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Najsv. Trojica — maľba m ajstra Ignáca Roškoviča — v katedrálnom chráme v Prešove

Sviatok sv. Michala Archanjela
8. novembra oslavujeme sviatok krátko zvaný sviatkom sv- Mi

chala. Je  to sviatok sv. Michala Archanjela a všetkých anjelov, všet
kých nebeských síl. Preto sa aj volá tento sviatok v našich bohoslu
žobných knihách Slávnosť sv. Michala Archanjela a všetkých bez- 
telesných síl.

Už v samých počiatkooh života Kristovej Citlkvi, opísaného 
v Skutkoch Apoštolov, vidíme viackrát zásah Božieho anjela, napr. 
anjel vyvádza apoštola Petra z väzenia. Samozrejme, že už prví 
kresťania uctievali Božích anjelov, v treťom storočí o tom máme 
údaje a v štvrtom storočí kult anjelov bol všeobecne rozšírený. Tak 
napr. cisár Konštantín Veľký (274— 337) z tejto príčiny VYStavil 
v predmestí Carihradu chrám na česť sv- Michala Archanjela. Histo
rici zaznamenávajú, že v tom chráme bolo veľa zázračných uzdra
vení. Sám sviatok sv. M ichala Archanjela a iných anjelov -bol usta
novený jv 4. storočí: Nazvali' hó „zborom" preto, že v  tento deň 
Cirkev oslavovala zbor všetkých anjelov spolu s Archanjelom Mi- 

(Pokračovanie na 5. str.)

PANNA MÁRIA — PREDZVESŤ 
SPÁSY ĽUDSTVA

Podľa doterajšieho platného liturgic
kého poriadku vo východnom obrade 
takm er na každý mariánsky sviatok 
čítame zo sv. evanjelia udalosť, ako 
Spasiteľ prišiel do domu svojho pria
teľa Lazára, kde ho prijali jeho sestry
— Mária a  M arta. M arta chcela Spa
siteľa pohostiť, nuž bola až priveľmi 
zaujatá obsluhou. Mária si sadla k 
jeho nohám a počúvala jeho náuku. 
M artu to mrzelo. Ale Spasiteľ ju po
úča: „M arta, M arta, staráš sa a  zne
pokojuješ pre mnohé veci a predsa 
iba jedno je potrebné. Mária si zvo
lila najlepši podiel, ktorý jej nebude 
odňatý" (Lk 10, 41—42).

Tieto slová počúvame čítať takm er 
na každý mariánsky sviatok. Hádam  
aj preto, že Písmo sväté o živote Pan-

(Pokračovanie na 5. str.)



V M E S I A C I  VZÁCNEHO PR I A T E ĽS T V A
Jeseň  sa  p om aly  k o n č í a  zim a, k to r á  s íc e  p r íd e  k a len d á rn e  až  v d ecem b r i, sa  už pom aly  hlási.

Prvými m razíkm i, stu deným i n ocam i, vyprázdňujúcim i sa  ch otárm i a  záh rad am i, z k to rý ch  zberá
m e p o s led n é  p lod y  to h to ro čn e j úrody. P os led n á  zim a trva la  p om ern e  d lh o , jar  sa  p rih lásila  ne
sk o rš ie , v eg etá c ia  m ála  sprvu m a lé  m eškan ie , a le  to v še tko  d oh o n ilo  te p lé  leto .

Znova sa  potvrd ilo , a k á  n áročn á  je  p rá c a  p oľn oh osp od árov , k to r í m usia vždy rá ta t s rozmarmi 
p o ča s ia , nem ôžu  n edodržiavať a g r o te c h n ic k é  term íny , a le  m usia v še tko  u robit ta k , a k o  si to pôda  
a  p lod in y  vyžadujú. Znova sa  potvrd ili p red n osti s o c ia lis t ic k e j  p o ľn o h osp od á rsk e j veľkovýroby , k to
r e j v ý s led ky  sú v y so k é  h ek tá ro v é  výnosy, k v a litn é  od rod y  ob ilia  a  ostatn ý ch  plod ín . P olia, k toré  bo
li k ed y s i roz d rob en é  n a ú zke  p á s iky , p o lia , k t o r é  n em ávali d o s ta to k  živín, aby  m ohli vytvoriť vhod
n é p od m ien ky  p re  rast obiln ín , dávajú  teraz  n eb ý v a lé  úrody.

O bzvlášť sa  v n aš ich  p o d m ien k a ch  d arí v y sokokv a litn ý m  od rod ám  so v ie tsk y ch  p šen íc , k to ré  dá
vajú vzácn e výnosy a  kvalitnú  m úku. A n ie len  ob iln in y  sú to, a l e  m noho iných  vecí, ktorým i nás zá
sobu je  k ra jin a  n ášho  p r ia teľa  Zväz sov ie tsk y ch  so c ia lis t ic k ý ch  rep u b lík . S pom eň m e z n ich aspoň  
ropu, k to rá  zásob u je  c e lý  n áš  p r iem y se l a  je  je h o  životodarn ou  m iazgou.

Za veľa sm e vď ačn í te jto  k ra jin e . U vedom u jem e s i to  vždy, a le  p red ov šetký m  v tom to m esiaci, 
k to rý  už trad ičn e  s láv im e a k o  M esiac Č esko slov  en sk o -so v ie tsk eh o  priateľstva. N aše priateľstvo s 
touto kra jin ou  m á sv o je  h lb o k é  k o r e n e  i príčiny . Už n aši p red ko v ia  v m inulosti sym patizovali s veľ
kou  ruskou  zem ou. K n ej o b ra ca li  v č a s o c h  n ajťažších  sv o je  z raky  naši n árodovci, n ádeja jú c sa, že 
k e ď  bu de n ajťažšie , n áš v eľký  b ra t n ás  neopustí.

A le n ad ov šetko  sa  utužili n aše  zv äzky  v b o ji p roti sp o ločn ém u  n epria teľov i vo V eľk e j v lasten eckej 
vojn e, k e ď  príslu šn íci n ášho  a rm ád n eh o  zboru, k torém u  v elil leg en d árn y  g en erá l Ludvík Svoboda, 
b o jov a li p o  boku  so v ie tsk y ch  v o jakov . P os led n á  sv etov á  vojn a s tá la  n a jv iac  o b e tí práve Sovietsky  
zväz. J e h o  n a jlep š í syn ov ia  k rv á ca li  na v eľk ý ch  b o jis k á c h  vojny  za m ier, za  šťastný život ľudstva. 
K to bo l v k ra jin e  sov ietov , is te  navštív il p am ätn íky  II. sv etov e j vojny. Is te  sa  p ok lon il tis íckam  hro
bov, n a k to rý ch  lež ia  u stav ičn e k v e ty  vď ačn ých  p otom kov , k to r í ta k to  vyjadrujú  svoju  vďaku za 
slobodu , za  šťastn ý  život, za  v š e tk o  to , č o  d n es  m ám e.

N aše priateľstvo je  p ev n é  a  d en n o d en n e  sa  utužuje vzájom ným i kon tak tm i, vým enou odborníkov, 
p rácou  na sp o lo čn ý ch  p r o jek to ch . S p om eň m e si len  na sku točn osť , ž e  spolu  so  sov ietsky m  kozm o
nautom  v z lieto l d o  vesm íru  a j  n áš  prvý  kozm on au t. S ov ietsk i odborn íc i nám  p om oh li vybudovať 

n aše p rv é a tóm ov é  e le k tr á rn e  a  na m n oh ý ch  ú sek o ch  z a se  naši od born íc i odovzdávajú  skú sen osti a 
poskytu jú  bratskú  pom oc.

N ajm ä v sú časn ej m ed z in árod n ej s itu ácii si u v ed om u jem e, a k ý  v eľký  význam  m á toto  spojen ectvo  
a  priateľstvo. V eď  h o c i n euplynuli e š te  an i štyri d e s ia tk y  rok ov  od  h rozn ej II. sv etov ej vojny, zase 
sú na sv ete  sily , k t o r é  by  n ev áh a li vrhnúť ľudstvo d o  n ovej vojn ovej ka ta s tro fy . O hrozený je  a j náš 
eu róp sky  kon tin en t, k d e  s a  Z ápad  sn aží o  tzv. d oz b ro jen ie , k t o r é  c h c e  rea lizov ať  rozm iestnen ím  ďal
š ích  r a k ie t  na územ í zá p ad n e j E urópy, a  to v b lízko sti n ašich  hran íc.

Sú to zn ep oko ju jú ce  sku točn osti. S ku točn osti, k to r é  ukazujú , a k o  veľm i je  p o treb n é  zom knúť všet
k y  m ieru m ilovné sily  a  u robit v še tko , ab y  zav lád o l na sv ete  trva lý  m ier. Proti h azard érom  s bom ba
m i a  vojnou stav ia  m ieru m ilovn é ľudstvo hrádzu  m ieru. Proti šp eku lan tom , ktorým  nič n ie je  svä
té, stav ia  m ilióny sta točn ý ch  sŕd c , k t o r é  s i uvedom ujú m ožnosť bu dú cej k a ta s tro fy , k to rá  by už — 
vzhľadom  na m nožstvo n ah rom ad en ý ch  sm rton osn ý ch  zbran í — m oh la  byť p osled n á . Preto je  tak  
veľm i p otrebn é , aby  sm e sa  zom ký ň a li d o  u stav ičn ého zápasu  za za ch ov an ie  sv etov éh o  m ieru, ku 
ktorém u  nás pozývajú  h la sy  p o s led n ý ch  p áp ežov , k to r í s  toľkou  váhou  prikazu jú  veriacim , aby  spo
lu pracova li na zach ov an í p red ra h e j h od n oty  p o k o ja , m ieru.

M ám e tu na m ysli en cy k liku  S vätého  O tca Ján a  XXIII. P acem  in terr is , v k to r e j  vyzval n ielen  k a io  
líkov , a le  v šetký ch  ľudí d o b r e j  v ô le , aby  ch rá n ili n a jcen n ejš iu  p ozem skú  hodn otu  č lo v e k a  — mier. 
M ám e tu na m ysli in iciatívu  jeh o  nástupcu P avla VI., k to rý  vyh lásil 1. január ka ž d éh o  ro k a  za Sve

tový d eň  m ieru a  vyslov il p re sv ed čen ie , ž e  n eostan e  iba  pri jedn om  dni, a le  že  c e lý  rok  bude pred- 
chnutý túžbou a  úsilím  o za ch ov a n ie  te jto  n a jv zácn e jše j hodn oty .

M áme na m ysli a j p on tifik á t  te ra jš ieh o  S vätého  O tca Já n a  P avla II., k to rý  v y kon a l púť na m iesta, 
k to ré  sú p oz n a čen é  krvou  m ilión ov  — k e ď  navštív il bývalý  kon cen tra čn ý  tábor O sw ienčim  i Hiroši- 
mu a  N agasak i, d v e  ja p o n sk é  m está , na k to r é  zvrhli v auguste 1945 a tóm ov é  bom by, čo  m alo za ná
s le d o k  strašnú  sm rť tisícov . M ám e tu na m ysli ú silie  m ierov ý ch  org an izácií, k to r é  združujú m ieru
m ilovné ľudstvo v jed n otn ý  š ík  z áp a lis tý ch  obran cov  p o k o ja .

N aším  p rísp ev kom  k  boju  za m ier bu de s ta to čn á  p ráca , sv ed om ité  p ln en ie  sv o jich  povinností, 
a k o  ich  m ám e ka ž d ý  na svojom  pracov isku . P rejav ím e to i v c e lo m  živote, osobnou  discip lín ou , väč
ším  uvedom ovan ím  si sv o jich  povinností, aby  n aoza j n aše  s lov á  n ebo li iba  form ou , a le  aby  sa  prelia li 
a j v činy.

S m e v obd ob í, k eď  sa  začín a  kúriť, v iace j svietiť, k e ď  sú k la d e n é  v äčš ie  n ároky  na spotrebu  sve
te ln e j a  tep e ln e j en erg ie . I  tu m ám e m ožnosť d o k á z a ť  sv o je  p o c h o p en ie  p re  p otreby  ce lku . Veď  na
oza j n ie  sm e tu sam i, a le  ž ijem e v sp o ločn o sti n ašich  bratov  a  ses tier , sm e n avzájom  od kázan í jeden  
na dru hého. A ko k resťan ia  sm e k  zod p ov ed n osti a  s ta točn osti v živote  i p rác i v eden í a j slovam i 
c irkv i, k to rá  n ás pozýva, aby  sm e n ebo li zaháľa jú cim i, lež  svedom itým i služobn íkm i. B udem e tým  
osožn í s eb e , svojim  blížnym  a  sú časn e si svojou  sta točn ou  p rácou  pripravu jem e b laženú  večnosť, 
ktorú  sľúbil Pán všetkým  jeh o  verným . (OF)
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NEZABÚDAJME!
Veta, preveľa krvi a životov stála II. svetová vojna. Ve

ta prevefa vzácnych synov národov, predovšetkým však sy
nov veľkej ruskej krajiny položilo svoje životy za náš ra 
dostný dnešok. Zájdime si hoci na bratislavský Slavín, kde 
odpočívajú tisícky hrdinských synov veľkej krajiny sovietov. 
Pristavme sa pri pomníkoch, pri starostlivou rukou opra
covaných kameňoch, na ktoré láskavé ľudské ruky kladú po 
celý rok kvety vďaky. A v duchu sa zamyslime, aké hrozné 
šialenstvo je vojna! Aké hrozné šialenstvo je nezmyselné 
vraždenie, v ktorom hynú najkrajšie životy!

A neostaňme iba pri tom zamyslení, ale dajme si súčasne 
záväzok, sľub, že urobíme všetko, aby sa nikdy neopako
vali vojny! Aby sme stále vstávali do slnkom presvietených 
rán, aby sme sa tešili z práce, zo štebotu bezstarostne sa 
hrajúcich detí, z prekrásnej Božej prírody!

Nezabúdajme, čo by sa mohlo stať, keby sa šialencom, 
ktorí kalkulujú s vojnou, vydaril ich hazard. Bolo by po 
všetkom. Svet by sa stal jediným hrozným cintorínom, spá- 
leniskom, zhoreniskom. Nie, to sa nikdy nesmie stať! Nedo
volíme to. (om)

Aj my sa pripájame
Dnešný svet, šialené preteky v zbrojení, zbrojné arzenály, 

ktoré môžu hocikedy vypustiť ohnivý orkán term onukleár
nych zbraní, u každého človeka vyvoláva husaciu kožu. Mies
to toho, žeby sa toto napätie uvoľňovalo a  svet by si po 
36 rokoch druhej svetovej vojny konečne mohol vydýchnuť 
z uzavretia mieru medzi veľmocami, ustavičná eskalácia v 
zbrojení stále viac napína ľuďom nervy.

Keď sa v sedemdesiatych rokoch už-už videlo, že okamih 
uvoľnenia sa blíži, nová vláda — administratíva prezidenta 
Reagana, miesto pokračovania v začatých rokovaniach a pod
pisoch najvyšších predstaviteľov štátov, napríklad na zmlu
ve SALT 2, rozkrútila nové kolo zbrojenia stále novými 
druhmi zbraní a ich rozmiestňovaním po krajinách západnej 
Európy. Sú namierené proti vymyslenej sovietskej hrozbe, a 
ohrozujú pokojný život miliónov ľudí medzi týmito dvoma 
„hlavňami".

Detente — uvoľňovanie sa zastavilo a  na jeho miesto na
stúpilo stále sa zväčšujúce nebezpečenstvo vzplanutia term o
nukleárnej vojny, ktorej plamene môžu vypariť celé veľrie
ky, roztaviť vrchy, zničiť mestá a krajiny, vyhasiť milióny 
ľudských životov na našej planéte.

V takejto situácii je pochopiteľné, že sa hýbe svedomie 
všetkých statočných ľudí, ktorým záleží na zachovaní živo
ta na Zemi. Svetovou tlačou prebehli správy o priaznivom  
vlnobití, ktoré vyvolala výzva Najvyššieho sovietu K parla
mentom a národom sveta. Pripomenula ohromnú cenu straty  
50 miliónov ľudských životov, nedozierne materiálne a m o
rálne škody, ktoré zhltla druhá svetová vojna. Pripomenula 
priepastné nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudstvu z narastajú
ceho hromadenia zbraní v  nových kolách zbrojenia. Ubezpe
čila svet, že ZSSR nikoho neohrozuje, neusiluje sa o vo
jenskú prevahu. Uistila, že zabezpečenie mieru je a zostane 
najvyšším cieľom zahraničnej politiky ZSSR.

Čo teda treba urobiť na zabezpečenie mieru?
Dnes nejestvuje iný rozumný spôsob, ako riešiť sporné 

otázky, okrem cesty rokovania. Čas nečaká! Hlava soviet
skeho štátu L. I. Brežnev, keď podával Najvyššiemu sovietu 
návrh na túto výzvu, zdôraznil: „Pre všetky národy na sve
te dnes niet dôležitejšej úlohy, ako ubrániť mier. A ďalej 
z toho vyplýva, že ešte dnes treba urobiť všetko, aby bolo 
zabezpečené právo ľudí na život. Tento problém nemôže 
byť pre nikoho podružný a nemôže nikoho nechať ľahostaj
ným. Týka sa všetkých, vlád, politických strán, spoločen
ských organizácií, parlamentov, zvolených národmi a pôso
biacich v ich mene."

