Prvé vystúpenie Pavlovo (9, 20— 25)
Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku. A
hneď potom začal po synagógach kázať o Ježišovi,
že on je Syn Boží. Všetci, čo ho počúvali, úžasli
a hovorili: „Č i to nie je ten, čo nivočil vyznavačov
tohto mena v Jeruzaleme a sem prišiel, aby ich poviazaných odviedol k veľkňazom ?" A le Šavol vžd y
odvážnejšie vystupoval a privádzal do rozpakov Ž i
dov, oo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že tento
(Ježiš) je Mesiáš.1 A tak po dlhšom čase Ž idia sa
dohodli, že ho zabijú. A le Šavol sa dozvedel o ich
úmysle. Deň i noc strážili preto brány, aby ho mohli
zabiť. N o učeníci ho v noci vzali a spustili ho cez
hradby v koši.

níkom. U jal sa ho však Barnabáš, zaviedol ho k
apoštolom a vyrozprával im, ako (Šavol) na ceste
vid el Pána a s ním hovoril a ako v Damasku o tv o 
rene kázal v mene Pánovom . Býval teda i nažíval
spolu s nimi v Jeruzaleme a otvorene kázal v mene
Pánovom . M al ro zh o vo ry a diskusie so (Židmi)
helenistami, ale títo ho zam ýšľali zabiť. Keď sa o
tom bratia dozvedeli, odviedli ho do Cézarey a p o 
slali do Tarzu.
Peter v Lyde (9, 31— 35)
C irkev teda žila v pokoji po celom Judsku, Galilei a Samarii. (Ďalej) vzrastala nažívajúc v bázni
Pánovej a zveľa ď ovala sa povzbudeniam i Ducha
Svätého.
Raz tak Peter, navštevujúc všetky (obce), dostal
sa aj k svätým ,1 čo bývali v Lyde. Tam našiel isté
ho človeka, menom Eneáša, čo už osem rok ov le
žal na posteli porazený. Peter mu riekol: „Eneáš,
uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a uprav si posteľ!"
A hneď vstal. I vid eli ho všetci, čo obývali Lydu
a Šáron,2 a obrátili sa ik Pánovi.
1. „S vä tí" sú kresťania, lebo ich náuka má božský p ôvod
a jej cieľom je p osvätiť ľudí.
2. Šáron je rovina p ozd ĺž palestínskeho pobrežia pri
Stredozem nom m ori; tiahne sa od m esta Jafy po Cézareu.

Peter v Jafe (9, 36— 43)

V
Jafe bola istá učemíčka, menom Tabita, čo v
preklade znamená „Srnka". Táto konala mnoho
dobrých skutkov a dávala mnoho almužien. Stalo
sa v tie dni, že ochorela a umrela. Keď ju poum ý
vali, vystreli ju v hornej sieni. A pretože Lyda je
blízko Jafy a učeníci sa dozvedeli, že Peter je tam,
poslali k nemu dvoch m u žov s prosbou: „N e z d rá 
haj sa, zajdi aj k nám !" Peter teda vstal a šiel s ni
mi. A keď prišiel, vy v ied li ho d o hornej siene. I ob
stúpili ho všetky vd ovy, ktoré plakali a ukazovali
mu spodné a vrchné šaty, ktoré robila Srnka, kým
bola m edzi nimi. Tu Peter poslal všetkých von, pa
1.
Pavol niekolko dní kázal v Damasku a potom odišiel
dol na kolená, pom odlil sa a obrátený k m ŕtvole
na púšť (do Arábie), kde zostal tri roky, ab y sa tam v sa
riekol: „Tabita, vstaň!" V tom ona otvorila oči,
mote pripravil na svoje budúce poslanie. Po návrate do
a k eď uzrela Petra, posadila sa. On jej podal ruku
Damasku sa prihodilo to, čo je tuná spomenuté.
a zodvihol ju. A keď privolal svätých a vdovy, odo
Šavol v Jeruzaleme (9, 26— 30)
vzdal im ju živú. Rozhlásilo sa to po celej Jafe a
mnohí uverili v Pána. (Peter) potom zostal viac dní
Došiel do Jeruzalema a pokúsil sa p rip ojiť k uče
v Jafe u akéhosi kožiara Šimona.
níkom. Ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je uče

