
DECEMBER

1981
ROČNÍK XIII.

i i j i t e *4ÉiipllikMM
hwäBlMII

S a M a K
¡ M l «  
Ä  ",

béHMH¡■IIlčlliiljM^

IMMÉÍÉÍÉB
Ikony na ikonostase v  Bačkove —  o d  akad. m aliara M . Klimčáka.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Sviatok sv. Mikuláša, arcipastiera

Svätý Mikuláš, arcibiskup v meste Myre je najviac známy svätec 
na celom svete, a to v obidvoch obradoch Kristovej cirkvi. A zvlášť 
v našom obrade je obľúbeným svätcom. Najstaršie naše chrámy boli 
jemu zasvätené. On je ochrancom gréckokatolíckej Cirkvi a jeho 
ikona je v každom našom chráme na ikonostase pri ľavých diakon
ských dverách. Hoci svätý Mikuláš žil pred vyše tisícpäťsto rokmi, 
v deň jeho sviatku spomínajú ho na celom svete modlitbami, piesňa- 

(Pokračovanie na 5. str.)

BLAŽENÍ TVORCOVIA POKOJA

P ok oj je  pram eň bohatých m ožností 
dosiahnuť všeobecné h odnoty hm otné 
i duchovné. H od n oty  vytvorené v  p o 
k o ji blažia. A  tí, čo  umožňujú, vytvá
rajú a udržujú pok o j, sú blažení v  
sebe a tiež v  iných, najviac však v 
Bohu, ktorý ich prijm e za svoje p o 
žehnané a pokojam ilovné deti. Kde p a 
nuje m ier a pok o j, tam  sa nachádza 
m ilosť a Božie požehnanie. O nená
visti a zlobe. Spasiteľ ako Knieža p o 
koja , h ov or í: „K aždé kráľovstvo roz 
dvojen é sa rozpadne a dom  na dom  
sa zrúti" (Lk 11, 17).

(Pokračovanie na 5. str.)



ZA N A M I  JE R O K
Ako len letí ten čas! Zdá sa nám len nedávno, čo sme začali jeho prvý mesiac, v ktorom sme si 

umieňovali, ako ho využijeme: pre dobro seba i svojich blížnych, celej našej spoločnosti. Naše pred
savzatia sa niesli v duchu toho, čo je našou povinnosťou, ako občanov i ako kresťanov. Veď, ako 
to povedal Druhý vatikánsky koncil, evanjeliová blahozvest nás nielenže neodvádza od plnenia na
šich každodenných povinností, ale nám ich ešte väčšmi ukladá a prízvukuje.

Ako len letí ten čas! O pár chvíľ, keď  si zasadneme k silvestrovskej večeri, keď sa budeme lúčiť 
s tými 365 dňami, ktoré budú už nenávratne za nami, si uvedomíme, že zase uplynul jeden rok. Už 
sa nevráti, už neprivoláme späť jeho dni, už nič neosoží banovať za tým, že sme ich dobre nevy
užili, lebo je to už raz tak, ako povedal antický filozof, že ani do tej istej vody dvakrát nevstúpiš!

Aký to bol rok?
Neľahký! Neľahký, najmä ak si uvedomíme, že  práve na prechode k nemu, v dňoch, keď sa za

čínal, nástrojili sa tie sily, ktorým nie je po vôli mier a začali hotovať nové sprisahanie proti mie
ru. Najprv len tým, že bojkotovali ratifikovanie zmluvy SALT 2 a potom aj inými, zjavne nepriateľ
skými činmi a plánmi, ktoré vyvrcholili zvlášť začiatkom jesene, keď vyvstala hrozba neutrónovej 
bomby. Cynici, ktorí chceli svoj počin ospravedl niť, sa nezdráhali tvrdiť, že to je vlastne celkom ne
vinná bomba, lebo nezničí domy, ulice, obydlia — iba človeka, ľu d í. . . !

Koľkože len treba trúfalosti a aj neľudskosti na takéto konštatovanie! Akíže sú to len ľudia, kto
rí kalkulujú s vojnou, s hroznou vojnou, ktorí vyratujú, aké škody spôsobí, a pritom ešte bohorúhač- 
sky tvrdia, že vlastne tá bomba nie je ani taká zlá, lebo ona zničí len nepriateľa, ale uchráni domy, 
stavby . . .

Nebol to dobrý rok! Koľkože len bolo nezmyselných útokov na nevinných ľudí, ktorým sa nevy
hol ani terajší Svätý Otec Ján Pavol II., ktorého život visel onoho smutného 13. mája doslova na 
v lá sk u ... Akýže len to bol rok, keď  — ak by sm e s,i mohli požičať slová nášho básnika — krivda 
za stôl sadla a pravda, tá iba žobrala pri dverách . . . !

Ale svet sa už dávno nekrúti podľa hodiniek, ktoré nastavujú kapitalisti. Svet, aj keď ono roz
delenie bolí, má aj svoju lepšiu časť, krajiny svetovej socialistickej sústavy, ktoré vydávajú zo se
ba všetko, aby uchránili drahocenný poklad mieru. Koľkože len bolo mierových iniciatív! Koľkože 
len bolo návrhov, aby sa namiesto vojnových vyhrážok zasadlo k rokovaciemu stolu!?

Ani vtedy, keď povolili nervy tým na Západe a vyhlásili, že sa dávajú na neutrónové dobrodruž
stvo, ani vtedy neodpovedali krajiny svetovej socialistickej sústavy opätovnou vojnovou hrozbou, 
ale znovu vyhlásili, že vojna nie je riešením, že vojnou nemožno nič získať, ale možno ňou všetko 
stratiť.

A je nadmieru symbolické, že tieto slová sa ozývali aj z úst najvyšších cirkevných predstaviteľov. 
Nemohli sa neozývať, veď ony sú hlasom zdravého a mokom vojnového ošiaľu neporušeného ľud
ského rozumu. Tak volal v Organizácii Spojených národov Pavol VI! Tak to po ňom opakoval teraj
ší pápež Ján Pavol II. Tak sa vyjadrila cirkev na Druhom vatikánskom koncile, lebo sa nemohla 
v tejto osudovej hodine ľudstva zaoberať iba tým, koľko sviec má horieť pri omši, alebo koľko a 
akých žiadostí treba podať pri jurisdickej kauze. Svet je vážne chorý. Bolo by nadmieru nezodpoved
né, keby sme sa v takej situácii dávali na únikové cesty, na riešenie problémov, ktoré sú akciden- 
tálne a ktoré možno dať do poriadku inokedy.

Je pravda, že sú aj takí, a na to poukázal pri vyhlásení 1. januára za katolícky Svetový deň mie
ru Pavol VI., čo im akosi nevonia boj za mier amyslia si, že je toho priveľa, čo sa preň robí. Pá
pež, ktorého nemožno obviňovať z príklonnosti k jednej alebo druhej strane, pápež, ktorý sa skôr 
klonil k vážnejšiemu kurzu, sa tejto témy nebál. Ak ste nečítali jeho list, ktorý v spomínaný deň 
v roku 1968 oznamoval, vyhlasoval, vyhľadajte si ho a prečítajte. Píše jasne a nedvojzmyselne. Ho
vorí, že každý súdne mysliaci človek musí cítiť, že  mier je ohrozený. I to, že je ohrozený nielen od 
tých, čo mu neprajú, ale aj od ľahostajných ľudí, ktorí si myslia, že mier príde aj sám, že preň ne
treba nič urobiť. Nie tak, píše pápež. A} keď sa nájdu takí, čo budú oponovať, zo svojej pápežskej 
autority vyhlasuje, že mier je taká hodnota, ktorú nemožno zanedbávať, o ktorú sa nemožno usilo
vať, ktorú nemožno ignorovať!

Končíme jeden rok a uvedomujeme si, že všetky jeho dni sme nevyužili tak, ako by sa to bolo 
patrilo. Končíme jeden rok, zamýšľame sa nad jeho dňami a prichádzajú nám na um múdre slová 
ct. Tomáša Kempenského, keď hovorí, že sú aj také dni, čo budú žalovať na nás. Dni, v ktorých sme 
zabudli na získavanie dobrých skutkov, dni, v ktorých sme konali iba to, čo sme museli, a neusi
lovali sme sa urobiť nič navyše . . .

Ak sme boli takí, nuž je to škoda. Ale neslobodno malomyseľnieť, neslobodno nezúčastnene 
mávať rukou. Veď sme tu a pred nami je čas. Pred nami sú dni, ktoré začneme po silvestrovskej 
rozlúčke so starým rokom. Pred nami je rok, nová príležitosť! Nezabudnime sa jej ujať od prvého 
dňa! Nezabudnime, že by bolo hriechom nevyužiť ku konaniu dobra čo len jeden deň.

To si sľúbme pri poslednom ročnom spytovaní svedomia, to si povedzme, keď sa budeme na no
voročné ráno náhliť do Božieho chrámu. Aby sme boli osožní Bohu a blížnym, všetkým našim bra
tom, našej spoločnosti od prvého dňa roka, do ktorého vstúpime! (OM)



Len mesiac sa končí, priateľstvo nie!
V uplynulých týždňoch sme slávili už tradičný Mesiac 

československo-sovietskeho priaterstva. B ol pre nás príleži
tosťou znova si ozrejmiť, čo  pre nás znamená priateľstvo 
s krajinou nášho veľkého brata, o  ktorého sme pevne o p re 
tí a ktorý je garanciou našich istôt.

V priebehu mesiaca sa konalo viacero význam ných p od u 
jatí, naši umelci vystupovali v  rozličných zväzových  republi
kách ZSSR a ku nám prišli a  priniesli kus vzácnej sovietskej 
kultúry umelci vefkej krajiny socializm u á mieru.

Mesiac sa skončil, ale neskončilo sa naše priateľstvo, ba 
naopak: ešte väčšmi sa utužilo, upevnilo! V eď najmä v  teraj
šej zložitej medzinárodnej situácii vidím e, čo  všetko rob í 
ZSSR pre zachovanie svetového mietíu. U silovne sa snaží ro z 
háňať zlovestné mraky, ktoré ženú na oblohu  Európy a sve
ta nežičlivci mieru. Zvlášť hrozba neutrónovej bom by, ktorá 
sa zniesla na svet z úst prezidenta USA Reagana, naplnila 
srdcia všetkých mierumilovných ľudí strachom  z budúcnosti.

Na hrozby mieru, na stupňovanie horúčkovitého zb ro je 
nia, odpovedá ZSSR, náš priateľ najvernejší, stupňovaním  
svojich snažení o zachovanie svetového mieru. Tak to  p o v e 
dal aj najvyšší predstaviteľ, predseda prezídia N ajvyššieho 
sovietu ZSSR, keď vyhlásil, že krajiny socializm u vnútia 
kapitalistom mier! N edovolím e, aby sa znova zniesla na 
svet hrozba vojny, tentoraz o to strašnejšej, lebo zbraň, 
s ktorou Západ hazarduje, je  doslova  zbraňou „súdneho 
dňa". (OF)

Pripravujte cestu Pánovi... (Mk 1,3)
Je december, čas očakávania Pána, čas príprav na V iano

ce, sviatky lásky a pokoja, čas našich detských spom ienok 
tajomného očakávania. Predvianočné ob d ob ie  nás kresťanov 
vždy naplňuje nádejou v  tichom  očakávaní príchodu Pána. 
Ale naša predvianočná, adventná nálada je rušená lom ozom  
zbraní a nepokojom  sveta ok o lo  nás. A koby sa schyľovalo 
k búrke, ktorá prinesie niečo iné, ako B oží mier. Ž ijem e v 
období nepokoja a obáv pred osudm i sveta, obáv  pred h ro 
ziacou atómovou vojnou.

Pred 30 rokmi, v  októbri 1951 na 2. zasadaní Svetovej 
rady mieru vo Viedni sa už veľm i jasne ukázali príznaky 
znepokojenia a obáv sveta pred n ovou  hroziacou  vojnou , 
a to len krátkych G rok ov  pred ukončením  te j nredošlej. Vo 
svetovom mierovom hnutí bo lo  badať dve protichodné m yš
lienky, ktoré zamestnávali ľudské duše: 1) Veľký rozbeh  sve
tových mierových síl, rozšírenie m ierových  m yšlienok. (562 
mil. podpisov v  62 krajinách sveta' za pakt m ieru piatich 
veľmocí).

2) Stále sa zhoršujúca m edzinárodná situácia (rozšírenie 
Severoatlantického paktu o  Grécko a Turecko a rozhodnu
tie o urýchlenom zbrojení na podnet generála Eisenhowera) 
a ďalšie.

