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K O C N l K XIII.
RUŽENEC — NAJVERNEJŠÍ PRIATEĽ

Liturgika — poznaj svoj obrad
Štvrtý všeobecný koncil — v Chalcedóne (pri Konštantinopole) —
roku 451
Nestoriovi protivníci upadli do druhého bludu: dve prirodzenosti
v Kristovi zmiešali v jedmu, (preto boli nažívaní monofyzitmi). Podľa
ich učejiia boli v Kristo>vi dve prirodzenosti len pred vtelením (pri
jatím. ľudského tela), .a p o vtelení je v ňom len jednca, a to božská
priródzéi$)sť. Preto Kristus nemá ľudskú prirodzenosť. Potom tvr
dili, že Kristus neprijal také telo, aiké máme my ľudia, ale že mal
len telo zdanlivé, utvorené v nebesiach, ktoré prešlo cez Božiu Mat
ku podivným spôsobom , (akoby cez v o d o v o d ).
Túto náuku začal hlásať carihradský archimandrita Eutyohes, člo
vek zbožný, ale bez teologického vzdelania. Proti učeniu Eutycha
vystúpil konštan tinopolský patriarcha Flavián, kto<rý tiež zosadil
Eutycha z funkcie archimandritu (igumena niekoľkých kláštorov).
Eutyohes sa odvolal k pápežovi Levovi I. (440— 61), avšak pápež
listom, adresovaným Flaviánovi, schválil rozhodnutie Flaviána.
Avšak Eutyohes sa neuspokojil s rozhodnutím pápeža, tým viac,
(Pokračovanie na 5. str.)

Vo vykupiteľskom diele Spasitera
Matka Božia má značný podiel svo
jim cnostným životom, hlbokou poko
rou, nepoškvrnenou čistotou, mimo
riadnou odovzdanosťou do Božej vô
le, stálou modlitbou, ale nadovšetko
prijatím materstva, keď prečistá pan
na porodila svetlo sveta, Ježiša Kris
ta. Právom je v Cirkvi uctievaná ako
Bohorodička a Matka Cirkvi.
Zbožný kresťanský ľud ju uctieva
ako svoju predobrú Matku a Pomocnicu, prosiac ju o pomoc vo všetkých
svojich
ťažkostiach a trápeniach.
Mnohé pútnické miesta sú toho jas
ným dôkazom.
V
našich rodinách má Matka Božia
cez celý rok privilegované miesto, ale
nadovšetko v máji a v októbri, keď
sa k nej s dôverou obťaciame o po
moc, modliac sa sv. ruženec. Rozhod
ne si nevieme tento mesiac predsta
viť bez ruženca, ktorý sa nám stáva
najvernejším priateľom, ktorý nás
sprevádza od našej mladosti až po
hrob. Ešte aj pri prechode do večnos
ti stáva sa naším sprievodcom, keď
nám naši príbuzní spájajú mŕtve ru
ky ružencom. Je to do istej miery
náš poukaz, akási legitimácia, sved
čiaca o tom, že sme na zemi boli cti
teľmi Panny Márie.
Ruženec v našich rodinách zaujíma
čestné miesto, často sa rodičia spoloč
ne modlia ruženec so svojimi deťmi.
Je to niečo povznášajúce, keď otec
— hlava rodiny — berie do svojich
rúk ruženec a sám sa ho predmodlieva.
Tento skromný predmet, ruženec,
je verným sprievodcom nášho puto
vania na zemi, lebo býva posilou v
dobách radostných i bolestných. Spo
meňme si na hrozné vojnové udalos
ti, na ďaleké cesty, na skladanie škol
ských skúšok, na dôležité životné roz
hodovania, alebo na nebezpečné si
tuácie pred operáciou v nemocniciach
a podobne! Ruženec nechýbal v tých
to ťažkých okolnostiach. Bol verným
priateľom, ktorým sme prosili Matku
Božiu o mimoriadnu pomoc.
Ružencová modlitba je milá Pánu
Bohu, lebo rozjímaním o radostiach
a bolestiach jeho Syna ako aj prečis
tej Panny Márie vzdáva sa patričná
úcta Trojjedinému Bohu, od ktorého
všetko pochádza a ku ktorému všet
ko smeruje. Ružencová modlitba od
kedy bola sv. Dominikom rozšírená
a pápežmi odporúčaná, stala sa vše
obecným majetkom Cirkvi svätej. Ru
ženec sa udomácnil
všade. Mnohí
učenci a vysoko postavení mužovia
(Pokračovanie na 5. str.)

V mesiaci októbri
Aj úradne sm e už v jesen n om obd obí, aj poh ľad na postupn e sa vyprázdňujúce polia nám svedčí,
že je tu už pom a ly k o n ie c v eg etá cie. P oľn oh ospodári zberajú p osled n é p oľn é plodiny, naše detvá
k y si už privykli na š k o ls k é lavice, d o k to rý ch sa pred m esiacom vrátili — sv ieže a opálené. Tak
letí č a s . . .1
j
j - x. .
j
j
7
O któber, m esia c, k to rý je prech od om od p e k n ý ch jesen n ý ch dm k sychravém u počasiu, avizuje
pom aly príchod stu d en šieh o počasia. Jeseň je krásna. Pre p estrosfa rb en é listy stromu, pre ranné
hm ly, k to r é sa gúľajú po stráňach a a ko ľa h k ý opar sa vznášajú vo vzduchu, v ktorom už cítit č o 
raz zubatejšie sln k o a van severáka .
O któber je pre nás m esiacom , v ktorom sa začína kúrií, v eď postupne tep lota v b ytoch klesá. Je
to obdobie n á ročn é na našu en erg etik u , v e ď sa dlhšie svieti a aj tep eln ej en erg ie sa spotrebúva po
stupne viac a viac. Záleží tera z na každom jed nom z nás, aby sm e boli oza j dobrým i hospodármi.
Aby sm e vo vlastnom záujm e, a le aj v záujm e našich blížnych, c e le j našej sp oločn osti, zachádzali so
svetlom i kúrením hospodárne.
Isteže, ved om ie, že si žijem e sp o k o jn e a m ám e na všetk o, n iek torých zvádza k tomu, aby nešet
rili. Je t o však zlý, n esprávn y n ázor, lebo ani s v eteln e j, ani te p e ln e j en erg ie n iet toľk o, aby sm e si
dovolili hazardovať. M ajm e na m ysli, ž e to, Čo ušetrím e rozum ným hospodárením , pom ôže jednak
nám, lebo inkaso bude nižšie, a m y za se p o m ô žem e iným , a by bolo v sieti dosta tok prúdu pre všet
kých .
V eď b y bolo nesprávn e, k e b y na jed n ej stra n e n iekto z nás nechal zb y to čn e v ysv ecov a ť množstvo
žiaroviek, kým inde by — p r e n ed osta tok e le k tr ic k e j en erg ie — m useli vypínaí prúd. Sú to teda
úlohy, k to r é sú jasn é a zá leží len na nás, aby sm e sa ich správne zhostili.
Ai iná úloha je pred nam i: p o m ô cť pri jesen n om zb ere p oľn oh osp od á rsk ych plodín. Najmä tam a
vted y, k e ď p o v etern o stn é p od m ien ky hrozia tým , že by bez u rých len éh o zberu m ohlo d ôjsť k strate
určitej k v ó ty úrody. V eď jeseň fe ch a ra k teristick á aj dažďam i, príchodom prvých m rázikov a roz
ličným i ‘r ozm arm i počasia, k to r é neraz urobia šk rt c e z ro z p o čty a harm onogram y a treba sa doslova
ponáhľať, aby to, č o sm e c e l ý rok sta rostlivo opatrovali, n ev yšlo nazmar.
O któber je pre nás m esiacom , v ktorom si už tra d ičn e pripom ínam e vznik Č eskosloven skej repu
bliky ako sp o ločn éh o štátu d voch rovn op rávn ych národov Č ech ov a Slovákov. Túto udalosť si spo
míname 28. októb ra spolu s výročím znárodnenia a utvorením č e s k o s lo v en s k e j fed erá cie. Vznik Čes
k oslo v en sk ej repu bliky pri u kon čen í prvej s v e to v e j vojn y n eb ol náhodilou udalosťou, ale bol logic
kým d ôsled kom a výrazom v ô le nášho ľudu, k to r ý raz navždy sk on cova l s m onarchiou a rozhodol
sa pre život v sp oločn om štá te dvoch bratských národov.
Republika, ktorá vted y vzn ikla, bola s íc e aspofi podľa m ena štátnym útvarom Č ech ov a Slovákov,
nebola však starostlivou m atkou ob o ch našich nárociov, najmä nie p revažn ej v ä čšin y jej obyvateľstva,
ktorú tvorí pracujúci ľud. V eď v š e tk y jej boh atstv b0u v rukách vládnucej buržoázie a pracujúci
ľud nemal n ielen že d osta tok p ra covn ých p ríležitostí, a le ani d osta tok chleba a potravín vôbec. Tak
dochádzalo k m asovým búrkam pracujúcich, ktorí najmä pri osla ve sviatku m edzinárodnej solidarity
pracujúcich, 1. mája, d em on štrovali proti zvôli h fstk y m a jetn ých za s v o je práva, za život, v ktorom
b y bolo na každom s to le rovnako.
T oto v šetk o sa n estalo razom . Dlho trvalo, kým sa pracujúcem u ľudu podarilo o to čiť kormidlom
a vziať ho do vlastn ých rúk. Stalo sa ta k až po druhej s v e to v e j vojn e v onom pamätnom februári
1948 a zákonm i o znárodnení z októb ra to h o ž e roku. Krutá druhá svetová vojna stála ľudstvo mno
ho obetí, m noho životov, m noho krvi. N ajviac Žertvovali sovietsk i ľudia. To mal na m ysli aj Svätý
O tec Ján Pavol II., k e ď navštívil k o n cen tra čn ý tábor Osvienčim a z tohto m iesta varoval ľudstvo pred
m ožnou ďalšou svetovou vojnou.
A j v ý ro čie našei č e s k o s lo v e n s k e i fed erá cie si pripom ínam e 28. októbra. N árodnostné usporiadanie
prvej repu bliky n ebolo spravodlivé. K náprave prišlo po nastúpení m oci rob otn íck ej triedy, po feb
ruári 1948. D nes žijú naše národy, spolu s našimi národnostným i m enšinam i v družnej pohode, ako
rovn ý s rovným . Pominuli sa sta ré spory, n ezh od y a na ich m iesto nastúpila konštruktívna spolu
práca.
O któber ie ted a m esiacom , v ktorom sa nám treba za m yslieť nad fundam entálnym i otázkami náš
ho národného života. M ajm e na m ysli, že v šetk o to, čo d n es už považujem e za sam ozrejm osť, je vý
sledkom m nohých snažení, zápasov i bojov. N estalo sa to sam o, a le bolo treba veľa pochopenia, veľa
námah, veľa znoja, veľa n ezm ern éh o úsilia, k to r é n akon iec vyústilo v náš p ok ojn ý dnešok. Fede
ratívne usporiadanie nášho štátu je predpokladom a zárukou toh to p re v šetk ý ch prospešného vývoja.
K iež aj to h to ro čn ý o k tó b er bude p re nás príležitosťou , aby sm e sa zam ysleli nad všetkým i týmito
medzníkmi, nášho s v o lo č e n s k é h o života a e š te via cej si cen ili slobodu, ktorá sa zrodila z toľkých zá
pasov a krvi n ajlevších sunov našich národov. V eď on ed lh o si budem e pripom ínať tie udalosti, ktoré
otvorili cestu osloboditeľským . vojskám do n ašej vlasti. Tie udalosti, k e ď pod Duklou zaduneli delá,
abu otvorili bránu túm, č o nám vrin iesli n ový, p o k o jn ý a radostný život.
N ezabudnim e na tieto o b ety . N ezabudnim e, čo v šetk o bolo treba urobiť, aby sm e mohli žiť v mieri,
aby naše deti, naša m ládež nepoznali h rôzy vojn y. Bráňme m ier! Bráňme ho svojou statočnou prá
cou t svojím odhodlaním urobiť všetk o , aby viac n etiekla krv a nehynuli tí, čo boli stvoren í pre život.
A ko veriaci vriložm e k tom uto aj sv o je m odlitby a p rosm e: Kráľovná pokoja , Kráľovná ružencová,
orodu j za nás!
(of)

aj dnešný postoj jednej z dvoch svetových veľmocí, okolo
postoja ktorých sa dnes odohráva svetový mierový zápas.
Na zasadaní bolo 239 delegátov. Zastupovali krajiny zá
Najvyšší soviet Zväzu sovietskych socialistických repub
padnej Európy, Čínu a ázijské krajiny, krajiny Blízkeho a
lík znepokojený rastúcim nebezpečenstvom vojny a nevída
Stredného východu, severnej Afriky, Latinskej Ameriky, So
ným rastom pretekov v zbrojení, obracia sa na parlamenty
vietsky zväz a ostatné socialistické krajiny a napokon roz
a národy sveta.
ličné svetové medzinárodné
organizácie. Ozvali sa tu aj
Najvyšší soviet ZSSR slávnostne vyhlasuje: Sovietsky zväz
hlasy cirkevných kruhov viacerých cirkví.
nikoho neohrozuje, neusiluje sa o konfrontáciu s nijakým
K otázke možnosti mierového spolužitia a spolupráce kra
štátom na Západe ani na Východe. Sovietsky zväz sa neusi
jín s rozdielnym spoločenským zriadením sú pozoruhodné
luje o vojenskú prevahu. Nebol a nebude iniciátorom no
slová sovietskeho delegáta Alexandra Kornejčuka, ktorý sa
vých kôl pretekov v zbrojení. Neexistuje taký druh zbraní,
obrátil na ľud USA týmito slovami: „Z tejto tribúny volám
ktorý by nebol ochotný obmedziť alebo zakázaí na základe
v mene sovietskych obrancov mieru k veľkému americkému
vzájomnosti podľa dohody s ostatnými štátmi.
národu: Chceme s vami vždy žiť v mieri, cítime k vám
V našom jadrovom storočí je rokovanie rovnako potreb úprimné priateľstvo a preto sa na vás obraciame s touto
né pre všetkých, rovnako ako všetci potrebujú mier, bezpeč
výzvou: Nenechajte sa klamať, nenechajte sa zavliecť do
nosť a istotu do budúcnosti. Dnes neexistuje iný rozumný
nových vojnových dobrodružstiev, ktoré nám aj ostatným
spôsob, ako riešiť sporné problémy, nech sú akokoľvek ost
národom sveta prinesú nevýslovné útrapy. Uvedomte si,
ré a zložité, okrem rokovania. Nijaká možnosť nesmie zos
že je to ľud sám, čo draho platí za šialenstvo svojich vod
tať nevyužitá. Cas nečaká!
cov, ktorých nevedel čas priviesť k rozumu. Dejiny to doka
Každý deň, pre rokovanie stratený, znamená zvýšenie ri
zujú.
zika jadrového konfliktu, odkladá vyriešenie aktuálnych
Akoby odpoveďou na túto výzvu sa ozval aj jediný dele
problémov, pred ktorými stojí fud každej krajiny a všetky
gát amerických obrancov mieru
John Adams Kingsbury:
národy! Čas nečaká!
„Ako jediný zástupca USA a pritom nečlen Svetovej rady
Najvyšší soviet ZSSR vyzýva zákonodarné orgány všet
mieru, hovorím ako starý Američan. Som lojálnym Ameri
kých krajín, aby sa dôrazne vyslovili za rokovanie, ktorého
čanom, som lojálny k demokratickým tradíciám svojich
výsledkom by bolo zabrániť ďalšiemu kolu pretekov v ra
predkov, z ktorých sa na severoamerickom kontinente pred
ketovom a nukleárnom vyzbrojovaní — za rokovanie čest
troma storočiami zrodil nový národ, počatý v slobode a
né, rovnoprávne, bez akýchkoľvek predbežných podmienok
oddaný myšlienke, že všetci ľudia boli stvorení ako rovní,
alebo pokusov o diktát.
že sa im od ich Stvoriteľa dostalo určitých neodškriepiteľ
Mier patrí všetkému ľudstvu a dnes je aj najdôležitejšou
ných práv, že medzi týmito právami ?e život, sloboda a
podmienkou jeho existencie. Len spoločným úsilím môže
úsilie o šťastie, že vlády sa zriaďuiú ľuďmi a ich moc je
a musí byt zachovaný a spoľahlivo zabezpečený
založená na súlade tých, ktorým vládnu, že vždy, keď sa
Z
VÝZVY NAJVYŠŠIEHO SOVIETU
niektorá vláda spreneverí týmto cieľom, má ľud právo ju
PARLAMENTOM A NÄSODOM SVETA
zmeniť, alebo odstrániť... Som Američan, lojálny k svojej
krajine a ochotný podporovať každú štátnu správu, ktorá
sa pridržiava zásad Thomasa Jeffersona a Abrahama Linkolna, k torý ... oslobodil černošských otrokov, znovu pri
viedol náš národ k oddanosti zásadám Vyhlásenia nezávis
Väčšina z nás vyrástla v roľníckych rodinách, mnohí
losti a žiadal vládu ľudu, ľuďom a pre ľud."
7. nás poznajú prácu roľníka od gruntu a mnohí, najmä po
K otázke mierového spolužitia národov s rozdielnym soonašom vidieku i dnes pracujú v nalom poľnohospodárstve.
ločenským zriadením a k otázke nebezoeŕenstva vojnového
Práca je to radostná, veď poľnohospodár živí nás všetkých,
konfliktu prehovoril druhý delegát zo ZSSR Iľja Erenburg:
ale i namáhavá. Začína sa východom slnka a končí sa jeho
„Počul som už niekoľko ráz, že vrai rozdielne politické názachodením za obzor. Najmä o takomto čase, keď už d o
zorv znemožňujú spoločný boj za mier. Ten či onen mi ho
zrela všetka úroda a treba pozbierať z polí plody zeme
voril: Nemôžem s vami bojovať za mier. lebo sa ml nepá
a práce ľudských rúk, ako i Božie požehnaniie, sú potreb
či sovietsky režim. Takéto slová sa mi zdaiú byť príliš na
né všetky ruky.
ivné alebo príliš zradné. Chceme sa dohodnúť aj s ľuďmi,
Mnohí ochotne odchádzajú pomáhať na jesenné práce, aby
ktorým sa páči hospodársky systém USA, monarchistické
pomohli urýchliť zber pred príchodom jesenných dažďov
zriadenie Veľkej Británie, alebo politické mravy vo Francúz
a prvých mrázikov. Uvedomujeme si, čo stálo námahy, kým
sku.
sme to všetko dopestovali. Bolo by hriešne nedbať a nepo
Nám sovietskym ľuďom neprekáža, že v Amerike je viac
náhľať sa so zberom, ktorý naozaj nepočká, lebo ročné ob
vecí, ktoré sa nám nepáčia. Môžeme kritizovať iej hospodár
dobia majú svoje zákonitosti.
sky systém alebo jej mravy, avšak chceme žiť v mieri s
Zamysleli sme sa už niekedy nad tým, aká potrebná a ne
Amerikou takou, aká je. Keď horí dom a ľudia hasia oheň,
nahraditeľná je táto práca? Keby nebolo obilia, nebolo by
bolo by smiešne žiadať od suseda osvedčenie o dobrom
nielen chleba, ale ani mnohých iných výrobkov. Kukurica,
správaní sa alebo
potvrdenie o politickej lojalite. Treba
ktorá sa Hei teťaz zberá, |e našou krmovinovou základňou.
uhasiť oheň, aby sa dom nezničil."
Zemiaky tvoria dôležitú súčasť nalej dennej stravy a aj zo
Od týchto slov význačného sovietskeho obrancu mieru
zdravotného hľadiska sú uprednostňované pred knedľami,
unlynulo 30 rokov. Na 40. výročie napadnutia ZSSR hit
ktoré spôsobujú obezitu, tučnenle.
lerovským fašizmom zasadol v Moskve Najvyšší soviet,
Keby nebolo zeleniny, nemali by sme chutné polievky,
ktorý schválil Výzvu parlamentom a národom sveta. Tak
keby nebolo kapusty a všetkých tých druhov a odrôd tejto
ako pred 64 rokmi sa z Moskvy ozval mierový hlas, ktorý
chutnej plodiny, o čo všetko by sme boli ochudobnení?
znamenal koniec kabinetnej zahrantŕnei ooUt=kv vládcov
Keby nebolo repy, nemali by sme naše „biele siato' — cu
národov a bol adresovaný národom a ľudu všetkých krajín,
kor, ale nemali by sme af kadečo iné, veď náš cukor, po
tak aj teraz sa Najvyšší soviet obrátil na všetky parlamen
dobne ako mnohé iné výrobky, sú vzácnym vývozným to
ty a národy sveta. Pripomenul ohromnú cenu: 20 miliónov
varom, za ktorý dostávame to, čo my nedorobíme.
Priložme teda ochotne svoje ruky ku zberu všetkého, čo
ľudských životov a nedozierne materiálne a morálne škody,
ktoré zhltla druhá svetová vojna. Pripomenul priepastné ne
nám ponúka štedrá ruka požehnanej Božej prírody________________ _______________________________________ (fo)
bezpečenstvo, ktoré hrozí ľudstvu zo stúpajúceho hromade:
nia zbraní v nových kolách zbrojenia. Uistil svet, že Soviet
sky zväz neohrozuje nikoho, neusiluje o vojenskú prevahu.
Uistil, že zabezpečenie mieru je a zostane najvyšším cie
ľom zahraničnej politiky sovietského Štátu.
Tie zásady, ktoré Fr. Joliot Curie z £
t!1 v o svojom
hlavnom prejave na druhom viedenskom
ídaní Svetovej
A čo treba teda urobiť na záchranu mieru?
„Dnes neexistuje Iný rozumný spôsob, ako riešiť snomé
rady mieru 1. novembra 1951, ešte lepšife
i zdôraznené
problémy, nech sú akokoľvek ostré a zložité cestou rokova
a faktmi dotvrdené v prejavoch ďalších re
sov z rozlič
nia. čas nečaká!*
ných končín našej Zeme. Zásady sme uviedli v predošlom
Ľudstvu sveta hrozí nebezpečenstvo, že mu nad hlavou
článku.
zhorí celý dom, ako to pred 30 rokmi veľmi výstižne po
Primerane k tejto diskusii boli potom 6. novembra schvá
vedal vo Viedni Iľja Erenburg.
lené ai závery a dokumenty tohto zasadania. Nemožno tu
Kto sú podpaľači, čo sa blížia k nášmu domu s horiaci
spomínať a citovať všetkých rečníkov. Vyberieme si z nich
mi fakľami?
myšlienky dvoch
zástupcov sovietskych obrancov mieru
„Všetci, ktorí teraz povzbudzujú svojím konaním k prete
a jedného Američana, pretože ich slová veľmi zvýrazňujú