Peter odôvodňuje prijatie pohanov do Cirkvi (11
1— 18)
Apoštoli a veriaci, čo prebývali v Judsku, sa do
počuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter
prišiel do Jeruzalema, ti, čo pochádzali z obriezky,
dali sa s ním do sporu, hovoriac: „ T y si navštívil
neobrezaných m u žov a stoloval si u nich!"
Peter im začal rozprávať (všetko) po .poriadku:
„Ja som sa m odlil v meste Jafe a v o vytržení som
■mal videnie: Akési náčinie zostupovalo z neba ako
veľk é prestieradlo a dostalo sa až ku mne. Keď som
pozorne nazrel do neho, s-pozoroval a vid el som
(tam) pozem ské štvornožce a divokú zver, plazy
a vzdušné vtáctvo. Počul som aj hlas, k torý mi rie
kol: „Peter, vstaň, zabi si a jedz". Povedal som
však: Kdeže by. Pane! V eď do m ojich úst nikdy ne
vošlo nič nesvätého a nečistého!" A le hlas z neba
aj po druhý raz mi riekol: „C o Boh očistil, to ty
nevyhlasuj za nesväté!" T o sa zopakovalo tri razy
a všetko sa potom stiahlo (naspäť) do neba.
A, hľa, hneď zastali pri dome, v ktorom som bý
val, traja mužovia, vyslaní ku mne z Cézarey! Duch
mi kázal ísť s nim i bez váhania. So mnou išli i títo
šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. On
nám vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela,
ktorý si zastal a p reh ovoril: — „P o šli do Jafy a za
volaj si Šimona, nazývaného Petrom ; ten ti zvestu
je Posolstvo, ktoré bude na spásu tebe i celému
tvojm u domu." A ako som začal hovoriť, zostúpil
na nich Duch Svätý ako aj na nás na počiatku. V te
dy som sa rozpamätal ma Pánovo slovo, ktoré bol
riekol: „Ján krstil vodou, ale v y budete pokrstení
Duchom Svätým." A k im teda Boh udelil tento dar
ako aj nám, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista,
či som ja bol taký mocný, aby som sa postavil p ro 
ti Bohu?" Keď to vypočuli, uspokojili sa. I oslavo
vali Boha a h ovorili: „T ed a aj pohanom udelil Boh
pokánie pre život."
Cirkev v sýrskej Antiochii (11, 19— 30)
Tí, čo sa boli rozpŕchli pred prenasledovaním,
ktoré nastalo pri ¡príležitosti Štefanovej (smrti), došli
až do Femície, na Cyprus a do Antiochie. Nikom u
nehlásali (Posolstvo) okrem Ž idov. N iek to rí z nich
však, m užovia z Cypru a Cyrény, p o svojom prícho
de do Antiochie kázali aj Grékom a zvestovali im
Pána Ježiša. Ruka Pána bola s nimi, a v e ľk ý počet
(ľudu) uveril i obrátil sa k Pánovi. Z vesť o nich
sa dostala do uší jeruzalemskej cirkvi, i vyslali Bar
nabáša do Antiochie. Ten k eď ta došiel a vid el Boží
dar, zaradoval sa; a povzbu dzoval všetkých, aby
podľa predsavzatia svojho srdca zotrvali pri Páno
vi. Bol to totiž muž dobrý a plný Ducha Svätého
a viery. A veľk ý zástup sa pridružil k Pánovi. Ten
(Barnabáš) sa pobral do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď
ho našiel, p riviedol ho do Antiochie. Z držali sa teda
pri tej (cirkevnej) obci celý rok a dali poučenie
početnému zástupu. V Antiochii1 učeníci boli po
prvý raz pomenovaní kresťanmi.2