Tieto zjavné protim ierové kroky krajín Atlantického pak
tu sa ešte stupňovali v  priebehu roku  1952, keď  v  decem bri 
bol zvolaný — tiež do Viedne —  veľký M ierový kongres 
národov, aby čelil vojnovým  tendenciám  im perialistov. K 
tomuto kongresu sa ešte o rok  vrátim e. Teraz na 2. zasa
daní Svetovej rady mieru išlo o  t o t o : Z ap ojiť d o  m ierového 
zápasu ďalšie milióny ľudí zo  všetkých  spoločenských  
vrstiev a tak utvoriť širokú základňu, ktorú  by  stm elilo 
spoločné úsilie na záchranu m ieru sveta.

Už na prvom berlínskom zasadaní Svetovej rady m ieťu  
bolo v rezolúcii O organizácii a rozšírení m ierového hnutia 
zdôraznené: „Záleží na tom , ,aby cirkvi bo li zoznám ené s 
rezolúciami, prijatými na tom to zasadaní a požiadané, aby 
ich podporovali. Predseda Joliot Curie zaslal m enom  pred
sedníctva Svetovej rady mieru najvyšším  cirkevným  inštitú
ciám list, v ktorom ich zoznám il s rezolúciam i II. svetového 
kongresu obrancov mieru. D ošlo n iekoľko odp oved í, ktoré 
svedčia o tom, aký záujem tieto listy vzbudili."

A teraz, v  októbri 1951 na zasadaní Svetovej rady m ieru 
sa už ai ozývali viaceré cirkevné osoby, ktoré zaujím ali k lad
né stanovisko kresťanov k m ierovém u hnutiu a  zd ôrazň o
vali, že len spojenie všetkých m ierových  síl na svete tu m ôže 
dobyť žiadaný výsledok a dosiahnuť sledované cie le : od zb ro 
jiť, uzavrieť pakt mieru medzi piatimi veľm ocam i, ktorým  
Charta OSN v San Franciscu orikázala bedliť nad m ierom  
sveta. O týchto á viacerých ďalších sa vtedy rok ova lo  v o  
Viedni. Nám teraz ide predovšetkým  o  prvú požiadavku 
Svetovej rady mieru, o odzbrojenie, o  čom  vznikla význam 
ná rezolúcia, ktorej obsah aj my dnes vďačne podpíšem e. Za

čína sa takto : „H orú čk ov ité  zbrojenie spôsobuje hospodársky 
chaos a uvrhuje národy do biedy. M ôže viesť iba k  vojne. 
Je nesprávne sa dom nievať, že  zvyšujúce sa zbrojen ie  m ôže 
byť účinným  prostriedkom  rokovania." Preto sa rezolúcia 
obracia  na spom enutých päť veľm ocí. V rezolúcii sa ďalej 
h ovorí o  zákaze zbraní hrom adného ničenia, o  postupnom  a 
súčasnom  obm edzen í zbrojenia  a  o  m edzinárodnej kontrole. 
N a konci te jto  rezolúcie sa poznam enáva, že odzbrojen ie 
síce neuspokojí vý rob cov  zbraní, ale zaženie strach z agresie, 
posilní bezpečnosť všetkých  n árodov  a zbaví ich ťažkých 
brem ien.

N a tom to  zasadaní Svetovej rady m ieru sa ukázalo, aká 
živá je účasť cirkví, ich kňazov, ako aj širokých más v e 
riacich v o  svetovom  b o ji za mier. M nohí kňazi tu  predniesli 
svoje prejavy. Nie je  m ožné vypočítať všetkých  rečn íkov z 
cirkevných kruhov, ale vyberiem e z viacerých  hlavné m yš
lienky, k toré  každého m ôžu zaujím ať. Katolícky duchovný 
z Č eskoslovenska pov ed a l: „K atolícke učenie pripúšťa jedi
nú m ožnosť spravodlivej a beztrestnej vo jny , vedenej podľa 
princípu „m oderam en  inculpatae tutelae", čo  v  skratke zna
m ená, že m ám  právo použiť ozbro jen é  násilie len  vtedy, ak 
ma n espravodlivo napadnú a niet iných m ožností útočníka 
odzbro jiť." M nohí stúpenci vo jn y  vtedy na ospravedlnenie 
a tóm ovej v o jn y  hlásali, že to  m á byť križiacka výprava ma
júca za cieľ obranu viery, kresťanstva a cirkvi. Katolícky 
rečník to  vyvracia  tak to : „A k  si to  niektorí myslia, nemôžu 
sa pokladať za predstaviteľov katolíckej m orálky, ale za hlá
sateľov svojho pom ýleného svedom ia a to  aj vtedy, ak pat
ria k cirkevnej hierarchii. (O 11 ro k o v  sme sa z 80. bodu  
pastorálnej konštitúcie II. vatikánskeho koncilu  Radosť a 
nádej dozvedeli, že tento rečník m al pravdu. Koncil vyhlá
sil preteky v o  zbrojení za „veľm i nebezpečnú pliagu ľud
stva a neznesiteľnú urážku chudobných.") Rečník svoj re
ferát zhrnul do záveru.- „H nutie obrancov  m ieru je  hnutie 
jednom yseľné. Z hľadiska katolíckeho vyznania niet tu nija
kej prekážky, prečo  by  katolíci nem ohli spolupracovať ako 
priatelia s ľuďm i iného náboženského vyznania, alebo vôbec 
bez viery, v e ď  m ier je  m ajetok spoločný nám všetkým  a za
chovanie m ieru a života na zem eguli je vznešeným  cieľom ." 
A posledné slová jeho záveru  sú pre nás pokynom  aj dnes: 
„M ôžem e m ať rozd ielne názory v o  veciach  viery a politic
kého presvedčenia, ale ako katolíci nem ôžem e a nechcem e 
prejsť na stranu surového násilia, ale byť na strane ľudstva 
a pravdy."

Zástupca východnej cirkvi prehovoril o iniciatíve vedúcich 
predstaviteľov piatich východných  cirkvi —  Antiochie, 
M oskvy, Gruzínska, Rumunska a Bulharska, k torí sa v  r. 
1951 zišli a súc verní povinnostiam  viery  a svedom ia, lásky 
a rozum u, vydali výzvu na kresťanov celého sveta, abv 
znásobili svoje  úsilie na obranu m ieru a  zabránili peklu 
n ovej svetovej vojny .

Predstaviteľ protestantov zdôraznil potrebu  toho, abv sa 
skutočne všetci ľudia, k torí si želajú mier, zom kli bez oh ľa
du na nejaké predsudky. O dpovedajúc na otázku: čo  musí 
rob iť kresťan v  te jto  situácii, keď  by  krstenie detí stratilo 
svoj zm ysel, ak ich nebudem e ved ieť zachrániť pred silami 
násilia, čo  ničí život, vyslovil sa za uzavretie m ieru m edzi 
veľm ocam i, paktu, k torý  by  zahrnul v  sebe odzbrojenie a 
zlenšenie m edzinárodných  kultúrnych stykov.

T oto  zasadanie Svetovej rady m ieru rozhodlo  usooriadať 
v  roku  1952 m ierové prázdniny a oslavy veľkých  kultúrnych 
v ý roč í: 500. výročie  Ĺeonarda dá Vinciho, 150. výročie na
rodenia V iktora H uga, 100. výročie  smrti N . G ogoľa a osla
vy 1000. výročia  smrti Avicenu, arabského lekára.

K eď si m yšlienky tu pripom ínané prem ietnem e do dneška, 
m ôžem e prísť k tým to záverom :

1. A j dnes, ¡ako pred  30 rokm i, svet je stále viac zn eoo- 
ko jovan ý  rôznym i m edzinárodným i konfliktnú, z ktorých 
vzniká nebezpečenstvo n ovej svetovej vojny. T oto  nebez
pečenstvo je  vzhľadom  na veľké zásoby nahromadpnvch 
zbraní, ktoré zo  dňa na deň rastú, financované obrovským i 
obnosm i, k toré dnes už idú do biliónov . Prepadávajú sa do 
pekla zbrojenia  na úkor b iedy trpiacich ľudí vtedy, keď  len 
malé percento týchto súm by stačilo na podstatné zvýšenie 
životnej úrovne tak na Západe, ako aj na Východe.

2. T oto  nebezpečenstvo sa hrozivo  zvyšuje plánom a 
úm yslom  vyrob iť n ové druhy zbraní hrom adného ničenia, 
ako sú rakety stredného doletu  s jadrovým i hlavicami. Má 
to  byť 572 rakiet Pershing 2 a rakiet s p lochou  dráhou le 
tu, Cruise. Ú m ysel Spojených  štátov rozm iestniť tieto zbraň n 
v  štátoch západnej Európy vyvoláva hrom adný od p or naj
m ä v  krajinách, kde m ajú byť rozm iestnené, lebo národy si 
uvedom ujú, že v  prípade obrannej odvety by utrpeli práve 
tie krajiny, k toré  pripustili toto  rozm iestnenie na svo jom



území. Preto vznikla výzva  N ajvyššieho sovietu  parlam en
tom  sveta, žiadajúca zastaviť zbrojen ie  a  pristúpiť k  váž
nem u a rozum ném u rokovan iu  v  riešení všetkých  m edziná
rodných problém ov  m ierovou  cestou . Pritom  platí to , čo  
b o lo  povedané pred 30 rokm i v o  Viedni, že je  nesprávne sa 
dom nievať, že zvyšujúce sa zbrojenie m ôže  by ť účinným  
prostriedkom  k  rokovaniu .

3. Ľudstvo sa najviac zhrozilo , keď  am erická vláda dala 
príkaz k výrobe  neutrónovej bom by, k torá  údajne šetrí stav
by, obytné dom y, podniky a kultúrne pam iatky a vyháša 
„len " ľudské životy. Preto je  vra j „č is tou " zbraňou, ktorá  
otvára  cestu k „č iastočn e j" a tóm ovej v o jn e . Proti v ý robe  te j
to  zbrane na celom  svete teraz povstáva  m asový rozh orče
ný od p or všetkých  triezvych  a rozum ných ľudí. Proti v ý r o 
be tejto  zbrane sa už ozvali a j talianske noviny  La Civitta 
Catolica, blízke kruhom  Vatikánu. G uiseppe da Rosa, SJ k on 
či svo j článok slovam i: Preteky v o  zbrojen í sú hriechom  
proti Stvoriteľovi, lebo prinášajú sm rť." D ôv od í tým , že to to  
rozhodnutie ved ie k ďalším  pretek om  v  zbrojení, leb o  kra
jiny Varšavskej zm luvy vidia v  ň om  porušenie rovn ováhy 
zbraní.

4. Od viedenského zasadania S vetovej rady m ieru sa už 
veľm i v eľa  ráz ozvali aj najvyšší predstavitelia cirkví a tie
to o d  tých čias rozvinuli už veľm i rozsiahlu m ierovú  čin 
nosť. Máme veľké m edzinárodné m ierové hnutia kresťanov 
aj iných náboženských  spoločností, čo  len  potvrdzu je  správ
nosť šmahy Svetovej rady m ieru, rozšíriť svetové m ierové 
hnutie o  silu náboženských kruhov.

Záverom  iste všetci zo  srdca s radosťou  súhlasíme s tou  
časťou  krásnej mariánskej kázne, k torú  p oveda l na znám om  
pútnickom  m ieste gréckokatolícky pán biskup Im rich Tim - 
k o :  „V yznávam e, že opravdivý  a účinný m ier vyv iera  z 
ľudského srdca a duše. N a tom to  m ariánskom  pútnickom  
m ieste sa m odlím e za to , aby stále v iac ľudí poznalo , že 
každý človek  je  B ohom  vykúpený tvor. Jeho ľudská tvár je 
nositeľkou  rysov  Božej tváre. Jeho ľudská dôsto jn osť sa 
prejaví a dostane svoju  pravú hodnotu  len  vtedy, k eď  uzná 
aj dôstojnosť toh o  druhého. A j m y chcem e, a  k  tom u  p ro 
síme svetlo, tep lo lásky a k  činom  potrebnej sily z  neba, aby 
závratný rozv o j ved y  a techniky n ebol použitý  na zničenie 
ľudí, celých ľudských  skupín, n árod ov  a  napokon  celého 
sveta a nás všetkých, ale aby slúžil rozv o ju  a  dvíhaniu p o 
kroku  jed notlivcov  a spoločenstiev . Ž iadam e si a o  to  sa 
budem e usilovať, aby jednotlivci a zoskupenia nevzbudzo
vali v  druhých strach pred zničením , rozm iestňovaním  zbra 
ní, ale aby „rozm iestňovali" skutky d ob re j vô le , lásky k 
človeku, nech sa navzájom  vym eria  a spolupracujú na udr
žaní, zveľaď ovaní rozv o ja  a b lahobytu  n árod ov  sveta.

Kronikár.

SVÄTÝ MESIACA
. BARBORA

Barbora, dcéra bohatého a  význam ného občana Iliopola , 
Dioskura, b o lo  najkrajšie dievča v  celom  ok o lí Iliopola. 
D ioskurova m anželka um rela, takže D ioskur svo je  jediné 
dieťa. Barboru, chránil ako ok o  v  hlave.