Mier patrí všetkému ľudstvu

Pre spoločný stôl

Dve veľké výzvv

kom vo zbrojení, k ďalšiemu hromadeniu prostriedkov hro
madného ničenia ľudí, ktorí sa prihovárajú za použitie sily
pri riešení sporných otázok medzi štátmi, alebo len zatvá
rajú oči pred nebezpečenstvom, ktoré dnes hrozí svetu,
ktorí ženú ľudstvo do priepasti."
Hlava sovietskeho štátu L. I. Brežnev, keď podával Naj
vyššiemu sovietu návrh na túto výzvu, zdôraznil: „Pre všet
ky národy na svete dnes nie je dôležitejšia úloha ako ub
rániť mier!" a ďalej z toho vyplýva: „Ešte dnes treba
urobiť všetko, aby boli zastavení stúpenci neobmedzeného
zbrojenia a vojnových dobrodružstiev. Je potrebné urobif
všetko, aby bolo zabezpečené právo ľudí na život. A tento
problém nemôže byť pre nikoho podružný a nemôže ho
nechaf ľahostajným. Týka sa všetkých, týka sa vlád i p o 
litických strán, spoločenských organizácií a samozrejme par
lamentov, zvolených národmi a pôsobiacimi v ich mene.
„Treba uhasiť oheň, aby sa dom nezničil. Budeme môcť
ešte rokovať o tom, akým najlepším spôsobom vybudovať
mier, ale v tejto chvíli stojí nad nami naliehavá úloha: za
brániť vojne," povedal pred 30 rokmi vo Viedni Iľja Erenburg.
Z porovnania citovaných výziev vidíme, že za 30 rokov
sa v našom boji nič nezmenilo len to, že na čo sme pred
30 rokmi upozorňovali, ako na vzdialené nebezpečenstvo,
dnes 'juž pred ním stojíme, ako na okraji priepasti zničenia
sveta.
Áko odpovedia na to dnes vlády, parlamenty a ľud celé
ho sveta?
„Viedenské zasadanie Svetovej rady mieru, okrem 9 rezolú
cií o rôznych otázkach svetového mieru, odhlasovalo pre
dovšetkým Výzvu k OSN a národom sveta. Piaty bod tejto
rezolúcie je veľmi podobný spomínanej Výzve Najvyššieho
sovietu: „Horúčkovité zbrojenie môže priniesť národom len
istotu úplného zničenia a hrozbu vojny katastrofálnej pre
celé ľudstvo. Treba sa preto daf cestou súčasného, postup
ného a účinne kontrolovaného odzbrojenia. Toto odzbroje
nie sa musí vzťahovať na zákaz atómových zbraní a ostat
ných zbraní masového ničenia, ktorých používanie odsudzuje
všeobecná morálka. Svetová rada mieru žiada Valné zhro
maždenie Spojených národov, aby prerokovalo návrh na
odzbrojenie, ktorý prijala Svetová rada mieru vo Viedni
dnes, dňa 6. novembra 195i."
K tomuto už len dve malé poznámky.
1. Táto výzva Sovietskeho zväzu sa dostala aj na stôl OSN
a rozpráva o nej bude súhrnom toho, ako na ňu parlamen
ty a národy odpovedia. Modlime sa a pracujme za to, aby
nenarazila na hluché uši, ale vyústila vo zvolanie konfe
rencie o vojenskom uvoľnení.
2. Keď sa vo viedenskej výzve spomínajú zbrane hromad
ného ničenia ako zbrane odsúdené všeobecnou morálkou,
pre nás veriacich najvyššia morálna autorita je všeobecný
cirkevný snem na čele s hlavou cirkvi. A v pastorálnej kon
štitúcii Radosť a nádej je morálne odsúdenie zbraní hro
madného ničenia a pretekov vo zbrojení formulované takto:
„Preto načim opätovne vyhlásiť: Preteky vo zbrojení sú
veľmi nebezpečnou pliagou ľudstva a neznesiteľnou uráž
kou chudobných"... „preto tento svätý cirkevný snem vy
hlasuje: Každá vojnová činnosť, ktorá smeruje k zničeniu
celých miest alebo rozsiahlych oblastí aj s ich obyvateľst
vom, je zločinom proti Bohu a proti samému človeku, kto
rý treba rázne a rozhodne odmietnuť."
Kronikár

OSLAVA 1600. VÝROČIA PRVÉHO
CARIHRADSKÉHO
KONCILU
Oslava 1600. výročia Prvého cari
hradského a 1550. výročia Efezského
koncilu v Ríme vyvrcholila vo Sväto
dušnú nedeľu. V sobotu večer slúžili
sa vo svätopeterskej bazilike slávnost
né prvé svätodušné vešpery, ktoré
viedol kard. Hume.
Na pamiatku Prvého carihradského
koncilu sa slávila na Svätodušnú ne
deľu dopoludnia vo svätopeterskej
bazilike koncelebrovaná
sv. omša.
Hlavným celebrantom v zastúpení
Svätého Otca bol dekan kardinálske
ho zboru Carlo Confalonieri. Konce
lebrovalo vyše päťdesiat kardinálov
a asi 300 biskupov.

PABLO PICASSO-MALIAR A BOJOVNÍK ZA MIER
Pred sto rokmi — 25. októbra Í881 — sa v Malage na
rodil Pablo Picasso, maliar, sochár, kresliar a grafik, a keď
8. apríla 1973 umrel, zanechal dielo také rozsiahle, aké ne
zanechal nik z moderných maliarov: asi 16 tisíc obrazov,
100 kresieb a grafických listov, 300 sôch, 34 tisíc ilustrácii
a veľa keramických prác. Pri svojej päťaosemdesiatke mal
v Paríži najväčšiu výstavu v histórii maliarstva a pri prí
ležitosti jeho deväťdesiatky mu ako prvému a jedinému
žijúcemu umelcovi usporiadali výstavu v Louvri.
Picasso je synom Kastílčana José Ruiza Blasca, profesora
kreslenia, a Márie Picassovej, Andalúzanky pochádzajúcej
z ostrova Malorca. Už v rannej mladosti vybadal otec sy
nov nevšedný talent, stal sa jeho prvým učiteľom a poslal
ho do umeleckých škôl v Barcelóne a neskôr v Madride. Vo
veku, keď sa deti ešte hrávajú s guľkami, maľoval už malý
Pablo obrazy, ktoré by si zaslúžili miesto v múzeu. Roku
1900 odchádza do Paríža. Tu naňho silno pôsobia obrazy
Van Gogove a Toulose-Lautrecove. Maľuje chudobných,
chorých, vydedencov života. Preberá v Španielsku obľúbené
tém y: biedu, osamelosť a smútok. V jeho maľbách prevlá
da belasý základný tón, preto toto obdobie, 1901 až 1904,
sa označuje ako belasé obdobie". Po ňom nasleduje „ružo
vé obdobie", 1905 až 1906, v ktorom maľuje komediantov,
harlekýnov, cirkusových akrobatov, žonglérov a klaunov.
V tom čase bol už Picasso známym umelcom a patril mu
obdiv a uznanie parížskeho umeleckého sveta.
No len čo Picasso zbadal, že má nasledovníkov, stúpen
cov, dáva sa inou cestou. Zanecháva uhly, kocky, geometric
ké štruktúry a pripája sa k škole starých majstrov. Pod
vplyvom gréckeho a rímskeho umenia maľuje diela — obrov;
ženy — klasickým spôsobom. Pravda, nálady a témy sa
menia, Picasso je tvor nepokojný a nespokojný, aj životné
príhody diktujú jeho maliarske vyznania, až prídu tridsiate
roky, tragédia, keď krváca jeho vlasť, vtedy sa vzopne v
ňom umelec k majstrovskému, keď nie k vrcholnému dielu
Guernika, v ktorom obrazmi Apokalypsy vyjadril hrôzy voj
ny, i človek, ktorý popri svojom umeleckom vyznaní celou
svojou bytosťou bojuje za mier. Za túto svoju činnosť dos
tal Leninovu mierovú cen u..
Ku koncu štyridsiatych rokov — po narodení syna Clauda
a dcéry Palomy — maľuje obrazy materstva a detské port
réty prekypujúce nežnosťou. Súčasne maľuje, ryje, modeluje
robí keramiku. Zhotovuje dva veľké dekoratívne panely
Vojna a mier, určené do nepoužívanej kaplnky vo Vallauris
a nástennú maľbu pre palác UNESCO. — diela vytvorené
s nevšednou láskou k životu. Do neskorého veku tvorí, vy
mýšľa, cíti ako mladý: maľuje s neobyčajným zanietením
a vervou. Od expresionizmu prechádza ku klasicizmu, od
klasicizmu k romantizmu, potom od realizmu k abstrakcii,
aby sa opäť vrátil k naturalizmu a znova začal neúnavne
hľadať...
Picasso hľadal a nachádzal. I keď sa ďaleko vyše polsto
ročia zúčastňoval na všetkých prúdoch francúzskeho ma
liarstva, ostal vždy Španielom. Na formovaní jeho génia má
najväčší podiel Goyovo Španielsko, svojské, prudké a pre
vratné. Ani jeden umelec, žijúci a pracujúci vo Francúzsku,
nepodľahol menej francúzskym mravom a duchu, nik ne
ostal vernejší svojmu pôvodu. Hoci sa nechcel, a ani nevrá
til do Španielska, zostal Španielom celým svojím dielom,
povahou í životom.
(ž)

Počas sv. omše Svätý Otec pred
niesol homíliu prostredníctvom roz
hlasu. Začal ju slovami vyznania vie
ry „Verím v Ducha
Svätého, Pána
a Oživovateľa..." V úvode privítal
kardinálov a biskupov z celého sve
ta. Uviedol aj dôvod oslavy — 1600.
výročie Prvého carihradského konci
lu, ktorý tiež definoval našu vieru v
Ducha Svätého. Túto definíciu, známu
z kréda, predniesol Svätý Otec práč
ky a latinsky. Pripomenul, že podob
ná oslava prebieha v tento deň aj v
Carihrade pod vedením ekumenické
ho patriarchu Demetria I. Potom ho
voril o
hlavnej duchovnej náplni
sviatku Zoslania Ducha Svätého na
apoštolov.
Potom Svätý Otec opakoval svoj

pozdrav kardinálom, arcibiskupom a
biskupom z celého sveta, ktorí pri
šli do Ríma. Zvlášť srdečný pozdrav
adresoval
delegácii
carihradského
ekumenického
patriarchátu na čele
s metropolitom Damaskinom a v jeho
osobe vyjadril bratskú lásku pred
staviteľom východných cirkvi, ktorí v
Carihrade práve r tento deň oslavu
jú toto výročie. Pozdravil aj delegá
tov ostatných cirkví a cirkevných
spoločenstiev. Potom spomenul aj dru
hú časť osláv: „Popoludní sa zhro
maždení biskupi zídu r bazilike Pan
ny Márie Väčšej (Snežnej), aby vzda
li česť Bohorodičke — Theotokos v
rámci 1550. výročia iného ekumenic
kého koncilu, t. j. Efezského, ktorý
oficiálne uznal tento jej titul."