svojej možnosti pošle podporu4 bratom v Judsku.
Tak aj spravili a poslali to starejším prostredníc
tvom Pavla a Barnabáša.
1. A k o b ol Jeruzalem strediskom kresťanov židovského
pôvodu, tak sa stala Antiochia predbežne strediskom kres
ťanov, obrátených z pohanstva.
2. N ie sami kresťania si zv o lili také označenie, ale poha
nia ozn ačovali m enom „kresťan" Kristových učeníkov alebo
„p rív rže n c o v " (to je význam mena). Kresťania sa medzi se
bou nazývali „bratm i, veriacim i, učeníkmi, svätými" a pod.
3. H lad za cisára Klaudia skutočne nastal. Správy o ňom
nájdem e u pohanských spisovateľov, ako sú Tacitus, Sueto
nius.
4. M ilod ary poslali do Jeruzalema asi v rokoch 42—44.

Petrovo väznenie a oslobodenie (12, 1— 19)
V
tom čase kráľ H erod es1 začal trýzniť niekto
rých z (cirkevnej) obce. Jaikiuba, brata Júdovho, dal
sťať mečom. Keď videl, že sa to Židom páči, dal
uväzniť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chle
bov. Keď ho teda chytil, posadil ho do žalára, a dal
ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch s
tým úmyslom, že po V eľkej noci ho predvedie
pred ľud. Petra teda strážili v žalári. Cirkevná obec
sa však bez prestania m odlila k Bohu za neho.
V tej noci, keď ho chcel Herodes predviesť, Peter,
poviazaný dvom a reťazami, spal medzi dvoma vo
jakmi. A strážnici aj predo dverm i strážili žalár. A,
hľa, objavil sa anjel Pána a v miestnosti zažiarilo
svetlo! U drel Petra po boku, zobudil ho a riekol:
„Vstaň chytro!" Tu mu reťaze spadli z rúk a an
jel mu riek ol: „O páš sa a obuj si sandále!" A uro
bil tak. Zas mu riekol: „P reh oď si plášť a poď so
m nou!" I vyšiel a nasledoval h o ; ani nevedel, či je
to skutočnosť, čo sa deje sikrze anjela. Nazdával sa
však, že m á videnie. N o keď prešli prvú a druhú
stráž, prišli k železnej bráne, čo vedie do mesta,
a tá sa im sama otvorila. A ko vyšli, prešli jednu
ulicu a zrazu mu anjel zm izol.
Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz na
ozaj viem , že Pán poslal svojho anjela a vytrhol ma
z ruky H erod esovej a zo všetkého očakávania ži
dovského ľudu."
Kým tak uvažoval, došiel k domu Márie, matky
Jána, ktorý ¡mal prímenie Marek. Tam sa ich bolo
v e ľa zhrom aždilo a modlilo. Keď zabúchal na vrá
ta, pristúpila slúžka menom Rodé a naslúchala. Ako
však spoznala P etrov hlas, od radosti ani neotvo
rila bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter je pred
bránou. A oni jej vra ve li: „Blaznieš?" Ona však
tvrdila, že je to tak. Tu oni povedali: „T o je jeho
anjel! „ A le Peter stále búchal. Keď potom otvorili
a uvideli ho, užasli. On im však pokynul rukou, aby
boli ticho a vyrozprával im, ako ho Pán vyviedol
zo žalára. Potom poved al: „O znám te to Jakubovi
a bratom !" N ato vyšiel (z domu) a pobral sa na
iné m iesto.2
Keď sa rozodnilo, nastal nemalý poplach medzi
vojakm i pre to, čo sa asi stalo s Petrom. Herodes
ho dal hľadať a keď ho nenašiel, zaviedol vyšetro
vanie p roti strážnikom la rozkázal iah popraviť.
Sám potom odišiel z Judska do Cézarey a tam sa
zdržoval.