—  Obyčajní, prostí ľudia sú nedôstojn í, aby videli krásu 
tváre m ojej dcéry, —  pyšne h ovoril D ioskur, keď  Barbora 
vyrástla a stávala sa plnoletou.

A  aby ľudia skutočne nevideli jeh o  dcéru, D ioskur v y 
budoval pre Barboru vysokú  vežu  s prekrásnym i kom nata
m i a  v  tých bývala Barbora. Vežu strážili strážcovia  a okrem  
niekoľkých žien, ktoré posluhovali B arbore, n ikoho d o  veže  
nepúšťali.

Z  okien  veže, v  krásne slnečné dni. Barbora sa pozerala 
na krásne lúky, lesy, polia  v  ok o lí Iliopola , na krásu kvetov , 
ktoré rôznym i farbam i ozd ob ova li lúky a polia. Pozerala sa 
na východ  slnka, obd ivova la  krásu západu slnka, vítala prvú  
hviezdu, ktorá  sa v ečer  zjavova la  na nebi, dívala sa na 
krásu hviezdnatého neba . . .

—  Kto to  všetko u rob il?  —  spýtala sa raz ženy— slúžky, 
ukazujúc rukou pred sebou  všetku krásu prírody.

Túto otázku si B arbora kládla každého dňa. Každého dňa 
nachádzala v  prírode n ové krásy, k toré  je j m yšlienkam  ne
dávali pokoja .

—  M usí byť ktosi, čo  to to  všetk o  stvoril. —  uzatvárala 
svoje m yšlienky, ale ďalej p ok ročiť nevedela. Jej otec , p o 
han, človek  bohatý, ani m yslieť nechcel o  B ohu— Stvoriteľovi, 
nem ohol ani m yslieť na to , aby jeh o  dcéra b o la  kresťankou. 
Tak Barbora, zatvorená v o  veži, oddelená o d  ľudí, učila sa 
sama z toh o, čo  videla, učila sa poznávať Stvoriteľa. P ozná
vala Stvoriteľa z jeh o  d ie l . . .

Míňali sa roky. Barbora vyrástla a  dom  Dioskura navšte
vova l ženích za ženíchom . D ioskur vyšiel k dcére na vežu 
a začal je j h ov oriť o  tom , že je  už čas, aby sa vydala. Bar
bora , celé rok y  oddelená o d  ľudí, sa začervenala a krátko 
odp oveda la  otcov i, že sa nevydá.

D ioskur odišiel. N epovedal dcére ani slova, uvažujúc, že 
dcéra raz príde k rozum u. Tým  viac, že išiel na dlhú o b 
chodnú cestu. Slúžkam prikázal, aby púšťali Barboru medzi 
ľudí. M yslel na to , že Barbora sa zoznám i s dievčaťom , 
uvidi ch lapcov, uvidí svadby a sama sa bude chcieť vydať.

Po o tcov om  odch ode  Barbora začala vychádzať d o  mesta, 
zoznám ila sa s dievčatam i mesta. V rozh ovore s nimi prvý 
raz v  živote počula  m eno Kristus.

—  Ježiš Kristus? —  spýtala sa. —  Kto je  to ?  —  prosila, 
aby  je j vyrozprávali.

Tak Barbora poznala Boha, Stvoriteľa vesm íru, poznala 
vtelenie B ožieho Syna z Prečistej Panny Márie, utrpenia 
a vzkriesenie Ježiša Krista, dozvedela  sa o  budúcom  súde 
a večných  m ukách hriešnikov, o  blaženosti spravodlivých 
v  nebeskom  kráľovstve.

B ol to  počiatok  tretieho storočia  za vlády cisára Maxi- 
miána (235— 238), keď  prenasledované kresťanstvo sa šírilo 
len  tajne. V tom  čase d o  Illiopola  prišiel akýsi kňaz z  Ale
xandrie, preoblečený za kupca. Keď sa o  ňom  dozvedela 
Barbora, pozvala  h o k  sebe a ten ju naučil pravdám  Kristo
ve j v iery  a pokrstil ju.

Po čase sa vrátil D ioskur. Keď sa dozvedel o  krste Bar
bory , ce lkom  stratil rozvahu. Vytasil meč, aby sťal dcéru. 
Barbora sa zachránila útekom . Skryla sa za m estom  v  jas
kyni. Avšak D ioskur ju  našiel a začal ju nemilosrdne bit. 
H od il ju na zem , kopal do nej, a potom  chytil ju  za vlasy 
a ťahal ju  dom ov . D om a ju  zatvoril do tm avej kom ory  a 
m učil ju  h ladom  a  sm ädom . Potom  odišiel k  náčelníkovi 
oblasti a vyrozpráva l mu, že jeh o  dcéra je  kresťankou a aby 
ju  m učením  prinútil zriecť sa Krista. Priviedol pred neho 
aj B arboru :

—  Zriekam  sa je j. Keď sa ona nezriekne Krista, už nebude 
m ojou  dcérou . A ty, náčelník, daj ju  na mučenie, aké chceš.

Náčelník, vid iac dievča neobyčajnej krásy, začal s ňou h o
v or iť  láskavo, nahovárajúc ju, aby poslúchla otca, lebo jej 
ináč nenechá m ajetok.

Barbora vyznala svoju  vieru  v  Krista, povedala, že jej 
nezáleží na o tcov om  bohatstve, ani na svetských radostiach. 
Ona túži len p o  nebeskom  kráľovstve.

—  Ľutujem  dať na m uky takú krásu, —  povedal náčelník,
—  avšak, keď  ostaneš neposlušnou, uvidíš m oju  krutosť, —  
hrozil náčelník Martián.

—  Ja verím  v  jedného Boha, Stvoriteľa všetkého viditeľ
ného a neviditeľného, —  odpovedala  Barbora.

Vtedy náčelník prikázal ju  zob liecť a bičovať. Zem, kde 
Barbora stála, začervenala sa je j krvou.

Všetky tieto m uky neotriasli v ierou  dievčiny.
Po m ukách ju  hodili d o  žalára.
Bola sama, v  tm e a horúčke o d  rán. Ticho šepkala m od

litbu.
Odrazu uvidela veľké svetlo a jej srdce objala radosť. Bar

bora  uvidela  pred sebou Kráľa slávy, počula Jeho hlas. 
Barbora naraz uzdravela a na je j tele n ebolo ani znaku od 
rán.

N asledujúceho dňa Barboru vyv ied li na súd. Stála tam 
krajšia ako včera, zdravá, bez stopy rán, je j tvár žiarila. Na 
otázku, ako vyzdravela  p o  toľkých  mukách, odpovedala :

—  U zdravil m a Ježiš Kristus, Pán, m ôj Boh, ktorý uzdra
vu je všetky ch oroby  a dáva život m ŕtvym .

Tieto slová rozhnevali náčelníka a prikázal zavesiť Bar
boru  a strhať je j telo železným i hrebeňm i a  sviečkami pá
liť je j rebrá.

B arbora všetko trpela heroicky. A  veľa  prítom ných me
dzi ľuďm i, pozera júc sa na muky Barbory, plakali. Jedna 
dievčina, m enom  Juliana, nevydržala sa pozerať na tú ne
spravodlivosť. Povedala d o  o č í náčelníkovi pred ľuďm i, že 
je  ukrutný, neľudský a  nespravodlivý. Ju zviazali. N á p o
stavené otázky povedala, že je  kresťanka. Začali ju  tak mu
čiť ako Barboru. A  ľudia, čo  tam  stáli, počuli, ako sá Bar
b ora  v  m ukách m odlila :

—  Ježišu Kriste, nezanechaj m a. Pozri sa m ilostivé na 
m ňa a Julianu, posilni nás obe, lebo duch je  silný, avšak 
te lo  slabé.

Zoblečené a skrvavené ob e  dievčatá viedli ulicami mesta. 
N áčelník M artián ich ob e  odsúdil na sm rť sťatím hlavy. 
D ioskur, keď  poču l rozsudok , chytil svoju  dcéru  za ruku a v 
druhej ruke nesúc m eč, v ied ol ju  na popravisko. A  ľudia, 
k torí ich  sprevádzali, počuli, ako sa Barbora m odlí: 

(Pokračovanie na 15. str.)



(Pokračovanie z 1. str.)
mi a ak už nie iným, tak tým, že v jeho deň obdarúvajú deti darček
mi.

V dnešnej terminológii mohli by sme nazvať svätého Mikuláša 
sociálnym svätcom. Svojím životom, svojimi skutkami šíril obetavú 
lásku k blížnemu, šíril pravdu, spravodlivosť, milosrdenstvo, zastá
val sa tých, ktorí boli v biede, vdovy a siroty. Aj po smrti sa stal 
veľkým pomocníkom všetkým, ktorí boli „v  biedach a súženiach", 
lebo ho Pán Boh oslávil darom zázrakov, preto ho aj nazývame Di
votvorcom.

Životopis svätého Mikuláša podávame v našom kalendári na rok 
1982. Tu uvádzame len údaje o jeho sviatku.

Svätý Mikuláš umrel približne v roku 345. Jeho kult sa začal šíriť 
už od jeho smrti a cisár Justinián I. (527— 565) vystaval na jeho po
česť v Carihrade chrám. Deň sv. Mikuláša, 6. december, bol oslavo
vaný na Východe a takto tento sviatok prevzali aj na Západe. Pápež 
Mikuláš (858—867) približne v roku 860 vybudoval v Ríme chrám 
sv. Mikuláša. Takto sa kult sv. Mikuláša veľmi rozšíril na Západe 
a vidíme tam tisícky chrámov zasvätených sv. Mikulášovi.

Okrem 6. decembra v našich kalendároch je ešte sviatok sv. Mi
kuláša dňa 9. mája, a to ako sviatok prenesenia relikvií sv. Miku
láša z Myry do mesta Bari v južnej Itálii. Stalo sa to takto. V dru
hej polovici 11. storočia Malú Áziu, a tým aj mesto Myru, obsadili 
mohamedáni. Talianski kupci z Bari, ctitelia sv. Mikuláša ako och
rancu námorníkov, obchodujúc s Malou Áziou, tajne zobrali relikvie 
sv. Mikuláša z Myry a 9. mája roku 1087 ich preniesli do mesta Bari. 
Na tento deň pápež Urban II. v roku 1089 určil sviatok prenesenia 
relikvií sv. Mikuláša. Pri relikviách sa stávali zázraky a už o tri 
roky vystavali v Bari veľký chrám, v ktorom uložili relikvie sv. Mi
kuláša a mesto Bari sa stalo slávnym pútnickým mestom.

Okrem týchto dvoch pamätných dní sv. Mikuláša v našom obrade 
ešte každý štvrtok v týždni je zasvätený sv. Mikulášovi.

Naše bohoslužobné texty týchto sviatkov oslavujú svätého Miku
láša ako „Kristovho Veľkňaza", „mocného hlásateľa Kristovej náuky", 
„veľkého a horlivého zástancu všetkých, ktorí sa nachádzajú v súže
niach", „jasný svietnik", „útechu trpiacich a utláčaných a pod. Ospe
vuje sa jeho hlboká viera, čnosti, jeho skutky milosrdenstva, jeho 
príhovor pred Bohom.

V tento sviatok my velebíme Boha v Jeho svätých. Avšak okrem 
toho v tento sviatok Boží svätec hovorí aj k nám. Hovorí svojím 
životom a skutkami. Život svätého Mikuláša — to je láska Boha 
a blížnych. Jeho láska je opravdivá, veľká, hotová stále pomáhať 
v každej potrebe duše a tela. Povedané prostými slovami: svätý Mi
kuláš — to svätiteľ, biskup d o b r ý c h  s k u t k o v .  Teda sviatok 
svätého Mikuláša má nám pripomínať jeho život, aby sme ho mohli 
vyrozprávať našim deťom, prízvukujúc, že všetko dobro robil z lás
ky k Bohu, pretože v každom človekovi videl Krista. „Viera bez 
skutkov je mŕtva" — hovorí sv. apoštol Jakub. „Čo ste urobili jed
nému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25, 
40), učí nás Ježiš Kristus. Na poslednom súde bude nás Kristus súdiť 
podľa toho, ako sme vykonávali skutky lásky a milosrdenstva. Teda, 
nielen učme naše deti, aby boli dobré, dodržiavali prikázania, ale 
aby aj robili dobro dobrými skutkami. Ale nielen učme, ale aj ukáž
me im to naším príkladom. Veľkým bude v Nebeskom kráľovstve 
ten, kto tých malých naučí. .. Naše dobré skutky idú pred trón Naj
vyššieho, — učí sv. Ján Zlatoústy, — a sú odmeňované: „Daj chlieb 
a vezmi raj, daj malé a vezmi veľké, daj smrteľné a vezmi nesmrteľ
né, daj dočasné a vezmi nehynúce."

Teda sviatok svätého Mikuláša je oslavou Boha v Jeho svätých, 
je pripomienkou nám, aby sme aj my činili dobré skutky, a modlili 
sa k sv. Mikulášovi, aby aj nám pomáhal, nás ochraňoval, nás spasil.