(Pokračovanie z 1. str.)
že mal aa sebou priazeň cisára Teodozia II. a alexandrijského pat
riarchu Dioskura. Títo zvolali synodu, ktorá pod predsedníctvom
Dioskura zosadila patriarchu Flaviána, a keď sa ten odvolal k pápe
žovi, pre toto ho tak stýrali, že hneď potom zomrel. Medzitým
došli na synodu pápežskí legáti, ale títo sa zachránili len útekom.
Túto synodu pápež nazval lúpežníckou.
Túto synodu .nikde neuznávali a domáhali sa zvolania všeobecné
ho koncilu. Medzitým zomrel cisár Teodozius II., o ktorého sa lúpež
nícka synoda opierala, a vdova po ňom, Pulchéria, ktorá sa vydala
za vojvodcu Marciána (450— 457), zvolala do Chalcedónu (pri Konštantinopole) roku 451 všeobecný koncil.
Na koncil sa zišlo vyše 600 biskupov a tento koncil tým bol naj
väčším v kresťanskom staroveku. Otcovia koncilu zamietli rozhod
nutie lúpežníckej synody a jej vedúceho, Dioskura, zosadili. Vyhlá
sili správne učenie o dvoch prirodzenostiach v Kristovi: „Veríme
všetci jednohlasne, že jeden je Kristus v o dvoch prirodzenostiach . . .
kde obidve prirodzenosti sú spojené bez zmiešania a premeny (to
proti Butychovíi), bez roztrhania a rozdelenia (to proti Nestoriovi)."
— Na koncile bol prečítaný list pápeža Leva a Otcovia koncilu ho
s nadšením prijali slovami: „Tak veríme všetci, tak verili Otcovia
a apoštolovia, ústami Levovým i prehovoril Peter."
(Blud monofyzitov udržal sa dlho aj po rozhodnutí koncilu a to v Egypte,
Abesínii, Sýrii, Arménli. V Egypte sa monofyziti menovali k o p t m i a vytvo
rili kopticko-egyptskú národnú cirkev, ktorá gréckokatolíkov v Egypte nazvala
m e 1c h i t m i (kráľovsky zmýšľajúcimi), v Sýrii a Mezopotámii monofyzitov
menovali ja k o b i t m i (po Jakubovi, biskupovi v Edese), ktorí doteraz ma
jú monofyzitský patriarchát v Antiochii. Nezjednotených koptov je teraz pri
bližne jeden milión.)
(Na Chalcedonskom koncile v neprítomnosti pápežských legátov Otcovia kon
cilu vyniesli 28 kánonov, z ktorých posledný obnovil 3. kánon Carihradského
koncilu, podľa ktorého biskup konštantinopolský má hneď nasledovať po bis
kupovi Starého Ríma. Pápežskí legáti vyslovili hneď proti tomu protest a pápež
túto časť uznesenia koncilu neschválil.)

Piaty všeobecný koncil — v Carihrade — roku 553
Tento koncil zvolal cisár Justinián I. bez súhlasu a účasti na ňom
pápeža Vigília (537— 555). Koncil bol zvolaný do Carihradu. Túto
udalosť vyvolalo nedorozumenie medzi cisárom a pápežom, pri
viedlo do vyhnanstva pápeža, avšak udalosť nemala nijaké vážne
následky.
Koncil riešil staré otázky, napr. odsúdil učenie biskupa Teodora
Mopsvetsikého s bludmi podobným i .nestoriánskym, — potom om y
ly v spisoch Origena.
Pápež uznal uznesenia Carihradského koncilu, ktorý sa takto stal
piatym všeobecným koncilom.
(Origenes, veľký cirkevný učenec alexandrijskej školy, v svojom hlavnom
spise Perl archon padol do myšlienok, odchylných od učenia Cirkvi. Napr.:
hoci Kristus je jednej podstaty s Otcom a je večný, predsa má prostredné
miesto medzi Bohom a stvoreným svetom; potom učil o preexistencii duše
a tiež o a p o k a t a s t a z e , to jest konečné blaženstvo všetkých rozumných
stvorení. — Pravoverní teológovia študovali hlboké Origenove myšlienky, a nad
jeho uvedenými omylmi sa vedeli povzniesť, tak napr. sv. Atanáz. Avšak preto
že neskoršie nastáii v uvedených otázkach aj medzi teológmi spory (sv. Hieronym proti Rufinovi a iné), piaty všeobecný koncil vyhodil z učenia Origenovho
15 bodov, a tým spor sa úplne likvidoval.)

Šiesty všeobecný koncil — v Carihrade — roku 680— 681
Carihradský patriarcha Sergius (610— 638), v snahe zmieriť pra
voverných s monofyzitmi, dopustil sa nového bludu učiac, že
v Kristovi sú dve prirodzenosti, ale len j e d n a v ô l a, a to božsko-ľudská vôľa a len jedna božsko-ľudská činnosť. Sergius priťahol
na svoju stranu i niekoľko biskupov, medzi nimi aj Cyra, patriarchu
alexandrijského. Učený palestínsky mních Sofronius ihneď ukázal
na omyl obidvoch patriarchov, snažil .sa ich odvrátiť od ich úmyslu
publikovať toto bludné učenie, avšak keď títo neprestávali rozširo
vať svoj blud, a pri tom Sofranius sa stal jeruzalemským patriar
chom, ihneď vystúpil verejným listom proti bludnému učeniu pat
riarchov Sergeja a Cyra. Sergius sa s vecou obrátil na pápeža H omoria I. (625— 638), ktorý nebol odborníkom v týchto otázkach, a pá-

(Pokračovanie z 1. str.)
sú vernými
ctiteľmi Panny Márie,
modliac sa ruženec.
Zbožná ružencová modlitba priná
ša do rodín
pokoj a lásku, ktoré
čnosti sú predpokladom
túženého
blahobytu. Nech nás všetkých teda
sprevádza týmto životom, bojiskami,
úskaliami, nástrahami, ťažkosťami, ale
aj radosťami ku konečnému víťazstvu
tam hore, kde už nebude ani bôľu,
ani sĺz, ale samá večná radosť bez
konca! Nech sa nám pri každej m od
litbe sv. ruženca rozšíri srdce, aby sa
doň dostalo čím viacej potechy, pom o
ci, zľutovania, lásky, milosrdenstva a
pokoja!
Pôjdem v tejto chvíli k čistej ľalii
— k ružencovej a prekrásnej Panne
Márii. — Volať budem: Zdravas —
Mária pros za nás, ružencová Matka
Božia — oroduj za nás!
Dionýz Tomašovič

POD TVOJU OCHRANU SA UTIE
KAME. ..
Cirkev svätá nazýva Pannu Máriu
Prostredníčkou všetkých milostí. Ten
to názov je akýmsi zhrnutím toho,
čím je Panna Mária pre nás, v našich
vzťahoch s jej milovaným
Synom:
Prostredníčkou milostí. Kráľovnou mi
losrdenstva, Pokladnicou milostí, kto
ré nám zaslúžil jej Syn. Sv. Pius X.
hovorí: „Mária sa zjednotila s Kris
tom v bolestiach i vo vôli. Tak si za
slúžila stať sa rozdávateľkou dobro
dení, ktoré nám získal Ježiš svojou
krvou" (Enc. Ad diem illum).
A naozaj. Panna Mária je v cirkvi svä
tej uctievaná od najstarších čias. Už
apoštoli si uctievali Máriu ako Matku
Ukrižovaného a Vzkrieseného Pána,
i ako orodovníčku mladej Cirkvi. V
evangeliu sv. Jána je spomínaná ako
prvá, ktorá orodovala za človeka u
Krista na svadbe v Káne Galilejskej.
Takto „Boh chcel, aby sme mali všet
ko skrz Máriu" (sv. Bernard).
Je tisíc ráz potvrdená skutočnosť,
že ľudia, malí a veľkí, nevzdelaní a
vedci, ľudia chladnej rozvahy, i ľudia
horúcich citov, našli a nachádzajú ešte
stále cestu k Bohu skrze Máriu. Pre
to volá sv. Bernard: „De Maria numquam satis — o Márii nikdy nepovie
me priveľa" (K širším obzorom).
Stará legenda hovorí o mladej re
hoľnej sestre, ktorá nedokázala odo
lať pokušeniu sveta a opustila kláš
tor. Bolo to večer, keď sa skončila
chrámová pobožnosť a rehoľníčka zha
sínala sviece a chystala sa odísť do
svojej izby. Naraz počula lahodný
spev rytierov, pozývajúci k svetské
mu životu. Tajne zvliekla habit a vy
dala sa s mladým rytierom do sveta.
Z jej úteku v kláštore nenastal žiaden
rozruch. Akoby sa nič nestalo. Za to
však úžas sa zmocnil všetkých, že z
oltára zmizla socha Panny Márie.
Márne ju hľadali, nájsť ju nemohli.
Prešli roky. Rehoľné sestry zostar
li, keď tu v jeden podvečer, zlomená,
životom sklamaná, chorá na tele a
duši, vracia sa táto sestra do klášto-

ra. Znovu oblieka habit a ide, aby
prosila o odpustenie. Zazvoní do klá
štora, dvere sa otvoria. Sestry ju ví
tajú, ničomu sa nedivia, nič jej nevy
čítajú. .. Zato však nastal nový roz
ruch. .. Panna Mária je opäť na oltá
ri. Vrátila sa na m iesto... A keď re
hoľníčka vstúpila do chrámu. Matka
Božia jej oznamuje odpustenie a oz
namuje jej, že ona sama za ňu konala
všetky práce. Preto rehoľné sestry
netušili jej neprítomnosť.
V tejto dávnej legende je krásne
vyjadrená hlboká láska Matky Božej
k všetkým blúdiacim, jej milosrden
stvo a ochota pomôcť.
Sme šťastní, že sa nám veriacim v
Márii dostalo takej mocnej a dobrej
Orodovnice. Nenadarmo spievame v
našom molebene: „Ašče bo ne by ty
predstala mofaščisja za ny, kto by nas
izbavil ot tolikych b id ... — Keby si
ty neprosila a nezastávala sa nás, kto
by nás zbavil toľkých b ied ..."
A tak „všetok plač ľudí je darovaný
Panne Márii", hovorí Jaroslav Durych
(Zdravas Kráľovná). A sv. Alfonz vo
svojej knihe Mariánskych chvál zdô
razňoval predovšetkým jej materin
skú milosrdnú lásku a ustavičnú ocho
tu účinne nám pomáhať.
V roku 1968 pápež Pavol VI. dos
tal do daru starodávny obraz Panny
Márie, pochádzajúci z jedného opát
stva Fratocchie. Panna Mária má v
modlitbe zdvihnuté a rozpäté ruky,
akoby sa usilovala udržať si rovnová
hu. Keď pápež zbadal obraz, zvolal:
„Naša Pani rovnováhy. Áno, to je to,
čo dnes potrebujeme!"
Áno, toto dnes potrebujeme, aby
svojím orodovaním pred Božím tró
nom vyvažovala naše slabosti, hriechy
a nedostatky každodenného života.
Aby svojou mocnou ochranou orod o
vala za nás pred Bohom, aby neodvracal od nás svoju tvár, ale bol k
nám, napriek našim slabostiam, mi
lostivý.
Sviatok jej Pokrova — Ochrany,
ktorý je krásnym vstupom do tohto
ružencového mesiaca, je pre nás všet
kých novou príležitosťou poďakovať
sa jej za doterajšiu ochranu a pro
siť ju naďalej, aby vo svojom orodo
vaní bola Matkou ustavičnej pomoci.
O to prosíme, v to veríme, že „Mária
nám pomohla, Mária nám chce pom ô
cť, Mária nám pomôže".
František Dancák

SEDEM SKUTKOV TELESNÉHO
MILOSRDENSTVA
6. väzňov vykúpiť.
Dominik Pecka v jednej svojej kni
he napísal toto krátke venovanie:
„Láska nepočíta". Podľa týchto slov
by mal každý na svojom mieste a
cez svoje ľudské slabosti a sebectvo
znovu a znovu pokúšať sa naplňovať
Kristovo evanjelium lásky. Bez toho,
že by to človek počítal — koľkokrát.
„Budeš súdený práve podľa toho,
ako si bol verný Bohu v každodennej
láske", hovorí Michel Quoist. A ne
máme mať na pamäti aj pri ďalšom
skutku telesného milosrdenstva —
väzňov vykúpiť.
Božský Spasiteľ nám povedal jas
ne a jednoznačne, že v každom väz
ňovi či zajatcovi, ktorého vykúpime,
navštívime, či akýmkoľvek spôsobom
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pež prijal ospravedlnenie Sergiovo, hoci patriarcha Sofronius pápeža
varoval pred úlisnosťou učenia Sergeja. Na to Sergius, posmelený
stanoviskom pápeža, vydal vierovyznanie (Ekthezis), v ktorom učil
o jednej vôli v Kristovi. Nástupcovia pápeža H onoria toto učenie
zavrhli.
Pretože Ekthezis vyvolalo pobúrenie na Západe, cisár Konštans
II. Ekthezis odvolal a roku 648 vydal nové vierovyznanie, nazvané
Typos, zložené carihradským patriarchom Pavlom. Avšak pápež
Martin I. (649— 653) zavrhol i Ekthezis i Typos, jasne zdôraznil
pravú náuku o dvoch prirodzených vôľach a činnostiach v Kristovi
a prívržencov monoteletizmu, patriardiov Sergia, Pavla, Cym
a iných vyobcoval z Cirkvi.
Rozzúrený cisár prikázal pápeža chytiť a zavliecť do Carihradu,
kde ho dal odsúdiť a týrať ako vlastizradou a konečne ho poslal do
vyhnanstva na Gherzones (teraz na Kryme), kde pápež roiku 655
zomrel hladom. Podobný osud stihol i opáta Maxima, významného
gréckeho teológa a jeho dvoch spoločníkov, ktorým vyrezali jazyky
a tak ich poslali do vyhnanstva, kde zahynuli.
N ový cisár Konštantín IV. Po go n atu s (668— 685) chcel sa s Rímom
zmieriť, preto žiadal pápeža Agatona (678— 681), aby vyslal svojich
zástupcov do Carihradu, kde roku 680 zvolal Šiesty všeobecný kon
cil (tretí carihradský). Koncil zasadal v cisárskej kupolovej sieni zva
nej Trullos, preto ho nazývajú aj trulánskym. Pápež Agaton poslal
koncilu dogmatický list, ktorý koncil, v svojom vyhlásení, takmer
doslovne citoval: „Vyznávame podľa učernia svätých Otcov dve pri
rodzené vôle a dve prirodzené činnosti bez rozdelenia a bez preme
ny, bez rozlúčenia a bez zmiešania, dve vôle, ale nie tak, ako by si
odporovali, lež tak, že vôľa ľudská poslúcha božskú a je jej podria
dená."
Koincil vyobcoval patriarchu Sergeja, tiež i Pavla, bývalých patri
archov carihradských, a Cyra, patriarchu alexandrijského ako i vy
slovil kliatbu aj nad pápežom H onoriom , pretože sa v o svojich lis
toch zastával bludu Sergiovho. (H onoriova vina je v tom, že nále
žíte nevyšetril spornú otáaku, že ju zmalicherňoval, nepreukázal
dostatočnej snahy potlačiť blud a tým nepriamo ho podporoval.)
(Monoteliti, pod menom m a r o n i t o v , udržali sa v Libanone, na Cypre,
avšak roku 1445 sa zjednotili s Cirkvou.)
(Poznámka: Cisár Justinián II. (685—695) roku 692 zvolal do Carihradu nový
všeobecný koncil, ktorý nezjednotený Východ uznáva za Siedmy všeobecný,
ktorý tiež zasadal v Trullanskej sieni a preto sa nazýva Trullanským druhým.
Tento koncil znovu obnovil prvenstvo patriarchu carihradského po rímskom
pápežovi, a 13. kánon odsudzuje celibát kňazstva a diakonov, ktorý sa vtedy
na Západe uvádzal. Iné kánony zrušujú západné spôsoby pôstu. — Pápež
Sergej (687—701), nepotvrdil túto synodu a preto v západnej Cirkvi nie je za
počítaná k všeobecným koncilom.)

Nedeľa svätých Otcov 7. všeobecného koncilu
(v nedeľu po 11. októbri)
Siedmy všeobecný koncil v Nicei roku 787 — proti ikonoborectvu
Ikony sa užívali v Cirkvi už od prvokresťanských čias a to ikona
Ježiša Krista a svätých kvôli zvýšeniu nábožnosti, pre dôstojnú
ozdobu chrámov a privátnych dom ov. Cirkev vždy jasne učila, že,
uctievajúc ikony neklaniame sa drevu, plátnu či papieru, na ktorých
je ikona zobrazená, ale ;sa klaniame tomu, kto je na ikone zobraze
ný. V ôsm om storočí niektorí byzantskí cisári vystúpili proti tomu
to cirkevnému zvyku a úctu k ikonám vyhlásili za modloslužbu, ako
by sa ikonám vzdávala úcta božská.
Boj proti ikonám začal cisár Lev III. Isaurský (717— 741). Edik
tom (nariadením) z rofcu 726 zakázal úctu ikon, rozkázal odstrániť
ikony svätých, m učeníkov a anjelov z chrámov. Patriarcha Carihra
du Germán, Ján Damascénsky, biskupi a ľud sa postavili na od
por. Zaprotestovali aj pápeži Gregor II. a Gregor III. Edikt cisára
u ľudu vzbudil veľký rozruch, avšak cisár všetok odpor krvavo po
tlačil. O dpor západnej Cirkvi zlomil tým, že južné Taliansko, Sicí
liu, Ilýriu a M acedónsko vytrhol spod cirkevnej vrchnosti pápeža
a podriadil ich carihradskému patriarchovi. Pri tom na úrad pat| riarchov postavil svojich prívržencov. Vyhlásil: „Som panovník