V
tých dňoch došli však proroci z Jeruzalema do
Antiochie. Jeden z nich, menom Agaibos, vstal a
skrze Ducha oznámil, že nastane v e ľk ý hlad3 po ce
lom (vtedajšom ) svete. Ten aj prišiel za (cisára)
Klaudia. Učeníci sa uzniesli, že každý z nich podľa

1. H erod es A grip a I. je vnukom H erodesa Veľkého, syn
A ristobula a B em iky. Od svojho priateľa cisára Klaudia
dostal k rá ľovský titul roku 37 a roku 40— 41 skutočne aj
p revzal vládu nad celou Palestínou.
2. Kam sa odobral P eter po svojom vyslobodení zo žalá
ra, o tom Skutky nehovoria. Označenie miesta azda úmy
selne zamlčujú, z opatrnosti.

Jeden z Otcov Nicejského koncilu
Pafnucius
Bol rok 325. V Nicei zasadal Prvý všeobecný cirkevný kon
cil. Zo všetkých strán rímskej ríše, kde len došlo slovo Kris
tovo v priebehu 300 rokov života Cirkvi, prišli biskupi Kris
tovej Cirkvi. Zišlo sa ich 318. Koncil zasadal už niekoľko
týždňov. Prerokoval bludné učenie Ariovo, odsúdil ho a vy
hlásil Symbol viery — Vyznanie viery: Verím v jedného
Boha... A teraz ešte ustanovoval dôležité cirkevné pravidlá
— kánony. Pred ukončením koncilu vstali predstavitelia
Cirkvi zo Španielska a postavili pred Otcov koncilu na schvá
lenie pravidlo:
„Vyhlasujeme zákonom, že svetskí kňazi a diakoni sa ne
môžu ženiť."
Toto mali schváliť Otcovia koncilu, aby tento zákon išiel
dejinami do večnosti tak ako Symbol viery.
Koncil zasadal v nicejskom chráme. Nastalo ticho. Otcovia
koncilu sa zamysleli nad predlohou.
Vtedy náhle vstal starý šedivý biskup. Otcovia koncilu
pozreli na jeho stranu. Stál vysoký, chudý, na pravé oko ne
videl, na mieste oka mal len vypálenú jamku a jeho ľavé
oko nepokojne prebiehalo obličajmi Otcov koncilu.
— Biskup Pafnucius! — zašepkali Otcovia koncilu.
— Biskup z horných Théb, v Egypte. Jednooký, pretože
druhé oko mu vypálili, keď ho mučili v prenasledovaní za
vlády cisára Maximiliána, — vysvetľoval akýsi z Otcov kon
cilu.
— Je to ten Pafnucius, ktorého životopis ctihodného pus
tovníka Onufria stoji na prestoloch našich chrámov, na po
učenie nás a na slávu Božiu, — dodal iný.
Teraz už každý z Otcov koncilu vedel, kto je Pafnucius.
V tichosti chrámu pred nimi prechádzal obraz života Pafnucia, ako on sám ho zapísal v tej knihe, čo ju majú na oltá
roch. Otcovia koncilu dôkladne poznali obsah tej kn ihy. . .
„Ja, Pafnucius, egyptský pustovník, ústami a písmom ozna.
mujem všetkým to, čo mi bolo prikázané oznámiť, na Božiu