Obráťme sa na sv. Mikuláša modlitbou akafista k sv. Mikulášovi. 
Odbavme ho v našich chrámoch po večierni v tento sviatok, aby sme 
tým naučili našich veriacich modliť sa túto modlitbu častejšie na 
oslavu Boha, na našu duševnú radosť a na dosiahnutie u sv. Miku
láša, aby neprestal prosiť Krista Boha za všetkých nás, čo s vierou 
a láskou oslavujeme jeho pamiatku.

(D okončenie z 1. str.)
Pri narodení nášho Spasiteľa Ježiša 

Krista spievali an jeli: „S láva  na vý 
sostiach Bohu a na zem i p o k o j ruďom  
dobrej vô le " (Lk 2, 14). —  Ježiš Kris
tus pred svo jou  sm rťou  h ovoril svo 
jim  učeníkom : „P o k o j vám  zanechá
vam , svo j p o k o j vám  dávam ; nie ako 
svet dáva, ja  vám  dávam " (Jn 14, 27).

• Po svo jom  zm ŕtvychvstaní hovoril 
a p ošto lom : „P o k o j vám !“  (Jn 20, 21).

Položm e si otázku, kto m ôže vyčísliť 
tie škody a obete  na životoch  našich 
bratov  a sestier, m užov a  žien, čo  pri
niesla prvá  a druhá svetová vojna?

Kto sa stará o  p ok o j a mier, ten je 
opravdivý  pokojam ilovný a  m ôže sa 
vo la ť synom  a dcérou  Pána nášho 
Spasitera Ježiša Krista. Snažme sa 
preto  by ť pokojam ilovným i, aby sme 
sa stali nasledovníkm i N ebeského 
kráľovstva, ktoré nám  prisľúbil náš 
Spasiteľ —  Knieža p ok oja  a lásky!

Požehnaný je  národ, k torý  žije v  
p ok o ji a m ieri, a  to bez ohľadu na 
národnostná a náboženskú príslušnosť, 
či rasu a  pleť.

M. M erva

VIAN O ČN Á RADOSŤ

František a Julka bo li už na d ô 
chodku. Bývali v  družstevnom  byte 
v  krajskom  m este na štvrtom  posch o 
dí. V enovali sa pestovaniu  kvetov. 
Všetky ich  okná hýrili farbam i kvetov  
p o  celý rok . Každý kvet m usel byt p o 
liaty, jeh o  lístie utreté, aby na ňom  
n ebo lo  ani prášku. A  keď  si tak o d 
poludnia sedeli v  m äkkých foteloch  
a pásli o č i na svojich  obľúbených  k v e 
toch, cítili sa v o  svo jom  príbytku ako 
v  m alom  kráľovstve. Tak prežívali 
šťastnú jeseň života v  p okoji.

A le raz sa vrátila Julka s nákupom  
d om ov , nechala plnú tašku v  kuchyni 
a ponáhľala sa d o  jedálne pozrieť, čo 
rob í František. Vykríkla, keď  ho zba 
dala ležať na zemi. Trhala ním, volala 
na neho, ale nejavil znám ky života. 
Zbehli sa susedia, telefonovali p o  sa
nitku, k torá  sa čochvíľa  dostavila s 
lekárom . Ale ten už m oh ol konštato
vať len smrť.

Jutkin príbytok  sa zm enil na miesto 
smútku. Kvety je j pripom ínali m anže
lov  h rob , ktorý  denne navštevovala, 
nasadila naň chryzantém y a polievala 
v o d o u  i slzami. D om a sa cítila osam e
lou, jedna izba pustejšia a prázdnejšia 
ako druhá. N avidom oči chradla, b led
la. Ožila, až keď  je j jediný syn Oskár, 
čo  býval ďaleko o d  nej, napísal, či by 
neprijala na byt a stravu jeho dvoch  
synov. Rudka a Mirka. V  ok tóbri majú 
nastúpiť na vysokú  školu v  krajskom  
m este, kde ona býva. Prijala ich s 
radosťou , vydelila  im  najpohodlnejšiu 
a najsvetlejšiu  izbu a  varila im  s ta
k ou  och otou  ako predtým  manželovi. 
N a konci m esiaca sa jej Oskár pýtal, 
čo  jej dlhuje. O dpovedala mu, že ak 
je j ešte raz po lož í takú otázku, urazí 
ju  d o  krvi. Je rada, že mu m ôže p o 
m ôcť.

Julka čakala inú odm enu. Blízih sa 
V ianoce. Bola istá, že ju  vnukovia p o 
zvú  k nim na sviatky. Ani strom ček 
nezadovážila, ale kúpila bohaté dary 
pre vnukov a ich  rod ičov  a tešila sa, 
ako ich všetkých  u nich na Štedrý ve-



čer prekvapí. Ale najviac bota prekva
pená sama, keď  vnukovia pred V iano
cami zbalili kufre, zavinšovali jej všet
ko najlepšie a odišli. Zatočila  sa jej 
hlava, musela si sadnúť, aby nespad
la. Vložila tvár d o  dlaní a nariekala. 
Preplakala celé sviatky. N ejedla, ne
pila, nespala, zoslabla, p od  očam i sa 
je j objavili čierne kruhy. Keď sa vnu
k ov ia  vrátili, spýtali s a :

—  Čo je  s vam i, babička, ste chorá?
—  B ola som , —  odpovedala , —  ale 

už je všetko v  poriadku.
V m este stretla priateľku Betku a 

tá hneď spustila:
—  Bola som  na Vianoce u dcéry 

Jozefky. Bolo to  rozkošné, ako sa 
m i je j deti tešili. Vešali sa na m ňa, 
objím ali, d iv  m a nezadusili. I ty si 
bola  u syna?

Julka pokývala záporne hlavou, roz 
plakala sa a zaúpela:

—  N evola l m a, ale ani m uk o  tom , 
nechcem , aby sa n iekto o  tom  d ozv e 
del.

Betka sľúbila m lčať, ale sľub nespl
nila. Napísala O skárovi list, v  k torom  
mu dala príslušnú lekciu.

R ok  sa zas pom aly blížil ku k on 
cu. V ob ch od och  žiarili ozd obené 
strom čeky, v o  výkladoch  sa leskli k o 
lekcie, pom aľované gule a iné figúrky. 
Ľudia sa hem žili, vyberali a kupovali 
darčeky a odnášali dom ov . Julka pri 
pohľade na to  všetko zosm utnela. Bá
la sa Štedrého večera, k torý  sa n e
úprosne blížil. Vtedy dostala list od  
syna. Keď ho prečítala, o č i sa je j r o 
zosm iali, tvár rozžiarila, rozplývala  sa 
šťastím. Oskár ju  povoláva l na V iano
ce.

Zas nakúpila darčeky a  odcestovala  
spolu s vnukm i k synovi. Keď je j na 
Štedrý večer dom áci zaželali, aby ešte 
dlho každý Štedrý večer s nimi trá
vila, pobozkali ju  a obdarovali, rozp la 
kala sa o d  radosti. A  slzy je j tiekli 
aj pri večeri. Po večeri m ladí odišli 
do druhej izby, kde v  rôznych  hrách 
očakávali p oln oc. Julka si ľahla pri 
strom čeku na diván.

Keď sa ozval zvon  a zvolával veria 
cich na polnočnú  bohoslužbu , Oskár 
šiel zobudiť m am ičku. D otk ol sa jej, 
ale on a  sa hýbala celá. Pozrel na ňu 
ustrašený. Bola m ŕtva. N a tvári mala 
výraz šťastného úsm evu. Skonala nad
m ierou  šťastia.

U robm e našim rod ičom  na Vianoce 
radosť tak úprim ne, ako oni nám  ju  
robili, keď  sme boli m alí!

D r. Ján Bubán

SEDEM SKUTKOV TELESNÉHO 
MILOSRDENSTVA

Záver
Podľa zbožnej legendy prišla duša k 

nebeskej bráne. Tlačí sa d o  neba, ale 
sv. Peter sa prekvapene pýta : „P rečo  
sa tak tlačíš? Myslíš si, že by  si tu 
patrila?" A  duša h ov or í: „P ozri sa, 
ruky čisté, srdce čisté". A nebeský 
kľučiar od p ov ed á : „Á n o , čisté ruky i 
srdce —  ale prázdne".

A no, nebo nie je  odm enou  len za 
to, že sa človek  chránil o d  zlého, ale i 
najmä za to , že konal dobre.

V podobenstve o  m ilosrdnom  Sama- > 
ritánovi, božský Spasiteľ o  tom  veľm i 
jasne hovorí. Kňaz a levita prešli ľa 
hostajne ok o lo  zraneného. Čo im  p o-

SVÍATOK POČATIA SVÄTEJ ANNY
(Sviatok Nepoškvrneného Počatia Prečistej Panny Márie)

Dňa 8. decembra naša Cirkev oslavuje sviatok Nepoškvrneného 
Počatia Prečistej Panny Márie. Hoci tento sviatok na Východe sa 
spomína už v 5. storočí, rozšíril sa až v 8. storočí, keď sv. Andrej 
Krétsky zložil bohoslužobné texty na tento sviatok. V 9. storočí tento 
sviatok už bol slávený na celom Východe. Avšak sviatok mal rôzne 
názvy: Počatie našej Presvätej Bohorodičky, Počatie svätej Anny, 
keď počala Presvätú Bohorodičku. Veriaci tento sviatok nazývali 
„Annino začatie". Po vyhlásení dogmy (pravdy viery) o nepoškvrne
nom počatí pápežom Piom IX. v roku 1854 začali aj v našom obrade 
tento sviatok nazývať Nepoškvrneným Počatím, avšak rímska refor
ma našich liturgických kníh prinavrátila pôvodný názov sviatku — 
Počatie svätej Anny, keď počala Presvätú Bohorodičku.

Bohoslužobné texty tohto sviatku v našej Cirkvi oslavujú svätosť 
Prečistej Panny Márie, nazývajúc ju Chrámom Najvyššieho, Duchov
ným svätostánkom Božím, Holubicou nepoškvrnenou, Chrámom 
svätým. Hviezdou božskej milosti a pod.

Niekedy po 10. storočí tento sviatok prešiel aj na Západ. Od roku 
1476 bol slávený v Ríme a pápež Klement XI. v roku 1708 ho rozší
ril na celú Cirkev. Na Západe teológovia za podstatu tohto sviatku 
začali považovať nie natoľko počatie, ako vlastnosti tohto počatia, 
a to, že Prečistá Panna Mária od prvej chvíle svojho počatia nemala 
dedičný hriech. Je nám známe, že následkom hriechu Adama a Evy 
každý človek prichádza na svet s dedičným hriechom, ktorý z nás 
zmýva sviatosť krstu. Dňa 8. decembra r. 1854 pápež Pius IX. (1846 
— 1878) bullou vyhlásil nepoškvrnené počatie dogmou viery takto: 
„Náuka, ktorá učí, že Prečistá Panna Mária bola zachránená od kaž
dej škvrny dedičného hriechu od prvej chvíle svojho počatia, a to 
osobitnou milosťou a privilégiom Všemohúceho Boha z ohľadu na 
zásluhy Ježiša Krista Spasiteľa ľudského rodu, je Bohom zjavená 
a preto všetci veriaci musia mocne a stále v ňu veriť".

Kult a úcta k Prečistej Panne Márii v našom obrade je naozaj 
veľmi veľká. Je jasné, že bolo treba, aby Prečistá Panna Mária bola 
počatá a narodila sa bez hriechu, lebo mala prijať Toho, ktorý mal 
oslobodiť svet od hriechov. Na Prečistej Panne nebolo dedičného 
hriechu, ale bola Božia milosť, preto archanjel Gabriel ju oslovil: 
„Raduj sa, milostiplná, Pán s Tebou". „Milostiplná" nemohla mať 
ani dedičný hriech, ani iné hriechy.

Veľa svätých Otcov východnej Cirkvi vyjadrovali vieru v nepo- 
škvrnenosť Prečistej Panny Márie. Tak napr. sv. Efrém Sýrsky ho
vorí: „Ty, Pane, a Tvoja Matka, vy ste jediní v každom ohľade 
svätí, pretože ani v Tebe, Pane, ani v Tvojej Matke niet žiadnej 
škvrny". Sv. Ján Damascénsky hovorí: „Neostalo v zemi Tvoje ne
poškvrnené telo". Modlitba sv. Efréma Sýrskeho na malom pove- 
čerí sa začína slovami: „Nepoškvrnená a najčistejšia Panna Mária, 
Bohonevesta, Vládkyňa. . . "  V modlitbe „Dostojno jesť — Dôstojné 
je" spievame slová „vždy blahoslavenú a nepoškvrnenú". V našich 
bohoslužobných textoch je veľa ráz užívané slovo „nepoškvrnená" 
pri oslave Bohorodičky.