a kňaz" a žiadna duchovná vrcholná pastierska moc zo zahraničia
nesmie vládnuť v oblasti Byzantskej ríše. Roku 730 vydal ešte prís
nejšie nariadenie: zničiť ikony Krista, Bohorodičky a svätých. V o
jaci ničili všetko, aj umelecké diela, kruto prenasledovali mníchovmaliarov ikon, zatvorili kláštorné školy a mnohé kláštory zborili. —
Od tej doby viedol sa boj proti ikonám bez prestania takmer do po
lovičky 9. storočia, teda viac aiko 120 .rokov.
(Čítaj životopisy: Patriarcha sv. Germán, sv. Jám Damascénsky.)
Nástupca cisára Leva Isaurského, jeho syn Konštantín V. Kopronymos (zn. Pošpinený, — nazvali ho tak preto, že ako dieťa, pri krste,
keď bol ponorený do vody, ju znečistil), (741— 755), — pokračoval
v zlobe otcovej. Vládol dlho a narobil veľa zla. V roku 754 zvolal
do Carihradu synodu biskupov, ktorým prikázal schváliť obrazoborectvo a vyhlásiť úctu k ikonám za modloslužbu. Zhromaždených 388
biskupov muselo dať písomne svoj súhlas. Všetky ikony boli od 
stránené z chrámov a na ich miesta dávali obrazy zo sveta rastlín
a zvierat. Ctitelia ikon boli kruto prenasledovaní. — Pápež Štefan
III. a traja východní patriarchovia zavrhli uznesenie pseudosynody
a ikonoborcov vyobcovali z Cirkvi.
(Životopis: sv. Štefan Nový).
Syn Konštantína Kopronyma Lev IV. (775— 780) poslal do vyh
nanstva aj svoju manželku Irenu, keď sa v jej komnatách našli ukry
té ikony. Avšak náhle zomrel, z vyhnanstva sa vrátila jeho man
želka Irena a vládla namiesto nedospelého syna Konštantína VI. Bo
la to nadaná a dobromyseľná vládkyňa. Cirkvi priniesla pokoj. Dala
obnoviť zničené chrámy, priviedla z vyhnanstva biskupov a znovu
bolo dovolené vyhotovovať ikony a uctievať ich. V dorozumení
s carihradským patriarchom Tarasom a pápežom Hadriánom I.
zvolala všeobecný cirkevný koncil do Nicey roku 786 ako s i e d 
my v š e o b e c n ý (Druhý nicejský), ktorý zasadal pod predsed
níctvom patriarchu Tarasa a pápežských legátov. Tento koncil za
vrhol pseudosynodu z r. 754, objasnil, že uctievanie ikon nie je
zbožňovaním ikon, schválil úctu k ikonám klaňaním sa, (zbožným
uctievaním), svetlom a kadidlom, s vysvetlením, že uctieva sa nie
drevo, plátno či papier, ale ten, koho ikona zobrazuje. —■ N a kon
cile bolo prítomných 367 O tcov koncilu. Tak nastal pokoj v Cirkvi,
ktorý trval tridsať rokov.
(Životopis: sv. Taras, patriarcha).
Nový boj proti ikonám začal cisár Lev V. Arménsky (813— 820).
Obhajcu ikon igumena T eodora Studitu uvrhol do žalára, patriar
chu Nikefora prinútil, aby sa vzdal úradu. Ikony znovu boli vyho
dené z chrámov a boli ničené. — V čase vlády Michaela Balbu
(820— 829) a Teofila (829— 842) boli ctitelia ikon prenasledovaní. —
Ikonoborectvo prestalo až v roku 842, vtedy, keď vládu prevzala
manželka Leva V. Arménskeho Teodora, regentka namiesto svojho
nedospelého syna Michala III. Ediktom (nariadením) z r. 843 vyhlá
sila právoplatnosť rozhodnutia Siedmeho všeobecného koncilu, p o 
volila úctu ikon. Na pamiatku obnovenia úcty ikon bol zavedený
zvláštny sviatok v prvú nedeľu Veľkého pôstu tým, že táto nedeľa
bola nazvaná „N edeľou víťazstva nad ikonoborectvom ''. (O tom to
sme písali v Slove č. 6/1980).
Ikonoborectvo, s malými prestávkami, trvalo 120 rokov. Okrem
krviprelievania, násilia a prenasledovaní zničilo ikony, z ktorých
veľa bolo veľkej umeleckej hodnoty. Z tohto obdobia Cirkev má
veľa mučeníkov, mučeníc a vyznavačov, ktorí trpeli za ikony.
(Životopis: sv. T eodor Studita, sv. N ikefor, patriarcha, sv. Juraj
vyanavač. Životopis sv. Niikefora patriarchu sme uviedli v Slove
č- 11/80.)
K veľkým obrancom ikon patrili: patriarcha sv. Germán I.
(Ť733, sviatok 12. 5.), svätý Ján Damascénsky (675— 749, sviatok
11. 11.), svätý Andrej Krétsky (Ť767, sviatok 4. 7.), sv. T eodor Stu
dita (759— 826, sviatok 11. 11.), patriarcha sv. Taras ( f 806, sviatok
25. 2.), svätý Štefan N ový (sviatok 28. 11.), patriarcha sv. N ikefor
(sviatok 2. 6.), sv. Juraj Vyznavač (sviatok 7. 4.) a iní.
Aký je cieľ Nedele — sviatku Svätých otcov siedmeho všeobec
ného koncilu? Verejne a sviatočne vzdať úctu ikonám Ježiša Krista,

mu pomôžeme — robíme to akoby
pre samého Krista. I takým spôsobom
si získavame pravý poklad pre več
nosť, ktorým je ono dobro, čo človek
v tomto svete preukázal blížnemu,
nachádzajúcemu sa v nešťastí. Veď
„ničomné je nepodať ruku tým, čo
klesli" (G. B. Shavv).
Už v knihách Starého zákona číta
me, že Abrahám priišiel na pomoc
zajatému Lótovi (Gen. 14, 14 — 16).
Ruben sa snažil vyslobodiť Jozefa z
jamy (Gen. 37, 18 — 22). Judita svo
jou
statočnosťou oslobodila mesto
Betuliu (Jud. 13, 1 — 7 0 )... V Novom
zákone čítame, že učenci sv. Jána
Krstiteľa navštívili ho vo väzení (Lk.
7, 18 — 23). Za uväzneného Petra sa
modlili všetci veriaci (Sk 12, 5). Apoš
tol Pavol napomína veriacich, aby pa
mätali na väzňov (Žid. 13, 3). Za pr
vých čias boli na veľkonočné sviatky
prepúšťaní väzni na slobodu (Mt. 27,
1 5 )... A v dnešných časoch poznáme,
že sa pri významných udalostiach štá
tu udeľuje odsúdeným milosť.
Známy je príbeh o ruskej poetke
Kuzminovovej, ktorá vstúpila do kláš
tora v Paríži a prijala neskoršie me
no Jelisaveta. Za druhej svetovej voj
ny priviedli ju do väzenia k mladej
členke odboja, ktorá mala byt ráno
zastrelená. Táto odmietla jej útechu a
horko vravela, že zanecháva
doma
malé dieťa. Sestra Jelisaveta dala jej
svoju kleriku, obliekla sa do jej šiat
a ráno bola namiesto nej zastrelená.
Po vojne
zachránená matka všetko
vyjavila.
Za druhej svetovej vojny z koncen
tračného tábora v Osvienčime utiekol
jeden väzeň. Za trest, ako na výstra
hu, mali zomrieť desiati v hladovom
bunkri. Esesáci si vybrali desiatich,
medzi ktorými bol aj Poliak — Fran
tišek Gajowniczek, otec viacerých
detí. Maximilián Kolbe, spoluväzeň,
sa dobrovoľne ponúkol Nemcom za
neho na výmenu. Nemci súhlasili a
tak spolu s ostatnými zahynul v
„Bunkri smrti".
Pápež Ján XXIII. na svoje prvé Via
noce po zvolení — na sviatok sv.
Štefana rozhodol sa k mimoriadnemu
kroku:
navštívil väzňov ústrednej
rímskej väznice Regina coeli. Najprv
odslúžil pre trestancov sv. omšu, roz
dal im sv. prijímanie a povedal pár
otcovských slov o zmysle trestu a je
ho odpykania. Nazval ich svojimi mi
lovanými synmi.
„Ak sa pred tvojím zrakom nejaký
človek topí, nestrácaj čas rozpráva
ním: Je to jeho chyba, mal by vedieť
plávať. Vytiahni ho z vody a nauč ho
plávať", hovorí Michel Quoist. Podľa
tejto myšlienky pomáhajte tým, ktorí
padli. Ktorí neuniesli bremeno života.
Ak už nie iným, tak aspoň modlit
bou." Mnoho zmôže a veľmi je účin
ná modlitba spravodlivého" (Jak. S,
16). Preto za „zajatých a za ich spá
su, k Pánovi pomodlime sa" (veľká
ekténia).
František Dancák
OCISTNÄ

cesta

duchovného

ŽIVOTA
(Boh je milosrdný)
Milosrdenstvo nebeského Otca nás
nesie po celý náš pozemský život.
Od neho závisíme vo všetkom a vo
všetkých podrobnostiach nášho živo-
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ta. Je to okúzlujúca myšlienka, že
tento neobsiahly Boh miluje každú
spravodlivú dušu nekonečnou láskou.
Keď človek pochopí, že Boh je a
môže byt len dokonalá Láska — to
tálna Láska — potom sa nečuduje, keď
vidí a skusuje na každom kroku, že
ho Boh miluje a znáša s nesmiernou
trpezlivosťou všetky rozmary jeho ži
vota s takou trpezlivosťou! Vhĺbili
sme sa niekedy do týchto nesmier
nych tajomstiev milosrdenstva Božie
ho?
Všetky dobrá prirodzené i nepriro
dzené, ktorými sú ľudia zahrnutí, sú vý
lučne účinkom milosrdenstva
nášho
dobrotivého Boha. Nemohli sme si
nič zaslúžiť, a keď už ich máme, ne
môžeme si ich uchovať, ani urobiť,
aby prinášali plody bez Jeho pomoci!
Všetky naše vzlety a vnuknutia, všet
ky sviatosti i milosti, ktoré prijímame
vo svojom živote, sú účinkom veľké
ho Božieho milosrdenstva voči jeho
tvorom! Aj veľká milosť zotrvania v
dobrom až do konca, je posledné ne
smierne dobrodenie, je darom dobro
voľným nekonečného Božieho milo
srdenstva. Tento dar nemôžu nám
zaslúžiť naše dobré skutky, lebo už
tieto skutky sú samé darom Božím!
Jedine
naša pokorná a dôveryplná
modlitba, vytrvalo prednášaná Boh|u,
neomylne dosahuje zotrvanie v dob
rom až do konca od Božieho milo
srdenstva. „Veru, Pane, celá zem je
plná tvojho milosrdenstva!" (Ž 32 , s).
A čo povedať o sviatosti
pokánia?
„Veru hovorím vám, čokoľvek zvia
žete na zemi, bude zviazané i na ne
bi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bu
de rozviazané i na nebi!" (Mt 18, 18).
V
tejto sviatostnej ustanovizni ľutu
je hriešnik svoje zločiny, urobí úp
rimné predsavzatie viacej už nehrešiť
a každej príležitosti ku hriechu sa
chrániť s úprimným vyznaním svojich
hriechov a chýb. Povstáva očistený,
omilostený
kňazovým rozhrešením!
Usilujme sa pochopiť zázračné divy
súcitu Božieho milosrdenstva, ktoré
Boh uzavrel do tejto sviatosti zmie
renia a lásky!
Boh nám po dobre vykonanej spove
di nielenže odpúšťa všetky hriechy,
ale On nám ich odpúšťa úplne! Jeho
Božské Srdce neprechováva k nám
nijakú trpkosť pre naše minulé hrie
chy a chyby, ba ani neuchováva žiad
nu spomienku na ne! Božský Vykupi
teľ nikdy nevytýkal Petrovi, lotrovi
na kríži alebo iným kajúcim hriešni
kom ich minulý hriešny život. Boh je
nekonečný vo všetkých svojich doko
nalostiach, je nekonečný aj vo svo
jom milosrdenstve, nad ktorým ža
sneme.
Náš
nebeský Otec nám odpúšťa
všetky naše hriechy. Odpúšťa nám
ich úplne, napokon odpúšťa nám ich
vždy, keď ich naozaj ľutujeme! Apoš
tol Peter sa opýtal svojho Majstra:
„Koľko ráz mám odpustiť blížnemu,
možno aj sedem ráz? Avšak Kristus
mu odpovedal: „Nie sedem ráz, ale
až sedemdesiatsedem ráz!" (Mt 18,
22 ). A čomu učil Kristus apoštolov, to
sám
praktizoval a praktizuje bez
zmeny až do konca vekov!
Je tu však kladená aj podmienka
na úplné odpustenie a na úplnú lás
ku nášho nebeského Otca. Najsamprv
musíme byť k Bohu úprimní! Musíme
byť úprimni pri vyznaní svojich chýb

Presvätej Bohorodičky a svätých. Na utierni tejto nedele — sviatku
spievame: „M odlitbam i, dobrý Pane, Matky tvojej, a na siedmich
konciloch zúčastnených Svätých otcov. Cirkev utvrď a vieru pošil ň:
aj nás Nebeským kráľovstvom obdaruj, keď prídeš na zem súdiť
všetkých."
A druhým cieľom tejto nedele— sviatku je oslava svätých Otcov
Siedmeho všeobecného koncilu a všetkých, ktorí zomreli, či trpeli
za ikony, ta.k ako nás to učí tropár tejto nedele: „Preslávil si sa,
Kriste, Bože náš, keď si na zemi daroval O tcov ako svetlá. Skrze
nioh si nás utvrdil v pravej viere. Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.
{Poznámka: Tu treba poznamenať, že sa našli názory, ktoré
ospravedlňovali skutky cisárov— ikonoboroov tým, akoby boli aj
takí kresťania, ktorí úobu k ikonám zveličovali, a toto bolo potreb
né napraviť, a tiež tým, že radcovia cisárov ich o úcte ilkon neúplne
inform ovali. Je to pokus falošného zakrytia skutočnosti. Lebo, ak
u niektorých osôb bola zveličená úcta k ikonám, (a toto bolo a vždy
bude u jednotlivcov kresťanov), nebolo to stanovisko Cirkvi a ne
bolo d ô v o d o v pre toto ničiť všetky ikony, mučiť, väzniť a zabíjať
kresťanov. Cirkev vždy uvážene učila o úcte ikon a niikdy neviedla
,k m odloslužbe. A čo sa týka informovanosti, bolo povinnosťou ci
sárov poznať podstatu úcty k ikonám, tým viac, že správny pojem
úcty cisárom vysvetlili takí velikáni ako patriarcha Nikefor, Taras,
písom ne Ján Damascénsky a iní. Grécki autori Životopisov mučení
kov, či vyznavačov ikon uvádzajú, že k ikonoborectvu cisárov na
viedli Židia, ktorí aj tým spôsobom viedli boj proti Cirkvi. — N epo
čítame tu tiež ten veľký zločin, že zničením ikon boli zničené nedozierne kultúrne a umelecké hodnoty.)

Z biblických dejín
Prvé tri storočia kresťanstva
Prvá kresťanská literatúra
V
prvom storočí kresťanského letopočtu, medzi rokmi 30— 40
až 90— 100 po Kr. vzniklo Sväté písmo N ového zákona.
Pri svojom kázaní a vyučovaní apoštoli opakovali ľudu učenie
Ježiša Krista, „evanjelium" čiže Posolstvo spásy. Potom hlavnejšie
udalosti Ježišovho verejného účinkovania zapísali. Tak vznikli
štyri evanjeliá. Slovo „evanjelium" je grécke a znamená: dobrú
zvesť, blahú zvesť, posolstvo. Cieľom Evanjelií bolo písomne a úrad
ne dokum entovať to, čo ústne hlásali a učili sami apoštoli.
Autormi evanjelií boli: Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Matúš a Ján
boli apoštolm i Kristovými, Marek bol pom ocníkom apoštola Petra
a Pavla a tiež videl Krista a priamo počúval jeho náuku, Lukáš bol
učeníkom a sprievodcom apoštola Pavla. Teda evanjelisti boli pria
mymi svedkami udalostí, opísaných v evanjeliách.
Teda máme Evanjeliá: podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána.
Ďalšími knihami Svätého písma, ktoré boli napísané v apoštol
skom období sú:
Skutky Apoštolov — autor sv. Lukáš, autor tretieho Evanjelia.
Listy sv. apoštola Pavla — zachovali sa Listy: Prvý a Druhý Solúnčaimm. Prvý a Druhý Korinťanom, List Rimanom, List Gialaťanom , List Efezanom, List Kolosanom, List Filemónovi, List Filipanom. Prvý a Druhý list Tim otejovi, List Titovi, List Hebrejom.
Listy ostatných apoštolov:
List sv. apoštola Jakuba
Prvý a Druhý list apoštola Petra
List sv. apoštola Júdu Tadeáša
Prvý, Druhý a Tretí list sv. apoštola Jána
Poslednou knihou Svätého písma N ového zákona je:
Zjavenie sv. Jána, po grécky Apokalypsis. Je to prorocká kniha
N ového zákona, napísaná apoštolom Jánom na ostrove Patmos.
Apoštol v nej opisuje veľké videnia, ktoré mal vo vyhnanstve na
tom to ostrove za prenasledovania cisára Domiciána.
a) Príčiny a charakter prenasledovania kresťanstva zo strany poha
nov.
Rímske impérium bolo štátom p r á v a , a bezprávie tam nie