Ozvali sa parlamenty sveta. Ozývajú sa svetové osobnosti 
á medzinárodné organizácie. Mimoriadnu aktivitu vyvíja 
svetové mierové hnutie — Svetová rada mieru a viaceré 
náboženské organizácie. A my v našich novinách nepresta
neme burcovať svedomie a verejnú mienku našich veriacich 
a upozorňovať na nebezpečenstvo vojny. N a druhej strane 
budeme pripomínať dobrú vôľu ZSSR, ako jednej zo sve
tových veľmocí, a  ladiť svetovú verejnú mienku za rozum
né návrhy; pokračovať v začatých rozhovoroch, ktoré by 
mali vyústiť v svetovú konferenciu o vojenskom uvoľnení 
a o postupe kontrolovaných odzbrojovacích akcií, čo by od
valili kameň strachu z pliec ľudstva a otvorili radostné pers
pektívy nového života mimo dosahu všetkých zbraní, ktoré 
sú „pliagou ľudstva a neznesiteľnou urážkou chudobných" 
(RaN).

Aj Slovenská mierová rada vydala svoje pripomienky a 
súhlas k Výzve Najvyššieho sovietu, v  ktorom „vyjadruje 
spoločnú požiadavku bezodkladne pristúpiť — ako to na
vrhuje ZSSR — 6(u konštruktívnemu rokovaniu, najmä me
dzi ZSSR a USA o zamedzení nového kola horúčkovitého 
zbrojenia, o odvrátení hrozby jadrového konfliktu, o pokra
čovaní v uvoľňovaní medzinárodného napätia a  zaručení 
mierovej budúcnosti ľudstva."

Verejná mienka sveta a svedomia nás kresťanov, jedných 
zo strážcov diela nášho Stvoriteľa, nech hlasité zaznie do 
uší podpaľačov nášho domu hlasom Druhého vatikánskeho 
koncilu: „Každá vojnová činnosť, ktorá smeruje k zničeniu 
celých miest, alebo rozsiahlych oblastí aj s ich, obyvateľ
stvom, je zločinom proti Bohu a proti človeku, ktorý zločin 
treba rázne a rozhodne odmietnuť."

Kronikár

Ján XXIII. — pápež pokoja a lásky
Dňa 25. novembra t. r . bude rovno sto rokov, čo sa v 

malej severotalianskej dedinke Sotto il Monte, neďaleko 
Bergama, v rodine maloroľníka Angela Roncalliho narodil 
prvorodený syn, ktorý pri krste dostal meno po otcovi: 
Angelo Giuseppe a neskoršie, oveľa neskoršie, pri zvolení 
za pápeža meno Ján  XXIII. a po smrti mená „dobrý pápež", 
„veľký pápež", „pápež pokoja", „pápež jednoty", „apoštol 
lásky", „pápež dvadsiateho storočia" ap.

Angelo Giuseppe vyrastal v mnohodetnej rodine. Bolo ich 
päť synov a  päť dcér. Rodičia boli skromní a hlboko ná
božní ľudia. Viedli svoje deti ku skromnosti a zbožnosti. 
Tajne dúfali, že aspoň jedného z nich vychovajú pre službu 
do vinice Pánovej. Otec najviac dôveroval Angelovi. A do
čkal sa. Angela sa ujal istý kňaz, ktorý rodine Roncalliovcov 
sľúbil zaplatiť zaňho seminárne výdavky. A tak sa Angelo 
dostal na seminárne štúdium do Bergama a potom do Rí
ma. Tu získal v júli 1904 doktorát teológie a  v auguste aj 
kňazskú vysviacku. Zanedlho po vysviacke si ho novovyme
novaný bergamský biskup vyvolil za osobného tajomníka.



Po jeho predčasnej smrti (r. 1914) stal sa cestovaterom  v  
službách misijnej myšlienky a  neskoršie apoštolským de
legátom v Bulharsku, Turecku, Grécku a r. 1945 nunciom  
v Paríži. Roku 1953 ho pápež Pius XII. vymenoval za be
nátskeho patriarchu. A po smrti pápeža Pia XII. stal sa 
Angelo Roncalli, kardinál a  benátsky patriarcha, najvyšším  
veľkňazom, pápežom, a  prijal meno Já n  XXIII.

Od začiatku svojho pontifikátu venuje nový pápež veľkú 
pozornosf misiám. Už 28. novembra 1959 vydáva misijnú 
encykliku Princeps pastorum —  Najvyšší pastier, v  ktorej 
sa osobitne obracia na katolíckych laikov, aby sa zapojili 
do misijnej činnosti podľa svojich možností. A krátko pred
tým s apoštolským požehnaním odovzdáva misionárske krí
že 500 mladým ľuďom, aby sa rozišli do 58 rozličných mi
sijných území s evanjeliovým posolstvom. Do misijných 
území menuje nových biskupov a  kardinálov, blahorečí á 
svätorečí vyznavačov viery a mučeníkov za  vieru na tých
to územiach a v rodnej dedinke dáva postaviť misijný se
minár, v  ktorom sa budú pripravovať študenti á  bohoslovci 
pre zámorské misie.

Popri misijnej činnosti najviac ležal na srdci Ján a  XXIII. 
mier na svete. Zaň apoštoloval od svojho prvého vianočného 
prejavu a k nemu sa vracal v  každom svojom prejave. J e 
mu venoval svoju encykliku Pacem  in terris — Pokoj na 
zemi, ktorá vyšla na Zelený štvrtok dňa 11. apríla 1963. Je  
to bezpochyby najväčší prínos k zachovaniu svetového mie
ru, je to výzva všetkým národom a  ich vedúcim ľuďom všet
kých vierovyznaní na zachovanie svetového mieru. Encykli- 
ka Pokoj na zemi vzbudila mimoriadne živý ohlas na celom  
svete a noviny celého sveta priniesli z nej dlhé úryvky na 
prvých stranách.

V encyklike M ater et M agistra — Matka a  učiteľka sa 
postavil Ján  XXIII. na stranu chudobných a  ukrivdených 
v statiach o spoločenských a  sociálnych otázkach našich 
čias.

Od začiatku svojho pontifikátu prejavoval Ján  XXIII. vrúc
ne želanie po jednote všetkých kresťanov na celom svete 
a tých, čo veria v  Boha. Založil Sekretariát pre zjednotenie 
kresťanov, čím v skutočnosti a natrvalo zaistil tohto nové
ho ducha ekumenizmu. To značne prispelo k zblíženiu evan
jelických a pravoslávnych cirkví a Ríma.

Aj zvolanie všeobecného cirkevného snemu čakalo na svoj
ho uskiutočniteľa. Po dôkladných prípravách na Božie naro
denie r. 1961 Ján  XXIII. úradne zvolal Druhý vatikánsky 
koncil apoštolskou konštitúciou Humanae salutis. Snem ot
voril 11. októbra 1962 a na druhý deň prijal zástupcov roz
ličných cirkvi, ktorí prišli na koncil ako pozorovatelia. Hoci 
sa pápež Ján  XXIII. nedožil zakľúčeniá a  zhrnutia výsled
kov tohto významného koncilu v dejinách cirkvi, je isté, že 
jeho zvolanie a  smer, ktorým sa uberal, to  bola rozhodne 
jeho práca a zásluha. Práca a zásluha pápeža reform átora  
a  svätca.

3. júna 1963 veľký pápež Já n  XX III. umrel. Okolo ¡umiera
júceho sa zjednotil naozaj celý svet ako sotvakedy v deji
nách ľudstva. (čk)

SVÄTÝ MESIACA
ALBERT VEĽKÝ

— Neviem, prečo by si mal ísť do kláštora, Albert? Rad
šej ostaň vo svete, tam  tiež môžeš žiť spravodlivo a okrem  
toho z bohatstva, zdedeného po rodičoch robiť veľa dobré
ho. *

Albert veľa rozmýšľal nad slovami Jordána, učeného pro- 
vinciála dominikánov v  Pádové, kde študoval na vysokej 
škole. Jeho myšlienky ešte viac skomplikoval list od rodi
čov. Zvú ho domov, našli mu dievča, chcú ho oženiť.

Stál na rázcestí. Má poslúchnuť rodičov a vrátiť sa do 
Bavorska na svoj majetok, alebo m á ísť za hlasom srdca. 
Chce sa zasvätiť vede a myslí, že sa mu to najlepšie podarí 
v  kláštornej samote.

Rozhodol sa ísť za hlasom srdca. Obliekol rúcho domi
nikána.

Prešlo veía  rokov štúdií. Albert už sám prednášal. Pred
nášal na najvýznamnejších školách Európy. V Kolíne spoznal 
študenta Tomáša z Akvina.

— Jeho sláva onedlho naplní celý svet, — povedal.
K Kolína odišiel do Paríža. Aj Tomáš Akvinský odišiel za 

svojím učiteľom. V Paríži Albert mal toľko poslucháčov, že 
ich nemohla umiestniť žiadna sá!a Paríža. Musel prednášať 
pod šírym nebom.

V tom čase Albert už bol najväčším učencom Európy. J e 

ho žiak Tomáš z Akvina, ho neskoršie prevýšil v  teológii 
a  v  hĺbke myšlienok, avšak v  umení vied prírodných žiad
ny učenec stredoveku neprevýšil Alberta.

Avšak Albert nikdy nespyšnel. Navždy ostal skromným 
rehoľníkom.

—  Všetky ľudské vedomosti a  poznanie pochádza od Ot
ca svetiel, a tiež je lepšie slúžiť Bohu, než všetko vedieť.

— Vstúpil si, Albert, do rehole, aby si si zaistil spásu. 
Boh nebude nás, ľudí, súdiť na základe toho, čo sme ve
deli a znali, ale ako sme plnili Jeho vôľu.

Tieto zásady si Albert často pripomínal, preto aj pohŕdal 
ľudskou slávou.

Albert počítal, že zomrie ako chudobný mních. Ale jedné
ho dňa v roku 1260 bol menovaný za regensburského bis
kupa. Tento vysoký úrad nechcel prijať, ale ho k tomu pri
nútili.

Regensburg sa radoval. Pripravoval sa na prijatie biskupa, 
známeho v celom kresťanskom svete. Ale Albert vošiel do 
Regensburgu večer, sám, nepoznaný, prenocoval v  kláštore 
dominikánov, a ráno odišiel priamo do chrámu slúžiť sv. 
Službu Božiu.

Biskupská práca úplne zabrala jeho celý čas a Albert ne
prestával túžiť za tichou kláštornou izbičkou, aby mohol 
pracovať vedecky. Konečne sa mu podarilo presvedčiť pá
peža a  ten ho v  roku 1270 (uvoľnil z jeho biskupských po
vinností. Albert sa znovu vrátil do kláštornej cely.

Jeho vedecká práca je veľmi veľká. On prvý z kresťan
ských učencov poznal gréckeho filozofa Aristotela z Jeho 
originálnych spisov gréckych a prekladov arabských a latin
ských. On prvý sa snažil vedecký systém tohto pohanského 
génia porovnať s kresťanským učením.

Napísal 21 zväzkov kníh a v  nich zhrnul všetky vedecké 
poznatky 13. storočia. Okrem teologických spisov m á spisy 
prírodovedecké: geografiu, náuku o mineráloch, rastlinopis, 
fyziku, astronómiu a pod. Urobil veľa vedeckých fyzikálnych 
prístrojov a  toto dalo príčinu názorom, že je čarodejník. 
Tieto názory šli stáročiami, avšak v skutočnosti Albert bol 
len veľkým vedcom, pritom bol aj nábožným človekom, ktc/ 
rý sa od márnosti sveta skryl v  kláštornej cele. Práve po
znanie všetkých vedeckých odborov mu dalo čestné meno 
„Veľký".

Z učenosti Alberta Veľkého čerpali všetky národy a jeho 
myšlienky prešli stáročiam i:

— Vo všetkých veciach poznajme mieťu, okrem chvály 
a velebenia Boha, lebo Boh je veľký a  veľmi chvályhodný.

— Kto je naozaj milosrdný, viac smúti z hriechu toho, kto
rý ho ukrivdil, než z krivdy, ktorá sa mu stala.

— Zvláštnym prostriedkom na záchranu čistoty je svätá 
radosť ž Boha. Ona je pôvodcom toho, že všetky ostatné 
veci nemajú pre nás žiadnej ceny, lebo kto ochutnal ducha, 
tomu je odporné telo.

— Opravdivému ctiteľovi Krista treba, aby sa rozumom  
a dobrou vôľou spojil s Bohom, nestarajúc sa o nič iné. 
Keď urobíš všetko, čo záleží od teba, odovzdaj sa úplne Bo
žej prozreteľnosti. Ona ťa povedie oveľa lepšie a radostnej
šie, než ako by si sa dňom a nocou mučil starosťami.

— Maj vždy na pamäti Boha a  večnosť duše!

Ako generál rehole dominikánov Albert chodil navštevo
vať kláštory svojej rehole. Chodil z kláštora do kláštora vždy 
peši.

Tak na ceste neraz sedel na lúke a obdivoval krasu zele
ne, rastlín, kvetov, — sedel nad potôčikom a pozeral sa, 
ako sa v  ňom hrajú ryby, — na kraji lesov videl zvieratá, vo 
vzduchu štebot vtákov a večeram i obdivoval krásu hviezd. 
On, Albert, najučenejší človek 13. storočia vtedy jasal:

— Aký veľký je Pán Boh! — hovoril. — Celá príroda so 
svojimi lesmi, lúkami, rastlinami, kvetmi, stromami, vták
mi a zvermi, človekovi ukazuje Boha —  Stvoriteľa. A oblo
ha, toto  bohatstvo hviezd — hlása slávu Božiu, slávu Boha
—  Stvoriteľa všetkého, rastlín a  zvierat, človeka i hviezd, 
celého vesmíru . . .

Dva roky pred smrťou Albert pocítil starobu a povedal:
—  Najvyšší čas, aby som sa pripravil na vec najdôležitej

šiu, na smrť.
Dal si pripraviť hrob a  každého dňa sa pri hrobe modlil 

za zomrelých.
Albert zomrel roku 1280 a bol pochovaný v chráme do

minikánov v Kolíne nad Rvnom. Cirkev ho nazvala Veľkým, 
svätým a cirkevným Učiteľom. Jeho pamiatku Cirkev osla
vuje 15. novembra.



(Pokračovanie z 1. str.) 
chalom, a tiež ich oslavoval zbor —  zídení kresťania zo všetkého 
okolia (podobne ako teraz na odpust).

Tento sviatok v prvom rade je oslavou Boha. Zo Svätého písma sa 
dozvedáme tajomstvo, že Archanjel Michal stal sa vodcom dobrých 
anjelov proti vzbure satanáša. Preto ho aj volajú po grécky Arohi- 
stratihom, čo znamená vojvodcom. Preto aj na ikonách je sv. Michal 
vyobrazený ako vojvodca. Tak ho nazývajú tiež naše bohoslužobné 
texty na večierni a utierni: „Anjelských zborov vojvodca", „Michal 
Archistratih vyšnich sil", „Prvý medzi beztelesnými anjelmi" a pod- 
A teraz v tento sviatok „ako hlavný vodca nebeských síl Božích 
dnes zvolávaš aj zástupy ľudí, aby spolu s anjelmi sa zúčastnili na 
icth slávnosti a s nimi spievali trojsvätú pieseň" —  spievame v sti- 
chire na utierni. Aké je to povznášajúce! V tento sviatok, my, hrieš
ni ľudia, spolu so svätými anjelmi spojení, velebíme Boha tou pies
ňou, ktorou velebia Boha anjeli v nebi: „Svätý, svätý, svätý Pán 
zástupov. . . "

Okrem toho v tento sviatok oslavujeme anjelské zbory, ako aj 
spievame na stiohirách utierne —  litie: „Príďte . . . Archanjelov zbor 
uctime, lebo on stále stojí pred Bohom a, spievajúc trojsvätú pieseň, 
modlia sa za spásu našich duší". A tieto slová znamenajú, že anjeli 
sa starajú o našu spásu, nás chránia, nám pomáhajú, za nás sa 
modlia. Preto treba, aby sme vedeli aspoň to základné o anjeloch.

Ešte pred stvorením ľudí Pán Boh stvoril anjelov- Anjeli —  sú ne
viditeľní, nesmrteľní, veľmi dokonalí a čistí duchovia, ktorí maijú 
rozum a slobodnú vôľu. Počet anjelov je veľmi veľký, sám Ježiš 
Kristus hovorí o légiách anjelov (Mt 26, 53). Prorok Daniel videl 
tisíce anjelov, ktorí stáli pred Božím trónom (7, 10), prorok Izaiáš 
videl vo videní, ako anjeli v nebi spievajú: „Svätý, svätý, svätý je 
Pán zástupov: celá zem je plná jeho slávy” (6, 3), a apoštol Ján  
v knihe Svätého písma „Zjavenie" píše: „Uzrel som okolo trónu 
množstvo anjelov a počul ich hlas, bolo ich počtom na desaťtisíce 
desaftisícov a na tisíce tisícov" (5, 11). Slovo „anjel" je grécke a zna
mená: .posol, zvestovateľ, služobník. Anjeli sú Boží poslovia, zves
tovatelia, služobníci. V Starom a Novom zákone je veľa prípadov
o skutkoch anjelov ako Božích poslov, zvestovateľov a služobníkov. 
Slovo Michal — Mi-cha-el je hebrejské a znamená „Kto ako Boh".