V našom obrade sviatok Nepoškvrneného počatia nie je prikáza
ným, napriek tomu podľa našich možností zúčastnime sa na boho
službe toho dňa a oslávme svätosť a nepoškvrnenosť Prečistej Panny 
Márie, velebme ju ako jedinú a nepoškvrnenú, aby sme aj my boli 
spasení skrze Nepoškvrnenú.
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X biblických dejín
Šieste prenasledovanie za cisára Maximina Tráka 235— 238.

Cisár Maximinus, pôvodom z Trácie, bývalý pastier, vydal zákon, 
aby bolo vyvraždené všetko k ň a z s t v o  kresťanov, to zn. biskupi 
a kňazi. Prenasledovanie sa rozšírilo na všetkých kresťanov. V tom
to prenasledovaní boli významnejšími mučeníkmi všetci vtedajší pá
peži, sv. Barbora, Tacián Dulas, Galaktion a Epistíma.

Maximinus Trák vládal krátko. Z jeho nástupcov oisár Gordián 
(238—242) a Filip Arabs (244—249) boli ku kresťanom zhovievaví. 
Vtedajší významný kresťanský učenec Origenes dopisovali si s cisá
rom Gordiánom.

Životopis: Barbora, — Galaktion a Epistíma-

Siedme prenasledovanie za cisárov Décia (249— 251) a Galia (251 
—253)

Cisár Décius bol človek surový. Ním sa začalo systematické pre
nasledovanie kresťanov a Cirkvi. Roku 250 vydal edikt, ktorým nú
til kresťanov v celom impériu, aby sa zriekli svojej viery. Kto nepo
slúchne, má byť k odpadu prinútený mučením. Šlo mu o hromadný 
odpad od Krista. Jeho prenasledovanie bolo v š e o b e c n é .  Roz
hodol sa mučením, žalárom a prenasledovaním prinútiť kresťanov, 
aby sa vrátili k pohanstvu. Každý, ešte aj ženy a deti museli obeto
vať pohanským bohom. Zvlášť chcel zlomiť biskupov a kňazov. Títo 
majú byť ihneď zavraždení. Pohrozil aj štátnym úradníkom, ktorí by 
sa opovážili jeho príkazy realizovať nedbalo.

Tak sa začalo prenasledovanie, ktoré rozmermi a úžasom prevy
šovalo všetky doterajšie. Prikázal všetkým kresťanom dostaviť sa 
a obetovať pohanským bohom a tým uznať pohanské náboženstvo 
za svoje. Kto utiekol, ten stratil majetok, kto odmietol obetovať po
hanským modlám, bol mučený. Boli vymyslené nové spôsoby muče
nia.

jedným z prvých mučeníkov bol pápež Fabian. V prenasledovaní 
nebola možnosť zvoliť nového pápeža, pretože Décius nezniesol ani 
myšlienku, aby bol v Ríme pápež. Z toho vidieť, aký veľký dôraz 
pripisoval tento cisár hlave Cirkvi. Preto v priebehu 18 mesiacov 
pápeža nebolo.

Takmer 40 rokov pred týmto prenasledovaním Cirkev žila v po
koji. V tom pokoji pôvodná odvaha kresťanov ochladla a keď za 
vlády Décia došlo k prenasledovaniu, veľa z kresťanov poprelo svo
ju vieru. Niektorí obetovali modlám dobrovoľne, iní poslúchli príkaz 
cisára zo strachu, iní sa dali uväzniť, avšak po niekoľkých dňoch zo 
strachu a slabosti zradili svoju vieru. Iní, bohatší, podplatili úrady 
a dostali falošné doklady, ako by oni už obetovali bohom, hoci 
v skutočnosti to neurobili. Takto bolo v celom impériu, ba aj v sa
motnom Ríme.

Koncom roku 251 Décius zahynul v boji proti Karpom, ktorí žili 
medzi Karpatmi a Dunajom a po ktorých ostal aj názov našich hôr 
Karpaty. Ani nebol pochovaný, jeho mŕtvolu zanechali na pokrm 
zverom.

Za tento čas prenasledovanie sa trošku utíšilo a za pápeža bol 
zvolený Kornélius.

Nástupcom Décia sa stal Gallus (251— 253). Spočiatku si kresťa
nov nevšímal. Kresťania—odpadlíci sa teraz kajali, ľutovali svoj 
odpad a prosili, aby boli prijatí do Cirkvi. V Kartágu biskup sv. Cyp
rián takýchto prijímal, avšak ukladal im prísnu pokutu. Pápež Kor
nélius prikázal prijímať odpadlíkov a dávať im len mierne pokánie. 
Avšak rímsky kňaz Novácius sa postavil proti prijatiu do Cirkvi 
týchto kajúcnikov, preto bol z Cirkvi vyobcovaný.

Vtedy sa takmer v celej rímskej ríši rozšíril mor a cisár Gallus 
navedený, že vinu na tom majú kresťania, dal príkaz, aby na uzmie
renie bohov boli všade prinášané obety modlám. Kresťania sa zdrá
hali to robiť, preto nastalo prenasledovanie kresťanov. Avšak tu sa 
kresťania už v celých skupinách hlásili na muky, aby verejným vy
znaním viery napravili svoj predošlý úpadok. Zdá sa, že cisár sa

m ohlo, že vyšli z chrám u, kde chválili 
Boha, kde dokonca  počuli alebo čítali
0 láske k  blížnem u, keď  obišli jeden
1 dCuhy toh to  nešťastníka. N estačí te
da len  chrániť sa o d  zlého, od  hriechu, 
ale sme tiež povinn í konať dobré skut
ky. Túto povinnosť nám ukladá Boh, 
Cirkev a tiež aj náš stav a povolanie.

V inscenácii televíznej hry G yôrgya 
Sósa Všedný príbeh  z úst m ladej sud
kyne, plnej ľudskosti, počuli sme slo
v á : „N ešk od ilo  by, keby sa ľudia bra 
li na zod poved nosť aj za to , čo  ne
urobili."

N a tieto slová mám e pam ätať v  na
šom  každodennom  živote. Konať d ob ro  
všade tam, kde nás postavil Boh. Pred 
Božím  súdom  nebude rozhodovať, ako 
dlho sme žili, ale akými skutkami sme 
naplnili svoj život.

U krajinský básnik Taras Ševčenko 
p íše : „S trašno vpsasti u kajdani, (Umi- 
rať v  n evôli;) A  šče hirše — spati, 
spati /  I spati na voli. / I zasnuti na 
v ik  —  viki, /  I slidu ne kynuť nijako- 
h o".

H ľa, čoh o sa obáva  aj básnik. Aby 
sme neodišli z  toh to  sveta bez stopy, 
bez zvuHu svojho mena, ako neznámi 
ľudia.

Z večnený A lbert Schweitzer hum or
ne b o l kedysi vyjadril svoje želanie, 
aby m u jeh o  čierni bratia napísali po 
smrti na pom ník tieto slová : „Z jed li 
sm e ho celého a bo l dobrý  až do 
sm rti!"

Za tým to úsm evným  výrokom  stojí 
celý jeh o  život pre čiernych ľudí v  
A frike. Boli to  roky v  namáhavej služ
be, v  tvrdej práci, v  odriekaní.

Vynikajúci psychiater André Fayol 
svojim  pacientom  h ovoril: „M ôžete  sa 
uzdraviť za 14 dní, ak poslúchnete 
m ôj predpis. Ak sa budete usilovať 
každý deň u rob iť niekom u radosť. Ak 
nebudete chodiť p o  tom to  svete zá- 
dum čivo a obrátení len d o  seba . . . "

Prečože m á každodenný dobrý sku
tok  taký prekvapujúci účinok na toho, 
k to  ho vykonal? Preto, lebo pri sna
he iným  urobiť radosť prestávam e 
m yslieť len na seba. A  tak rozm ýšľaj
m e, či sme chorí alebo zdraví, ako 
m ôžem e spôsobiť denne v o  svojom  
prostredí čo  i najmenšiu radosť. V eď 
láska k  blížnem u, to  nie je  to, keď  
sa o  nej h ovorí, ale keď  sa koná.

Sv. Gabriel Possenti, rehoľník, mal 
svo ju  zásadu: „D okon alosť nezáleží v  
tom , že konám e skutky veľké a m i
m oriadne, ale v  tom , že povinnosti, 
nám  predpísané, konám e dobre."

Sv. V incent z Pauly sa takto priho
váral m ilosrdným  sestrám : „A j keby 
ste bo li ponorené do m odlitby a vyru 
šili by  vás, že treba poslúžiť chorým , 
choď te ihneď, lebo veď  opustíte B o
ha, aby ste h o znovu  našli."

Služba chorým  nie je  záležitosťou 
iba lekárov a zdravotných  sestier. T o  
m ôže a m á urobiť každý z nás. Tu 
m ám e naozaj široké pole pôsobnosti.

Keď sa novinári pýtali povestného 
brazílskeho futbalistu Pelého, koľko u f  
dal v  živote gó lov , dostali vtipnú o d 
p o v e ď : „Prepáčte, som  hráč, nie ú č
tovník ."

Iste, láska nepočíta. To nech bude 
naším m em entom  pri každom  konaní 
dobréh o skutku. Pom áhajm e našim 
blížnym , preukazujm e im  m ilosrdnú 
lásku najmä tým, ktorí ju najviac po-



trebujú. D obrým i skutkami, m odlitba
mi a  obeťam i. Tak, ako nám  to  h o 
vorí Cirkev v  skutkoch telesného m i
losrdenstva.

František Dancák

BO H  JE SPRAVODLIVÝ

Keď sme sa usilovali dobre pripra
viť na tento veľk ý  prechod  do v eč 
nosti, Ježiš a M ária nám pom ôžu  
opustiť tento svet v  stave m ilosti, čo  
je  zárukou šťastlivej večn osti! Keď 
sa nám podarí v o  chvíli sm rti m ilovať 
Boha z celého srdca, budem e tým  
očistení od  každej škvrny a budem e 
uvedení do neba v  sam om  okam ihu 
svojho odchodu. A k ostane však ešte 
nejaká príchylnosť k hriechu alebo 
nejaké resty za hriechy už odpustené, 
ale nie celkom  uzm ierené, náš vstup 
do nebeskej radosti sa bude m usieť 
pooddia liť v  zmysle nevyspytateľných 
úradkov a Božích  plánov.

Ak zbadám e, že budem e m usieť sa 
očistiť nejaký čas v  očistci, naše srdce 
sa naplní vď ačn osťou  v oči Bohu, k to 
rý nás oslobod il od  pekla  a dáva nám  
príležitosť očistiť sa o d  každej škvrny, 
lebo nem ôžem e sa ob jav iť v  zhrom až
dení svätých so stopam i p o  našich 
h riechoch !

Čím a  ako sa duše očisťu jú  v  očist
ci? O tom  m ám e neúplné poznanie. 
Boh si vyhradil pre seba to to  ta jom 
stvo. Viem e, len, že tam, ako všade 
inde, má Božia spravod livosť svoje 
zákony a  svoje  param etre spravod li
vosti a tie sa musia presne vykonať. 
Boh pozná presne stupeň viny každej 
duše. On berie d o  úvahy všetky ok o l
nosti poľahčujúce je j vinu.

Utrpenia očistca nie sú ľahké, sú 
rovnako ťažké ako v  pekle, len  vym e
raný čas v  očistci uľahčuje dušiam 
znášať tresty za svoje  previnenia. T o 
to je  názor Svätých O tcov  a U čiteľov  
Cirkvi, i duší, k toré  najviac vynikli v o  
svätosti života.

Žiaden človek  nie je  schopný tu  na 
zem i pochopiť zlobu  všedného hriechu 
a v  dôsledku toh o nem ôže posúdiť 
trest za tento hriech. Ponechajm e to  
všetko nášmu nebeském u O tcovi, k to 
rý nekonečne m iluje každú spravodli
vú  dušu.

Snažme sa radšej, aby sme žili prí
kladne a očistcu  sa vyhli. A lebo si 
vykonali oč is lcové  tresty už tu na 
zemi, ktoré sú pod ľa  učenia O tcov 
vždy ľahšie a časové kratšie ako v 
sam otnom  očistci. Spravodlivém u 
očistcu m ôžem e predísť dobrým  ž iv o 
tom , kajúcim  životom , obeťam i, m od 
litbam i a pod roben ím  sa v o  všetkom  
vôli Božej.

Okrem  toho denne sa pripravujm e, 
aby sme dobre zom reli. D obrá  smrť 
je  znám kou dobrého života a dobre 
žiť znam ená zabezpečiť si dobrú  
smrť. S lovom , aký život, taká sm rť! 
Venujme sa neustále čistote srdca. 
Denne spom ínajm e na K ristovo u trpe
nie, ktoré sme zapríčinili svojim i 
hriechm i. Úvaha o  utrpení K ristovom  
zm enšuje očistcové tresty a privádza 
dušu na spasiteľné životné cesty a 
ochraňuje napokon  od  príležitosti ku 
hriechu.

nastrašil takého postupu kresťanov a rozhodol sa nemučiť obyčaj
ných kresťanov. Siahol len na pápeža a kňazstvo. Pápež Kornélius 
bol poslaný do vyhnanstva, kde aj zomrel (r. 253).