ľahko bolo možné. Podmaneným národom Rimania, sami pohania,
ponechávali ich náboženstvo. Tak ponechali Židom monoteizmus;
kresťanov sprvu považovali za židovskú sektu, preto sa mohlo
kresťanstvo šíriť. A ked neskoršie po-znali rozdiel medzi židovským
monoteizmom a kresťanstvom, nazvali kresťanstvo „h lú p osťou ":
Kresťanstvo bolo „Židom na pohoršenie a pohanom hlúposťou" (1
Kor. 1, 23).
A predsa došlo k prenasledovaniu kresťanov. D ôvody toho boli
tieto:
1. V rímskom štáte náboženstvo bolo v e c o u š t á t u . Štátnym
náboženstvom bolo p o h a n s t v o . Kto proti nemu vystupoval,
bol nepriateľom štátu. Kresťanstvo sa postavilo za p r a v d u . Po
hanstvo so svojou úctou modiel bolo bludom. Na tento blud kres
ťania poukazovali, a toto vyvolávalo zlobu pohanov. Pravda je len
jedna. Kresťania sa nemohli .uspokojiť len tým, že by im dovolili p o 
staviť sochu Kristovi v svätyniach pohanskýoh bôžikov. Blud „ b o 
hov" chcelo odstrániť.
Kresťania začali slovom a písmom ukazovať na p o h a n s k ý
s p ô s o b ž i v o t a , pohanský spôsob myslenia (Tertuliám, Laktancius, Justín Filozof, Origenes, Klement Alexandrijský a iní) a tu išlo
nie o nedôležité veci: u vás len ženy sú spoločné, — písal Tertulián,
— neúcta k žene, — rodine, — zabíjanie detí, — nerovnosť ľudí,
teda aj poddaných a pod.
Už len pri tomto vidíme jasne, že sa tu zišli dva svety, z ktorých
jeden nemal právo na život, musel zmiznúť. Pohanský svet sa roz
hodol likvidovať kresťanstvo. A k tomu využíval štátnu m oc a kru
tosť. Pohanskí filozofi začali poukazovať na nebezpečenstvo kres
ťanstva. Ukazujú na to aj jednotliví cisári, posledný Júliám Apostata. V pohanstve videli záchranu veľkého rímskeho impéria. — A
naopak, kresťanstvo nem ohlo uznať cisára „za pána a boha", ako
sa toho niektorí cisári domáhali. Kresťania chceli dávať „cisárovo
cisárovi a božie Bohu". Kresťania svedomite platili dane, vykonávali
štátne nariadenia, ktoré sa neprotivili ich viere, dodržiavali poria
dok, boli pokojamilovní, mali vysokú morálku. Toto cisári videli.
Avšak oni chceli mať aj dušu kresťanov. A tu sa kresťania vzopreli.
Oni cisárov si vážia, avšak cisár je len človek, nie Boh.
2. Pohanskí žreci (kňazi) šírili proti kresťanom n e n á v i s ť . Ší
rili ju medzi masami ľudu. O bviňovali kresťanov, že sú ateisti, nemravníci, sú príčinou nešťastí, pohrôm , povodní, sú nepriateľmi
ľudského pokolenia. Nekultúrne masy pohanov sa ľahko dávali
zviesť. Keď sa stalo akési nešťastie, prišlo sucho, neúroda, povodeň,
pohroma, hlad a pod., — tomu boli na viine kresťania. „K eď sa roz
vodní Tiber alebo Níl nezavlažuje polia, keď je sucho alebo zeme
trasenie, hlad, ch orob y : ihneď kresťanov na potravu zverom " —
písal Tertulián (Apolog. 40). Táto nenávisť bola slepá. Takú nená
visť vyvolal proti kresťanom Nero, keď za požiar Ríma vinil kresťa
nov, akoby títo podpálili Rím z nenávisti proti ľudskému pokoleniu,
k čomu ich priviedlo ioh náboženstvo. Niet divu, že krvilačné masy
kričali vyjadrujúc rozsudok nad kresťanmi: „n on licet vos esse —
nesmiete existovať!" — „christianos ad leones — kresťanov levom".
3. Dôležitý podnet k prenasledovaniu kresťanstva dalo židovstvo.
Jeho nábožensko-nacionálne vedenie bolo vždy nezmieriteľným ku
Kristovi a jeho Cirkvi. Ukrižovali Krista, ukameňovali sv. Štefana,
uväznili apoštola Petra a Jána, prenasledovali apoštola Pavla, za
bili apoštola Jakuba Spravodlivého, štvali proti kresťanom po ce
lom impériu. Historici väčšinou pripisujú prvé prenasledovanie za
vlády Neróna tejto príčine. Oni poradili Nerónovi, aby zvalil vinu na
kresťanov.
4. O č e r ň o v a n i a , ohováraoky, ktorými pohania obviňovali
kresťanov, že sú spoločensky škodlivými, že sa vraj boja svetla,
jedia ľudské mäso, sú nemravní, rozm nožovali dôvody prenasledo
vania.
5. Čistý a mravný život kresťanov, s o c i á l n e heslá Cirkvi:
„láska k blížnemu", „zaslúži si robotník svoju mzdu”, rovnosť a pod.
tiež boli dodatkami, ktoré završovali dôvody prenasledovania.
h) Priebeh prenasledovania.
Historici, po sv. Augustínovi, zaznamenávajú

desať

veľkých

a hriechov, úprimní pri svojej ľútos
ti a pri svojom predsavzatí. Duša
môže oklamaf spovedníka, aie nemôže
oklamať Boha. Druhá podmienka je,
aby sme napravili zapríčinené škody
a zo sťdca odpustili aj my svojmu
blížnemu. Kristus jasne vyhlásil: „Keď
teda prinášaš svoj dar na oltár, a
tam ti príde na um, že tvoj brat má
niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred
oltárom a odíď sa najprv zmieriť so
svojím bratom a potom sa vráť a
obetuj svoj dar!" (Mt S, 23 — 24).
Keď prosíme o milosť dokonalej
ľútosti, obráťme sa vždy k našej ne
beskej Matke, Panne Márii. Ona je
Prostrednica milostí, útočište hriešni
kov a „všetka nádej silného života"!
(Sir 24, 24).
Mikuláš Mariánsky

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
# Kolínsky arcibiskup kardinál Joseph Hôffner povedal v homílii pri
sv. omši, že za mier treba bojovať
nielen preto, že ľudstvu hrozí totálne
zničenie, ale aj preto, že nič sa natoľ
ko neprotiví Božej láske ako ničenie,
násilie a vraždenie.
£ Pravdivý život Kataríny Labouré je
názov dvojdielnej práce znamenitého
francúzskeho teológa René Laurentina, venovanej zjaveniam milosrdnej
sestry Kataríny Labouré. Dielo vy
šlo pri príležitosti 150. výročia zjavení.
# V barmskom hlavnom meste Ran
gúne a v blízkom okolí oslávili an
glikánska,
babtistická, katolícka a
metodistická cirkev spoločný týždeň
za jednotu kresťanov spoločnými p o
božnosťami.
# Na budúci rok budú v Taliansku
veľkolepé oslavy pri príležitosti 800.
výročia narodenia sv. Františka. Ráta
sa s tým, že sa na nich zúčastnia mi
lióny pútnikov z celého sveta. Na p o
chode z Assisi do Porciunkuly sa zú
častni aj Matka Tereza z Kalkaty.
9 Pri príležitosti stého výročia naro
denia svetoznámeho vedca a teológa
P. Pierra Teilharda de Chardin vydala
francúzska pošta aj jemu venovanú
príležitostnú známku v sérii portrétov
slávných osobnosti.
6 Svätý Otec Ján Pavol II. vymeno
val dvanásť nových členov Pápežskej
akadémie vied. Traja z nich sú Fran
cúzi, dvaja Taliani, po jednom zástup
covi majú Švajčiari, Američania, Rakú
šania, Nemci, Pakistanci, Indovia a
Keôania. Medzi nimi je päť nositeľov
Nobelovej ceny. Pápežskú akadémiu
vied založili ro^u 1603.
6 Tohoročná medzinárodná cena Já
na XXIII. pripadla šieslim africkým
katechétom pochádzajúcim z krajín,
ktoré minulého roku navštívil Svätý
Otec: z Konga, Ghany, Zaire, Pobrežia
Slonoviny, Kene a
Hornej Volty.
Táto cena bola udelená už po tretí
raz. V minulosti cenu dostala Matka
Tereza z Kalkaty (1971 a UNESCO
(1974).
# Svätá Stolica je solidárna s bojom
palestínskeho ľudu bojujúceho za svo
je základné práva, vyhlásil novinárom
po stretnutí s kardinálom štátnym
tajomníkom
Agostinom
Casarolim
predstaviteľ palestínskeho frontu os
lobodenia Farouk Kaddumi. Za najvýz
namnejšie označil nekompromisné sta
novisko Svätej Stolice vo veci zme-

dzinárodnenia Jeruzalema a odsúdenie
jeho anexie štátom Izrael.
# Pri príležitosti osláv 1600. výročia
Prvého carihradského koncií|u, ktoré
boli súčasne v Ríme a Istanbule, za
slal Ján Pavol II. carihradskému eku
menickému patriarchovi Dimitrovi I.
posolstvo. V posolstve sa Svätý Otec
zmieňuje aj o sporoch medzi katolíc
kou a pravoslávnou cirkvou v niek
torých náukových otázkach o Duchu
Svätom, Eucharistii a podobne. „Tie
to otázky treba vzájomným, už zača
tým dialógom riešiť." Posolstvo sa
končí vďakou Bohte a prosbou, aby
nám všetkým dal potrebnú učenlivosť
a správne chápanie všetkého, čo Duch
Svätý hovorí dnešným cirkvám.
*
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SKDCE STARUČKEJ MAMIČKY
Klop, klop, — ozývalo sa po dlhej
širokej chodbe starobinca. Bola to sta
rá žena, ktorá sa nemohla postaviť
na svoje nohy. V rukách mala dve
malé, úzke stoličky, bola celkom zhr
bená a tak chodila po štyroch. Keď
ma zbadala pri sebe, zdvihla hlavu a
spýtala sa:
— Koho hľadáte?
— Máriu Jasovú, — odpovedal som.
— To je moja spolubývajúca. Býva
me dve na ležiacom oddelení, lebo
už nemôžeme chodiť. Hľa, tu je to, —
ukázala mi tvárou na dvere.
Vošli sme. Ozaj som tam Máriu Ja
sovú našiel. Sadol som si na stoličku
vedľa jej postele, aby som sa s ňou
porozprával. Medzitým sa jej spolu
bývajúca horko-ťažko vyštverala na
posteľ a pridala sa k nášmu rozhovo
ru.
— Verili by ste, že ja som zo zá
padného Slovenska? — začala.
— Ako ste sa dostali až tu, veď
tam je starobincov dosť? — spýtal
som sa udivený.
— Hanbím sa vám to povedať. Ale
predsa vám to len poviem. Som vdo
va, mám tri deti. Tie už majú krásne
moderné domy. Ja som bývala vo
svojom starom dome sama. Poškodi
la sa mi škridlica na streche a tieklo
mi cez povalu do izby. Povedala som
to jednému synovi. Sľúbil, že mi to
spraví, ale márne som čakala, nespra
vil. Riekla som to druhému a zacho
val sa práve tak. Pristavila som reb
rík, vyšla na strechu a chcela som si
to opraviť sama. Zatočila sa mi hlava,
spadla som a dolámala som sa. Leža
la som dlho v nemocnici. Veľa som
vytrpela. Lekári ma dali dohromady,
ale zostala som mrzákom. Veď ste
videli. Ale takto som už sama bývať
nemohla. Prišiel ku mne starší syn a
povedal mi: Ja by som vás vzal, ale
vy ste mladšiemu bratovi a sestre
dávali vždy viac ako mne. Manželka
by sa hnevala. Bolo by z toho doma
peklo. Navlas to isté mi tvrdil mlad
ší syn i dcéra.
Bolo to pre mňa nemilé prekvape
nie. Ja som si dosiaľ myslela, že im
všetkým pomáham a teraz som sa
dozvedela z ich úst, že im všetkým
krivdím. Nemohla som im pozrieť do
očí, neodvážila som sa od nich ča
kať nič. Raz ma navštívila priateľka
Žofka. Práve som rozmýšľala o svo
jom postavení. Nevidela som výcho
disko, nuž plakala som. Len čo ma
Žofka zočila, rečie mi:
— Nemusíš mi vykladať, viem pre-

prenasledovaní kresťanov, ktoré s prestávkami trvali 300 rakov.
Avšak treba povedať, že v jednotlivých čiastkach ríše bolo oveľa
viac prenasledovaní, vyvolaných ľudom, alebo rímskymi prefektmi.
Prenasledovania boli dvojaké: a) alebo pohanský ľud, požívaný
a podráždený pohanskými žrecami, prenasledoval, mučil a zabíjal
kresťanov sám, — alebo b) prenasledovanie vyšlo od cisárov. Cisári
vydali edikty, a kto ich nedodržiaval, bol postavený pred súd. Takto
boli prenasledovania celoštátne, iné len v niektorých provinciách
impéria.
Na súde dali kresťanovi otázku: či je kresťanom, — či zapiera
'Krista, — či podriaďuje sa cisárskym ediktom? Kto zaprel Krista,
pustili ho na slobodu. Kto sa nezriekol Krista, toho mučili. Bolo
veľmi veľa tých, ktorí išli trpieť, nezapreli Krista. Avšak bolo veľa
i takých, ktorí sa. zľakli múk a odpadli, zapreli svoju vieru. Niekto
rí odpadli od viery až počas mučenia, ktoré nevydržali. Niektorí,
ktorí odpadli, prinášali obeť bohom na dôkaz, že prestali byť kres
ťanmi: sypali na oheň tymian — vydali sv. Písmo alebo iné kres
ťanské knihy, alebo priniesli potvrdenie od úradov, že už obetovali
bohom .
Kto za Kristovu vieru alebo za vykonávanie niektorej kresťanskej
čnosti išiel na smrť, vytrpel mučenie alebo pre život nebezpečné ra
ny, bol nazvaný m a r t ý r o m , m u č e n í k o m (martýr — zn.
svedok Kristovho božstva.) Kto za vieru stratil len majetok alebo
slobodu (bol uväznený, v o vyhnanstve a pod.) nazýva sa v y z n á 
v a č o m . M učeníctvo — je najvyšší stupeň lásky k Bohu.
Cirkev má nespočítateľné množstvo mučeníkov a vyznavačov zo
všetkých stavov, každého veku, tak mužov, ako aj žien: deti, mlá
dež, dievčatá, chlapci, manželia, manželky, starci, otroci, sluhovia,
služobnice, úradníci, vojaci prostí a dôstojníci, lekári, právnici, her
ci, učení a negramotní. Čím viac prenasledovanie vzrastalo, tým viac
mohutneli rady kresťanov. Mnohí pohania, keď videli odvahu kres
ťanov v najkrutejších mukách, boli takí dojatí, že ihneď vstupovali
do Cirkvi. Neraz sa stávalo, že sami kati odhadzovali svoje katov
ské náčinie a stavali sa kresťanmi. Vtedajší významný učený kres
ťan Tertulián (Ť240), napísal pohanom : „U križovávajte nás, mučte
nás, meľte n á s . .. tým viac nás pribúda, čím viac nás zožínate!" —
H eroická láska mučeníkov ku Kristovi nemálo sa pričinila o vzrast
Cirkvi, ako hovorí Tertulián: „K rv mučeníkov stala sa semenom
kresťanov".
Je veľm i dôležité to, že len pravoverní kresťania vyznávali viem
v Krista, za ňu ochotne išli na mučenie a smrť. Bludári, odtrhnutí
od pravej Cirkvi pred pohanskými sudcami zapierali Krista.
A ko išli kresťania na mučenie? — Mučenie znášali odovzdaní d o
v ôle Božej a radovali sa, že je im dané trpieť za Krista. Vyznať
vieru na súde bolo pre nich radosťou. Keď to sudcovia videli, mohli
im vytýkať len ich „nerozum ", lebo nemohli pochopiť, ako môžu
tak ľahko dávať svoje telo na mučenie a život na smrť ľudia mladí,
pekní, učení, dievčatá, ženy, ako mohli zanechať rodiny, ako mohli
neprijať ponuknuté im vysoké odmeny, úrady, majetok, dary, ba aj
výhodné manželstvá a ísť na smrť za Krista, ktorého ukrižovali a on
zomrel. Často na súde prebiehal dialóg medzi sudcom a mučeníkom,
ktorého slová neraz sú prejavom veľkosti ducha mučeníka, ba tie
slová neboli slovami samého mučeníka, bolo to pôsobenie Svätého
Ducha.
Niekedy prenasledovania naberali takých rozmerov, uknatmostí
a úžas, že medzi kresťanmi sa povrávalo, že nastal koniec sveta
a druhý príchod Kristov. Niektorí sa sami hlásili na mučenie, nie
ktorí utekali do sveta, zanechávajúc všetko, čo mali. A pri tom
všetkom sa kresťanstvo šírilo. Bez Božej moci nebolo by ostalo.
Mohli by sme ukázať hoci na zázraky pri mučení. Boh zázrakmi
ukazoval, že mučeníci trpia za jeho p ra v d u : mučeník trpel, ako keby
necítil bôľ, — cez no-c v o väzení zázračne sa zahojili jeho rany, —
tmu väzenia v noci osvetľovalo zázračné svetlo, — často oheň ale
bo voda nevykonali svoje: oheň nepálil, voda neutopila, vyhadzo
vala.
Mučeníka vyhlasoval za svätého biskup, a to ihneď po umučení.
Toto dával na vedom ie ostatným Cirkvám.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh je s v ä t ý , najsvätejší, Boh je nekonečne svätý.
Bez svätosti Boíha nemôžeme ,si ani predstaviť. Boh je úplne bezhriešny a protiví sa každému hriechu. Boh je čistá, plná a nezmenná
svätosť. On je žriedlo, vzor a ciel všetkej svätosti pre rozumné stvo
renia. Boh je nasvätejší, znamená: Boh chce a miluje len dobro a je
mu odporné zlo.
Na toto ukazuje už Starý zákon:
„Lebo ja, Pán, som to . .. Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý"!
(Lev 11, 45). „Kto rovný je tebe, Paine, čo vynikáš svätosťou" (Ex
15 , 11). „N ieto tak svätého, ako je Jahve, nie, okrem teba už niko
ho nieto" (1 Sam 2, 2). A tieto slová my tak spievame na utiem i:
„Nisť svjat, jakože ty, H ospodi, Bože m o j .. .". „Spravodlivosť máš
rád a neprávosť nenávidíš" (2 44, 8). — Svätosť Božiu zdôrazňujú
proroci: „Svätý, Svätý, Svätý je Pán zástupov, plná je celá zem
slávy jeho" (Iz 6, 3). Tými slovami zvelebujem e svätosť Božiu aj my
na Službe Božej piesňou „Svjat, svjat" . . . „B ože, ty robíš všetiko
sväto" (2 76, 14). „V o všetkých svojich zámeroch Boh je spravodli
vý" (2 144, 17).
Svätosť Boha vidíme aj z tej skutočnosti, že Boh ako Tvorca dal
ľudom, vpísal im do srdca m r a v n é z á k o n y . Tie morálne zá
kony majú za cieľ v š e o b e c n é d o b r o (nerob krivdu ľuďom),
teda Boh, ktorý zaväzuje ľudí robiť dobro, tiež sám je dobrý a robí
len dobro. Ďalej dal nám 10 prikázaní, ktoré sú v e č n é a n e 
me nné .
Na svätosť Božiu ukazuje aj N ový zákon. Ježiš Kristus oslovuje
Otca Nebeského: „O tče svätý" (Jn 17, 11), a prosí za svojich učení
kov: „Posväť ich v pravde! T voje slovo je pravda" (Jn 17, 17).
A apoštolov Kristus napomína: „Buďte dokonalí, ako aj váš Otec
nebeský je dokonalý!" (Mt 5, 48).
Apoštoli ukazujú na Boha ako na vzor všetkej svätosti a pri tam
aj kresťanov vyzývajú k svätosti: „A k o je svätý Ten, ktorý vás p o 
volal, aj vy buďte svätí v o všetkom svojom počínaní! Pretože je na
písané: Buďte svätí, lebo Ja som svätý!" (1 Pet 1, 15— 16), A apoš
tol Pavol hovorí: „T o to je Božia vôľa, vaše posvätenie" (1 Soľ 4, 3).
A ako sa stavia Boh k hriechu? Boh nemôže byť pôvodcom ani
hriechu, ani pokušenia k hriechu. Boh hriech nikdy neschvaľuje, ale
ho nenávidí a odsudzuje. O dpor a nenávisť voči hriechu Boh do
kazuje tým, že ho trestá vo večnosti. „N ik to neoh nehovorí, keď je
v pokušení: „B oh ma pokúša!" Pretože Boha nemožno pokúšať ma
zlé, a On sám nikoho nepokúša” (1 Jak 1, 13). — Boh nie je povin
ný každé zlo prekaziť, pretože nechce rušiť slobodnú vôľu človeka,
a tiež Boh svojou mooou a m údrosťou vie i zlo obrátiť na dobro, aby
slúžilo jeho najsvätejším úmyslom.
Boh, aby nám názorne ukázal, ako miluje dobro a odporné je
mu zlo, dal každému človekovi h l a s s v e d o m i a . Toto svedo
mie za dobré skutky nás chváli, pri zlých skutkoch vystríha, súdi,
karhá.
K čomu nás povzbudzuje Božia svätosť?
1. Keď Boíh je svätý, aj jeho ľud má byť svätý. Preto apoštol Pe
ter nás vyzýva k svätému životu: „Buďte svätí v o všetkom svojom
počínaní" (1 Pet 1, 15— 16). Byť svätým? A k o? — Plň svoje povin
nosti voči Bohu svätením nedieľ a sviatkov, účasťou na Službe Bo
žej a kázni, pristupuj častejšie k spovedi a prijímaniu, oduč sa od
zlých návykov, napr. hrešenia, pitia, neslušných rozh ovorov a žar
tov, ehráň sa hriechov a rob dobro. Uvidíš, keď budeš umierať, je
dine toto všetko ti ostane a bude ťa potešovať a posilňovať viac,
ako by si bol nadobudol neviem aké veľké bohatstvá a slávu.
2. Nedajme sa zviesť z cesty spravodlivého kresťanského života
svetskými názormi, aby sme mohli na konci nášho života povedať
ako apoštol Pavol: „D obrý boj som bojoval, beh som dokončil, vie
ru som zachoval." (2 Tim 4, 7). Tak žime, aby sme boli ospravedl
není na poslednom súde.
Tieto myšlienky nech nám vždy prídu na um, keď na Službe Bo
žej spievame „Svätý Bože . .