Avšak pre nás je najdôležitejším učením, potrebným nám vedieť, 
učenie o anjclovi-strážcovi. z  Božej vôle anjeli sú aj strážcami nás, 
ľudí, a preto ich voláme anjelmi-strážcami. Svätí Otcovia, ako sv. 
Bažil Veľký, sv- Ján  Zlatoústy a iní na základe Svätého písma učia, 
že každý človek má svojho anjela— strážou. Tento anjel-strážcá je 
pri nás stále od narodenia do smrti, je s nami na každom mieste, 
chráni nás, vnuká nám dobré myšlienky, varuje nás pred hriechom, 
prosí za nás Boha. Preto Cirkev vložila do sv. Liturgie v ektenii 
prosebnej modlitbu: „Anjela pokoja, verného strážcu a ochranou 
našej duše a tela, od Pána prosme". A aby veriacim pripomenula ich 
anjela-strážcu, každý pondelok v týždni zasvätila úcte anjelov, aby 
sme nezabudli im ďakovať našimi modlitbami a ich prosiť, aby nás 
chránili na každom kroku nášho života, pomáhali nám, prosili za 
nás a raz nás uviedli aj do kráľovstva Božieho. Zvlášť v našom ve
ku veľkého pohybu, ktorý neraz je  príčinou veľkých nešťastí, havá
rií, prosme anjela-istrážcu, aby chránil náš život v pokoji. Je  divné, 
že musím toto prízvukovať, avšak je skutočnosťou, že veriaci nejako 
zabúdajú na tohto nášho prvého pomocníka a  ochrancu. Vedia o 
ňom, avšak ako by nejestvoval, akosi ho prehliadame na svoju vlast
nú škodu. A veľmi zriedka, ba vôbec sa neobraciame o pomoc k 
svojmu anjelovi-strážoovi! A pri tom náš východný obrad nás na 
toto veľmi upozorňuje. Svätí Otcovia zložili veľmi ¡krásne modlitby 
k anjelom. Preto odteraz nezabudnime každé ráno v modlitbe hoci 
dvoma-tromi slovami obrátiť sa k anjelovi-strážoovi: „Anjel Boží, 
strážca môj, posväcuj, chráň, veď ma dnešného dňa"- Tiež učme svo
je deti denne pomodliť sa tú detskú modlitbu k  anjelovi-strážoovi: 
„Anjelíček — strážca môj, —  prosím, vždy len pri mne stoj. —  Po
máhaj mi láskavo, — sprevádzaj' ma malého. — Ako vo dne, tak aj 
v noci, — buď mi vždycky napomoci."

Možno taká malá modlitba zachráni naše dieťa, lebo často čítame

(Dokončenie z 1. str.)

ny Márie hovorí veľmi málo. Keď 
však tieto slová počúvame na svia
tok jej uvedenia do chrámu, majú 
osobitnú váhu. Spomíname si pa
miatku tej vážnej chvíle, keď malú 
trojročnú Máriu priviedli jej rodičia z 
Nazaretu do jeruzalemského chrámu, 
abY ju odovzdali službe Bohu.

Mária robí tým neobyčajnú obeť, 
pretože až do svojej smrti chce „mi
lovať . . .  Pána Boha svojho celým svo
jím srdcom, celou svojou dušou a  ce
lou svojou mysľou" (Mt 22, 37). Preto  
môžeme o nej naozaj povedať, že 
„Mária si zvolila najlepší podiel, kto
rý jej nebude odňatý" (Lk 10, 42). A 
za túto obeť odmenil ju Boh tým , že 
sa stala „predzvesťou spásy ľudstva", 
skrze ktorú uskutočnil Stvoriteľ svo
je plány (tropár Uvedenia). Stala sa 
Matkou Božou, „milostiplnou" a „po
žehnanou medzi ženami" (Lk 1, 28 ; 
42). A po svojom zosnutí získala naj
väčšiu odmenu zo všetkých svätých, 
keď sa stala „čestnejšou ako cheru
bíni a  neporovnateľne slávnejšou ako 
serafíni" — a všetci si ju ctíme „ako 
opravdivú Bohorodičku".

Staršia pani priniesla kňazovi na 
Službu Božiu.

— A na aký úmysel si prajete? —  
opýtal sa kňaz.

— Ako poďakovanie Pánu Bohu, 
ktorý nám dal v Márii takú krásnu a 
takú dobrú matku.

Bratia a sestry! Pocítili sme nie
kedy potrebu poďakovať sa Pánovi, 
že nám dal Máriu za našu duchovnú 
matku?

Sme vo vianočnom období. Od 
sviatku Uvedenia do chrámu Panny 
Márie spievame už na utierni vianoč
nú katavasiju: „Christos raždajetsja, 
slávite . . . "  Onedlho si znovu pripo
menieme vážnu udalosť v  dejinách 
spásy, keď „je všetko radosťou napl
nené, lebo z Panny sa narodil Kris
tus" (Pieseň na utierni po 50. žalme).

Vážme si túto udalosť a skutočnosť, 
že nám Boh skrz Máriu poslal na svet 
Vykupiteľa. Uctievaj si ju ako Matku 
nášho Boha, ako našu nebeskú M at
ku, mocnú a dobrú Orodovnicu pred 
Bohom, ktorá oroduje za odpustenie, 
našich vín, slabostí a nedostatkov.

František Dancák

NEVIEME ANI DEŇ, ANI HODINU

Je/lna zbožná legenda hovorí, že 
dávno, keď ešte chodil Spasiteľ po 
zemi, ľudia videli do budúcnosti, čo 
ich čaká, ako dlho budú žiť, ba aj 
kedy zomrú.

Raz Spasiteľ prechádzal popri osa
melom domčeku. Strecha deravá, mú
ry popukané, plot zhnitý a rozváľaný. 
Na opustenom mieste sedel starček a 
smutne sa pozeral pred seba.

Spasiteľ ho pozdravil a pýtal sa na 
príčinu jeho smútku. Prečo tak sedí 
a márni čas. Mohol by si strechu 
opraviť, postaviť nový plot. Ale star
ček smutne odpovedal: „A na čo by 
som to robil, veď zajtra popoludní 
zomriem".

Zarmútil sa Pán nad takou odpove
ďou a povedal si, že veru, nie je to  
dobre, keď ľudia vedia, kedy príde ich 
posledná hodina. A tak zastrel ľuďom  
budúcnosť. Ľudia prestali vidieť do



budúcnosti a tak nevedia, kedy udrie 
ich posledná hodina.

Je  to legenda, ale veľmi poučná. 
Veď „je ustanovené, že ľudia raz zo
mrú a potom príde súd", hovorí Písmo 
(Žid 9, 27). A táto Božia pravda nás 
nabáda, že máme žiť a  pracovať tak, 
ako keby náš život nemal konca. Veď 
ako by to vyzeralo, keby ľudia vede
li, kedy zomrú. Nepracovali by, len 
čakali na smrť. Jeden v chráme v 
modlitbách, druhý pri poháriku . . .

Keď filozofovi Anaxagorasovi (460 
—430 pr. Kr.) oznámili, že jeho smrť 
je blízko, povedal: „Tento zákon už 
dávno dala príroda mne aj iným".

Áno, všetci musíme zomrieť. Skrz 
jedného človeka prišiel na svet hriech  
a skrz hriech prišla smrť. Prešla na 
všetkých ľudí, lebo všetci sme zhre
šili v Adamovi (Rim 5, 12).

Pri šachovej hre všetky figúrky m a
jú svoje určené miesto na šachovnici. 
Ale po hre sa pohádžu a ležia v ška
tuli. Tak je to aj s ľuďmi. N a zemi 
majú svoje miesto, hodnosti a posta
venie. Keď však tento život skončí, 
všetci prídu do jednej zeme. „Všetko 
veruŕ všetko má rovnaký osud" (Kaz
9, 2).

Smrť však neprichádza rovnako. 
Často prichádza nečakane a  náhle. 
Pekne to vyjadril Spasiteľ v podoben
stve o boháčovi (Lk 12, 16—21). A 
v podobenstve o desiatich pannách 
napomína: „Preto bedlite, lebo nevie
te ani deň, ani hodinu" (Mt 25, 13)!

Nečakaná smrť, ktorá potvrdzuje 
tak aj dávne múdroslovie nášho ľudu, 
že „nevieme dňa, ani hodiny", postih
la už mnohých.

Latinský historik a rímsky štátnik 
Gaius Julius Caesar, známy aj ako re 
form átor starorímskeho kalendára, 
umrel roku 44 pr. Kr. zavraždený svo
jím adoptívnym synom Brutom. Veľký 
španielsky maliar Esteban Murillo 
umrel roku 1682 počas maľovania. 
Pri zostupovaní z lešenia sa pošmykol 
a pádom na dlažbu sa zabil. Tragic
ká bola i smrť francúzskeho rom áno
pisca A. F. Prévosta de Exilles ( t  
1773), autora známej „Manon Les- 
cautovej". Cestou z kláštora dostal in
farkt. Tu treba poznamenať, že hoci 
ešte žil, felčiar ale v domienke, že je 
mŕtvy, začal ho pitvať a tým  ho vlast
ne zabil. Ruského dramatika Alexan
dra Sergejeviča Gribojedova (autora 
Útrap z rozumu) zabili roku 1829 za 
nepokojov v  Teheráne, kde bol vys
lancom. Arménsky spisovateľ Chača- 
tur Abovian r. 1848 záhadne zmizol a 
dodnes sa nevie, čo sa s ním stalo. 
Rakúskeho dramatika Oedoena von  
Horvátha za prudkej víchrice zabil v 
Paríži na Champs Élysés padajúci 
100-ročný gaštan (Údaje podľa kalen
dára Pútnik svätovojtešský 1971, str. 
134).

Hľa, koľko smrti iba z mnohých 
tých, čo odišli náhlou a nečakanou  
smrťou. Nám veriacim kresťanom  
akoby to nahlas pripomínalo tie več
ne aktuálne slová: Memento mori! 
Pamätaj, že zom rieš! Že naozaj ne
vieme ani deň, ani hodinu. Preto z 
toho dôvodu cirkev svätá nás často 
vyzýva k modlitbe za dobrú a  šťast
nú smrť> aby sme boli vždy priprave
ní, až nás povolá Pán. Preto „od náh
lej a neočakávanej smrti, ochraňuj 
nás. Pane!"

František Dancák

v novinách o zázračnej záchrane dieťaťa v nebezpečenstve, keď v 
tom istom prípade veľa ľudí zahynulo. Avšak až vo večnosti sa do
zvieme, koľko nám pomohol a koľko ráz nás zachránil náš anjél- 
strážca. Preto modlitby k anjelovi nezabúdajme. Na utiemi tohto 
sviatku čítam,e: „Vy, ktorí vždy stojíte pred strašným trónom ..  . 
osvieťte nás, odháňajúc tmu hriechov; nás, ktorí váš sviatok svetlo 
oslavujeme a vrúcne sa modlite, aby sme sa zachránili od nešťastí."

Teda v tento isviatok choďme do chrámu, aby sme boli v „zbore 
anjelov a ľudí" na oslave Boha, aby sme tak raz boli aj v „zbore 
anjelov'' vo večnosti- A, zachraňujúc naše duše, v tento sviatok 
obráťme sa modlitbou k Božím anjelom slovami tro-pára a komdáka 
tohto sviatku:

„Nebesnych vojinstv archistratizi, molim vas prísno -my nedostoj- 
niji, da vašymi molitvami ohradíte nas krovom kryl neveščestven- 
nyja v-ašeja slávy, sochraňajušče ny pripadajuščyja priľižno, i vopi- 
juščyja: o t bid izbavite ny, jako činonačaľnicy vyšmich sil."

„Archistratizi Božiji, služitelije božestvennyja slávy, anhelov na- 
čaľnicy i čelovikov nastavnicy, poleznoje nam prosíte i veliju milosť, 
jako bezplotnych archistratizi".

„Vojvodcovia nebeských vôjsk, ustavične vás prosíme, my .nehod
ní: —  Pomáhajte nám svojimi modlitbami. Chráňte nás záštitou svo
jej slávy. My vám úctu vzdávame a  vrúcne voláme: „Vysloboďte nás 
z bied, kniežatá nebeských mocností."

„Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, kniežatá anjelov 
a ochrancovia ľudí, vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, 
lebo vy ste vodcovia duchovných Síl."

Bolo by veľmi dobré, keby sme sa tieto modlitby naučili naspa
mäť a ich odriekali každé ráno idúc z domu, a s rodinou každý poin- 
deloik —  v deň anjelov —  ich zaspievali. Uvidíte a  pocítite Božiu 
milosť, pomoc a ochranu anjelov nad vami.

(Poznámka: V našom obrade v kalendári je ešte uvedená pamiatka sv. Mi
chala Archanjela 6. septem bra — je to pamiatka zázračnej záchrany jeho chrá
mu od zničenia v Koäosajoch vo Frýgii (v 4. storočí), a okrem toho je ešte 
pamiatka Archanjela Gabriela, ktorý zvestoval Prečistej Panne Márii narodenie 
Božieho Syna, a je to v  nasledujúci deň po Zvestovaní (26. marca), a 13. júla 
oslava zázračných zjavení Archanjela Gabriela.

V západnom obrade sa oslavujú všetci archanjeli — Michal, Gabriel a Ra- 
fael 29. septembra a spomienka anjelov strážcov je vždy 2. októbra.

Uvedenie Prečistej Panny Márie do chrámu
21. 'novembra slávime sviatok Uvedenia Prečistej Panny Márie 

do chrámu. Tento sviatok nám podáva udalosť z detstva Panny Má
rie- Má svoj základ v tradícii Cirkvi a v apokryfických knihách 
predovšetkým v Protoevanjeliu Jakuba a Pseudoevanjeliu Matúša
o narodení Prečistej Panny Márie. Z týchto žriediel sa dozvedáme, 
že rodičia Prečistej Panny Márie sv. Joachim a Anna ako bezdetní 
sľúbili, že keď budú mať dieťa, obetujú ho na službu Bohu v Jeru
zalemskom chráme. Narodila sa im dcérka Mária a keď už mala 
tri roky, rodičia ju odviedli do Jeruzalemského chrámu na službu 
Bohu a tam ostala, dokiaľ sa nestala dospelou. Túto udalosť oslavu
je sviatok Uvedenia Prečistej Panny Márie do chrámu.

Prvé údaje o slávení tohto sviatku sú v našej Cirkvi z 5. storočia, 
avšak všeobecne rozšíreným a ustanoveným sa stal tento sviatok 
až v 8. storočí, ako to vidíme z kázní konštantinopolských patriar
chov sv. Germana (7 i5— 730) a sv. Tarasa (784— 806). V 9- storočí 
tento sviatok už bol všeobecne slávený. Nazýval sa Sviatok Presvä
tej Bohorodičky, keď bola privedená do chrámu Božieho, majúc tri 
roky. Bohoslužobné texty na tento sviatok zložili Gregor Nikoméd- 
ský (9. stor.). Sergej Svätohorec a Bažil Pagariot. V západnej Cirkvi 
tento sviatok začali sláviť v 14. storočí a v 15. storočí sa rozšíril už 
po celej Európe a slávil sa v ten istý deň ako vo východnej Cirkvi, 
teda 21. novembra.

Bohoslužobné texty tohto sviatku ospevujú udalosť uvedenia do 
chrámu Prečistej Panny Márie a oslavujú dôstojnosť Božej Matky, 
ospevujúc jej bohomaterstvo, panenstvo, svätosť a zastupiteľstvo. -

Ospevujúc bohomaterstvo, bohoslužba nazýva Prečistú Pannu: - 
„Ty si ohrám Boží"' „chrám božský", „chrám posvätený", „chrám, 
.ktorý má umiestniť Božieho Syna" a pod. Panenstvo a nepoškvrne-



nosť Prečistej Panny Márie bohoslužba tohto sviatku takto velebí: 
„Trón svätý", „Panna nepoškvrnená", „Panna čistá'', „Panna jediná 
a nepoškvrnená", „Matka Slova života'', „Panna Matka Božia", 
„Pred začatím si prečistá'' atď.

Vidíme, že bohoslužobné texty tohto sviatku podávajú všetku 
náuku o Presvätej Bohorodičke: o jej bohomaterstve, panenstve, ne
poškvrnenom počatí, svätosti, orodovníctve za nás. A keď my to 
zvelebujeme, stávame sa nositeľmi Božích milostí, ktoré svojimi 
modlitbami nám v tento sviatok vyprosuje Prečistá Panna Mária-

Avšak tento sviatok nám zvestuje aj príchod Ježiša Krista, naro
denie Kristovo. Od tohto dňa Cirkev začína na utierni oslavovať 
príchod Kristov spievajúc: „Christos raždajetsja, s lá v ite ...“ A toto 
hlása aj tropár tohto ¡sviatku:

„Dnešný sviatok nám pripomína dobrotu Božiu a je predzvesťou 
spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Painna. Všetkým 
zvestuje príchod Krista. Aj my ik nej radostne volajme: Raduj sa, 
Mária, skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány."