Významnejší mučeníci siedmeho prenasledovania: Krištof, Alexan
der Uhliar, Konon, Lucián a Marcián, Akacius, Agáta, Apolón, Pio- 
nius a iní.

Životopis: Christofor, — Alexander Uhliar.

Osme prenasledovanie za cisára Valeriána (253— 260)

Za vlády cisára Valeriána spočiatku bol pokoj. Viacerí kresťania 
sa dostali do významných štátnych úradov. Potom pod vplyvom 
svojho vojvodcu Marciána cisár zmenil svoj postoj voči kresťanom. 
Roku 257 vydal prvý edikt, ktorým prikazoval, aby všetci biskupi 
a kňazi boli poslaní do vyhnanstva. Súčasne pod trestom smrti za
kázal kresťanom schádzať sa na bohoslužby alebo navštevovať kres
ťanské cintoríny. Roku 258 vydal druhý edikt, aby biskupi a kňazi 
Cirkvi boli zavraždení a aby kresťanom bol zhabaný majetok. Tak 
nastalo krvavé prenasledovanie kresťanov.

Roku 259 cisár Valerián vo vojne proti Peržanom sa dostal do za
jatia. V zajatí u perzského kráľa Sapora Valerián slúžil kráľovi za 
podnožku, keď tento sadal na koňa. Neskoršie zo živého Valeriána 
stiahli kožu. Jeho telo posypali soľou a tak v mukách zomrel. Jeho 
kožu pomaľovali na červeno a položili v perzskom chráme na vý
stavu ako trofej.

Jeho syn a nástupca Gallienus (260— 268) zastavil prenasledovanie 
kresťanov a vrátil kresťanom ich chrámy a cintoríny. Cirkev mohla 
žiť slobodne. Ešte aj v cisárskom dvore veľa kresťanov dostalo vy
nikajúce miesta. Kresťania začali v celej ríši stavať veľkolepé chrá
my.

Významnejší mučeníci za prenasledovania Valeriána: Cyprián, bis
kup v Kartágu, sťatý verejne pred veriacimi (r. 258), pápež Sixtus 
II., diakon Vavrinec, Nikefor, chlapec Cyril, Valentín a iní.

Životopis: Sv. Cyprián, —  pápež Sixtus II.

Deviate prenasledovanie za cisára Aureliána (270— 275)

Cisár Aurelián chcel byť nazývaný „Pán a Boh náš". Pretože kres
ťania odmietli nazývať ho „bohom", vydal príkaz, aby kresťania 
boli prenasledovaní.

Významnejší.mučeníci toho obdobia: sv. Konon so synom, sv. Tro- 
f im .

Životopis: Konon.

Ikonostas v  B ačkove —  o d  akad. m aliara M . Klimčáka.



Druhým účinným prostriedkom  ako 
skrátif alebo sa vôbec vyhnúť očist
cu je detinská mariánska úcta. Láska 
našej nebeskej M atky prekonáva 
všetky prekážky k bohum ilém u životu. 
Ona je svojím  príhovorom  u Boha 
všemohúca. Ak si získame lásku N e
poškvrnenej Matky, mám e istú záru
ku spásy aj bez očistca. O  tom  nás 
presvedčujú všetci svätí mariánski 
ctitelia. Staňme sa živým i Kristovým i 
obrazmi v  živote a staneme sa m ilo
vanými synmi Panny M árie. A k nás 
zahrnie P. Mária svojou  m aterskou 
láskou, budeme si istí svo jou  spásou, 
lebo podľa slov veľkého mariánskeho 
ctiteľa sv. A lfonza „p ra vý  mariánsky 
ctiteľ nikdy nezahynie!"

Vrúcna láska k Bohu a k Panne M á
rii je zárukou našej spásy! „Sladké 
Srdce Panny Márie, buď  našou spá
sou!"

Mikuláš Mariánsky

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
#  Hlavná myšlienka pre Týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov v  ja 
nuári 1982 je určená takto : „A by  všet
ci našli svoj príbytok v  tebe. Pane." 
Heslo určila zmiešaná kom isia zástup
cov Svetovej rady cirkví a pápežského 
Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov

0  Matka Tereza z Kalkaty navští
vila Nemeckú dem okratickú republiku. 
Prijal ju štátny tajomník pre vyznania 
Klaus Giesi, ktorý prejavil uznanie cha
ritatívnej práci cirkvi i jej osobném u 
zanieteniu, a hovoril a j o  vzťahoch 
medzi cirkvou a štátom v  NDR. M at
ka Tereza navštívila aj Západný Ber
lín.

#  V Japonsku vyšiel nový preklad 
Pisma svätého do súčasnej japončiny. 
Vedúcim prekladateľského kolektívu 
bol salezián Frederéc Barbaro.

#  Na najvyšší americký vrch, na 
juhoamerickú Aconcaguu vyniesli traja 
horolezci sochu Panny Márie. Výstup 
so sochou na vrchol vysoký 6958 m 
trval horolezcom sedem dní.

9  Svätý Otec Ján Pavol II. požia 
dal nemeckých katolíkov, aby nezasie-

SVÄTÉ PlSMO O BOHU
Meno Boh

Nakoľko ľudskou rečou vyjadrujeme pojmy, nevieme Boha vy
stihnúť jedným primeraným menom. Boha poznávame len mnohými 
pojmami, ktoré odvodzujeme z vecí stvorených, a tiež označujeme 
mnohými menami, ktoré vyjadrujú len tú alebo inú stránku nesko
nalo bohatej Božej podstaty.

Boíh si dal sám meno v knihe Svätého písma Starého zákona, v 
Knihe Východ, keď sa zjavil Mojžišovi v horiacom kri. Keď sa ho 
Mojžiš spýtal na meno, povedal: „Ehieh ašer ahieh,—  Ego sum, 
qu,i sum, — Ja som, ktorý som." „Taikto povieš synom Izraela: Ten, 
ktorý je, ma poslal k vám. " (Gen 3, 14). Také je meno, ktorým sa 
Boh sám nazval: JA SOM. „Som, ktorý som" . .. toto je moje meno 
naveky" (Gen 3, 15).

V ďalšom verši je toto meno zmenené na Jahve: „Toto povedz 
synom Izraela: Jaíhve Elohim (Dominus Deus, Hospoď Boh, Pán 
Boh) vašich otcov, poslal ma k vám." (Gen 3, 15).

Sväté písmo Starého zákona uvádza celý rad mien Božích, z kto
rých niektoré vyjadrujú Božiu dokonalosť vnútornú, iné pomer Bo
ha ¡k človekovi. Uvádzame dôležitejšie:

E1 —  silný, mocný, v  minožnom čísle: Elohirn, —  týmto menom 
Hebrejovia a Semiti označovali božstvo vôbec. Prekladalo sa 
v gréčtine ako Ischyros, Pantokrator.

Elohirn — poklony hodný, úctu vzbudzujúci. Týmto menom na
zývali tiež bohov falošných (Vých 12, 12), ľudí, vladárov a anjelov. 
Pravdivého Boha nazývali Elohirn Sabaoth, Boh zástupov.

Adonai —  sudca, vladár, Kýrios, Dominus, Hospoď, Pán. Izraeliti 
užívali toto meno, lebo sa neodvážili vysloviť meno Jahve a na
miesto toho povedali Adonai.

Saddaj — mocný, Pantokrator, Omnipotens, Vsemohuščyj, Vše
mohúci, — meno užívané v starších dobách. Vyjadrovala sa ním ne
obmedzená moc a sila Božia.

Eljon — najvyšší. Ho hypsistos, Altissimus, — označovalo Boha 
pravdivého, najvyššieho, Boha nad všetkými bohmi. Užívalo sa toto 
meno v dobách patriarchov, tiež v žalmoch a hlavne v babylonskom 
zajatí, aby ukázalo zvrchovanosť pravého Boha nad všetkým ostat
ným.

Kadoš — svätý, — tento názov užíva prorok Izaiáš.
Jahve —  je to meno Boha izraelského. Boha zmluvy s Izraelifcmi. 

Jahve —  od slova hava, znamená byť, jestvovať, bytosť, ktorá v  by
tí trvá, bola, je a bude. Jahve —  „samo Bytie" bez obmedzenia. 
Z tohto vidieť, že toto meno bolo najviac dokonalé pre Boha. Toto 
meno nebolo vyslovované. Izraeliti sa ho neopovažovali vysloviť 
a namiesto neho hovorili Adonai — Hospoď, Pán. Jahve sa písalo 
z úcty len spoluhláskami JHVH a čítalo sa Adonai. (V 13. stor. kto
si mýtne doplnil samohlásky a vzniklo nesprávne slovo Jehovah. 
V skutočnosti takého slova niet.)

V Starom zákone sa používali aj iné msná Božie ako „kráľ sve
ta", „stvoriteľ sveta'', „kráľ kráľov", „Boh bohov", „Boh nebies" 
„Pán nebieis" a pod. Meno Boha — Otec, v Starom zákone sa vy
skytuje zriedka.

V Novom zákone z uvedených mien sa užívajú len dve:
El, Elohirn — Theos, Deus, Boíh (Názov „Boh" pochádza od sain- 

skritského bhag — uctievať.)
Jahve (Adonai, Šaddai) —  sa vyjadruje silovom Kyrios, Dominus, 

Hospoď, Pán.
Avšak podstatným menom Boha pre nás je — Otec, Otec nebes

ký.
Vidíme, že aiko ľudia Boha poznávali pod mnohými pojmami, tak 

aij ho označovali mnohými zodpovedajúcimi pojmom menami, oo 
ukazuje, že reoou jediným slovom, zodpovedným menom, Boha na
zvať nevedeli, ale rôznymi názvami označovali jednotlivé stránky 
nekonečnej Božej podstaty.

Pre nás je Boh — Otcom.



lali výnos zbierky, ktorú  urobili počas 
jeho návštevy v  NSR, d o  Ríma, ale 
aby ju poukázali hladujúcem u obyva 
teľstvu afrického Sahelu. Zbierka v y 
niesla 31,3 m ilióna mariek.

#  Delegácia španielskeho ep iskopá
tu navštívi patriarchu M oskvy a celej 
Rusi Pimena. Delegácia navštívi p rav o 
slávne kostoly , akadém ie a stretne sa 
so spoločenstvam i katolíckej cirkvi v  
Rige a v  Litve. Ú čelom  návštevy je 
príprava katolícko-pravoslávneho k on 
gresu, ktorý má byť na jar r. 1982 v  
Salamanke. Delegáciu vedie arcibiskup 
Valencie M iguel Roca-Calabanella.

0  Počet katolíkov  v  A frike vzrástol 
na 57 m iliónov, čo  je  12,4 percenta 
obyvateľstva.

#  Ú stredný štatistický úrad pri v a 
tikánskom  Štátnom  sekretariáte v  
Štatistickej ročenke podáva stav cirkvi 
k 31. decem bru 1979.

Uvádzam e základné údaje: 764 m i
liónov pokrstených katolíkov  predsta
vuje 18 %  * úhrnného počtu  ob y v a 
teľstva sveta. N a am erickom  kontinen
te je  62,4 %  katolíkov z tam ojšieho 
obyvateľstva, v  Európe 39,6 % , v  Au
strálii a Oceánii 25,3, v  A frike 12,4, 
v Ázii 2,4 %  z dom áceho o b y v a te ľstv a

#  Tohto roku  uplýva 400 ro k o v  od  
narodenia zakladateľa diel m ilosrdnej 
kresťanskej lásky sv. Vincenta z Pauly 
(1581— 1660). Vincent b o l vyhlásený za 
blahoslaveného roku  1729 a svätore- 
čený roku  1737. Od r. 1885 je  pa tró 
nom  všetkých diel kresťanskej m ilosrd
nej lásky. Slávnosti na jeho p očesť sa 
konajú v o  všetkých  ním založených 
spoločnostiach.

0  Katolícka m ierová  organizácia 
„Pax Christi" sa vyslovila  proti ďalšej 
výrobe jadrových  zbraní. U robila  tak 
na zasadaní svoje j m edzinárodnej ra
dy. V rezolúcii apeluje na svedom ie 
tých, ktorí majú v  rukách osudy sve
ta, aby počúvali hlas neskazeného 
ľudského srdca a riadili sa zásadou 
lásky. Vyhlásenie podpísali aj niekoľkí 
bývalí generáli z Talianska, Grécka. 
Portugalska a  H olandska, ktorí na 
protest proti stupňujúcem u sa zb ro je 
niu odišli z vojenských  služieb.