čo plačeš, viem všetko. Ale neplač.
I ja som sama. Manžel je v hrobe,
dietky sa rozišli. Mám pekný dom.
Som už na penzii, ale ešte pri sile.
Prídeš ku mne. Opatrím fa. Boli sme
priateľky v mladosti, budeme do smr
ti.
Ako povedala, tak i urobila. Vzala
si ma a starala sa o mňa ako vlastná
sestra. Cítila som sa pri nej výborne
a najradšej by som bola u nej zostala
do smrti.
— A čože sa stalo, že ste prišli sem?
— zamiešal som sa jej do reči.
— Ľudia to urobili, — odpovedala
mi a pokračovala — veď bolo dobre,
že ku mne prišli. Porozprávali sme
sa, ľahšie mi čas ušiel. Ale zakaždým
mi pripomenuli moje deti. Či sa vraj
nehanbia, že som ich vychovala a na
starlo sť ma cudzia žena privinula. Ba
niektorí vraj takých nevďačníkov
obchádzajú. Kladú ich všade za prí
klad nepodarených detí. A čo ja viem,
čo mi toho ešte nahovorili. Neuvedo
movali si, ako tým rania moje mate
rinské srdce. Pomyslela som si: Veď
sú to moje deti a ony teraz pre mňa
toľko trpia. Začala som sa cítiť vin
nou za ich potupovanie. Zas som
plakala. Najprv len tajne, ale potom
som už žiaľ skrývať nemohla. Pustila
som sa do náreku pred Žofkou. Keď
som jej vysvetlila príčinu svojho žia
ľu, chlácholila ma, aby som si z toho
nič nerobila, lebo ja som to nezavini
la. Ale ja som sa nemohla s tým
zmieriť. Pýtala som sa do starobinca,
ale čím ďalej, aby ľudia na mňa čím
skôr zabudli a nepotupovali moje de
ti. Tak som sa dostala až tu na Zem
plín.
Prestala hovoriť. V izbičke zavlád
lo ticho. Po chvíli ho prerušila plač
livým hlasom:
— Bojím sa, že umriem, aby ma
tu nepochovali. Šetrím, aby ma moh
li previezť do rodnej obce. Nemôžem
medzi svojimi deťmi žiť, chcem medzi
nimi aspoň odpočívať.
Synovia a dcéry, tak vás ľúbi srd
ce vašej staručkej mamičky. Utopí sa
v ňom všetok váš nevďak. Patrí vám
do posledného tlkotu, ba i po ňom.
Nezabúdajte na to!
Dr. Ján Bubán
n
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SLUHA B021 LORENZO RUIZ A JE
HO SPOLOČNÍCI.
Nový filipínsky blahoslavený Vavrinec (Lorenzo) Ruiz, ktorého s jeho
spoločníkmi Svätý Otec beatifikoval
v Manile, narodil sa r. 1600 v Binonde, ktorá dnes už tvorí jednu zo štvr
tí Manily. Jeho rodičia boli kresťania.
Boli to typickí predstavitelia etnic
kých skupín, ktoré obývali Filipíny:
matka pochádzala z jedného z miest
nych kmeňov, otec z čínskej rodiny,
ktorá sa na Filipínach osadila.
Vavrinec Ruiz nebol duchovný, bol
to jednoduchý veriaci v službe Kris
tovej. V detských rokoch Vavrinec
Ruiz pracoval ako poslíček v misii
na Binonde, ktorú viedli otcovia d o
minikáni. Rehoľníci si skoro všimli
výnimočne chápavého a pracovitého
chlapca, venovali sa mu, dali sa ho
učiť, až sa im stal „escribano", čosi
ako pisár či tajomník. O niekoľko
rokov neskoršie sa oženil a stal sa
otcom troch detí — dvoch synov a
dcéry.

R. 1636 sprevádzal na ceste do Ja
ponska štyroch dominikánov a svet
ského Japonca, ktorí tam chceli za
čať misijnú činnosť. V tom čase pre
nasledovanie kresťanov v Japonsku
(začalo sa r. 1614 po zákaze šírenia
kresťanského náboženstva) dosiahlo
svoj vrchol. Spomínaná skupina mi
sionárov nestačila ešte ani začať svo
ju evanjelizačnú činnosť, keď hneď
po príchode do Japonska boli všetci
pochytaní a uväznení. Po roku väzne
nia previezli ich do Nagasaki, podro
bili mučeniu a nato odsúdili na smrť.
Aj napriek strašnému mučeniu vo
väzení v Nagasaki Vavrinec Ruiz vie
ru nezaprel. V starých japonských do
kumentoch sa zachovala jeho výpo
veď: „Som kresťanom a budem vyz
návať svoju vieru v Krista do hodiny
svojej smrti, a svoj život zložím ako
obetu Bohu... Hoci som neprišiel do
Japonska, aby som sa tu stal muče
níkom za vieru, predsa ako kresťan
obetujem svoj živ ot... Umriem na
chválu Božiu. Ale aj keby som mal
ešte tisíckrát žiť, zakaždým by som
mu obetoval svoj život. Robte teda
so mnou, čo chcete."
Ešte pred vlastnou popravou boli
členovia skupiny podrobení krutému
„vodnému mučeniu, po ktorom umrel
vedúci skupiny dominikán o. Gonzales, Vavrinec Ruiz a jeho druhovia
boli popravení 27. septembra 1637.
Poprava bola vykonaná na úbočí
„svätej hory" Nišizaka neďaleko Na
gasaki. Vavrinec Ruiz musel prijať
smrť osobitne krutú: zavesili ho za
nohy a jeho telo a hlava dostali sa
do tesnej jamy v zemi, kde sa poma
ly udusil.
Medzi ostatnými mučeníkmi, ktorí
boli 18. februára v Manile beatifikovani, štyri osoby sú pôvodom zo Špa
nielska, jedna z Francúzska, jedna z
Talianska a desať z Japonska.

Z OKTÓBROVÝCH VÝROČÍ
1. októbra r. 1791 —pred 190 rok
mi — sa narodil SERGEJ TIMOFEJEVIČ AKSAKOV,
ruský spisovateľ
(umrel r. 1859).
2. októbra r. 1806 — pred 175 rok
mi — vo Zvočíne sa narodil RAFAEL
HIBALA, OFM, pedagóg, homiletický
spisovateľ.
2. októbra r. 1891 — pred 90 rok
mi — v Likavke sa narodil P. LIBOR
MATTOŠKA, OFM, detský spisovateľ,
redaktor časopisu Priateľ dietok, vydavateľ
časopisu
Serafinsky
svet
(umrel r. 1958).
3. októbra r. 1226 — pred 755 rok
mi — umrel sv. FRANTIŠEK ASSISKÝ (kan. r. 1228).
6. októbra r. 1101 — pred 880 rok
mi — umrel sv. BRUNO, zakladateľ
rehole kartuziánov (nar. r. 1035).
15. októbra r. 1856 — pred 125
rokmi — sa narodil OSCAR WILDE,
anglický
spisovateľ
(Šťastný princ.
Obraz Doriana Graya; hry: Bezvýz
namná žena. Vejár lady Windermenovej. Ideálny maíižel. Ako je dôležité
mať filipa,- dráma Salome; eseje: De
profundis, Baladia o žalári v Readingu, Charmides a i. (umrel r. 1900).
16. októbra r. 1311 — pred 670
rokmi — sa začal Vienenský všeobec
ný koncil (za pápeža Klementa V.; tr
val do 6. mája 1312).

Božia pravdovravnosť a vernosť.
Pravdovravný je ten, kto hovorí vždy pravdu. Človek aj pri naj
lepšej vôli sa môže zmýliť, pretože jeho poznanie je neisté a nedo
statočné.. Preto sa ľudia .neraz ¡pomýlia, a to v o veľmi dôležitých ve
ciach. Avšak sú aj ľudia, ktorí úmyselne hovoria nepravdu.
Boh je nanajvýš pravdovravný a verný. Boh sa nemôže mýliť, le
bo On všetko vie a nemôže hovoriť nepravdu, lebo je najsvätejší.
Boh je pravdovravný a verný znamená, že Boh hovorí vždy pravdu
a tej pravde ostáva verný, s p l n í to, čo sľúbil, aj to, čím hrozí.
Sväté písmo o tom takto hovorí:
Starý zákon: ,,Nie je Boh ako človek, žeby luhal, nie je ako syn
ľudí, žeby ľutoval! Azda by povedal, a nevykonal, hovoril vari, a ne
splnil?” (Čís 23, 19) „Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem
priamosť (Iz 45, 19). „Zoschne tráva, zvädne kvet, ale slovo Boha
nášho trvá naveky." (Iz 40, 7). „Oslavujem Kráľa nebies, ktorého
všetky činy sú pravda" (Dain 4, 34).
N ový zákon: Ježiš Kristus hovorí o sebe, že je pravda: „Ja som
Pravda" (Jn 14, 6) a že prišiel na svet, aiby vydal svedectvo pravde:
„Ja som sa nato narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal
svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas" (Jn
18, 37) „Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja svetu hovorím to,
čo som od neho počul" (J,n 8, 26). Ježiš Kristus sa odvoláva na svoj
ho Otca, ktorý dosvedčuje pravdivosť jeho učenia: „Kto však prijí
ma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho
poslal Boh, hovorí slová Božie" (Jn 3, 33— 34) Kristovo evanjelium
je nehynúca pravda: „N eb o a zem sa pominú, ale moje slová sa ne
pominú." (Lk 21, -33).
Apoštol Pavol učí, že Boh neklame. Boh sľúbil život večný a je
neklamný „ č o nám prisľúbil nelživý Boh pred večnými vekmi" (Tit
1, 2). „B oh je pravdivý, a každý človek falošný" (Rim 3, 4).
O Božej pravdovravnosti a vernosti učili svätí Otcovia.
Teda Boh je nekonečná pravda. Boh je pravdivý, keď niečo hovo
rí alebo sľubuje. Boh je pravdivý a verný v najvyššom stupni, to
znamená, že to všetko, čo Boh hovorí, je pravdou, a že Boh presne
splňuje svoje sľuby a hrozby.
.„Boh nie je ako človek, žeby luhal" (Čís 23, 19), hovorí už Sväté
písm o Starého zákoinia. A Ježiš Kristus nekompromisne vyhlasuje:
„N e b o a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú" (Lk 21, 33).
Pravdovravnosť a vernosť Božia majú nás povzbudiť:
a) k pevnej viere v slová Božie, lebo ,nič nie je také pevné a prav
divé, ako sú slová Božie. Božie slovo — to je pravda — h ovorí sv.
Ján apoštol (17, 17). Preto pevne stojme pri slovách Btóej pravdy,
nedajme sa zviesť. Kto verí v Božie pravdy, ten postavil svoj dom
na skale, nie na piesku. Pozrime sa, ako o tom hovorí Ježiš Kristus:
„Každý, kto počúva tieto m oje slová a plní ich, podobá sa múdre
mu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. I prišiel lejak, nastali
povodne, zaduli vetry a oborili sa na ten dom, ale sa nezrútil, lebo
bol vybudovaný na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová,
ale iah neplní, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom
na piesku. I prišiel lejak, nastali povodne, zaduli vetry a oborili sa
na ten dom, až sa zrútil s veľkým rachotom" (Mt 7, 24— 27).
b) Pravdovravnosť a vernoisť Božia má nás viesť k tomu, aby
sme odstránili zo svojho srdca všetku nepravdu a milovali pravdu.
Ako ľudia pohŕdajú tými, ktorí žijú nepravdou a klamstvom. Miluj
me len pravdu, hovorm e vždy len pravdu a buďme vernými v do
držiavaní slova, vernými ľuďom, našim sľubom, našej viere, obradu,
Cirkvi, Bohu.
c) Je len samozrejmé, že pre logicky mysliaceho človeka netreba doka
zovať pravdovravnosť a vernosť Boha v splnení svojich slov, sľubov a hrozieb.
Avšak predsa je aj toto potrebné. Veď sektári 20. storočia: salvisti, jehovisti
a celý rad iných, učia, že Ježiš Kristus výrazmi: „večný oheň", „večný trest"
„večné muky" a pod. chcel len zastrašiť íudi, aby žili spravodlivejšie a v sku
točnosti, hovoria, takých múk a miest niet. Podľa učenia sektárov teda Ježiš
Kristus strašil ako otec deti, teda klamal a nehovoril pravdu. Aká je naša
odpoveď? Dôkazy na to sektári vôbec nemajú a tvrdia to len na základe ich
„logických uzáverov". Avšak všetky vyššie uvedené miesta Svätého písma uka
zujú na pravdovravnosť Božiu, že „nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa
nepominú" a tým odhaľujú blud sektárov.