Ano, sviatok Uvedenia do chrámu Prečistej Panny Márie nám 
zvestuje príchod Kristov, aby sme otvorili dvere našioh duší, aby 
v nás prebýval Kristus— Boh. Buďme na bohoslužbe v ohráme v  ten
to sviatok, ako nás 'k tomu volá stichira lítie sviatku: „Poďte, všet
ci veriaci, oslávme jedinú Nepoškvrnenú. O nej už proroci predpo
vedali. Teraz uviedli do chrámu tú, čo už pred vekmi bola určená 
za Matku Božiu. V plnosti časov sa skutočne stala Bohorodičkou. 
Na jej príhovor. Pane, udeľ nám svoj pokoj a hojné milosrdenstvo."

Ano, v tento sviatok na príhovor Prečistej Bohorodičky dostáva
me pokoj a veľiké milosti. Avšak tento sviatok, táto udalosť nás 
privoláva k povinnosti nasledovať rodičov Prečistej Panny Márie 
sv. Joaohima a Annu, a ako oni, aj my máme učiť naše deti službe 
Bohu. Sv. Joachim a Anna sami priviedli svoju dcérku do chrá
mu na službu Bohu. A keby sme z celej náuky tu povedanej o  tom
to sviatku všetko zabudli, nikdy nesmieme zabudnúť, že tento svia
tok naz v roku nám ukazuje na naše deti a na našu povinnosť pred 
Bohom voči deťom: učiť ich poznávať Boha, učiť ich žiť podľa De
satora Božích prikázaní, viesť ich do Božieho chrámu, zabezpečiť im 
spásu.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh trojosobný —  Najsvätejšia Trojica

Božie zjavenie, stvorený svet a náš rozum nás učiia, že je len 
j e d e n  Boh. Prorok Izaiáš hovorí: „Ja  som Pán a iného niet, okrem 
mňa nieto Boha" (Iz 45, 5). V Piatej knihe Mojžišovej (6, 4) čítame: 
„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný". Pri vyhlásení Desiatona 
na hore Sinaj Pán Boh povedal: „ Ja  som Pán, Boh t vo j . . .  Nebu
deš mať iných bohov okrem mňa!" (Výah 20, 2— 3). Aj Ježiš Kristus 
vždy hovorí len o jednom Bohu: „Mňa oslavuje môj Otec, o ktorom 
vy hovoríte, že je vaším Bohom" (Jn 8, 54). A -apoštol Pavol v Liste 
Korinťanom hovorí: „My máme len jediného Boha, od ktorého všet
ko pochádza" (1 Kor 8, 6).

Boíh jestvuje od vekov. Ľudia iho uznávali, uctievali, avšak ho 
n e p o z n a l i .  Nevedeli ani jeho meno. A Boh sám sa nazval, „ Ja  
som, ktorý som" (Vých 3, 14). Tým menom, ktorým sa Boh nazval, 
„Ja som, ktorý som", teda „Ten ktorý je", po hebrejsky Jahve, —- 
nemožno bolo Boha nazvať a miesto toho používali iné mená, ako 
Adonai (Boh), Pán. —  Toto je všetko, čo za dlhý čas ľudia o Bohu 
vedeli. Viac o Bohu nevedeli. Vnútorný život Boha akoby zakrývala 
neprehľadná tma. Avšak z času na čas začala sa tma rozplývať. 
Cím viac sa blížil príchod Kristov, začíname hoci nejasne, ale predsa 
vidieť jedno — druhé z tajomstva vnútorného života Boha a pred 
nami ¡pomaly — pomaly z o b r a z u j e  sa Najsvätejšia Trojica.

Najsvätejšia Trojica pozostáva v tom, že v jednom pravom Bohu 
sú skutočne tri rozdielne Božie osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Kaž
dá z troch božských osôb je pravý Boh, ale spolu sú jediný Boh. 
Spôsob ich božského bytia nazýva sa tajomstvom Najsvätejšej Tro
jice. Najsvätejšia Trojica je najhlbším tajomstvom viery.

Už Sväté písmo Starého zákona naznačuje Najsvätejšiu Trojicu,

SEDEM SKUTKOV TELESNÉHO  
MILOSRDENSTVA

7. Mŕtvych pochovávať

Úcta k zomrelým je veľkou potre
bou ľudského ducha a je zakorenená 
u všetkých národov, kresťanských i 
nekresťanských. Je  v  ľudskej prirodze
nosti, že človek chcel mať nablízku 
svojho drahého zosnulého, ktorého 
miloval a  s ním žil. Preto ho pocho
vával na vybrané miesto, na jeho 
hrob postavil pomník, kládol kvety, 
zapaľoval svetlá a  konal modlitby.

Toto vedomie nás naplňuje myš
lienkou, aby sme našich mŕtvych s 
úctou pochovávali a zúčastňovali sa 
na pohrebe podľa príkladu obyvate
ľov m esta Naim (Lk 7, 11 — 16). Tak 
je to u všetkých národov, hoci v rôz
nych podobách.

V starom  zákone čítame, že Abra
hám pochoval Sáru a kúpil pre jej 
hrob zvláštne miesto (Gen 23, 19 —  
20). Izák a  Izmael pochovali Otca Ab
rahám a v  rodinnej hrobke vedľa Sáry 
(Gen 25, 8 — 10). Tobiáš sa vyzname
nal v pochovávaní mŕtvol (Tob 1, 
2 0 ) . . .

Kresťanstvo ako učenie lásky k blíž
nemu, ktoré sa rýchle šírilo po celom  
svete, svojím nazeraním na posm rt
ný život človeka vtislo svoj ráz i do 
spôsobu pochovávania mŕtvych, kto
rý stále je a bude udržovaný.

Prví kresťania pochovávali svojich 
mŕtvych na spoločné miesta, ktoré 
nazývali — svätými miestami, poľa
mi, cintorínmi. Pokiaľ kresťanstvo 
nebolo uznané rímskym štátom, 
mŕtvych pochovávali v  Ríme do pod
zemných chodieb, zv. katkomb. V dl
hých podzemných chodbách vytesali 
do steny otvory, do ktorých vkladali 
telá zomrelých. Keď kresťanstvo dos
talo slobodu, rozšíril sa obyčaj ukla
dať telá zomrelých do zeme. Telá bo
li ukladané do zeme v rakvách, kto
ré mali dnešnú podobu.

Pôvod a základ kresťanského pohre
bu spočíva v  samom názore Cirkvi na 
telo človeka ako na posvätný chrám  
duše. Podľa slov sv. apoštola Pavla 
aj telo sa zúčastní v budúcom živote. 
Oblečie sa do rúcha neporušiteľného 
(1 Kor 15, 53). Historický podklad k 
pochovávaniu zomrelých bol daný naj
mä pochovaním prečistého tela náš
ho Spasiteľa. A tak podľa príkladu 
prvých kresťanov už od založenia 
Cirkvi až dodnes telá zomrelých kres
ťanov vystavujú sa určitým formám  
a cirkevným obradom.

Láska k drahým, ktorí sú už mŕtvi, 
prejavuje sa nielen v  dôstojnom po
chovaní, ale aj v  spomienkach. A to  
nielen z tej formálnej stránky, ale aj 
v modlitbách, ako najužitočnejšej služ
be pre zomrelého.

Nás veriacich táto spomienka na 
mŕtvych presvedčuje, že podobne, ako 
my tu na zemi modlíme sa za nich, 
aj oni, nachádzajúc sa bližšie k Bohu, 
orodujú za nás.
Ú cta k mŕtvym nás spája s pokole
ním minulých rokov, práve tak, ako 
láska k deťom spája nás s pokolením 
budúcim, sú to veľmi krásne prejavy 
ľudskej solidarity, ľudskej spolupatrič
nosti, výraz tajomných zväzkov, kto
ré tvoria z ľudí rodiny a  národy, bá 
celé ľudstvo. Ak teda niekto zomrie



z našich blízkych, s úctou ho pocho
vajme. Radi s? tiež zúčastňujme aj 
na pohreboch našich blížnych, čo bu
de akoby zálohou, že ak príde náš čas, 
aby nás bol kto s láskou vyprevadiť.

František Dancák

VERNÝ PRIATEĽ

Mirko bol veselý a  nadaný mladík. 
Študoval na Vysokej škole technickej. 
Bol chápavý a dobrosrdečný. Jeho  
spolužiaci mali v ňom oporu. Ak nie
čo neporozumeli z výkladu profeso
ra, boli isti, že Miro im to v  interná
te vysvetlí. A nemýlili sa. Miro kaž
dému ochotne pomohol. Svoj výklad 
vedel vždy okoreniť priliehavým žar
tom , čím si získaval vždy väčšiu ob
ľubu. Ako odmenu od každého poža
doval žart. Nemuselo to byt hneď. 
Stačilo, ak ho povedal, až ho niekde 
počul. Miro tak mal zásobu žartov, 
ktorými vedel obveseliť ľudí pri kaž
dej príležitosti. Ale žarty nielen pre
beral. Bol bystrozraký, všímal si m a
ličkostí a  utvoril sám žarty, ktoré sa 
jeho kam arátom  páčili najviac. Preto  
bol stredom pozornosti, kde sa obja
vil. Získal si tak priazeň poslucháčov 
a profesorov.

Vyštudoval a  dal sa s chuťou do 
práce. I v  zamestnaní vynikal a stal 
sa obľúbeným u kam arátov a  robot
níkov. Každý vycítil jeho dobropraj
né srdce. Jednako bol pre svojich 
spolužiakov sklamaním. Čakali, že sa 
svojím nadaním a prácou vysoko vy
švihne. A Miro nejavil túžbu po vy
sokých m iestach; najviac si vážil mi
lých statočných ľudí a  vyhľadával ich 
spoločnosť. A zas bol chorľavý. Len  
čo vyšiel z jednej choroby, číhala na 
neho druhá. A tak bol rád, že si m o
hol zastať miesto strojného inžiniera, 
netúžil po vyššom postavení.

Pre svoje slabé zdravie sa ani ne
oženil. Jeho kolegovia, a  i robotníci 
ho doberali, aby nezostal starým  mlá
dencom. Ale on im pohotovo odpove
dal, že radšej zostane on starým  m lá
dencom, ako by mali po ňom zostať 
vdova a siroty.

Mal brata Milana, ktorý mal štyri 
deťúrence. Miro ich mal veľmi rád. 
Chodieval k nim ako k svojim. Zav
še ich prekvapil darčekom, zažarto
val s nimi. Preto sa vždy tešili jeho 
návšteve a prosili ho, aby prišiel čím 
častejšie. Mirko videl, že deti ho majú  
rady, ale neušlo mu, že ich matka 
Erika, nie je s ním spokojná. Zavše 
sa jej málilo, čo im dal. Počítala, koľ
ko m á príjmov a  koľko mohol dať. 
Sírila to i medzi ľuďmi; nafukovala 
jeho príjmy a podceňovala dary, ktoré  
dával jej deťom. Došlo to i do Miro
vých uší. Ale on sa len zasmial a  sprá
val sa k nej, akoby o ničom nevedel.

Miro bol rád, že pri svojom cha
trnom  zdraví dosiahol šesťdesiatku. 
Cítil, že už nevládze pracovať a tak  
odišiel do penzie. Mohol si dovoliť 
vlastnú domácnosť, ale bál sá samoty. 
Miloval spoločnosť a  preto sa rozho
dol odísť k bratovi. Bude pomáhať 
jeho deťom, žartovať s nimi a  bude 
mu dobre. Povedal bratovi, že po svo
jej smrti všetko nechá jemu, za  živo
ta mu bude platiť za byt i celé zao
patrenie. B rat i jeho žena súhlasili. 
Miro hľadel, aby sa im dobre odvďa
čil. Zavše im pridal, deti Obdaroval,

a to viackrát: 1. Boh hovorí o sebe v množnom Čísle: „Učiňme člo
veka na náš obraz, nám ipodobný" (1 Mojž .1, 26). 2- Náznakom Naj
svätejšej Trojice Božej je trojité požehnanie,, ktorým, podľa nariade
nia Božieho mali .kňazi požehnávať izraelitov a v ktorom.trikrát sa 
spomína meno „Pán" (3 Mojž 24— 26), —  taktiež trojité volanie 
Serafínov „Svätý, Svätý, Svätý je Pán zástupov'' —  vo videní, kto
ré mal Izaiáš v nebi. (Iz 6, 3). 3. Avšak Starý zákon naznačuje aj jed
notlivé osoby Najsvätejšej Trojice: tak očakávaného Mesiáša Boh 
posadí po svojej pravici (Ž 109, 1), Mesiáš, ako Emanuel (Boh s na
mi) a Boh mocný (Iz 7, 14 a 3, 5), o ktorom hovorí Boh „Syn môj si 
Ty, a ja  som ťa dnes (t. j. večne) splodil" (Ž 2, 7). Mesiáš je teda 
Bohom a predsa rozdielna osoba od Boha Otca, ktorý ho splodil 
a po pravici ktorého má sedieť. Starý zákon naznačuje aj tretiu 
Božiu osobu —  Ducha Božieho, ktorému sa pripisuje stvorenie 
(Z 32, 6; 103, 30), posvätenie ľudí (Ez 36, 27), rozdávanie Božích 
darov (Iz 11, 2— 3; Joel 3, 1.)

Tieto a ešte veľa podobných miest naznačovali obraz Svätej Tro
jice, avšak všetko toto bolo ešte nejasné. Až prišiel Ježiš Kristus 
a odkryl nám tajomstvo Svätej Trojice. Keby nám Kristus neodkryl 
tajomstvo Svätej Trojice, ľudský rozum k tomu by nikdy nedošiel 
vlastnými silami, —  hovorí sv- Tomáš Akvinský.

S príchodom Krista nastáva jasnosť v poznaní Boha. Až Kristus 
nám ukázal, že existujú tri Osoby v jedinom Bohu.

Až v Novom zákone učenie o Najsvätejšej Trojici je výslovné.
Najsvätejšia Trojica sa spomína pri štyroch významných udalos

tiach zemského života Ježiša Krista: pri zvestovaní jeho Vtelenia: 
„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni a preto 
aj to sväté, čo sa z teba narodí, bude sa volať Božím Synom" (Lk
1, 35). Pri Kristovom pokrstení: „Duch Svätý v telesnej podobe ako 
holubica zostúpil na Neho a z neba sa ozval hlas: „Ty si môj milo
vaný Syn, v tebe sa m,i zaľúbilo" (Lk 3, 22). —  Pri Poslednej večeri 
hovorí Ježiš: „Ja budem prosiť Otca a dá vám iného Utešiteľa, 
aby bol naveky s vami. Ducha pravdy". „Utešiteí, Duch Svätý, kto
rého Otec pošle v mojom mene, te,n vás všetkému naučí" (Jn 14, 16; 
14, 26). —  Pri nanebovstúpení Ježiš hovorí: „Učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28, 19). Tu 
sú jasne spomenuté tri rozdielne osoby a súčasne jedno Božstvo, 
v mene ktorého majú krstiť.

Listy Apoštolov a ostatné spisy Nového zákona tiež spomínajú 
tri božské osoby: „Ktorých Boh Otec predpoznal a  Duch Svätý po
svätil, aby boli poslušní Ježišovi Kristovi a skropení jeho krvou" — 
píše apoštol Peter (1 Pt 1, 2), a apoštol Pavol takto žehná: „Milosť 
nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i dary Svätého Ducha 
nech sú s vami všetkými" (2 Kor 13, 13).

Teda Božie zjavenie nás učí, že Boh je  len jeden, ale ¡ihneď do
dáva, že v jednom Bohu sú tri božské Osoby: Otec, Syn a Duch Svä
tý. Každá z troiQh božských Osôb je opravdivý Boh: Otec je oprav
divý Boh, Syn ije opravdivý Boh, Duch Svätý je opravdivý Boh. I 
keď každá z troch božských Osôb je opravdivý Boh, nie sú traja bo
hovia, ale len jeden Boh.

Najdávnejšie bohoslužobné texty podávajú vieru prvotnej Cirkvi 
v Najsvätejšiu Trojicu, napr. prežehnávanie sa znakom kríža, — 
slová: Sláva Otcu i Synu i Duahu Svätému, —  rôzne požehnania: 
„Požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna i Ducha Svätého , .  
„Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný", „Krstím ťa v mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha" atď.

Svätí Otcovia od najstarších dôb napr. sv. Klement ( f  101), sv- Ig
nác, biskup antiochijský (Ť107) a ¡po nich ďalší v každej dobe učia
o Najsvätejšej Trojici a poukazujú na všeobecný súhlas predošlých
kresťanských vekov.