TAJOM STVO D U CH OVN ÉH O 
ÚSPECHU

Chceme tu jednoduchým  spôsobom  
naznačiť, ako svo jou  prácou  bohatnúť 
pred B ohom  a  pred  ľuď m i, ako v ie iť  
súčasne dva účty v  náš prosp ech ; je 
den blahobytu na zem i, druhý účet 
blahobytu pre večný život.

Pri každej práci získavam e nárok 
na dve odm eny: odm enu zam estnáva
teľa a odm enu Stvoriteľa. O dm ena za
m estnávateľa je  na základe dohody, 
resp. pracovnej zm luvy. Odm ena Stvo
riteľa sa kvalifikuje pod ľa  vnútorné
ho úmyslu pracovníka a pod ľa  stavu 
m ilosti Božej posväcu júcej pracovníka. 
Ak sme v  posväcu júcej m ilosti a m á
m e hodnotný vnútorný úmysel, vtedy 
všetko dobré, čo  robím e, m á svoju  
záslužnosť pre život večný. Čim vzne
šenejšia je pohnútka, prečo  n iečo ro 
bím e, tým  je  náš skutok v  stave m i
losti Božej posväcu júcej vykonaný 
cennejší, vzácnejší, záslužnejší pred 
Bohom . Každá pohnútka je  tým  vzne
šenejšia, vyššia a dokonalejšia, čím  je 
v  pohnútke viac čistej lásky k Bohu, 
alebo k blížnemu. V stave m ilosti B o 
žej posväcujúcej sme vtedy, ak nemá^

Boh Stvoriteľ
Keď chceme uvažovať o tom, Čo hovorí Sväté písmo o Bohu — 

Stvoriteľovi sveta, musíme si najprv uvedomiť, čo je svet. Pod 
slovom „sveť' rozumieme nielen našu Zem, nielen našu slnečnú 
sústavu, ktorej Zem je len malou čiastkou, ale celý vesmír. Snažme 
sa ten vesmír si predstaviť podľa modernej astronómie.

Naša Zem je časťou planetárnej sústavy, ktorej stredom je Slnko. 
Slnko je vlastne k nám najbližšia hviezda, obrovská plynná žeravá 
guľa, vzdialená 150 miliónov kilometrov. Jej priemer je 1 400 000 
kilometrov. Povrchová teplota Slnka je 6000 “Celzia, vnútorná však 
až 20 miliónov stupňov. Slnko sa otočí raz okolo svojej osi za 25 
dní a zároveň sa pohybuje priestorom rýchlosťou asi 250 km za 
sekundu, unášajúc so sebou celú svoju sústavu. Do slnečnej, čiže 
planetárnej sústavy patrí 9 veľkých planét, a to Merkúr, Venuša, 
Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Všetky planéty 
obiehajú okolo Slnka rovnakým smerom. Najväčšie planéty majú 
svoje družice, čiže mesiace, ktoré obiehajú okolo nich. Okrem spo
menutých deviatich veľkých planét obieha medzi Marsom a Jupi
terom v širokom prstenci niekoľkotisíc malých planétok. Do slnečnej 
sústavy patrí ďalej ešte neznámy počet komét a obrovský počet 
meteorov, ľudové nesprávne „padajúcich hviezd", ktoré sú vlastne 
len väčšie alebo menšie úlomky pevnej hmoty. Rozmery slnečnej sú
stavy sú ohromné. Posledná planéta Pluto je od Slnka vzdialená asi 
6 miliárd kilometrov.

A v tejto slnečnej sústave žijeme my. Aká úžasná veľkosť a akí 
sme my malí.

Avšak naša slnečná sústava nie je samostatný celok. Patrí do jed
ného obrovského hviezdneho celku, ktorý menujeme galaxiou. Všet
ky hviezdy, ktoré vidíme na oblohe voľným okom a tie, čo vidíme 
len ďalekohľadom, ba i tie, ktoré sa zlievajú v jemný svit volaný 
Mliečnou cestou, tvoria jeden obrovský hviezdny celok, galaxiu, 
ktorý má asi 100 miliárd hviezd, čiže sínc, z ktorých mnohé sú oveľa 
väčšie než je naše Slnko. Táto galaxia ako obrovský hviezdny celok 
sa otáča. Jedno otočenie galaxie trvá asi 250 miliónov rokov. A zno
vu opakujem, že v tejto galaxii sme aj my na našej Zemi. Aby sme 
si tú veľkosť vedeli predstaviť, musíme si uvedomiť, že keby sme k 
Mliečnej ceste leteli rýchlosťou svetla, to zn. 300 000 km za sekun
du — trvalo by to 100 000 rokov.

Avšak tu ešte nie je koniec. Nasleduje ďalšia galaxia, miliardové 
miesto hviezd, do ktorého by svetlo letelo 780 000 rokov.

Takýchto hviezdnych systémov, galaxií, astronómia dnes pozná 
desiatky miliónov. Z najvzdialenejších dnes známych galaxií svetlo 
k nám letí niekoľko sto miliónov rokov. Ani posledné pozorované 
galaxie nie sú na hraniciach vesmíru —  priestor s hviezdnymi útvar
mi ide ďalej, len človek ďalej nevidí.

I taká malá predstava o vesmíre nám ľuďom veriacim hovorí o 
veľkosti, všemohúcnosti a večnosti Boha slovami Svätého písma: 
„Veľký je náš Boh a veľká je jeho sila. . . "  „Dobroreč, duša moja, 
Pánovi, — Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký" (Ž 103).

Sväté písmo o stvorení sveta učí toto:
Boh celý svet stvoril z ničoho.
Pri stvorení sveta nikto nebol. O stvorení sveta vieme iba to, čo 

nám povedal Boh. A povedal nám to v prvej hlave prvej knihy Svä
tého písma Starého zákona — v Knihe Pôvodu. Je dôležité, aby sme 
si o tom toto prečítali:

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a 
prázdna a tma bola nad priepasťou a Duch Boží vznášal sa nad vo
dami.

I riekol Boh: „Buď svetlo!" a bolo svetlo. A Boh oddelil svetlo 
od tmy — a nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal ve
čer a nastalo ráno, deň prvý.

Potom riekol Boh: „Buď obloha v prostriedku vôd a staň sa de- 
lidlom medzi vodami a vodami!" I učinil Boh oblohu — a nazval 
oblohu „nebom". A nastal večer a nastálo ráno, deň druhý.

Potom riekol Boh: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa



na jedno miesto a ukáž sa sucho!" A Boh nazval sucho „zemou" 
a zhromaždište vôd nazval „morom". I riekol Boh: „Zem, vyžeň 
trávu, rastliny, s plodom semena a plodonosné stromy, prinášajúce 
plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho druhu, na zemi!" A 
stalo sa tak. A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.

I riekol Boh: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na rozdeľovanie 
medzi dňom a nocou! A buďte na znamenia pre doby, dni a roky!" 
A stalo sa tak. A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý.

I riekol Boh: „Hemžite sa, vody, množstvom živých tvorov, 
a okrídlené tvory, lietajte ponad zem a na nebeskej oblohe!" A Boh 
stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy — ako i všetky 
okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A nastal večer a na
stalo ráno, deň piaty.

Potom riekol Boh: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: 
dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak. 
Nato riekol Boh: „Učiňme človeka na náš obraz, nám podobný! 
Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom 
a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa po zemi plazia!"

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží stvoril ho, 
muža a ženu stvoril ich. — A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.

Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. A v šiesty 
deň skončil Boh svoje diela, ktoré bol učinil. V siedmy deň však 
odpočíval od všetkých diel, ktoré bol učinil. I požehnal siedmy deň 
a zasvätil ho. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené". (1. 
Mojž 1, 1—24; 2, 1—4).

Toto sú slová Svätého písma o stvorení sveta. Prosté a ľahké. 
A tu treba poznamenať veľmi dôležité skutočnosti:

a) Sväté písmo podáva stvorenie sveta o b r a z n e  s cieľom 
u k á z a ť  na S t v o r i t e ľ a  a nie popísať vedecky a prírodopis
né. Sväté písmo nechce dávať vedecké vedomosti a učiť o astronó
mii, geológii a iných vedách prírodných, nie je učebnicou prírodopi
su. Netreba v ňom hľadať prírodné vedy. Sväté písmo podáva len 
p r a v d y  n á b o ž e n s k é  a len mimochodom spomína niektoré 
pravdy prírodovedecké, aby takto dalo o b r a z  stvorenia tak, aby 
ľudia v dobe napísania tohto textu ho pochopili. Sväté písmo Staré
ho zákona neučí, kedy vznikol svet, neučí, ako vznikol, — to všetko 
ponecháva vede, — ale dáva nám podstatnú pravdu: B o h  je  
S t v o r i t e ľ o m  s v e t a .  Opis stvorenia je len literárna forma 
svojho času, ľudový spôsob, ktorým táto pravda je vyjadrená tak, 
aby ju pochopili vtedajší ľudia. Mojžiš chcel objasniť a vštiepiť Izra
elitom, obkľúčeným dookola pohanskými národmi, základnú nábo
ženskú pravdu, že Boh je Stvoriteľom v š e t k é h o  a že jemu ako 
Stvoriteľovi patrí najvyššia úcta a česť. Je to c h v á l o s p e v  na 
Boha Stvoriteľa.

b) A keď spomína stvorenie svetla, slnka, hviezd, svet rastlín a 
živočíchov, tým chce svojmu izraelskému ľudu ukázať, že toto 
všetko nie sú bytosti božské, za aké ich pohania považovali, ale 
povstali v čase, stvoril ich Boh. Toto všetko svätopisec opakuje stá
le: „Boh povedal", „Boh riekol", „Boh učinil", „Boh nazval", „Boh 
stvoril", aby tým zdôraznil pravdu a presvedčenie, že Boh „Na po
čiatku" stvoril všetko z ničoho.

c) Svätopisec nepísal tieto riadky pre učencov, nepísal príručku 
vedeckú, ale osvietený Svätým Duchom píše len to, čo ľudia jeho 
času mohli zmyslami pochopiť a podáva len to, č o  je  p o t r e b n é  
k s páse .  Teda netreba tam hľadať učené výklady, ktoré by vte
dy ľudia aj tak nepochopili.

d) Svätopisec (Mojžiš) riadkami o vzniku sveta chcel vštiepiť nie
len pravdu, že vesmír je dielom večného všemohúceho Boha, ale 
chcel tiež izraelskému ľudu vložiť do srdca svätú povinnosť s v ä 
t i ť  d e ň  s o b o t n ý ,  preto predstavuje Boha ako robotníka, ktorý 
šesť dní pracuje a siedmy svätí a odpočíva. A to znamená, že nie 
sme povinní správu o stvorení sveta za šesť dní brať doslovne. Či 
bol svet stvorený odrazu alebo v šiestich dňoch, alebo svet sa vy
víjal v priebehu miliónov rokov, to sa netýka viery, toto nech pre
báda veda. Už sv. Augustín (Ť430) a škola alexandrijská slovom 
„deň" nerozumeli dobu 24 hodín. Dní stvorenia neznamenajú naše

m e na svedom í žiaden neoľutovaný 
ťažký hriech. T oto  je  základ skutkovej 
podstaty všetkých  prác a námah, ktoré 
hodnotím e ako práce bohum ilé. A 
hodnota  bohum ilých skutkov rastie 
p od ľa  intenzity a stupňa lásky, s akou 
svoju, respektíve uloženú prácu v y 
konávam e. T oto naše tvrdenie sa 
opiera o  nesm iernu vykupiteľskú ce 
nu Kristovej smrti na kríži a celého 
Jeho života. A  tá záleží v  tom , že 
Kristus —  Z droj každej m ilosti a Svä
tosť sama zniesol najhlbšie poníženia 
a najtrpkejšie utrpenia tela a duše z 
najčistejšej lásky k O tcovi a k nám ! 
A  takto Božský Spasiteľ chcel nás 
svojím  utrpením nielen vykúpiť, ale 
aj poučiť. Pre vykúpenie stačila je d 
na jediná Jeho m odlitba, jedno malé 
utrpenie. Ale na zlom enie tvrdých  
ľudských sŕdc potreboval kázať účin
nejšie. N ajúčinnejšou Kristovou káz
ňou  je  práve Jeho prehorké utrpenie 
tela i duše! Tým  najlepšie dokazuje, 
ako Boh m iloval svet, že svojho Sy
na vydal na najbolestnejšiu a n a jpo
tupnejšiu smrť, aby nik, kto v  N eho 
uverí, nezahynul, ale mal život večn ý! 
(Jn. 3, 16) Ježiš Kristus, druhá Božská 
osoba  svedčí najpresvedčivejšie, že je 
za  h rob om  dvojaký ž iv ot: večne šťast
ný a  večne nešťastný!

K ristovo utrpenie najnázornejšie 
ukazuje, aké je  drahé nebo a  aká je 
drahá naša duša a aká je  strašná v eč 
nosť nekajúcich a zavrhnutých! Súčasne 
nás pobáda, aby sme všetko obetovali 
pre svoje  večné šťastie a hrdinsky sa 
chránili všetkého, čo  nás privádza ku 
zlém u a  ku  ľahostajnosti!