Podnet k apoštolskému snemu (15, 1— 5)

Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA
SKUTKY APOŠTOLOV
Apoštolské pôsobenie sv. Pavla
Prvá cesta Pavlova.1 Cesta na Cyprus (13, 4— 12)
Barnabáš a Šavol, vyslaní Duchom Svätým, zostú
pili do Seleucie a odtiaľ sa odplavili na (ostrov) Cyp
rus. Keď odišli do Salaminy, hlásali slovo Božie po
židovských synagógach. Mali so sebou Jána ako p o
mocníka. A keď prešli celým ostrovom až po
(mesto) Pafos, prišli do istého Žida, menom Barjezu,
čarodejníka a falošného proroka. Ten bol na dvore
prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž.
Tento si pozval Barnabáša a Šavla a žiadal
si počuť slovo Božie. Ale Elymas čarodejník
tak sa totiž prekladá jeho meno — sa proti nim
postavil, keďže chcel prokonzula odvrátiť od viery.
Tu šavol, tiež nazvaný Pavol, naplnený Duchom
Svätým, uprene naňho pohliadol a povedal: „O ,
syn diabla, plný všetkého podvodu a všetkej prefí
kanosti, nepriateľ všetkej spravodlivosti, 5i nepre
staneš prevracať priame cesty Pánove? A teraz,
hľa, ruka Pánova (spočíva) ,na tebe, na (istý) čas
oslepneš a nebudeš vidieť slnko!" A hneď padla
na neho mrákota a tma, a ako sem — tam chodil,
hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul
videl, čo sa stalo, uveril, žasnúc nad učením Páno
vým.
y
1. Prvá
ku 44
Všetky
rímskej
skoršie

apoštolská cesta Pavlova sa začala asi na jeseň
alebo na jar roku 45 a
trvala asi do roku
miesta Malej Ázie, ktoré Pavol navštívil, patrili
provincie Galacie. Týmto Galaťanom sv. Pavol
napíše významný list.

ro
49.
do
ne

Pavlova reč: Ježiš je pravý Mesiáš (13, 16— 32)
Tu Pavol vstal (v synagóge v Antiochii), pokynul
rukou a prehovoril: „M užovia izraelskí a vy, čo ste
bohabojní, počujte (ma)! Keď Ján (už) končil svoje
poslanie, riekol: „Ja nie som ten, za koho ma p o
kladáte, ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému
nie som hoden rozviazať obu v na nohách." Bratia,
potomci Abrahámovi, a ctitelia Boha, č o sú medzi
vami, nám je poslané toto Posolstvo spásy. Lebo
Jeruzalemčania a ich hodnostári h o neuznali, a tak
svojím súdnym výrokom splnili predpovede proro
kov, ktoré sa čítajú každú sobotu; a hoci nezistili
.nijakej viny, hodnej smrti, požiadali Piláta, aby ho
dal usmrtiť. A keď všetko splnili, čo b olo o ňom
napísané, sňali ho z kríža a uložili do hrobu. Ale
Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A on sa po m noho dní
zjavoval tým, čo s ním prišli z Galiley do Jeruza
lema, ktorí s-ú mu teraz svedkami pred ľudom. My
vám teda oznamujeme, že Boh prisľúbenie, ktoré
bol dal našim otcom, splnil ich dieťkam, totiž nám,
keď vzkriesi! Ježiša.
V Lystre a Derbe (14; 7— 9, 18— 19), — V Lystre
vysedával istý človek, chorý na nohy, chrom ý od
narodenia, ktorý nikdy neohodil. Tento počúval
Pavla kázať. (Pavol) uprene pozrel na noho>, a keď
videl, že má viem na uzdravenie, rieikol mu silným
lilasom: „Postav sa priamo na nohy!" I vyskočil
a začal chodiť.
Z Antioohie a Ikonia došli však niektorí Židia
a získali si zástupy. I ukameňovali Pavla a vyvliekli
(ho) von z mesta. Keď ho potom učeníci obstúpili,
vstal a vošiel do mesta. A nasledujúci deň odišiel s
Barnabášom do Derbe.

I
prišli niektorí z Judska a učili bratov: „A k sa
nedáte obrezať podľa M ojžišovho predpisu, nemô
žete byť spasení.1" A keď sa Pavol a Barnabáš do
stali s nimi do sporu a veľkej hádky, rozhodlo sa,
že Pavol a Barnabáš a niektorí iní pôjdu s touto
spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeru
zalema. A tak, vyslaní cirkevnou obcou, išli cez
Feníciu a Samariu, rozprávajúc o tom, ako sa poha
nia obracajú, a pôsobili veľkú radosť všetkým bra
tom. Keď došli do Jeruzalema, prijala ich cirkevná
obec, apoštoli a starší. Hlásili (im), aké veľké v e 
ci vykonal Boh pri ich kázaní. Ale niektorí zo stra
ny farizejov — čo prijali vieru — povstali a hovo
rili: „Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachová
vali M ojžišov zákon."
1. V Antiochii vznikla Cirkev z takých kresťanov, ktorí bo
li predtým pohanmi. Preto ani nezachovávali Mojžišov zá
kon. Ale keď k nim prišli niektorí kresťanskí horlivci Moj
žišovho zákona, začali žiadať od nich, aby sa podrobili ob
riezke a zachovávali celý Zákon ako podmienku spásy.

Apoštolský snern (15: 6— 21)
—
I zhromaždili sa apoštoli a starší, aby pre
skúmali túto vec. Keď však nastala veľká hádka,
Peter vstal a prehovoril1: „Bratia! Vy viete, že Boh
si od dávnych čias vyvolil spomedzi vás mňa, aby
pohania z mojich úst počuli slovo Posolstva a uve
rili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo
tým, že im udelil Ducha Svätého ako aj nám; a ne
urobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, lebo vierou
očistil ich srdcia. Teraz teda prečo pokúšate Boha,
keď chcete uložiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré sme
ani my, ani naši otcovia nevládali znášať? Ale v e
ríme, že milosťou Pána Ježiša dosiahneme spásu
tak ako aj oni." Nato umíklo celé zhromaždenie
a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí im rozprávali,
aké veľké znamenia a zázraky konal Boh skrze nich
medzi pohanmi. Keď títo zamíkli, ozval sa Jakub
a prehovoril: „Bratia, vypočujte ma! Šimon vyroz
prával, ako Boh po prvé láskavo zhliadol na poha
n o v a vyvolil si (z nich) ľud svojmu menu. Preto sú
dim, aby neboli zinepofcojovaní tí, čo sa z pohanov
obracajú k Bohu, ale nech sa im napíše, aby sa zdr
žovali modlami poškvrnených (jedál), smilstva, za
duseného a kirvi.
Vtedy sa apoštoli a starší s celým zhromažde
ním uzniesli:
Duch Svätý a my sme sa totiž rozhodli neklásť
na vás nijaké ďalšie bremeno okrem tohto potreb
ného: zdržovať sa modlám obetovaných (jedál),
krvi, zadlávených (zvierat) a smilstva.
1.
Apoštol Peter vysvetľuje, že Boh v tomto prípade sám
dal pokyn apoštolom, aby pohanov prijímali do Cirkvi bez
záväzku zachovávať Mojžišov zákon. Spása sa dostane člo
vekovi jedine pre zásluhy Kristove.

Druhá cesta Pavlova.1 Vo Filipách (16, 16— 40)
Keď sme išli d o modlitebne, prišla nám do cesty
otrokyňa, ktorá mala vešteckého ducha2 a svojím
veštením prinášala veľký dôchodok svojim pánom.
Tá išla za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo
ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha, ktorí zves
tujú cestu spásy." Robievala to po mnoho dní.
Pavla to domrzelo, obrátil sa a riekol tomu duchu:
„V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si vyšiel
z nej!" A v tej chvíli z nej vyšiel. Keď jej páni v i
deli, že im uniká nádej zisku, chytili Pavla a Sílasa,
zavliekli ich na námestie pred vrchnosti a pred
viedli pred veliteľov so slovami: „T íto ľudia búria

naše mesto; sú Židia a hlásajú mravy, ktoré nám,
ako Rimanom, neslobodno prijať ani zachovávať.'
Spolu aj ľud povstal proti nim. A velitelia postŕhali
z nich (vrchný) od ev a rozkázali ich vyšľahať prút
mi. Po vymeraní mnoho úderov uvrhli ioh do žalá
ra a strážcovi žalára prikázali, aby ioh dobre strážil.
Na takýto rozkaz vhodil ioh do v-nútomého žalára
a nohy im vložil do klady.
Okolo polnoci Pavol a Sílas sa modlili a spievali
Bohu chválospevy a spoluväzni ioh počúvali. V tom
zrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa až za
triasli základy žalára; hneď sa otvorili všetky dvere
a všetkým sa uvoľnili putá. Tu strážca žalára sa
prebudil a keď videl, že dvere na žalári sú otvorené,
vytasil meč a chcel sa usmrtiť, lebo sa nazdával, že
väzni ušli. Ale Pavol zvolal na neho silným hlasom:
„N ič zlého si nerob, lebo všetci sme tu!" A keď
si vyžiadal svetlá, vbehol dnu a trasúc sa padol
pred Pavlom a Sílasom; potom ich vyviedol voín
a povedal: „Páni, 00 mám robiť, aby som bol spa
sený?" Oni mu riekli: „A k uveríš v Pána Ježiša, bu
deš spasený ty aj tvoj dom." A zvestovali mu slovo
Pánovo, i všetkým, čo patrili do jeho domu. V tú
nočnú hodinu si ioh vzal k sebe, vymyl im rany
a hneď sa dal pokrstiť on i všetka jeho (čeľaď).
Zaviedol si ioh hore do bytu, prestrel im stôl a ra
doval sa s celým dom om zo svojej viery v Boha.
Keď sa rozodnilo, velitelia vyslali zriadencov
s odkazom ; „Prepusť týoh ľudí!" Strážnik žalára
oznámil tie slová Pavlovi: „Velitelia poslali (odkaz),
a,by sm e vás prepustili; teraz teda môžete vyjsť
a odísť v pokoji!" Pavol im však povedal: „Verejne
a bez odsúdenia dali nás, rímskych občanov, šľa
hať a uvrhli do žalára; a teraz tajne nás vyháňajú?
Nie tak; ale neoh sami prídu a vyvedú nás!” Zria
denci hlásili tieto slová veliteľom . Tí sa naľakali,
ikeď počuli, že sú rímski občania. I prišli ich o d 
prosiť. Aj ich vyviedli a prosili, aby odišli z meste.

Pavol v areopágu (17, 22— 34)
Pavol si zastal uprostred areopágu a prehovoril:
„Vážení Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste
neobyčajne nábožní ľudia. Lebo keď som sa pre
chádzal a prezeral vaše svätyne, našiel som oltár
s nápisom: „Neznámemu Bohu". Toho teda, čo vy
uctievate ako „N eznám eho", toho vám ja zvestu
jem.
Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom,
a súc Pánom neba i zeme, neprebýva v rukami vy
stavaných chrámoch, ani sa neživí s ľudskou ob
sluhou, ako by niečo potreboval, keďže sám dáva
všetkému život, dýchanie a všetko. On spôsobil, aby
celé ľudské pokolenie z jedného (človeka) zaľudni
lo celý povroh zemský; a vyznačil určité časy a
medze ich prebývaniu, aby hľadali Boha a tak ho
dajaiko nahmatali a našli, lebo nie je ďaleko od
každého z nás. V ňom totiž žijeme, hýbeme sa a
sme, ako to aj ktorýsi z vašich básnikov povedal:
„V eď aj plemenom jeho sme." Keď sme teda ple
menom Božím, nesmieme predpokladať, že (Boh)
sa podobá zlatu, striebru alebo kameňom, výtvoru
ľudského umenia a výmyslu. Boh teda, hľadiac po
nad tieto časy nevedomosti, teraz oznamuje ľuďom,
aby všetci všade konali pokánie, lebo uirčil deň, keď
spravodlivo bude súdiť svet sikrze muža, ktorého
ustanovil a pred všetkými doporučil tým, že ho
vzkriesil z mŕtvych."
Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa po
smievali, iní povedali: „Vypočujem e ťa o tom inoke
dy." A tak sa Pavol vzdialil spomedzi nich. No nie
ktorí m užovia sa pridružili k nemu a prijali vieru.
Medzi nimi bol aj Dionýz, člen areopágu, ďalej že
na, menom D;amaris, spolu s inými.
V Korinte (18, 1— 11)

1. Druhá apoštolská cesta sv. Pavla viedla cez Galaciu do
európskych stredísk na pobreží Egejského mora: sú to Filipy, Solún, Atény, a Korint. Časovo pripadá pravdepodobne
na r. 50—53 po Kr. Na tejto ceste sprievodcom Pavla je
Sílas a tiež sv. Lukáš.
2 . „Mala vešteckého ducha’ , t. j. bola po,sadlá zlým du
chom, ktorý jej ústami vyjavoval niektoré skryté veci. Tieto
proroctvá nebolí nadprirodzeného pôvodu, ale len nadľud
ského. Diabol vie a môže viac, ako obyčajní ľudia.

—
(Pavol) potom odišiel z Atén a došiel do Ko
rintu. Tam našiel Žida, menom Akvilu, rodáka
z Pontu, a jeho manželku Priscilu. Pavol sa nasťa
hoval k nim, a keďže bol toho istého remesla, zo
stal u nich a pracoval.
Keď Sílas a Timotej prišli z Macedónska, Pavol
sa celkom oddal kázaniu. Dokazoval Židom, že Je
žiš je Mesiáš. Ale keď sia mu protivili, otriasol svo
V Aténach (17: 16— 21)
je (vrchné) rúcho1 a povedal im : „Vaša krv (nedh
—
Kým Pavol čakal na Sílasa a Tim oteja v Até padne) na vaše hlavy! Ja som bez viny, odteraz sa
nach, ikeď videl, že mesto je úplne oddané m odlár obrátim k pohanom". A odišiel odtiaľ a prešiel do
stvu, rodí ne valo ho to ma duchu- Mal teda rozpravy
domu istého bohabojného, ktorý sa menoval Titus
so Židmi a s bohabojným i v synagóge a každoden
Jus'tus; jeho dom súvisel so synagógou. Aj predsta
ne na námestí s tými, ktorých tam náhodou stretol.
Aj niektorí filozofi epikurejci a stoici mali s ním vený synagógy Krispus s celým svojím domom uve
rozhovor. Niektorí (z nich) vraveli: „ č o len chce ril v Pána a mnohí Korinťania počúvali, uverili a dá
vali sa pokrstiť. Vtedy v nočnom videní povedal
povedať tento tlčhuba?" Iní však: „Z d á sa (to) byť
Pán Pavlovi: „N eb oj sa, len káž a nemlč! Veď ja
hlásateľ cudzích božstoiev." Hlásal im totiž Ježiša
a zmŕtvychvstanie. Vzali ho teda so sebou a d o  som s tebou a nikito sa ti neopováži ublížiť, lebo
viedli do areopágu1 so slovam i: „Chceli by sme sa v tom to meste mám m noho ľudu." Zdržal sa tam
dozvedieť, aké to nové učenie hlásaš. Veď čosi cu teda celý rok a šesť mesiacov, vyučujúc medzi nimi
dzieho nám donášaš do uší. Preto by sme chceli ve
slovo Božie.
dieť, o čo to vlastne ide." Aténčania totiž vôbec,
1. „Otriasol svoje (vrchné) rúcho' čiže „striasol si z rú
ako aj tam bývajúci cudzinci, ničomu sa (tak) ne
cha prach' na znamenie, že prerušuje s nimi všetky zväz
venovali ¡ako hovoreniu a počúvaniu novostí.
ky. — „Vaša krv (nech padne) na vaše hlavy*, t. j. vy ne
í . Areopág bol najvyššou súdnou ustanovizňou Atén. Čle
novia tohto zboru mali meno „areopagisti” . Tu sa pod ho
lým nebom konávali aj rozličné iné zhromaždenia.

siete zodpovednosť za to, že ste odmietli ponúkanú vám
spásu. Apoštol všetko urobil, aby im zachránil duše. Na ich
budúcej záhube nemá nijakej viny.