Dokazujú vieru v Najsvätejšiu Trojicu aj cirkevné dejiny. Keď 
niekto začal hlásať bludné učenie o Najsvätejšej Trojici či jednotli
vých osobách Najsvätejšej Trojice (napr. Arius, Macedónius), ihneď 
bol zvolaný všeobecný cirkevný , koncil, a ten .posúdil také učenie, 
odsúdil hó a dal jasnú náuku Cirkvi. ' . "

V Svätú Trojicu verili .apoštoli, .-ale a j 'prví kresťania. Dokázuju 
to katakomby. —  Katakomby —  sú vefké a dlhé podzemné chodby,



kde s,a počas prenasledovaní skrývali kresťania. Tam mali svoje 'ka
plnky, tam počúvali Božiu Službu a tam na stenách katakomb vy
jadrovali v písaniach a kresbách svoju vieru. Je  to dôkaz historic
ký-. Tieto katakombY ešte sú a dokazujú, že prví kresťania verili 
v jedného Boha v Svätej Trojici. Napr. .iiad hrobmi v katakombách 
sú také nadpisy: „Vivas in Deo —  Ži v  Bohu", „Ponti, vivas in Deo 
Christo — Pontius, ži v Bohu Kristu", „Vivas in Spirito Sancto — 
Zi v Duchu Svätom". Svoju vieru v Svätú Trojicu prví kresťania 
vyjadrovali aj obrazmi, kresbami na stenách katakomb. Na vyjadre
nia Svätej Trojice napr. používali znak trojuholníka a pri ňom na
písali písmena A a O (alfa >a omega —  počiatok a koniec). Neskoršie 
prví kresťania Svätú Trojicu už aj maľovali.

Apoštolské vyznanie viery (Symbol viery) vyznáva Boíhia Otca 
všemohúceho, Ježiša Krista, Syna Jeho jediného i Svätého Ducha. 
A Symbol viery v znení n i c e j s ko - carihr ad skom1 hovorí o každej bož
skej osobe obšírnejšie "

„Viruju vo jedinoho Boha

Otca vsederžiteľa, Tvorca neba 
i zemfi, vi elitným že vsim i ne- 
vidimym.

I vo jedinaho Hospoda Isusa 
Christa, Syna Božija, jedinorod- 
naho, iže ot Otca roždennaho 
prežde vsich vik. Svitá o t svitá. 
Boha istinna ot Boha istinna, 
roždenna, nesotvorenna, jedino- 
suščna Otcu, imže vsja byša. Nas 
radi čelovik i našeho radi spase- 
nija, sšedšaho s nebes . . .

I v Ducha Svjataho, Hospoda, 
životvorjaščaho, iže o t Otca i 
Syna isohoďaščaho, iže so Otcem 
i Synom spoklaňajema i soslavi- 
ma, hlaholavšaho proroki."

„Verím v jedného Boha 
Otca všemohúceho, Stvoriteľa 

neba i zeme, všetkých vecí vidi
teľných i neviditeľných.

I v jedného Pána Ježiša Kris
ta, jednorodeného Syna Božieho, 
zrodeného z Otca pred všetkými 
vekmi. Svetlo zo Svetla, pra
vého Boha z Boha pravého. Zro
deného, nie stvoreného-, jednej 
podstaty s Otcom, skrze ktorého 
bolo všetko stvorené. Ktorý pre 
nás ľudí a pre naše spasenie zo
stúpil z nebies . .  •

I v Ducha Svätého, Pána a 
Darcu života, ktorý vychádza z 
Otca i Syna, ktorému sa spolu 
vzdáva s Otcom i Synom poklo
na a  sláva, ktorý hovoril skrze 
prorokov."

poradil ako najlepšie vedel. Ba i vtip
mi sa usiloval udržať dobrú náladu v 
dome.

No švagriná ho pozorovala. Ak dai 
niekomu z ďalších príbuzných čo 1 
len maličkosť, bola nadurdená, v ku
chyni hádzala so všetkým, čo jej priš
lo pod ruky, všemožne sa snažila 
dať mu najavo svoju nevôľu. A nech 
to urobil ako tajne, dozvedela sa o 
tom. Miro sa robil, akobv sa nič ne
dialo, ale otravovalo mu to život.

Miro ťažko ochorel a umrel. Pocho
vali ho za veľkej účasti ľudí. N a hrob  
mu dali jednoduchý drevený kríž. 
Všetci čakali, že mu po čase posta
via pomník, ale čakali márne. Keď to 
poniektorí pripomínali Erike, odsekla 
im :
—  Pomník nech postavia tí, ktorým  
rozdával a  nič za to nedostal. A ko
nečne o pomníku medzi nami nebola 
nijaká reč.

A tak Mirov hrob zostal bez pom
níka päť rokov. Nikto už nemyslel, že 
by ho dakedy mal. Ale cestoval tade 
Mirov dávny spolužiak Slavo, ktorý 
sa dopočul o jeho smrti a chcel sa 
pomodliť na jeho hrobe. Do očí mu 
udrel nízky drevený kríž, ktorý sa 
vynímal spomedzi pekných kamenných 
pomníkov ostatných hrobov. Úprim
ne ho to zabolelo, že človek, čo toľ
kým pomáhal, nemá slušný pomník. 
Šiel do kamenárstva, objednal a  vy
platil kamenný kríž i náhrobok. Keď 
to ľudia videli, hovorili:
—  To je verný priateľ.

Verný priateľ aj po dlhých rokoch 
nezabudne na dobrého priateľa a  po
slúži mu aj vtedy, keď už nemôže od 
neho nič čakať.

Dr. Ján  Bubán

BOH J E  SPRAVODLIVÝ

a počas života ľudí k nim zhovievavý
V Bohu spravodlivosť, láska a  mi

losrdenstvo je jedna a  tá  istá nesmier
na, nekonečná a večná dokonalosť.

Božia spravodlivosť m á dvojaký 
predmet a cieľ: trestať zlo a  odme
ňovať dobro. Oľutujme minulosť, 
chráňme sa hriechu v prítomnosti a 
náš dobrý Otec nebude k nám prísny, 
ale dobrý a  plný lásky.

Varujme sa teda hriechu, znášajme 
z lásky k Bohu strasti svojho života 
a nemusíme sa obávať trestu. Jedine 
neoľutovaný hriech spadá pod údery 
božskej spravodlivosti, ktorá je tak  
obdivuhodná, keďže je taká plná zho
vievavosti a  pomalá k úderom!

Boh trpezlivo očakáva návrat nás 
márnotratných synov. Povzbudzuje 
nás, nalieha na nás, prosí nás, aby 
sme sa spamätali, prebudili a  vrátiUi 
do otcovského domu. Boh by mohol 
opustiť dušu po jedinom smrteľnom  
hriechu a  ju zavrhnúť! Ale nie! On 
trpezlivo očakáva deň, keď sa duša s 
ľútosťou márnotratného syna navráti 
do otcovského domu! Tento dobrotivý 
Otec nielenže odpusti vinníkovi po 
dobrej svätej spovedi všetky jeho 
hriechy, ale vráti mu v  plnej hodno
te aj svoje božské priateľstvo. Vráti 
mu svoju milosť so všetkými darmi, 
ktocé prináša. Oživi jeho zásluhy, 
ktoré získal pred nevernosťou a  vráti 
mu právo na taký stupeň slávy, aký 
si zaistil ešte pred spáchanim smrteľ
ného hriecliu.

Nicejsko-carihradský Symbol viery — meno m á od prvých dvoch všeobec
ných koncilov. Na.1 prvom v Nicei r. 325 — bol podstatne doplnený apoštol
ský symbol, a  na druhom koncile v  Konštantinopole (Carihrade) r. 381 bol do
ložený širší text o Svätom Ducfci-

Toto všetko učí Cirkev na základe Božieho zjavenia daného nám 
v Novom zákone samým Ježišom Kristom.

Sväté písmo ako Božie zjavenie podáva dôkazy, že každá z osôb 
Najsv. Trojice je Bohom, je skutočnou osobou, a je rozdielnou oso
bou od dvoch ostatných. Tak:

1. Sväté písmo často nazýva Boha Otcom, ktorý je  nia nebesiach, 
je Pánom neba a  zeme, vidí v skrytosti (Mt 5, 16; 5, 48; 6, 18; 11,
25), odpúšťa hriechy, odmeňuje (Mt 6, 14— 18), miluje tých, čo mi
lujú Syna (Jn 16, 27).

Už meno „Otec" označuje osobu, osobu rozdielnu od Syna a Du
cha Svätého.

2. Druhá osoba —  Syn, je vlastným Božím Synom (Rím 8, 32), 
výslovne sa nazýva Bohom; „Bohom bolo to Slovo" (Jn 1, 1), „Kris
tus je Boh nad všetkými" (Rim 9, 5), je  večný, bol od počiatku (Jn
1, 1), skôr, než vznikol svet (Jn 1, 1; 17, 5), teda bol večne- i

Meno „Syn" tiež označuje osobu. Boh— Syn dokonale pozná Otca ' 
(Mt~il, 27), prišiel na svet, vyučuje, koná skutky Otca, posiela Svä- j 
téhio Ducha (Jn 1, 1; 1, 18; 10, 38; 15, 26). Mená —  Otec, Spi;, ho- : 
varia o rozdieli medzi Otcom a Synom. A keď Syn posiela Svätého | 
Ducha (Jn 15, 26), je rozdiel imedzi Synom a Svätým Dudhom.

„Ja ,a Otec sme jedno" —  čiže sú dvoma osobami a zároveň jed
no.

Napr. keď apoštol Filip hovorí „Pane, ukáž nám Otca", (Jin. 14,
8) Kristus odpovedá: „Kto vidí mňa, vidí .aj Otca" (Jn 14, 9).

Kristus hovorí tiež, že vyslyší naše modlitby.- „Keď budete teda 
prosiť niečo v mojom mene, urobím -to" (Jn. 14, 14) a že ich vyslyší



Keď Boh tak ochotne odpúšfa uráž
ky, učinené jeho Velebnosti, o čo 
ochotnejšie odmení naše dobré skut
ky! Všetky práce a dobré skutky, kto
ré rozsievame počas nášho života, bu
dú raz s úctou pozbierané a všetko 
bude spravodlivo odmenené! Táto od
mena bude presne úmerná stupňu lás
ky, ktorú vkladáme do každého nášho 
skutku!

A tak sme obklopení zo všetkých 
strán nekonečnou Božou dobrotou! 
Akože sa môžeme znepokojovať, keď 
uvažujeme o Božej spravodlivosti?! 
Jedine hriech nás môže znepokojovať, 
jedine hriechu sa musíme chrániť, je
dine hriech je naše najväčšie nešťastie 
tu i vo večnosti.

Boh je spravodlivý, ale aj zmierlivý 
až do našej smrti.

Boh nás nikdy neopúšťa, aj keď 
nadíde chvíľa, aby sme sa rozlúčili 
so zemou a so všetkými drahými. On 
nás sprevádza aj na druhom svete a 
uvedie nás na miesto určené nám od 
večnosti. Smrťou ideme k Otcovi, kto
rý nás zahrnie všetkým najlepším, čo 
ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, 
ani srdce ľudské ešte nikdy neskúsi
lo! Smrť je trest za hriech. Keby ne
bol býval spáchaný hriech, smrť by 
nemala moc nad nami. „Prostredníc
tvom hriechu prišla na svet sm rť!" 
(Rím. 5, 12)

Smrť je istá, avšak nič nie je také 
neisté ako okolnosti, ktoré budú 
sprevádzať našu smrť! „Bedlite, lebo 
neviete ani deň, ani hodinu!" (Mt 26, 
13). „Buďte teda pripravení, lebo Syn 
človeka príde v hodinu, keď sa ani 
nenazdáte!" (Mt 24, 44). A tak nás 
Boh napomína a núti, aby sme sa na 
rozhodnú chvíľu svedomite pripravili. 
Burcuje nás z osudného spánku bez
starostnosti, ktorý prekvapil už toľ
kých ľudí Prijmime vďačne toto na
pomenutie. Často spomínajme na svo
ju smrť a jej okolnosti, ktoré ju m ô
žu sprevádzať. V tom  je veľká obeta, 
ktorú od nás žiada náš dobrotivý 
Otec nebeský, aby sme ju veľkodušne 
a odovzdane priniesli, čím si len pre
chod do večnosti uľahčíme a lásku 
nášho Otca znásobíme. Veď nám zdô
razňuje veľkodušne: „Zver Bohu sta
rosť o seba. On ťa sám udrží!" (Ž 54, 
23)

Musíme sa pripraviť dobre zomrieť. 
Bolo by naozaj nerozumné odkladať 
túto prípravu až na chvíľu, keď smrť 
už zaklope na dvere. Musíme sa pri
praviť na jej príchod, kým sa tešíme 
jasnosti ducha a keď nie sme ešte zo
slabnutí chorobou a smrteľným zá
pasom! Skúmajme preto svoje svedo
mie! Keď nám vyčíta hriechy, snaž
me ich rýchlo zmyť úkonom dokonalej 
ľútosti a  dobrou svätou spoveďou. To 
je naša prvá a  hlavná povinnosť! Po
tom sa rozhodnime viesť už odteraz  
život svätý, taký, aký si budeme priať 
v hodinke smrti. Urobme potrebné 
predsavzatia a zverme sa svojej ne
beskej Matke. V Jej náruči zaveďme 
do svojho duchovného života praktiku 
prijímať smrť z lásky k Bohu so všet
kými sprievodnými zjavmi a  okolnos
ťami.

Dobrotivosť Otcova je nesmierna, 
úžasná a všestranne potešujúca! Kto 
je ako náš Boh?! Jem it česť a  chvála 
na veky vekov. Podobne veľká je 
starostlivosť o nás dietky aj u Pan
ny Márie. Zverme Jej svoju smrť aj

Otec (Jn 16, 23), hovorí, že pošle Potešiteľa (Jn 16, 7) a že bo pošle 
Otec (Jn 14, 16).

3. Svätý Duoh je Bohom a tým sa nazýva vo Svätom písme výslov
ne: „Prečo ti satan opantal srdce, aby si klamal Svätého Ducha- . ,  
nie ľudí si oklamal, ale Boha" (Sk 5, 3— 4). Duchu Svätému sa pri
pisujú božské vlastnosti a diela: vševedúcnosť (Jn 14, 26; 1 Kor 2,
10), Vtelenie Božieho Syna, rozdávanie milostí (Mt 1, 35; 1 Tim 2,
11). Duch Svätý je skutočná osoba, lebo učí, vydáva svedectvá, 
ustanovuje predstavených Cirkvi (J,n 15, 26, SI 13, 3; 20, 28).

Duch Svätý je  rozdielna osoba od Otca a Syna. Otec ho dá „ako 
iného Utešiteía" (Jn 14, 16), Otec a Syn ho posielajú (Jn 14, 26; 15,
26). Keď je „iný", keď je  dávaný a posielaný, je  rozdielnou osobou. 
„A ja  požiadam Otca, aby vám poslal iného Povzbuditeľa, ktorý s 
vami zostane navždy, a  dám vám iného obranou, aby bol naveky 
s vami, Duch pravdy" (Jn 14, 16— 17). Duch takisto ako Slovo je 
osobou a Kristus o ňom hovorí ako o osobe. „Avšak Povzbudíte!, 
Duch Svätý, ktorého Otec .pošle v mojom mene, ten vás naučí všet
kému" (Jn 14, 26).

Tak sa o Ježišovi Kristovi, narodenom, umučenom a zmŕtvych
vstalom dozvedáme, že je jednorodeným Synom Božím. Z jeho 
vzťahu k Otcovi poznávame zväzok medzi Otcom a Synom v Najsv- 
Trojici. Vďaka zoslaniu Svätého Ducha na apoštolov a vďaka jeho 
úlohe v Cirkvi odhaľuje sa nám tajomstvo tretej osoby Svätej Tro
jice. Zjavenie tajomstva Svätej Trojice je teda predstavením vtelenia 
Syna Božieho a zoslania Svätého Ducha, dvoch základných faktov 
pre Božie dielo vykúpenia človeka.

Písmo sväté, liturgické texty, nicejské vyznanie viery —  pripisu
jú isté božské činnosti Otcovi, Synovi alebo Svätému Duchu: Otec 
je —  Stvoriteľom, Syn Boží —  Vykupiteľom a Svätý Duch Posväti- 
teľom —  darcom života. Ale účinkovanie na nás. je účinkom všet
kých troch Osôb naraz. Otec, Syn a Svätý Duch spolu stvorili celý 
vesmír, udržiavajú ho v existencii, tak isto stvorili každú dušu a  po
sväcujú ju svojou milosťou. Vďaka pripisovaniu jednotlivých čin
ností trom Osobám si neustále pripomíname, že sú rozdielne.

Náuka o Sv. Trojici obsahuje štyri pravdy:
1. V jednej božskej prirodzenosti —  sú tri osoby: Otec, Syn, Duch 

Svätý.
2- Ani jedna z týchto osôb nie je jednou z ostatných; každá je 

v plnosti sebou.
3. Otec je Bohom, Syn je Bohom, Duch Svätý je  Bohom.
4. Nie sú tromi Bohmi, ale len jedným Bohom.
Idea jedného Boha, ktorý existuje v troch osobách, je pre nás hl

bokým tajomstvom. Vôbec by sme ju nepoznali, keby Boh sáim nebol 
poodhrnul oponu tajomstva.

Pretože Svätá Trojica je  najväčším tajomstvom nášho nábožen
stva, je  potrebné vysvetliť tu pojem „tajom stvo": nie je to pravda,
o ktorej neviem vôbec nič, ale pravda, o k t o r e j  n e m ô ž e m e  
v e d i e ť  v š e t k o .