slávu a pamiatku Jeho svätých a na úžitok tým, ktori hľa
dajú spásu svojej duše . . . '
Tak sa začínala kniha, ktorú napísal Pafnucius. A potom
rozprával v knihe o svojom stretnutí v púšti s pustovník
mi ...
„Odišiel som do púšte, aby som sa pozrel na pustovní
kov, ktorí viac slúžia Bohu ako ja. Po štyroch dňoch cesty
natrafil som na kolibu. Vošiel som dnu a uvidel som star
ca, ktorý sediac spal. N a môj pozdrav neodpovedal. Dotkol
som sa jeho pleca, aby som ho zobudil, a jeho telo pri mo
jom dotyku sa zmenilo v prach. Starec púšte už niekoľko
rokov (¿k sedel mŕtvy. Sňal som môj plášť, prikryl som
ním telo mŕtveho, vykopal jamu a po odkončeni pohrebného
obradu som ho pochoval . . . "
Pafnucius písal potom, ako išiel ďalej v hĺbky púšte. N a 
šiel chyžku ctihodného Timoteja. Ten ho uviedol do chyžky
a pohostil ovocím a čerstvou vodou zo studničky.
— Ako si sem prišiel, brat môj? — spýtal sa ma.
— Prišiel som, aby som v púšti uvidel Kristových sluhov.
A Boh splnil moje želanie, lebo vidím teba. A ako si ty,
otče, prišiel sem, a koľko rokov tu žiješ?
Vtedy pustovník mi začal rozprávať o sebe:
— Ja som pôvodne žil v jednom z thébskych kláštorov,
slúžiac Bohu, a pracoval som tam ako tkáč. A raz mi prišla
do hlavy myšlienka: — Odíď z kláštora a ži vo svete na
samote, pracuj, a prácou svojich rúk nielen sám budeš žiť,
ale nakŕmiš aj chudobných a väčšiu odmenu dostaneš od
Boha. A ja som tak aj urobil, na kraji jedného mesta som
si urobil chyžku, pracoval, tkal plátno a mal všetkého dosta
tok. Veľa ľudí prichádzalo za mojim plátnom a zo zárobku
som veľa dával chudobným. Avšak zlý duch mi závidel
a rozhodol sa moju námahu obrátiť v nič. Vnukol jednej
žene myšlienku tiež si objednať u mňa plátno. Prišla tá
žena, tkal som jej plátno a ona prosila tkaf ešte jedno. Ona
prichádzala, začali sme hovoriť, zhrešili sme a ja som s ňou
žil šesť mesiacov v hriechu. A raz som si pomyslel: dnes
alebo zajtra ma stihne smrť a čakajú ma večné muky. A
povedal som si: — duša moja, lepšie bude pre teba odtiaľ
utiecť, aby si útekom od hriechu utiekla aj od večných múk.
Utiekol som, všetko som nechal a prišiel som na toto miesto.
Našiel som tu ovocný strom, studničku a urobil som si
chyžku. Bolo mi treba veľmi veľa bojovať s pokušeniami,
so sebou samým, ale pokušenia ma nepremohli, lebo mi
pomáhala Božia milosť. Tiež som ťažko ochorel a zázračne