SV Ä TÝ MESIACA
zaujímal ju svet a všetko svetské. Tak to bolo v priebehu
15 rokov. Jedna sestrička videla jej chlad a radila jej ne
prijímať návštevy. Terézia sa rozhodla. Putá, ktoré ju via
Dvanásťročná Terezka plakala pred ikonou Bohorodičky.
zali so svetom, roztrhla. Už ju nezaujímal svet. Prosila Pre
V susednej izbe ležala jej mŕtva matka.
svätú Bohorodičku a svätého Jozefa, aby jej vyprosili dar
— Matka milosrdenstva, buď mi teraz Ty matkou! Prijmi
vytrvalosti v nastúpenej ceste. Do svojho denníka zapísala
ma, úbohú sirotu do zboru svojich detí!
o svätom Jozefovi:
Susedky prichádzali, a keď videli plač dievčinky, aj samy
„Vlastnou skúsenosťou som sa presvedčila, že ho Boh
plakali.
obdaroval silou, aby nám bol pomocníkom vo všetkých po
Ostala s otcom.
trebách. Nepamätám sa, aby mi bol Boh niečo neudelil, o
Jej otec, Alfonz Sančez de Cepeda, mešťan mesta Avily
čo som prosila prostredníctvom svätého Jozefa."
v Španielsku, nemal čas starať sa o výchovu dcéry. Chodil
„Život, ktorý som viedla až do dňa môjho navrátenia,
za prácou. A keď sa vracal domov, doma nachádzal Švagri
bol životom mojím, ale od toho času sa mi zdá, že nežijem
nú. Nerád videl vo svojom dome tú ženu. Bola to žena ľah
ja, ale žije vo mne Boh, lebo sama vidím, že za taký krát
komyseľná, ktorá vyhľadávala len zábavy.
ky čas by som sa nebola sama zbavila takých zlých návy
Míňali sa roky, Terezka podrástla na slečnu. Obdivovala
kov. Chvála nech bude Bohu, že urobil, že som sa zbavila
tetu. Tá jej prinášala rytierske romány, ktoré opisovali hr
samej seba".
dinské činy a milostné príhody rytierov. Terezka nečítala,
ale priamo hltala obsah románov dňom a nocou. Videla se
Láska Terézie k Bohu mocnela a rástla. A jedného dňa
ba ako krásavicu, vôkol ktorej sa zvŕtajú rytieri. Začala sa
pri modlitbe mala videnie. Videla Ježiša Krista, videla ta
pekne obliekať, vyhľadávať spoločnosť, chodiť na zábavy.
jomstvá Kráľovstva. Videnia sa opakovali. Bola bezradná.
Ponúkali sa jej radosti sveta.
Nevedela, či videnia sú pravdivé, alebo je to len jej pred
„Začala som sa prikrášľovať, — napísala o sebe neskor
stava. Svoje videnia tajila. Avšak zatajiť ich nemohla, lebo
šie Terézia, — túžila som sa páčiť svojou krásou. Začala
niekedy padala do extázy v prítomnosti iných.
som šľachtiť svoje ruky, vlasy, užívať voňavky a všetky
Roku 1562 Terézia založila nový kláštor s prísnymi pra
márnosti sveta..
vidlami. Tak sa začala reforma rehole karmelitánok, ktorá
Pri všetkej márnivosti, hoci sa v nej prebúdzala aj zmy
zásluhou Terézie prešla aj na mužskú rehoľu karmelitánov.
selnosť, Terezka nezhrešila proti čistote. Toho sa chránila
Reformné úlohy vyžadovali veľkú prácu, vytrvalosť, roz
nie tak zo strachu pred Bohom, ako chrániac si česť, aby ju
hodnosť. Súčasníci obdivovali veľkú duševnú silu Terézie.
nezašpinila. „Česť som milovala nadmieru" — písala, „a
Terézia predvídala budúcnosť, čítala v ľudských srdciach.
keď zmizol
Boží strach, ostala mi len bázeň o česť".
Počas modlitby jej tvár sa leskla nadprirodzeným svetlom.
Nebezpečenstvo uvidel aj jej otec a odviedol dcéru do
Raz v extáze zvolala:
školy do kláštora augustiniánok.
— ._
— Je len jeden Boh, jedna smrť, jedna duša!
Múry výchovného kláštora sa jej videli takými'protivný
A keď sa prebrala z extázy, objásnila svoje slová:
mi, cítila sa tak zle. Avšak časom si zamilovala tíšinu
— Je len jeden Boh, a keď ho urazíme, nemáme nikoho,
kláštora. Terezka sa stala vážnou. Obľúbili si ju všetky ses
u koho by sme našli pomoc. Je len jedna smrť, a keď raz
try. Teraz, spomínajúc na zábavy so svojou tetou, Terézia
zomrieme nešťastne, naše hriechy už nám nebudú odpuste
zapísala do svojho denníka:
né. Máme len jednu dušu, a keď tú stratíme, nemáme inú,
„Ó keby bol ju môj otec nepúšťal k nám! Až teraz vidím,
ktorú by sme mohli spasiť.
aké je to nebezpečné, vo veku, v ktorom sa majú nadobú
Keď ju ohovárali, toto obetovala Bohu so slovami:
dať cnosti, priateliť sa s osobami, ktoré zvádzajú na svetské
„Veď okrem znášania horkostí nemám nič, čo by som Bo
márnosti. Ak by som smela radiť rodičom, prosila by som
hu obetovala."
ich, aby vo veku dozrievania veľmi dávali pozor na svoje
Svoje myšlienky písala do spisov. Spisy Terézie — to je
deti a pozerali sa, s akými osobami sa stýkajú. Mala som
bohaté žriedlo kresťanskej múdrosti:
staršiu sestru, ale jej krásne cnosti som málo napodobňo
— Opravdivá láska k Bohu nie je v prelievaní sĺz a du
vala, naopak, prevzala som spôsoby mojej tety. Keby som
ševnej rozkoše, ale v tom, aby sme srdečne, ochotne a s po
to nevidela sama, nikdy by som neuverila, ako veľa zla
korou mu slúžili.
splodí zlá spoločnosť. Hlavne je tu nebezpečenstvo pre
— Na iných ľuďoch pozorujme len ich cnosti a nie ich
mládež. Priala by som si, aby si všetci rodičia vzali ponaučenie
hriechy. Avšak čo sa týka nás samých, pozerajme sa len na
odo mňa a veľmi bedlili nad svojimi deťmi. Tá spoločnosť
svoje hriechy. Myšlienka, že iní ľudia sú lepší, vedie k veľ
zmenila ma celú. tak, že na mne neostal ani znak cností,
kej cnosti.
ako by bola moja teta všetky svoje vlastnosti vtisla do
— Najmenší skutok pokory má oveľa väčšiu cenu než
mňa.“
všetka učenosť celého sveta.
V
kláštore bola Terezka poldruha roka. Potom veľmi
— Ak by som mohla, vyšla by som na najvyššiu horu
ochorela a otec ju vzal domov. Dlho ležala chorá a rozjí
a volala by som na celý svet: „Ľudia, modlite sa, modlite
mala o márnosti sveta. Rozhodla sa, že ak sa vyzdravie, roz
sa, modlite sa!"
lúči sa so svetom a bude slúžiť len Bohu.
— Koľko ráz počujem bitie hodín, teším sa, lebo viem,
Vyzdravela. Jej strýc schvaľoval jej úmysel, avšak otec
že sa blížim k tej chvíli, keď uvidím Teba, Panel
nechcel ani počuť o jej odchode do kláštora. Stála na ráz
Terézia napísala svoj životopis, v ktorom podáva svoj
cestí. Láska dcéry ju tiahla k otcovi a súčasne sa v nej
vnútorný život a ukazuje cestu dokonalého života. Tiež
ozýval hlas, aby zanechala svet a išla do kláštora.
napísala Cestu k dokonalosti a niekoľko stovák listov. Vz
Rozhodla sa. Tajne utiekla z domu. Ale na ulici už vá
dychy duše k Bohu sú známe v celej básnickej svetovej li
hala. triasla sa zo strachu, pocítila odpor k rehoľnému ži
teratúre. A jej vrcholným spisom je Zámok vnútra. Histo
votu. Napriek tomu zaklopala na dvere kláštora karmelitárici španielskej literatúry píšu: „Svätá Terézia je skutočný
nok.
zázrak génia, jedna z najväčších žien, ktoré niekedy držali
„V kláštore sa mi páčilo a všetko ma tešilo. Neraz som
pero." Nazývajú ju najväčším majstrom španielskej reči a
zametala izby v tom čase, keď som doma stála pred zrka
kladú ju na roveň so slávnym Cervantesom.
dlom skrášľujúc sa, a myšlienka, že som sa zbavila svet
Veľká kajúcnosť a práca skrátili zemskú cestu Terézie.
ských márnosti, obnovovala radosť môjho srdca” — zapísala
Osem rokov pred smrťou vedela z Božieho zjavenia, kedy
Terézia do svojho denníka.
sa skončí Jej zemský život. A keď ten deň prišiel, pristú
Po roku zložjla sľuby a znovu ochorela. Už počítali so
pila k svätému prijímaniu:
smrťou. Raz ležala štyri dni v bezvedomí. Už jej vykopali
— Už je čas, že pôjdem k Tebel Nech sa stane Tvoja v ô 
hrob. Avšak ešte tri roky ležala chorá. Chorobu znášala
ľa! Tisla kríž k svojmu srdcu a šepkala 50. žalm: Zmiluj
hrdinsky:
sa nado mnou. Pane!
Potom mala posledné videnie: uvidela Spasiteľa s Pre
— Keď sme z Božích rúk brali dobré veci, prečo by
čistou Bohorodičkou a zborom anjelov a ticho odovzdala
sme neprijali zlé? — citovala Jóba.
Vyzdravela. Sľúbila, že *šts horlivsjšie bude slúžiť Bohu.
dušu Stvoriteľovi.
Bolo to 15. októbra roku 1582. Tento deň aj ostal v Cir
ZUa pokojne. Avšak onedlho sa stala roztržitou, pracovala
kvi dňom svätej Terézie, karmelitánky, patrónky Španielska,
usilovne, avíak bez radosti, modlila sa, avšak cítila prázd
Učiteľky Cirkvi. Za svätú bola vyhlásená roku 1622.
notu, vábil ju svet. Prijímala návštevy rodiny, známych.

TERÉZIA Z AVILY

ZO ŽIVOTA EPARCHIE.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a
kňazské jubileá pripomínajú títo vrd.
duchovní otcovia:
Michal Hulaj — 50 rokov od naro
denia (12. 10.), Mikuláš Kašpar — 50
rokov kňazstva (14. 10.), Ján Fircák
— 60 rokov kňazstva (16. 10.), Miku
láš Sigeti — 60 rokov od narodenia
(25. 10.).
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA I3TDňa 21 . júna 1981 vo filiálke far
nosti Streda nad Bodrogom — Borši,
boli primície — prvá Služba Božia
novokňaza Vojtecha Hornyáka. Dedi
na Borša má veriacich gr.-kat., rím.kat. a reformovaného náboženstva a
na tejto slávnosti sa zúčastnili všetci
obYvatelia dediny, v e ď k oltáru pri
stu pova l p rv ý k ň az z tejto dediny.
Primicianta privítal vo dverách chrá
mu veľmi milými a dojímavými slo
vami správca farnosti o. Július BokšaY. Manuduktorom primicianta bol
miestny duchovný a kňazi z MĽR.
Primičnú kázeň v maďarskej reči po
vedal o. Vojtech Boháč z Košíc a v
slovenskej reči o. Pavol Dancák, du
chovný z Veľkého Ruskova.
Pozdrav predniesol aj tamojší refor
movaný kňaz.
*

*

*

BREZINA, okr. Trebišov.
V nedeľu 28. júna 1981, v predve
čer sviatku sv. apoštolov Petra a Pav
la, oslávili veriaci farnosti Brezina
svoj chrámový sviatok. Oslavy boli
pre nich o to radostnejšie, že mohli
medzi sebou privítať najdôstojnejšie
ho otca ordinára Mons. Jána Hirku,
apoštolského administrátora prešov
skej diecézy, ktorý pri tejto príleži
tosti
vysvätil
zvonku
obnovený
chrám. Veriaci brezinskej farnosti vy
naložili svorne s miestnym gr.-kat.
duchovným otcom A. Mirossayom ne
málo obetí a úsilia pri dôkladnej o b 
nove vonkajšku chrámu, obnove vnú
torného vybavenia a tiež pri úprave
okolia chrámu a farskej budovy.
Po vysviacke chrámu nasledovala
slávnostná sv. Služba, ktorú spolu s
otcom ordinárom koncelebrovali o.
arcidekan I. Vasilčák, správca farnos
ti z blízkych Kuzmic, miestny duchov
ný otec A. Mirossay a ako diakon
poslucháč IV. roč. CMBF M. Šándor.
Bohoslužby sa konali za hojnej účasti
ďalších kňazov a veriacich z blízke
ho i vzdialenejšieho okolia, z ktorých
mnohí pristúpili k sv. prijímaniu a
takto svojou aktívnou účasťou, pek
ným spevom prispeli k milej atmos
fére chrámového sviatku.
Otec ordinár ocenil vo svojom prí
hovore obe'avosf miestnych veriacich
a usmernil a posilnil ich do ďalšieho
života, aby kráčali v šľapajách svojich

sv. patrónov, apoštolov Petra a Pav
la. Na konci bohoslužieb po slávnost
nom obchode
chrámu
poďakoval
miestny správca farnosti všetkým za
účasť.
V. M.
* + *

Dňa 8. júla 1981 bolo prvé výročie
smrti veľkého mecenáša gr.-kat. cirkvi
v Bardejove, pána Juraja Vančíka.
Narodil sa 5. marca 1900 v Krížoch,
okres Bardejov. Pôsobil ako gr.-kat.
kantor v svojej rodnej obci a od r.
1970 v Bardejove. Do tunajšieho chrá
mu kúpil krásny krištáľový luster a
rozhlas. Zomrel po prijatí najsv. svia
tosti 8. júla 1980 v Bardejove.
Vďační veriaci spomínajú s rodinou
pri pťvom výročí jeho smrti.

Naše hroby
Po dlhej a ťažkej chorobe dňa 28.
6. 1981 usnul v Pánovi
o. t. DEKAN IMRICH JESENSKÝ
kňaz našej eparchie v činnej službe.
Zosnulý sa narodil 18. 9. 1914 v Gyňqve, vysvätený bol 30. 7. 1939 a
účinkoval vo farnostiach Ruská Poruba. Brusnica, Korunková, Čemerné a
posledne v Slanskom Novom Meste.
Pohrebné obrady boli v košickom
chráme dňa 2. 7. 1981 a pochovaný
bol na verejnom cintoríne v Koši
ciach.
Vičnaja jemu pamjať!
* * *
Dňa 7. 7. 1981 neočakávane zosnul
v Pánovi

o. prof. Ján Tichý, arcidekan,
kňaz našej eparchie na dôchodku.
Zosnulý sa narodil 12 . 10. 1906 v Novosade, skončil univerzitu v Prahe a
teológiu v Užhorode a dňa 2 1 . 7.
1932 bol vysvätený za kňaza. Účinko
val ako profesor náboženstva v Mukačeve, potom ako profesor v Micha
lovciach a ako administrátor v Úpore,
okres Trebišov. Pracoval tiež literár
ne, čítal svoje články v rozhlase a
prispieval do časopisov
Dušpastír,
Slovo a Blahovistnik a do našich ka
lendárov. Postaral sa, aby sa nestrati
li kompozície jeho svokra o. t. kan.
Ivana Bokšaya, nášho najvýznamnej
šieho hudobného
skladateľa
duch.
piesni
Služby Božej. Jeho klavírne
kompozície a harmonizácie ľudových
piesni Zakarpatska a kompozície na
slová Duchnoviča odovzdal Ukrajin
skému múzeu vo Svidníku. Zápisy
zemplínskeho folklóru o. Jána Tiché
ho — Zemplínske žarty — budú pub
likované v Kalendári gréckokatolíkov
na rok 1982.
Pohrebné obrady dňa 10. 7. 1981
v trebišovskom chráme vykonal o.
ordinár Mons. Ján Hirka za veľkej
účasti kňazstva a veriacich. Zosnulý
bol pochovaný na trebišovskom cin
toríne.
Vičnaja jemu pamjať I

Dňa

20. júla 1981 zosnul v Pánu
O. MICHAL JUCHNOVIČ
gr.-kat. kňaz — dekan,
v 82. roku života a v 52. roku kňaz
stva, niekdajší správca farnosti vo
Veľkom Lipníku.
Pohreb zosnulého bol 22. júla 1981
v katedrálnom chráme v Prešove. Po
chovaný bol na mestskom cintoríne
v Prešove.
VIČNAJA JEMU PAMJAŤ!

16.
októbra r. 1826 — pred 155
rokmi — v Sučanoch sa narodil ĎURKO LANGSFELD, národný hrdina,
dobrovoľník v povstaní r. 1848 (po
pravený v r. 1849).
18. októbra r. 1821 — pred 160
rokmi — v Mukačeve umrel JOANIKIJ BAZILOVIČ, opát baziliánského
kláštora na černečej hôrke v Muka
čeve, prvý zakarpat&koukrajinský his
torik a buditeľ.
18. októbra r. 1931 — pred 50 rok
mi — umrel THOMAS ALVA EDI
SON,
americký vynálezca (n,ar. r.
1847).
19. októbra r. 1901 — pred 80 rok
mi — v Slanje (Chorvátsko) sa naro
dil ĽUDO MISTRlK ONDREJOV, bás
nik, spisovateľ a prekladateľ (bás.
zbierky:
Martin Nociar Jakubovie,
Bez návratu. Mámenie, Pijanské pies
ne; Básne; knihy pre mládež: Roz
právky z hôr. Tátoš a človek, O zla
tej jaskyni; Africký zápisník, Horami
Sumatry, Príhody v divočine; Zbojníc
ka mladosť, román Jerguš Lapin, Na
zemi sú tvoje hviezdy (trilógia); um
rel r. 1962.
21. októbra r. 1856 — pred 125 rok
mi — v Malom Slavkove sa narodil
JAKUB LONGA, slov. misionár v
Afrike, publicista (umrel r. 1937 v
Rodézii).
22. októbra r. 1811 — pred 170
rokmi — v Readingu (Rakúsko) sa
narodil FERENC LISZT,
maďarský
hudobný skladateľ a klavirista, (um
rel r. 1886).
24. októbra — Deň Organizácie
Spojených národov.
24. októbra r. 1601 — pred 380
rofcmi — v Prahe umrel TÝCHO DE
BRAHE, dánsky hvezdár žijúci na
dvore Rudolfa II. (nar. r. 1546).
24. októbra r. 1811 — pred 170 rok
mi —■ v Lakšárskej Novej Vsi sa na
rodil ŠIMON KLEMPA, kanonik, pr
vý redaktor Katolíckych novín a 2.
predseda Spolku sv. Vojtecha (umrel
r. 1903).
25. októbra
r. 1881 — pred 100
rokmi — sa narodil PABLO PICASSO,
španielsky maliar, mierový bojovník
(umrel r. 1973).
(ž)

S L O V O — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľ
stve Bratislava. Š é f r e d a k t o r : Štefan Papp. Redakcia 040 01 Košice, Bajkalská 26/HI/18 č. t. 886 94. A d m i 
n i s t r á c i a 890 21 Bratislava, Kapitulská 9. G. t. 33i 717 a 333 056.
P o v o l e n é SÚTI 15/9 zo dňa 27. XII. 1972. T l a č i a Duklianske tlačiarne, n. p.. Prešov. Uzávierka časopisu
je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy nevraciame. Redakcia sl vyhradzuje právo úpravy rukopisov. R o z ä ir u j e PNS, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústred
ná expedícia a dovoz tlače 884 19 Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu
24 Kčs plus poštovné. Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs.