Najsvätejšia Trojica je tajomstvom svätej viery. A to znamená, 
že prevyšuje ľudský rozum, takže len zo zjavenia môžeme vedieť, že 
Boh je Trojosobný, a keď to po zjavení už aj vieme, predsa ľud
ským rozumom nechápeme, neprenikáme, ako je  to, že jeden Both 
sú tri božské osoby-

Ľudský rozum sa snažil nájsť v prírode a v sebe samom podob
nosti, aby tajomstvo Najsv. Trojice urobil viac zrozumiteľným. Naipr. 
už Tertulián a po ňom naši sv. Cyril a Metod objasňovali našim 
predkom tajomstvo Najsv. Trojice podobenstvom slnka. „Slnečný 
lúč vychádza zo slnka a dáva svetlo a teplo. Lúč, svetlo a teplo sú 
rôzne veci, ale všetky tri sa nachádzajú v jednom slniku."

Akési podobnosti a  obrazy Najsv. Trojice vidíme v stvorenom 
svete, napr. strom má koreň, peň, haluze —  a je to jeden strom.
V rodine je : Otec, matka, dietky —  a je to jedna rodina.

Avšak všetky takéto porovnania sú veľmi nedostatočné a nemôžiu 
nám objasniť toto veľké tajomstvo. Ježiš Kristus nám viac z tohto 
tajomstva neodkryl. To, čo je  nám potrebné vedieť k spáse, Ježiš 
Kristus nám odkryl a objasnil veľmi jasne. A tiež ľudský rozum by



to nepochopil a ani by nechcel .pochopiť a prijať túto náuku, ak by 
ju bol vyslovil niekto'iný,: nie. Kristus. O Najsv. Trojici učia nás nie 
ľudia, ale Ježiš Kristus. Á Ježiš Kristus je Boh, teda jeho náuka je 
pravdivá. Náš rozum nie je s-chopný zmocniť sa vnútorného života 
Boha: uvidíme z neho iba toľko, koľko nám sám Boíh udelí svetla, 
aby sme videli. Nekonečné bytie nevyskúmame- Ak nám teda Boh 
hovorí, že sú v ňom tri osoby, nemáme dôvodu o tom .pochybovať.

Cieľom tohto výkladu nie je dozvedieť sa, či existujú tri osoby v 
Bohu, (veď nám to sám Boh zjavil), a ešte menej dokázať túto prav
du. Lebo ani najväčšie úsilie nášho myslenia nemôže dodať väčšej 
istoty .než samo Božie slovo. Ide inám iba o to, aby sme túto prav
du podali veriacim tak ako je v Svätom písme a  aby sme si ju osvo
jili.

Veľa nás učia o Svätej Trojici naše bohoslužobné texty! Hlavne 
utierne.

Najsvätejšiu Trojicu si v živote pripomíname, keď sa žehnáme, 
keď sa začíname modliť a končíme modlitbu. V mene Najsvätejšej 
Trojice sme boli pokrstení, prijatí do Cirkvi, dostávame rozhrešenie, 
odpustenie hriechov a sme odprevádzaní do večnosti.

Vieru v Najsvätejšiu Trojicu vyznávame, keď sa prežehinávame. 
Vtedy’ sa poznačíme znakom kríža a pri tom hovoríme: V mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého- Je  to krátka, ale veími účinná 'modlit
ba.

Učenie jehovistov, „salvišov" a iných sektárov o Svätej Trojici:
1. Boh — Jehova je jeden. Svätá Trojica nie je. 2. Syn Boží — je prvé stvo

renie Božie. 3. Duch Svätý nie je osoba, ale neviditeľná Božia sila. 4. Sekta 
adventistov siedmeho dňa učí, že je Svätá Trojica, jeden Boh v  troch Osobách, 
len Otec je väčší ako Syn.

Odpoveď na uvedené body sektárov: k 1. Boh je jeden, — katolícka Cirkev 
neučí, že sú traja bohovia, len že sú tri Osoby v Bohu, znamená: jeden Boh 
v troch Osobách — Svätá Trojica. O Svätej Trojici, ako sme už uviedli. Cirkev 
učí na základe Božieho zjavenia, slov Ježiša Krista a my máme v túto pravdu 
viery veriť, hoci náš rozum nám ju nemôže objasniť úplne. My veríme v to, 
čo učil Ježiš Kristus, čo je jasne napísané vo Svätom písme.

Na ostatné tri námietky odpovieme neskoršie pri učení o Synovi Božom  
a Duchu Svätom.

Z biblických dejín
Prvé prenasledovanie za cisára Neróna (54— 68)
18. júna roku 64 za vlády cisána Neróna v Ríme vypukol úžasný 

požiar. Zhorela veľká časť Ríma a v Ríme sa rozšírila zvesť, že mesto 
dal podpáliť sám cisár, aby si mohol predstaviť horúcu Tróju. (Tak 
toto podáva rímsky historik Tacitus, 'fl20). Avšak tento svoj zlo
čin Nero zvalil na kresťanov vyhlasujúc, že Rím podpálili kresťania. 
Na súde vina kresťanom nebola dokázaná, avšak boli odsúdení vše
obecne pre „nenávisť voči ľudskému pokoleniu“. Vtedy sa začalo 
neľudské prenasledovanie kresťanov. Popravovali ich v cisárskych 
záhradách na obveselenie ľudu: ukrižovávali, stínali, topili v Tiberi, 
zašívali do zvieracej kože a hádzali psom, polievali smolou a v noci 
zapaľovali, aby tie živé fakle osvetľovali cisárske záhrady. V cirku
soch hádzali kresťanov divej zveri. Počet mučeníkov bol veľký. Rím
sky historik tých čias, Tacitus, pohan, vo svojej histórii Annales XV, 
44 píše o „preveľkom množstve” zabitých kresťanov. Vtedy boli 
umučení apoštoli Peter a Pavol. Peter bol ukrižovaný hlavou dole, 
Pavol, ako rímsky občan, sťatý mečom. Z Ríma sa prenasledovanie 
rozšírilo aj na iné kraje.

Rímsky historik Tacitus toto prenasledovanie popisuje ta k to :
„Aby Nero potlačil chýr (o tom , že on dal podpáliť Rím), zložil to na dru

hých: obžaloval z toho ľudí nenávidených pre ich hrozné skutky, ktorých ľlud 
volá k r e s ť a n m i  a dal ich mučiť tým najrafinovanejším spôsobom. Meno 
kresťan pochádza od Krista, ktorý v dobe cisára Tibéria bol popravený proku
rátorom Pontským Pilátom. Prekliata povera, zadržaná istý čas, znova sa roz
mohla nielen v Judsku, kde mala svoj neblahý pôvod, ale v samom Meste (Rí
me), kde ako do kanála stekajú všetky nehanebnosti a potupy. — Najprv po
chytali tých, čo sa priznali, potom na ich udanie ohromné množstvo nie tak  
ako podpaľačov, ale skôr ako nepriateľov ľudského pokolenia. Z ich popravy 
sa zariadila zábava. Jedných zašitých do koží roztrhali psi. Iných pribili na 
kríž, alebo sa stali fakľami, ktoré svojím ohňom po súmraku osvetľovali nočnú 
tmu. Nero prepustil svoje (vatikánske) záhrady na toto divadlo. Dával cirku
sové hry, pomiešal sa medzi zástup oblečený ako vozotaj alebo sediaci na vo
ze ako na tróne. A hoci títo ľudia si ako zločinci zasluhovali tiež najposlednej-

s okolnosťami, ktoré ju budú spre
vádzať a  nebudeme ľutovať. Ona si 
praje nám viacej dobrého urobiť, ako 
si sami žiadame. Ona bude prítomná 
pri našom vstupe do večnosti. Kiež je 
pre všetkých nás Bránou nebeskou 
a Matkou večnej radosti po šťastli
vom našom prechode do večnosti!

Mikuláš Mariánsky

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

#  Biskupská konferencia v Nemec
kej spolkovej republike zriadila oso
bitnú komisiu pre pastoráciu Cigánov.

#  Aj v Číne sa katolíci modlili za 
chorého Svätého Otca Jána Pavla II. 
Už tretie desaťročie sú prerušené sty
ky čínskej katolíckej cirkvi so Svätou 
Stolicou. I napriek tomu však predsta
viteľ čínskych katolíkov vyzval ve
riacich k modlitbám za Svätého Otca.

#  Vo Francúzsku žije ešte aj dnes 
do 850 [lustovníkov. Správu o nich 
priniesol časopis Prier. Životom týchto 
do samoty utiahnutých ľudí sa zaobe
rá zaujímavá publikácia, ktorej autor
mi sú Serge Bonnet, profesor socioló
gie a novinár Bernard Gouley.

9  Zástupcovia biskupských zborov 
Francúzska a Nemeckej spolkovej re
publiky sa zišli v Paríži na spoločné 
zasadanie pod predsedníctvom marseill 
ského arcibiskupa kardinála Rogera 
Etchegaraya a kolínskeho arcibiskupa 
kardinála Josepha Hôfnera. Nezaobe
rali sa iba teologickými a pastoračný
mi problémami, ale venovali sa aj sú
časnej medzinárodnej situácii. Vydali 
vyhlásenie, v ktorom  prejavujú svoje 
obavy z možnosti novej svetovej voj
ny. Povzbudili svojich veriacich, aby 
pozorne sledovali súčasnú situáciu a  
podporili všetky tie kroky, ktoré sme
rujú k zmierneniu medzinárodného 
napätia a k odstráneniu všetkého, čo 
by mohlo viesť k svetovej katastrofe.

#  V Ríme sa zišlo do 650 predsta
vených rozličných rehoľných ženských 
spoločností a zaoberalii sa aktuálnymi 
otázkami svojich spoločností. Pozor
nosť venovali aj rastúcej kriminalite a 
zločinnosti mládeže v západných kra
jinách a uvažovali o jej príčinách. 
Zhodli sa v tom, že jednou z príčin je 
nezriadený spôsob života, s ním sú
visiace holdovanie sexu, narkománii, 
alkoholizmu a iným neduhom súčas
nej spoločnosti. Viaceré predstavené 
rehoľných spoločností sa zhodli v ná
zore, že sa treba viac zamerať na boj 
proti alkoholizmu a  narkománii a 
navrhovali, aby cirkev väčšmi viedla 
svojich členov k abstinencii. Kým na 
mnohých miestach sa ešte zotrváva na 
zachovávaní piatkového pôstu od mä
sa, ktorý už cirkev dovolila nahradiť 
skutkami kajúcnosti, málo sa robí pro
ti alkoholizmu.

9  Štyria duchovní waleskej cirkvi 
(church of Wales), ktorá je vetvou an
glikánskej cirkvi, sa rozhodli prestúpiť 
do rímskokatolíckej cirkvi. Ako dôvod 
svojho kroku uviedli rozhodnutie svoj
ho biskupa, že dušpastiersku službju v 
ich cirkvi.m ôžu odteraz vykonávať aj 
ženy. Nazdávajú sa, že., toto rozhod
nutie ich cirkevnej vrchnosti, bude mať 
negatívny vplyv aj na zblíženie s ka
tolíkmi a pravoslávnymi.



#  Uršulínka Mária Magdaléna Mer- 
tenová z nemeckého Tríeru je na lis
tine kandidátov na blahorečenie. 
Umrela ako tridsaťročná roku 1918 v 
chýre svätosti.

#  V Mníchove odhalili pamätník 
nacistami umučenému jezuitskému pát
rovi Alfrédovi Delpovi.

#  V japonských mestách Hirošima 
a Nagasaki, ktoré zasiahli v  auguste 
1945 atómové bomby, bola v  dňoch
3.—9. augusta t. r. svetová konferen
cia KMK proti atómovému vyzbrojo
vaniu.

#  V E1 Salvadore až teraz zatkli 
vrahov štyroch amerických sestričiek. 
Vláda však doteraz odmieta uverejniť 
mená týchto šiestich vojakov, ktorí 
zločin spáchali.

#  Pri kanalizačných prácach vo Va
tikáne objavili 8 m etrov hlbokú stud
ňu. Nachádza sa na mieste Neróno- 
vých záhrad, v  miestach, kde bola aj 
známa aréna. V týchto miestach po 
veľkom požiare Ríma skonal mučeníc
kom smrťou sv. Peter a  mnohí ďalší 
kresťania. Podľa názoru archeológov 
studňa stála v  Nerónovej aréne. Od
tiaľto preniesli r . 1586 na námestie 
sv. Petra teraz tam  stojaci veľký obe
lisk. Priemer studne je 1,5 m etra. Ar
cheológovia opatrne odstraňujú v rst
vu za vrstvou a  predpokladajú, že 
studňa vydá svoje tajom stvo. Už te 
raz prišli na mnoho vzácnych nále
zov, ktoré potvrdzujú, že v  týchto 
miestach dával cisár N ero odstraňo
vať svojich odporcov.

ZO ŽIVOTA EPARCHIE

TREBIŠOV — Od poslednej vonkaj
šej opravy trebišovského farského 
chrámu Uspenia presv. Bohorodičky 
uplynjulo 35 rokov. Za tento čas chrám  
značne schátral, a  preto opätovná 
jeho oprava stala sa veľmi naliehavou. 
Trebišovským veriacim pod vedením
o. Juraja Kocáka sa podarilo počas 
tohtoročného leta dať svojmu chrámu  
v rekordnom čase novú omietku, 
opraviť chodníky a  urobiť i ďalšie na
liehavé práce.

Slávnosť posviacky obnoveného 
farského chrámu sa konala pri prí
ležitosti chrámového sviatku, ktorý v 
tomto roku oslávili miestni veriaci v  
predposlednú augustovú nedeľu dňa 
23. augusta t. r. Medzi trebišovských 
veriacich prišiel o. ordinár Mons. Ján  
Hirka, ktorý pri tejto príležitosti od
slúžil v  preplnenom chráme odpusto
vú sv. liturgiu a  kázal. S otcom  ordi
nárom za asistencie našich bohoslo- 
cov spoluslúžil o. Pavol Dancák, správ
ca farnosti v  Novom Ruskove a o. 
Ján  Rabatín, správca farnosti vo Voj- 
čiciach. Pred myrovaním, počas kto
rého prítomní odspievali časti uspen- 
skej večierne, o. ordinár predniesol 
modlitbu zasvätenia presv. Bohoro
dičke.

Celá odpustová slávnosť v  Xrebišove 
sa niesla v  znamení vrúcneho poďa
kovania za vzácny dar nadšenia, ktorý 
sprevádzal všetkých, ktorí sa na opra
ve chrámu akýmkoľvek spôsobom po
dieľali.

šie tresty, ľudia ich ľutovali, keď videli, že boli obetovaní nie pre verejné bla
ho, ale pre ukrutnosť jedného človeka".

Vidíme, že Tacitus má nesprávnu a povrchnú mienku o kresťanoch, ku kres
ťanom je nepriateľský. Podáva presný názor vtedajšieho cisárskeho Ríma na 
kresťanov a vieme, že kresťania v podpálení Ríma boli nevinní. Tiež iné vý
mysly — obvinenia kresťanov, akoby pri bohoslužbách pili krv, detí, jedlá ich 
telá, poškodzovali majetok a  pod., sú výmyslami. Pravdepodobne, že pod poj
mom týchto očernení, napísal vtedajší biskup Ríma a hlava Cirkvi, apoštol Pe
ter, veriacim svoj prvý všeobecný list, v  ktorom  ich prosí, aby sa nečudovali 
ohováraniam a keď budú trpieť, nebudú trpieť ako zločinci, ale ako kresťania. 
Nero a Rimania boli hotoví hocičo vymyslieť, len aby našli dôvod na pre
nasledovanie biednych a bezbranných kresťanov.

(Nero prikázal dať jed svojmu priateľovi Brutovi. —  prikázal 
podrezať žily básnikovi Lukánovi, -— dali zavraždiť svojho učiteľa 
Seneku, svoju manželku Oktáviu, matku Agripinu, brata Britanika. 
Aj sám skončil samovraždou.)

Nerónov nástupca Vespazián (69— 79) a jeho syn Títus (79— 81) 
neprenasledovali kresťanov. Títus spustošil Jeruzalem a proroctvo 
Kristovo sa splnilo.

Životopis: Apoštol Peter, —  Apoštol Pavol.

Druhé prenasledovanie za cisára Domiciána (81— 98)
Domicián, Títov brat, bal ukrutným cisárom. Pripisoval si titul 

„pán a boh". Pretože kresťania odopreli božský kult cisárovi, začalo 
sa prenasledovanie. Pritom, keď sa dozvedel cisár, že kresťania ho
voria o Kristovom kráľovstve, dal vyvraždiť všetkých Dávidových 
potomkov a z obavy o svoj trón dal priviesť z Palestíny do Ríma 
aj dvoch príbuzných Spasiteľa, vnukov apoštola Júdu Tadeáša. 
Avšak keď uvidel mozole na ich rukách, presvedčil sa, že sú to 
prostí ľudia, ktorí žijú z práce svojich -rúk a neašpirujú na „cisára 
v kráľovstve Kristovom", usmial sa a pustil ich na slobodu. — V 
porovnaní s predošlým bolo to prenasledovanie oveľa menšie. Kres
ťanov trestali stratou alebo vyhnanstvom a zhabaním majetku. Tak 
bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos apoštol Ján. Avšak 
boli umučení nástupcovia apoštola Petra, pápež Línus (67— 79) a pá
pež Klet (79— 91). Z ostatných mučeníkov významnejší sú Flavia Do- 
mitilla, dcéra sestry cisára Domiciána, umučená roku 98 (sviatok 12. 
mája) a  mučenícka Irena (sviatok 5. mája).