som sa uzdravil a od toho času slúžim Bohu sláviac jeho
milosrdenstvo!"
Pafnucius teraz videl človeka, ktorý padol do hriechu,
žil v hriechu, avšak včas sa spamätal a sa kaj al . . . Pafnu
cius si opakuje slová starca: „Duša moja, útekom od hriechu
utečieš aj od večných múk ..
Pafnucius chcel ostať v púšti pri starcovi, avšak on mu
to nedovolil. Preto Pafnucius išiel ďalej. Našiel chyžku pus
tovníka Onufria, ktorý už 60 rokov žil na samote v púšti.
Pustovník Onufrius nazval Pafnucia podľa mena. A v roz
hovore mu povedal:
— Boh, ktorý je ku všetkým milosrdný, poslal ťa ku mne,
aby si pochoval moje telo, lebo dnes dokončím svoj život
a prejdem do večného života k môjmu Kristovi. Avšak Boh
ťa neposlal tu do púšte, aby si tu ostal, ale aby si vyrozprá
val o živote pustovníkov a aby si ešte sám slúžil Kristo
v i ...
Po pochovaní starca Pafnucius sa vrátil do svojho klášto
ra a opísal život pustovníkov. . . A tu jeho knihu biskupi
položili na oltáre chrámov, aby z nej čítali veriacim . . .
A potom Pafnucius bol vybratý za biskupa vyšného Théb.
ska. Keď cisári Dioklecián a Maximilián začali prenasledovať
kresťanov, boli prenasledovaní aj kresťania Thébska. Jed
ných pálili, druhých stínali mečom. Priviedli na muky aj Paf.
nucia, biskupa a kresťanov.
— Zaprieš Krista? — spýtal sa sudca.
Pafnucius odmietavo pokrútil hlavou.
— Vypáľte mu pťavé oko! — prikázal sudca.
Úžas prešiel Otcami koncilu, keď v duchu videli pred
sebou tento obraz múk Pafnucia.
— Zaprieš Krista? — znovu sa spýtal sudca.
Namiesto odpovede Paffucius nastavil druhé oko na vy
pálenie.
— N ie ! skríkol sudca. — Ľavé oko mu nechajte, ale prepáľte mu ľavú nohu horúcim železom, aby večne kríval. Vy
hlasujem rozsudok: „Ad metalla!"
Tak ožobráčeného biskupa Pafnucia odsúdili na ťažké prá.
ce v rudných baniach, kde dávali najväčších zločincov. Stamodtiaľ už nebolo n ávratu . . .
Avšak po rokoch prišiel cisár Konštantín Veľký a dni
slobody. N apoly slepý a chromý biskup Pafnucius sa vrátil
k svojim veriacim. Chránil ich od bludu arianizmu . . .
Pred Otcami koncilu prebieha ešte posledný obraz zo ži
vota biskupa Pafnucia. N a koncil prichádzajú biskupi. Ci
sár Konštantín Veľký chce poznať každého, preto sa s kaž
dým zoznamuje vítajúc ho. A keď do zasadačky vošiel bis
kup Pafnucius, cisár Konštantín Veľký vstal zo svojho stolca,
vyšiel mu naproti, objal ho a z úcty pobozkal prázdnu jam
ku na jeho líci, tam, kde kedysi bolo o k o . . .
A teraz, na zasadaní koncilu, pred jeho skončením, jedno
oko biskupa Pafnucia bolo nepokojné. Keď vstal a všetci
Otcovia koncilu upreli naňho svoje oči, všetci pocítili, že
to všetko veští tvrdé slová, ktoré za chvíľku preletia chrá
mom. A Pafnucius v tých ■chvíľach v myšlienkach lietal po
púšti, videl pred sebou spravodlivých púšte a počul ich hlas
— „choď a povedz všetkým, čo si videl a počul v púšti!"
A zahrmelo chrámom:
— Neklaďte veľkú ťarchu a jarmo ťažko znášaíeľné na
služobníkov cirkvi!
Koncil ihneď videl, že biskup Pafnucius povedal všetko.
On hovoril vždy veľmi krátko. On Krista kázal svojim ži
votom. Koncil vedel, že tu hovorí spravodlivý pred Bohom.
— A on sám je panicom od života svojej matky. Ako die
ťa odišiel do púšte, a nikdy nepoznal ž e nu . . . — zašepkal
akýsi z biskupov.
Nastalo ešte hlbšie ticho.
A znovu prehovoril biskup Pafnucius. Znovu veľmi krát
ko. Teraz on vyhlasoval zákon o ženbe alebo bezženstve
kňazov a diakonov:
— Nech v tejto veci rozhodne každý sám pred prijatím
kňazstva!
Otcovia koncilu prikývli hlavami. I išiel vekmi zákon
Prvého všeobecného koncilu o slobodnom rozhodnutí sa
prjímajúceho kňazstvo, či chce na službe Bohu byť ženatým
alebo neženatým.