Životopis: Apoštol Ján.
(Cisár Domicián bol zavraždený vo svojom paláci na popud vlastnej manžel

ky. Po ňom krátko vládol cisár N erva (96—98), za ktorého vlády kresťania po
žívali pokoj.)

Tretie prenasledovanie za cisárov: Trajána 98— 117, Hadriána 
117— 138, a Antónia Pia 138— 161.

Na počiatku druhého storočia nastalo nové prenasledovanie kres
ťanov za vlády cisára Trajána. Traján, rodom Španiel, spočiatku ne
chal kresťanov na pokoji. Potom s úmyslom podporiť pohanstvo 
vydal zákon, ktorým bolo zakázané uvádzať nový kult a tiež zákon 
proti tajným organizáciám. Oba tieto zákony využil proti kresťanom. 
Kresťanov začali prenasledovať nie za „zločiny", ktoré im nespra
vodlivo doteraz vytýkali, ale za ich vieru v Krista ako kresťanov. 
Presnejšie údaje o tomto prenasledovaní sa nám zachránili v doku
mentoch o  prenasledovaní kresťanov v Malej Ázii. Námestníkom 
cisára Trajána v Bytínii (okolo r. 103) bol Plínius Mladší. Bol to člo
vek učený a spisovateľ. Až sa nastrašil, keď uvidel množstvo uväz
nených kresťanov. Ihneď napísal list cisárovi Trajánovi, ktorý bol 
jeho priateľom, list, v ktorom prosil rozhodnúť, čo má robiť s kres
ťanmi, či ich má trestať len za to, že sú kresťanmi, alebo až vtedy, 
ak sa im dokáže akýsi zločin. Traján odpísal: „Kresťanov netreba 
vyhľadávať, avšak, keď budú udaní a nezaprú svoju vieru, treba ich 
trestať".

Vidíme, že pre Trajána už samo meno „kresťan" bolo zločinom. 
Preto kresťanský spisovateľ tých vekov, Tertulián, vtedy takto po
súdil stanovisko cisára: „Keď odsudzuješ kresťanov, vtedy ich vy
hľadávaj, a keď nekážeš vyhľadávať, prečo ich odsudzuješ?"

Za vlády Trajána zomreli mučeníckou smrťou: sv. Simeon, druhý 
biskup Jeruzalema, brat apoštola Jakuba Spravodlivého, ukrižovaný 
ako 121-ročný starec, — sv. Ignác Bohonosec, biskup antiochijský, 
ktorého zviazaného priviedli do Ríma a tam v Koloseu (cirkuse)



hodili divým zverom, — tretí nástupca apoštola Petra, pápež Kle
ment, — sv. Faustín a Jovita, —  Potit, 13-ročný chlapec, —  Eudo- 
xia a iní.

(Tu uvádzame list Plínia Mladšieho ako historický dokument nielen o pre
nasledovaní kresťanov za vlády cisára Trajána, ale aj ako dokument o živote 
a zásadách prvých kresťanov:

„Nikdy som ešte nebol na súdnom pojednávaní proti kresťanom, preto ne
viem, ani z akých trestných činov ich treba vyšetrovať, ani za čo ich treba sú
diť, ani akú výšku trestu im vy m erať. . .  Či treba pri tom  dbaf na vekový roz
diel, alebo tak starých, ako i mladých stíhať rovnakým trestom ? Má sa dať mi
losť tým, čo ľutujú svoj čin? A keď niekto prestane byť kresťanom, či jeho 
trestný čin mu ešte zostáva? Či samé meno kresťan m á sa trestať ako zločin? 
Alebo sa trestá nejaký zločin neodlučiteľný od tohto m ena? Voči kriesťanom, 
ktorých mi priviedli na súd, som takto postupoval. Pýtal som sa ich, či sú kres
ťania. Keď to priznali, pokračoval som vo vyšetrovaní druhý, tretí raz pohro
ziac im mučením. Ak ešte vytrvali vo svojom vyznaní, dal som ich popraviť . . .  
Medzi blúznivcami niektorí sa hlásili za rímskych občanov, tých som určil na 
transport do rímskeho p re tó ria . . .  Tvrdili mi tí, čo odpadli, že ich poblúdenie 
alebo trestný čin pozostával v  tom, že sa zhromažďovali na počesť Krista, kto
rého si ctili ako Boha. Prísahou sa zaväzovali nie na nejaký zločin, ale naopak, 
že sa nedopustia krádeže, klamstva, ani cudzoložstva, že nikdy neporušia slo
vo a neprivlastnia si zverené veci. Po tom to prvom obrade sa zvyčajne rozišli 
a zhromaždili sa znovu, aby sa zúčastnili na spoločnom pokrme, ale neškod
nom . . .  Vec sa mi zdala hodnou hlbšieho preskúmania, najmä keď vezmem  
do ohľadu počet osôb zapletených do tejto nebezpečnej veci. Veľké množstvo 
osôb každého veku, pohlavia, stavu je už teraz alebo čoskoro bude zatiahnuté 
do tejto obžaloby, pretože táto  poverčivá nákaza nezasahuje len m está, ale sa 
rozšírila aj na mestečká a na vidiek. No predsa myslím, že bude možné zaraziť 
jej postup a ju potlačiť. Teraz už zástup začína neustále znovu prichádzať do na
šich chrámov, ktoré boli skoro prázdne predtým. Slávnostné obety dlho pre
rušené sa znovu začali. . .  Možno si teda predstaviť množstvo poblúdencov, 
ktorých bude možné priviesť znovu k plneniu povinností, za podmienky, že sa 
im udelí amnestia, ak svoje činy oľutujú." (List 96.)

Cisár Traján mu odpovedal:
„Správne si postupoval, môj drahý Plinius, pri procese s kresťanmi. Bolo 

by ináč nemožné ustanoviť rovnaký spôsob a  stále pravidlo zaobchádzania 
s nimi. Netreba po nich sliediť, ale keď sú udaní a usvedčení, treba ich po
trestať, pričom treba zachovať to to : ak obžalovaný vyhlási, že prestáva byť 
kresťanom a dokáže to svojimi činmi, to  jest bude sa chcieť pokloniť našim  
bohom, odpúšťa sa mu, lebo prejavil ľútosť nad tým. čokoľvek sa mu kládlo 
za vinu v minulosti. Anonymných udaní si netreba všímať. Dosť sme sa sami 
prv od nich natrpeli, aby sme ich robili na iných". (List 97).

Nástupca Trajána cisár Hadriáií (117—-138) roku 125 vydal zákon, 
ktorým prikazoval, aby kresťania neboli trestaní smrťou iba vtedy, 
ak sa im dokáže zločin. Tento cisár videl nelogickosť v nariadení 
Trajánovom a preto nechcel tak protiprávne postupovať. Ázijskému 
prokonzulovi Minuciovi Fundanovi prikázal toto: a) odsúdenie kres
ťana sa môže stať len v súdnom procese, — b) odsúdenie môže byť 
vydané len na kresťanov, ktorí sa previnili proti rímskym zákonom,
— c) tresty majú byť úmerné k previneniu, — d) treba prísne 
trestať akékoľvek falošné svedectvo. —  Avšak tento zákon sa ne
dodržiaval. Aj toto obdobie vykazuje veľa mučeníkov, a z nich vý
znamnejší sú: sv. Žofia a je j dcéry: Viera, Nádej a Láska, ďalej sv. 
Symforóza a iní.

Až za vlády cisára Antónia Pia (138— 161) nastal pre kresťanov 
pokojný čas, obzvlášť vtedy, keď sv. Justín odovzdal tomuto cisá
rovi Apológiu kresťanskú. Bol to spis na obranu kresťanskej viery.

Napriek tomu aj v tomto období zomreli mučeníckou smrťou sv. 
Polykarp, biskup vo Smyrne (r. 155) a pápež Pius I.

Životopisy: Ignác Antiochijskv, ¡pápež Klement, —  Faustín a Jo 
vita, — Potit, —  Eudoxia, — Žofia a je j dcéry, —  Symforóza, —  
Polykarp.

Štvrté prenasledovanie za cisárov Marka Aurélia 161— 180 a Kom- 
moda 180 — 192.

Markus Aurelius —  to bol filozof na cisárskom tróne. Za jeho pa
novania nastal v ríši hlad, rozšírili sa nákazlivé choroby, hranice 
ríše napadli barbari. Všetko to nešťastie ľud pripisoval kresťanom. 
Preto cisár vydal edikt, ktorý znel: „Cisár Markus Aurelius (píše) 
všetkým vladárom, sudcom a úradníkom rímskeho impéria! Počú
vame, že ľudia, zvaní kresťanmi, konajú proti štátnym zákonom. 
Vyhľadajte ich, a keď nebudú obetovať bohom, prinúťte ich k tomu 
mukami. Avšak prísnosť nech ostane v rámci spravodlivosti!"

VOĽA — Dňa 16. 9. 1981 tu  bola 
slávnosť posviacky vymaľovaného a 
obnoveného chrámu. Posviacku vyko
nal okr. arcidekan o. Jozef Knežo. 
Miestny duchovný o. Dezider Tink sa 
poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli na opravu chrámu 
a tiež všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
tejto milej slávnosti.

DARGOV. — svoj chrámový sviatok 
Panny Márie Matky Ustavičnej pomo
ci oslávili v nedeľu 9. augusta. Služ
bu Božiu odslúžil o. Štefan Kmec z 
Bačkova. Kázal o. Pavol Dancák z N o
vého Ruskova.
DVORIANKY — V nedeľu 16. augusta 
pri príležitosti chrámového sviatku 
N anebovzatia Panny Márie navštívil 
túto farnosť najdôst. o. ordinár Mons. 
Ján  H irka, ktorý pri tejto príležitosti 
posvätil farskú budovu po prestavbe. 
Slúžil a kázal o. ordinár za asistencie
o. Jozefa Oreniča a o. Pavla Dancá- 
ka.

Z NOVEMBROVÝCH VÝROČÍ

I . novembra 1781 —  pred 200 rok
mi — vydal cisár JO Z EF II. patent 
o zrušení nevoľníctva v  Čechách, na 
M orave a  v Sliezsku.

3. novembra 1901 — pred 80 rok
mi — sa narodil ANDRÉ MALRAUX, 
francúzsky spisovateľ a politik (romá
ny: Dobyvatelia, Ľudský údel. Náde
je); umrel 23. 11. 1976.

4. novembra 1821 — pred 160 rok
mi — v Trstenej sa narodil univ. pro
fesor MARTIN HATTALA, kňaz—ja
zykovedec, upravovateľ štúrovskej 
spisovnej slovenčiny, autor prvej nor
matívnej príručky slovenčiny (umrel 
r. 1903).

--------  1946 — pred 35 rokmi — pri
Organizácii Spojených národov vznikla 
organizácia UNESCO — organizácia 
pre výchovu, vedu a osvetu (United 
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization).

—  — 1951 — pred 30 rokmi —  
vznikol Zväzarm — Zväz pre spolu
prácu s armádou.

6. novembra 1836 — pred 145 rok
mi —  umrel KAREL HYNEK MÁ- 
CHA, český romantický básnik (nar. 
r. 1810).

7. novem bra — Štátny sviatok ZSSR, 
výročie Veľkej októbrovej socialistic
kej revolúcie; začiatok Mesiaca čes- 
koslovensko-sovietskeho priateľstva.

-------- 1811 — pred 170 rokmi —  sa
narodil KAREL JAROMÍR ERBEN, 
český romantický básnik a  zberateľ 
ľudových piesní a povestí (umrel r. 
1870).

8. novembra 451 — pred 1530 rok
mi — sa začal Chalcedónsky cirkevný 
koncil (za pápeža Leva Veľkého).

— — 1921 —  pred 60 rokmi — v  
Dolnom Kubíne umrel PAVOL OR- 
SZÄGH-HVEEZDOSLAV, básnik, kla
sik slovenskej literatúry (nar. r. 1849).

9. novembra 1841 — pred 140 rok
mi —  sa narodil ANDREJ TRÚCHLY 
-SYTNIANSKY, národný buditeľ, re 
daktor a vydavateľ (umrel r. 1916).

10. novembra — Medzinárodný deň 
mládeže.

I I .  novembra 1821 — pred 160 rok
mi — sa narodil FIODOR MICHAILO- 
VIČ DOSTOJEVSKIJ, ruský realistický

i spisovateľ (umrel 9. 2. 1881).



Z osláv 50. výročia kňazstva o. Šte
fana Csizsmára dňa 2 . 8. 1981 v Ces- 
ticiach.

Z osláv 50. výročia kňazstva o. Eu
gena Dohoviča dňa 9. 8. 1981 v Ko
šiciach.

17. novembra — Medzinárodný deň 
študentstva.

— — 1231 — pred 750 rokmi —  
umrela sv. ALŽBETA (kan. r. 1235).

— — 1971 — pred 10 rokmi —  
vzniklo federálne Zdeuženie katolíc
keho duchovenstva Pacem in terris.

19. novembra 1711 — pred 270 rok
mi — sa narodil MICHAIL VASILIE- 
VIČ LOMONOSOV, ruský prírodove
dec, zakladatef prvej ruskej univerzi- 
tY (umrel r. 1765).

21. novembra 1861 — pred 120 
rokmi — umrel P. H EN RI DOMINI
QUE LACORDAIRE, chýrny kazateľ v 
Notre Dame v Paríži, člen Académie 
française.

25. novembra 1881 — pred 100 rok
mi — sa narodil pápež JÄ N  XXIIL, 
pápež pokoja a lásky (umrel r. 1963).

— — r. 1951 — pred 30 rokmi —  
umrela nár. umelkyňa BOŽENA SLAN- 
CÍKOVA-TIMRAVA, spisovateľka (nar. 
r. 1867). (ž)

Tak nastalo prenasledovanie. Obetovať bohom pre kresťanov zna
menalo: zaprieť Krista. Sli na muky. Kresťanov obvinili z bezbož- 
níctva a teistických hostín: akoby jedli na kresťanských hostinách, 
telo a krv (takto chápali Eucharistiu) a rôznych zločinov.

V tomto prenasledovaní kresťanov mučili, ich domy vykrádali, nú
tili ich zapierať Boha, hádzali ich divým zverom, alebo ách popra
vovali sťatím. V priebehu celých dní ostávali mŕtvoly nepochova
ných a potom ich pálili. Prenasledovanie kresťanov za vlády Marka 
Aurélia trvalo do jeho smrti.

Význačnejší mučeníci tohto obdobia: sv. Cecília, Felicita, Gervaz 
a Protáz, Potinus, biskup lyonský, 90-ročný starec (Ť178), Epipod 
a Alexander, Symforián a Apolónia, Justín Filozof (f 165), biskup 
Karp, otrokyňa Blandína a iní.

(S menom cisára Marka Aurélia je spojená udalosť jeho légie zvanej „legio 
fulminea" alebo udalosf „zázračného dažďa", čo sa stalo roku 173 na území te
rajšieho Slovenska. Cisár Markus Aurelius viedol vojnu proti Markomanom. 
O tejto vojne písali súčasní a neskorší rímski historici. Markomani obkľúčili 
Rimanov a  rímske vojsko, ktoré trpelo smädom, očakávala úplná porážka 
a smrť. Vtedy vojaci—kresťania v rímskom vojsku začali sa modliť vzývajúc 
meno Kristovo. Na to začal padať veľký dážď, Rimania si nachytali plné pril
by dažďovej vody, osviežili sa. K tomu ešte začalo silne hrmieť a Markomani 
nastrašení hromobitím a  bleskom ustúpili. Neočakávané víťazstvo pohanskí au
tori a sám Markus Aurelius pripisovali Jupiterovi (pohanskému bohovi) a kres
ťania tvrdili, že tá  udalosť nastala pomocou Boha kresťanov na modlitby kres
ťanských vojakov légie.)

Cisár Kommodus (180— 182), syn Marka Aurélia, bol tyran, avšak 
časy pre kresťanov boli pokojnejšie. Na príhovor svojej ženy, prav
depodobne kresťanky alebo ctiteľky kresťanov, vyslobodil zo žalárov 
a vyhnanstva mnohých kresťanov. Proti kresťanom nevydal nový 
zákon, avšak niektorí jeho námestníci v provinciách naďalej pre
nasledovali kresťanov. Významným mučeníkom za panovania cisára 
Kommoda bol senátor Apollonius.

Životopis: senátor Apollonius.
Piate prenasledovanie za cisárov Septima Severa 193— 211, Kara- 

kallu 211— 217, Heliogabala 218— 222, Alexandra Severa 222—235.
Nastalo tretie storočie. Cisár Septimus Severus (193— 211) spo

čiatku neprenasledoval kresťanov, pretože kresťan—otrok Prokul 
ho v chorobe zachránil od smrti. Avšak potom, roku 202, snažil sa 
udrieť do samej Cirkvi ako organizácie tým, že zákonom zakázal, 
aby niekto pristúpil ku kresťanskému náboženstvu. Tento zákon dal 
popud k prenasledovaniu kresťanov. — Toto prenasledovanie bolo 
veľmi krvavé a trvalo až do smrti cisára, takže v niektorých krajoch 
kresťania mysleli, že nastal čas príchodu Antikrista. Krv kresťanov 
sa prelievala vo všetkých oblastiach rímskeho impéria, veľa kresťa
nov bolo ukrižovaných, veľa priviazaných k stĺpom a zbičovaných. 
Ich telo potrhali železnými hrebeňmi. Veľa bolo sťatých, veľa spále
ných, veľa hodených divým zverom, veľa poslaných do vyhnanstva 
na nehostinné ostrovy. Najviac trpeli kresťania v Alexandrii, Egypte 
a Afrike. Klement Alexandrijský píše: „Denne vidíme, ako mučení
kov ukrižovávajú a pália." Historik Eusébius napísal: „Alexandria 
bola dejiskom zápasov, kde sa schádzali najlepší borci z Egypta 
a celej Tebaidy a boli nebeskými vencami milostivo Bohom ozdobo
vaní".

Medzi mučeníkmi tej doby cirkevní spisovatelia zvlášť označujú 
dve mladé matky dojčiat Perpetuu a Felicitu z Kartága, ktoré hodili 
divým zverom. Priebeh ich múk opísala sama Perpetua v deň pred 
ich smrťou a čiastočne ich spolumučeník Saturn. Tiež vtedy bol umu
čený Leonidas, otec cirk. spisovateľa Origena.

Životopisy: Perpetua a Felicita, — pápež Kalixt, — pápež Urban I.
Za panovania ďalších troch cisárov (Karakallu (211— 217), Helio

gabala (218— 222), Alexandra Severa (222— 235), boli pre kresťanov 
dosť pokojné časy. Tento pokoj využili kresťania, kresťanstvo sa šíri
lo, kresťania sa dostali do štátnych úradov, kde mohli mať vplyv na 
vysokopostavených úradníkov v prospech Cirkvi. Cisár Alexander 
Severus (222— 235) považoval kresťanstvo za náboženstvo, ktoré má 
právo na existenciu a vraj mal v svojom paláci aj ikonu Krista. 
Avšak Alexandra Severa zavraždil Maximinus Trák, stal sa cisárom 
(235— 238) a začal nové prenasledovanie.



Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA
SKUTKY APOŠTOLOV

Tretia Pavlova cesta.1 Zázraky v Efeze (19, 11—  
20)

— Boh pôsobil aj neobyčajné zázraky skrze 
Pavla, takže ľudia odnášali šatky a zástery po do
tyku jeho tela ma ohorýoh a choroby ich opúšťali, 
zlí duchovia vychádzali.

Mnohí, 5o sa zapodievali čarodejníctvom, pozná
šali svoje iknihy a spálili ioh pred všetkými. A keď 
icih spočítali, zistili, že mali hodnotu päťdesiattisíc 
strieborných (drachiem)2. Tak mohutne rástlo a zo
silňovalo slovo Božie.

Pavol sa totiž rozhodol odplaviť z Efeziu, aby 
netrávil čas v Azii, lebo sa ponáhľal, aby podľa 
možnosti na Turíce bol už v Jeruzaleme.

1. Tretia misijná cesta sv. Pavla spadá do rokov 53/54— 
58, Jej hlavným cieľom a strediskom  bolo  m esto  Efez. Od
tiaľ zašiel cez Macedónsko do K orintu a  tým  istým  sm erom  
späť do Jeruzalem a.

2. Táto vysoká hodnota spálených čarodejných kníh dáva 
tušiť, akú hojnú žatvu mal sv. Pavol v  Efeze. Počet obrá
tených bol podľa toho veľký.

Rozlúčka v Miléte (20, 17— 38)
— Z Milétu odkázal do Efezu a zavolal si starej - 

ších1 cirkvi. Keď títo došli k  nemu, povedal im : 
„Starajte sa o seba i o celé stádo, nad ktorým vás 
Duch Svätý ustanovil strážcami,2 aby ste pásli Cir
kev Božiu, ktorú si nadobudol vlastnou krvou. 
Viem, že po mojom odchode prídu medzí vás draví 
vlci, ktorí nebudú šetriť stádo a spomedzi vás sa
mých povstanú mužovia, čo budú učiť ¡prevrátené 
veci, aby zviedli za sebou učeníkov. Preto bedlite 
a majte na pamäti, že po tri roky vo dne v noci 
.neprestával som s plačom napomínať každého (z 
vás)!

A teraz porúčam vás Pánovi a slovu jeho mi
losti, ktoré je schopné dať (vám) vzrast a podiel 
medzi ostatnými (Bobu) zasvätenými. Od nikoho 
som nežiadal ani striebra, ani zlata, ani obleku. Sa
mi viete, že čo som potreboval ja a moji spoloční
ci, obstarali tieto (moje) ruky. Vo všetkom som sa 
vám ukázal, že s takouto pracovitosťou sa nám tre
ba ujímať slabších a pamätať na slová Pána Ježiša, 
ktorý povedal: „Blažemejšie je dávať, ako prijímať". 
Po týchto slovách pokľakol na kolená a s nimi 
všetkými sa pomodlil.

Nasledujúci deň sme odcestovali a došli do Cé- 
zarey. Vošli sme do domu evanjelistu Filipa, ktorý 
bol jedným zo siedmich (diakonov) a zastavili sme 
sa u neho. Ten mal štyri dcéry panny, proroikyne. 
Keď sme tam pobudli niekoľko dní, došiel z Jud- 
ska istý prorok, menom Agabos. Prišiel k nám, 
vzal Pavlov opasok, ním si zviazal nohy a ruky 
a povedal: „Toto hovorí Duch Svätý: Muža, ktoré
mu patrí tento opasok, taikto zviažu Židia v Jeruza
leme a vydajú ho do rúk pohanom." Keď sme to 
počuli, prosili sme (Pavla) aj my a j tamojší, aby ne
šiel do Jeruzalema. Pavol vtedy prehovoril: „Čo 
to robíte a (prečo) mi svojím plačom sužujete du
cha? Ja  som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj 
umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša." A keď 
sa nedal prehovoriť, zamikli sme a povedali sme s i: 
„Nech sa stane vôľa Pánova!" Po týoh dňoch sme 
sa zbalili a pustili sa na cestu do Jeruzalema.

1. „S tarejší C irkvi” (grécke presbyteroi) boli predstavení 
cirkevných obcí, ktorých teraz  nazývam e „kňazm i".

2. Slovo „strážca, dozorca" je tuná ešte užívané vo vý
znam e neskoršieho slova „episkopos", biskup.

Príchod do Jeruzalema: u Jakuba (21, 17— 19)
—  A keď sme došli do Jeruzalema, bratia nás 

s radosťou privítali. Druhého dňa spolu s nami Pa
vol navštívil Jakuba a zišli sa ta aj všetci starejší.. 
Keď ioh pozdravil, v y ro zp ráv a l im dopodrobna, čo 
Boíh vykonal medzi pohanmi skrze jeho (apoštolskú) 
činnosť.

Zajatie Pavla (21, 27— 40)
—  Keď sa však sedem dní končilo, Židia z Ázie 

ho zazreli v chráme; pobúrili všetok ľud a zmocni
li sa ho -s krikom: „Izraelskí mužovia, pomôžte! 
Toto je ten človek, ktorý všade a všetkých učí proti 
ľudu, proti Zákonu a proti tomuto miestu, ba ešte 
aj gréíkov voviedol do chrámu a (tak) znesvätil to
to sväté miesto." V meste totiž boli videli s ním 
Trofima z Efezu a miazdávali sa, že ho Pavol vo
viedol do chrámu. Ba celé mesto sa pobúrilo a na
stal veľký zbeh ľudu. Pavla chytili, vliekli von 
z chrámu a hneď zavreli brány. Medzitým, čo sa ho 
chystali zabiť, došlo veliteľovi práporu hlásenie, že 
.sa celý Jeruzalem búri.1 Ten si vzal hneď vojakov 
a stofcníkov a pribehol k nim. Títo, keď uvideli ve
liteľa a vojakov, prestali Pavla biť. Tu sa veliteľ 
priblížil, vzal im ho a rozkázal ho povracať dvoma 
reťazami. Potom sa opýtal: ..Kto je ten človek a čo 
vykonal?" No v zástupe kričali jedni to, druhí ono. 
A keď sa pre hluk ničoho istého nemohol nre^ve- 
dieť, rozkázal ho odviesť do pevnosti. Keď došli 
ku schodom, odtiaľ pre -násilnosť ľudu vojaci museli 
(Pavla) niesť. Množstvo ľudu ho totiž nasledovalo 
a kričalo: „Preč s ním!" A keď ho mali vniesť do 
pevnosti, povedal Pavol veliteľovi: „Smiem ti niečo 
povedať?" No ten vrtavel: „Vieš po grécky? Nie si 
ty azda ten Egvpťan, čo pred nedávnom vwolial 
vzburu a odviedol do pustatinv štyritisíc zákerní- 
kov?" Pavol mu však odpovedal: „Ja som Žid z 
Tar^iu, občan nie bezvýznamného mesta v Cilícíi. 
Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu!" A keď mu 
dovolil, Pavol si stal na schody a rukou pokvnul 
ľudu. Keď nato nastalo úplné ticho, prehovoril k 
nim po židovský:2

1. Severne od chrám u stála pevnosť A ntónia odkinf rím 
ska posádka trvalé  pozorovala, čo sa dialo v chráme. Na 
dvoch m iestach viedli z nej schody do chrámu, aby hradná 
posádka m ohla vždy včas zakročiť, keby bolo treba.

2. „Po židovský", t. j. po aram eisky, ako. vtecly obyčajne 
Židia hovorili.

Pavlova obranná reč pred ľudom (22, 1 —: 5, 12
—  21)

„Bratia a otcovia, vvpočuite teraz, čo vám 
poviem na svoju obranu." Keď ho počuli hovoriť ži
dovský, ešte väčšmi zatíchli. Vravel teda: „Ja som 
Zid, narodený v Tarze v Cilícii, ale vychovaný v 
tomto meste. U nôh Gamaliela som sa dôkladne 
vyučil Zákonu otcov a stal sa horlivcom za Boha, 
akými ste aj vy všetci dnes. Toto (nové) učenie som 
prenasledoval na smrť, do pút a do žalára som klá
dol mužov a ženy, ako mi to dosvedčí sám veľkňaz 
a celá rada starších (ľudu). Od nich som dostal aj 
listy, keď som išiel k bratom do Damasku, a mal 
som priviesť do Jeruzalema aj tamojších (kresťanov) 
ako väzňov, aby boli potrestaní.



(Potom apoštol Pavol podrobne hovoril o tom , ako na 
ceste do Damasku oslepol.)

No istý Ananiáš, nábožný muž, ctiteľ Zákona, kto
rý mal dobrú povesť u všetkých tamojších Židov, 
došiel, ku mne, zastal a povedal mi: „Brat Šavol, 
pohliadni!" A v tú chvíľu som pohliadol na neho.
I povedal m i; „Boh našich otcov si ťa vyvolil, aby 
si poznal jeho vôľu, videl Spravodlivého1 a počul 
hlas z úst jeho, lebo pred všetkými ľuďmi budeš 
svedkom toho, ôo si videl a počul. A teraz načo vá
hať? Vstaň, daj sa pokrstiť, z.my svoje hriechy a 
vzývaj jeho meno!" Keď som sa potom vrátil do 
Jeruzalema a konal som si pobožnosť v chráme, 
prišiel som do vytrženia a videl som ho, ako mi ho
voril: „Chytro, odíď preč z Jeruzalema, lebo tu ne
prijmú tvoje svedectvo o mne!" A ja som povedal: 
„Pane, oni vedia o mne, že som zatváral do žalára a 
po synagógach ®om palicoval tých, oo uverili v te
ba. Keď vylievali krv tvojho svedka Štefana, ja  som 
tiež bol pri tom a súhlasil som s tým, strážiac rúaha 
tých, čo ho zabíjali." I riekol mi: „Choď, lebo ťa 
pošlem ďaleko medzi pohanské národy"!

1 .  „Spravodlivý" je sám Ježiš.

Pavol v pevnosti Antónia (22, 22 — 22 —  29)-

Až po toto slovo ho počúvali. Potom však začali 
kričať: „Preč zo sveta s takým (človekom), lebo nie 
je  hoden žiť!" A keď takto kričali, mávali plášťami a 
vyhadzovali prach do vzduchu- Veliteľ nariadil od
viesť ho do pevnosti, dajúc rozkaz, aby ho zbičovali 
a  (tak) vyšetrili, aby sa dozvedel, pre akú príčinu 

tak kričali proti nemu. Keď ho však natiahli, aby 
ho bičovali, Pavol povedal prítomnému stotníikovi: 
,,Či vám je dovolené bičovať rímskeho občana a to 
(ešte) bez súdu?" Keď to stotník začul, odišiel k ve
liteľovi a hlásil mu: „Čo to robíš? Veď tento človek 
je rímsky občan!" Nato veliteľ prišiel (k Pavlovi) 
a pýtal sa ho; „Povedz mi, si ty rímsky (občan)?" 
Odpovedal mu: „H ej!" Veliteľ (nato) poznamenal: 
„ Ja  som si za veľkú sumu získal toto občianstvo."
I povedal mu Pavol: „ Ja  som sa v ňom narodil." 
Hneď teda odstúpili od neho tí, ktorí ho mali vyšet
rovať. Aj veliteľ sa zľakol, keď sa dozvedel, že (Pa
vol) je rímskym občanom a že ho dal zviazať.

Pavol pred vysokou radou (22, 30; 23, 1 —  112).

Preto nasledujúceho dňa, keďže chcel zvedieť is
totu o tom, z čoho Židia obviňujú (Pavla), dal mu 
sňať putá a  nariadil, aby sa zišli veľkňazi s celou 
vysokou radou; potom priviedol Pavla a  postavil 
ho pred nich. Pavol obrátil svoj pohľad na vysokú 
radu a prehovoril: „Bratia, ja  som si počínal pred 
Bohom vždy podľa najlepšieho svedomia až do 
dnešného dňa." No veľkňaz Ananiáš kázal tým, ôo 
stáli pri ňom, udrieť ho po ústach. Vtedy mu Pavol 
povedal: „Boh teba udrie, obielená stena! Sedíš tu,

aby si ma podľa Zákona súdil —  a proti Zákonu 
ma kážeš biť?" Tu prítomní mu povedali: „Božiemu 
veľkňazovi nadávaš?" Pavol povedal: „Nevedel som 
bratia, že je  to veľkňaz. Veď je napísané: Kniežaťu 
ľudu svojho nebudeš zlorečiť!"

Avšak Pavol vedel, že jedna čiastka (z nich) sú 
saduceji a druhá farizeji, preto začal volať pred vy
sokou radou: „Bratia, ja  som farizej, potomok fari
zejov. Pre nádej vo vzkriesenie z mŕtvych ma sú
dia." Len čo to povedal, nastala hádka medzi farizej
mi a saducejmi a zhromaždenie sa rozdelilo. Sadu
ceji totiž učia, že niet zmŕtvychvstania a niet ani an
jela, ani ducha, (kým) farizeji oboje uznávajú. Nas
tal nato veľký krik. Niektorí zákonníci zo strany 
farizejov povstali a dali sa silne presvedčovať: „Nič 
zlého nenachádzame na tomto človekovi. A čo ak k 
nemu duch prehovoril alebo anjel?" Tu, keď sa hád
ka vzmáhala, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú (na 
kusy), vydal rozkaz, aby zostúpilo vojsko, vyrvalo 
ho spomedzi nich a odviedlo do pevnosti. Avšak 
nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán a riekol mu: „Len 
simelo! Ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak máš 
svedčiť aj v Ríme."

Sprisahanie proti Pavlovi (23, 12 —  22).
Keď sa rozodnilo, niektorí Židia sa uzhovorili a 

zaprisahali sa, že nebudú ani jesť ani piť, dokiaľ 
Pavla nezabijú. Tých, ôo sa takto sprisahali, bolo 
vyše štyridsať. Prišli teda k veľkňazom a starším a 
vraveli: „Prísahou sme sa zaprisahali, že ničoho ne
okúsime, kým nezabijeme Pavla. Preto teraz spolu 
s veľradou oznámte veliteľovi, aby ho medzi vás 
priviedol, ako by ste chceli dôkladnejšie povYŠetro- 
vať jeho vec; my sme hotoví zabiť ho prv, ako by 
ta došiel.“

O týchto úkladoch sa dopočul syn Pavlovej ses
try, preto prišiel, dial sa vpustiť do pevnosti a oz
námil toi Pavlovi. Pavol si zavolal jedného zo stot- 
níkov a povedal mu: „Zaveď tohto- mladíka k veli
teľovi, lebo mu má niečo oznámiť!" Ten ho teda 
vzal, zaviedol k veliteľovi a hlásil: „Väzeň Pavol 
ma zavolal a požiadal zaviesť tohto mladíka k tebe, 
lebo ti má niečo ¡povedať." Veliteľ ho vzal za ruku, 
utiahol sa s ním a vyzvedal sa: „Co mi to máš ozná
miť?" On teda povedal: „Židia sa uzniesli požiadať 
ťa, aby si im zajtra priviedol Pavla do veľrady, ako 
by si ho chceli poriadnejšie povyšetrovať. Ty im 
však never, lebo vyše štyridsať mužov z nich mu 
strojí úklady. Tí sa zaprisahali, že nebudú :ani jesť 
ani piť, kým ho nezabijú- A teraz pripravení čaka
jú na tvoje privolenie." Veliteľ teda prepustil mla
díka a prikázal mu: „Nikomu nehovor, že si ma o 
tom upovedomil!"
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