O ďalšom osude biskupa Pafnucia vieme len to, čo za
písali dejepisci: bol veľkým bojovníkom proti arianizmu, pri.
viedol arianizmom zvedených biskupov do Cirkvi, zastupoval
sv. Atanáza, a Boh svätosť tohto biskupa dosvedčil rôznymi
milosťami už v jeho zemskom živote. Zomrel v roku 356 .
Pamiatku svätého Pafnucia, biskupa a vyznavača. Cirkev
oslavuje 11. septembra.

Z O Ž IV O T A EPARCHIE
N aši jubilanti
V
tomto mesiaci si svoje životné a
kňazské jubileá pripomínajú títo vdp.
duchovní otcovia:
Dezider Tink — 65 rokov od naro
denia (3. 9.), Michal Fitz — 70 rokov
od narodenia (26. 9.), Sergej Kovč —
40 rokov kňazstva (28. 9.).
M N O H Á JA ĽIT, B LA H A J A Ľ IT !
VYSVIACKA N O V O K Ň A Z O V
Dňa 14. júna 1981 v prešovskej ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa prijali kňaz
skú vysviacku títo diakoni, absolventi
CMBF v Bratislave: František Č i tb a j (D$enov), Vojtech H o r n y á k
(Borša), Milan C h a u t u r (Zemplín
ske Jastrabie), Ján K m e c (M alé Ozorovce) a František K r a j ň a k (Prešov-Solivar).
Sviatosť kňazstva im udelil J. E.
najdôst. pán biskup ThDr. Joachim
S e g e d i zo Záhrebu.
Novokňazi mali 21. júna 1981 svoje
primičné sväté Služby Božie.

o. František Čitbaj

14. septembra r. 1321 — pred 660
rokmi — umrel D A N T E A LIG H IE R I,
taliansky renesančný básnik, autor
Božskej komédie (nar. r. 1265).
15. septembra r. 921 — pred 1060
rokmi — umrela sv. Ľ U D M IL A .
17. septembra r. 1621 — pred 360
rokmi — umrel sv. RÓBERT BELARM ÍN , biskup, cirkevný učiteľ.
19. septembra r. 1846 — pred 135
rokmi — v Kláštore pod Znievom sa
narodil J Á N CAPKO— ZNIEVSKÝ, bás
nik (umrel r. 1866).
20. septembra r. 1806 — pred 75
rokmi — v Banskej Štiavnici sa naro
dil FRANTIŠEK XAVER G EBEN, ber
nolákovský kňaz, náboženský spisova
teľ.

o. František Krajňák

o. Ján Kmec

21. septembra — Deň tlače, rozhlasu
a televízie.
22. septembra r. 1791 — pred 190
rokmi — sa narodil MICHAET, FARADAY, anglický fyzik (umrel r. 1867).
24. septembra — Medzinárodný deň
hluchonemých.
25. septembra r. 1861 — pred 120
rokmi — v Slanici na Orave sa naro
dil IG N Ä C KAVIAK, kňaz— literárny
historik, bibliograf a publicista (umrel
r. 1936).
—
— r. 1906 — pred 75 rokmi —
sa narodil D IM ITR IJ D. ŠOSTAKO
VIČ, ruský skladateľ a klavirista (13
symfónií, inštr. skladby, balety, ope
rety, scén. a film. hudba);
27. septembra r. 1891 — pred 90
rokmi — umrel IV A N A LE X A N D R O -

o. Vojtech Hornyák

VIČ GONČAROV, ruský spisovateľ
(romány: Všedný príbeh — prvý spoločensko-psychologický román, Oblo
mov, Úšust a i.); nar. r. 1812.
— — r. 1896 — pred 85 rokmi —
v Šamorine sa narodil ŠTEFAN NÉM ETH -ŠAM OR ÍNSKY, hudobný skla
daíeľ, organista, klavirista a pedagóg
(inštrumentálne skladby, piesne, zbo
ry, kantáty, chrámové diela — Brati
slavská omša a i.); umrel r. 1975.
— — 1926 — pred 55 rokmi — v
Revúcej umrel JÚLIUS BOTTO, his
torik, pedagóg.
30. septembra r. 1891 — pred 90
rokmi — sa narodil OTTO J. ŠMIDT,
sovietsky astronóm, matematik a po
lárny bádateľ.
(ž)
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