Mária, Pom ocnica kresťanov, nauč 
nás čítať v  te jto  knihe spásy, zohrie
va j nás pri tom to  ohnisku lásky, aby 
sme boli uchránení všetkého blúdenia 
a dosiahli na T v o j príhovor m ilosť 
večného spasenia! M. Mariánsky

1 !  ------- —
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NAŠE SPOJENIE S BOHOM

Ž ivot každého veriaceho človeka je 
to vlastne spojenie s Bohom , život s 
Bohom. A  to  aj napriek tom u, že nie 
sme stále na kolenách, ani nechodím e 
tým to ž ivotom  so zloženým i rukami. 
Náš život je úplne prirodzený, taký, 
aký b o l život nášho Spasiteľa. Bol te 
sárom, jed o l a pil, pracoval i o d p oč í
val, radoval sa i smútil. A le to, čo 
b o lo  zvláštne v  jeh o  živote, že b o l v  
stálom spojení so svojím  O tcom . Ak 
h ovoril, ľudia o  ň om  povedali, že učí 
„a k o  ten, čo  má m oc, a  nie ako ich 
zákonníci" (M t 7, 29). Keď n iečo k o 
nal, ľudia o  ň om  h ovorili: „D ob re  rob í 
všetko” (M k 7, 37).

Takto čerpali z Boha všetku silu i 
prví kresfania. Sám sv. apoštol P avol 
povedal: „V šetko m ôžem  v  tom , ktorý  
m a posilňuje" (Flp 4, 13). T o  preto , že 
mali za sebou ohrom nú silu nášho 
Boha.

V roku  1930 do útulku m alom oc
ných sv. Antona v  blízkosti H arraru  
prišiel lekár z  Francúzska. V útulku 
b o lo  vtedy ok o lo  300 m alom ocných, 
o  ktorvch  sa staraiú františkánky z 
Caleais. Lekár ich ošetroval. Dvakrát 
do týždňa prešiel 50 km  na bicykli, 
aby b o l poruke chudobným  pacientom  
v  Ramaya, kde založil malú kliniku. 
Čím bola  živená jeho obetavosť? P o 
chádzala zo  stáleho spojenia s Bohom , 
z práce a  z lásky k blížnemu.

A čo M atka Tereza z Kalkaty, zná
m a na celom  svete službou lásky k 
nešťastným a opusteným ? Silu k  tejto 
pozoruhodnej práci čerpá iba  zo  sv o j
ho stáleho spojenia s Bohom . Pravdu 
má sv. Augustín, keď  napísal: „M árne 
hľadá n iekto Boha na nebesiach, keď  
ho nenašiel v  sebe".

A  ak chcem e i my byť silní, ne
smie byť m edzi nami a  centrálou B ož
ského Srdca prerušené spojenie. A v  
našom  spojení s B ohom  je úplná p o 
m oc v  každej našej potrebe, pretože 
On nás „bude posilňovať až do k on 
ca" (1 Kor 1, 8). „L eb o  verný je  Boh, 
ktorý vás povola l do spoločenstvá 
svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pá
na" (1 K or 1, 9).

František Dancák

obyčajné dni, ani nejaké doby Časové, tým len obyčajným ľuďom to
ho času bolo predstavené šesť momentov tvorivého Božieho plánu, 
aby takto vynikol siedmy deň, ktorý treba posvätiť Bohu. Božiu čin
nosť nemožno merať nejakou mierou časovou, lebo „jeden deň u Pá
na je ako tisíc rokov, a tisíc rokov ako jeden deň" (2 Pet 3, 8). Teda 
slovo „deň" možno vykladať nielen v zmysle doslovnom, ale aj v 
zmysle širšom o čase vôbec. (Napr. Joel 2, 31). Tu u svätopisca bol 
ciel poučiť: človek má šesť dní pracovať a „siedmy deň je dňom 
Pána, Boha tvojho" (Vých 20, 10).

e) Teda svätopisec opísal stvorenie sveta spôsobom zodpovedajú
cim svojej dobe. Záležalo mu na tom, aby myšlienky podal jedno
ducho a zrozumiteľne. Nechcel podávať žiadnu vedu. Chcel podať 
p r a v d y  náboženské.

Pohanské východné národy považovali vesmírne telesá za b o ž 
s k é  b y t o s t i .  Preto aj planétam dali mená svojich bohov. Pripi
sovali im stvoriteľskú silu. Sväté písmo zásadne ukazuje, že sú len 
stvoreniami a ukazuje ich závislosť na jedinom Stvoriteľovi.

Ďalej chce poukázať, že veci, ktoré vidíme vo svete, nie sú sa
my od seba, neexistujú od večnosti a na Bohu nezávisle, ale že Boh 
stvoril celý svet a všetko, čo je v ňom.

Už svätý Augustín, africký biskup (Ť430) upozorňoval, že v Svä
tom písme nemáme vidieť vedeckú príručku, ale p o s o l s t v o  
s p á s y .  „Sväté písmo nám ukazuje cestu k spáse, cestu, ktorú 
nám nemôže ukázať žiadna veda a žiadna filozofia“, — hovorí sv. 
Augustín. „Sväté písmo nás učí, ako sa ide do neba, a nie, ako sa 
nebo otáča" (kardinál Baronius). Sväté písmo ako „kniha spásy'' sa 
zaujíma o prírodu len v jej vzťahu k dejinám spásy. Sväté písmo 
nechce nás poučovať o veľkosti kozmického priestoru, o pohybe ne
beských telies, o prírode, ale o tom, ako sa dosiahne spása.

Teda v už uvedenom opise stvorenia sveta Sväté písmo nám 
ukazuje Boha — Stvoriteľa vesmíru.

O tom, že Boh stvoril svet, hovoria aj iné miesta Svätého písma: 
„Náš Boh na nebi je, on všetko, čo chcel, učinil" (Ž 113, 3). Tieto 
slová spievame v prokimene na večierni: „Boh naš na nebesi i na 
žemli, vsja jelika voschoťi, sotvorľ'. Týmto spevom hlásame stvori
teľskú moc Božiu. — Matka makabejská takto povzbudzuje svojho 
posledného syna: „Pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je 
na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho" (2 Mak 7, 28).

Stvorenie sveta bolo Izraelitom známe, preto o ňom Ježiš Kristus 
hovorí len príležitostne: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba a zeme" 
(Mt 11, 25) a inde: „Otec nebeský dáva svojmu slnku vychádzať 
na zlých i na dobrých" (Mt 5, 45). „Skrze neho povstalo všetko, a 
bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo" (Jn 1, 3).

Apoštoli tiež poukazujú na Boha — Stvoriteľa sveta: „Kristus je 
obraz neviditeľného Boha, prvopočiatok všetkého stvorenia, lebo 
v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach a čo je na zemi, vi
diteľné a neviditeľné" (Kol 1, 15— 16). A na inom mieste apoštol 
Pavol v liste Korinťanom píše: „My máme len jediného Boha, Otca, 
od ktorého všetko pochádza a pre ktorého sme aj my (určení), a je
diného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého všetko jestvuje a skrze 
ktorého sme aj my" (1 Kor 8, 6). „Lebo z neho a skrze neho a pre 
neho je všetko" (Rim 11, 36). „Pred Bohom, ktorému uveril a ktorý 
oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čo nejestvuje" (Rim 4, 17). „Kaž
dý dom musí totiž niekto postaviť a Boh je Ten, kto všetko posta
vil" (Hebr 3, 4). A apoštol Ján vo svojom Zjavení píše: „Hoden si. 
Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky 
veci. Tvojou vôľou vznikli a povstali!" (Zjav 4, 11).

A prví kresťania sa tak modlili: „Vládca, ty si stvoril nebo a zem 
i more i všetko, čo sa na nich nachádza!" (Sk 4, 24).

Zo svätých Otcov by sme mohli uviesť veľa miest. Aspoň veľmi 
prosté a prístupné slová Tertuliána: „Je pravidlo viery, podľa kto
rého sa uznáva, že je jeden Boh a nieto iného okrem Stvoriteľa 
sveta, ktorý všetko urobil z ničoho".

Apoštolské vyznanie viery zdôrazňuje stvorenie Bohom neba a ze
me: „Verím v jedného Boha Otca všemohúceho. Stvoriteľa neba 
i zeme, všetkých vecí viditeľných i neviditeľných” .



Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA
SKUTKY APOŠTOLOV

Pavla vedú do Cézarey (23, 23 — 35).
I zavolal si dvoch stotníkov a ipovedal im: „Prip

ravte dvesto vojakov, čo pôjdu do Cézarey a tiež 
sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov na tretiu 
nočnú hodinu.1 Nech pripravia i nosné zvieratá, aby 
na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili ku 
vladárovi Félixovi." Napísal aj list tohto znenia: 
„Klaudiu® Lyziáš (posiela) vznešenému vladárovi 
pozdravenie. Tohto muža chytili Židia a keď sa ho 
chystali zabiť, prišiel som s vojskom a vyrval som 
im ho, lebo som sa dozvedel, že je rímskym obča
nom. Keďže som chcel (presne) vyšetriť, akú žalobu 
majú proti nemu, predviedol som ho pred ich vyso
kú radu. Zistil ¡som, že ho obžalúvajú pre sporné 
veci svojho zákona, on však nemá nijakého previ
nenia, za ktoré by zaslúžil smrť alebo väzenie. Keď 
som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré stroja proti 
tomuto mužovi, hneď som ho poslal k tebe a pri
kázal som aj jeho žalobcom, aby tebe povedali, čo 
majú proti nemu. Maj sa dobre!"

Vojaci teda, podľa rozkazu prevzali Pavla a za 
noci ho odviedli do Antipatridy. Nasledujúceho dňa 
jazdoov nechali odísť s ním a oni sa vrátili do pev
nosti- Tí došli do Cézarey, odovzdali list vladárovi a 
doručili mu aj Pavla.2 Prečítal si (list) a opýtal sa 
(Pavla), z ktorej provincie pochádza. Tak sa dozve
del, že je z Cilície. „Vypočujem ťa," povedal (vla
dár), „keď sa dostavia tvoji žalobcovia." A rozkázal, 
aby ho strážili v Herodesovom paláci.

1. Nočné hodiny sa počítali od  západu slnka.
2. Riadnym sídlom rím skeho hlavného správcu pre Pales

tínu bola Cézarea.

Súdne rokovanie pred Félixom (24, 1 — 9).
Po piatich dňoch došiel (ta) veľkňaz Ananiáš s 

niektorými staršími a s istým rétorom Tertulom,1 aby 
u vladára podali žalobu na Pavla. Predvolali ho te
da a Tertulus začal obžalovaciu reč: „Všade a vše
možne zisťujeme so všetkou vďačnosťou, ó vzneše
ný Félix, že skrze teba máme úplný pokoj a tvojou 
starostlivosťou nastali nápravy k dobru tohto náro
da. Aby som ťa zbytočne neunúval, prosím ťa, vypo
čuj nás nakrátko podľa svojej zhovievavosti. Zis
tili sme totiž, že tento človek je morovou nákazou 
a všade vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi, 
čo sú na celom svete, keďže je predákom sekty na- 
zarejských. Ba pokúsil sa ešte aj chrám poškvrniť- 
Chytili sme ho teda (a chceli sme ho súdiť podľa 
nášho zákona. Ale veliteľ Lyziáš -došiel s veľkou po
silou, a vytrhol nám ho z rúk a nariadil, aby tí, kto
rí chcú na Pavla žalovať, prišli k tebe). Vyšetrova
ním sa aj sám budeš môcť presvedčiť o tom všet
kom, čo na neho žalujeme." S tým súhlasili aj Ži
dia, hovoriac, že sa veci taik majú.

1. Rétora Tertula si vzali za advokáta.

Pavlova obrana pred Félixom (24, 10 — 21).
Keď vladár ¡pokynul Pavlovi, aby prehovoril, (Pa

vol) sa ujal slova: „Viem, že si už mnohé roky sud
com tohto národa, a tak s dôverou poviem svoju 
obrannú reč. Môžeš sa presvedčiť, že je ešte vyše 
dvanásť dní, čo som došiel do Jeruzalema vykoná
vať si pobožnosť, ani ma nenašli diskutovať s nie
kým v ohráme, ani v synagógach alebo v  meste vy

volávať rozbroje medzi ľudom, a ani ti nič nemôžu 
dosvedčiť z ¡toho, z čoho ma teraz obviňujú. Priz
návam sa ti, že podľa toho učenia, ktoré volajú sek
tou, slúžim Bohu ¡svojich otcov a verím všetko, čo 
je napísané v  Zákone a Prorokoch. Mám nádej v 
Boha, aíko ju aj oni sami majú, že sa raz uskutoční 
Zmŕtvychvstaniie spravodlivých i nespravodlivých 
Preto sa aj sám usilujem, aiby som mal svedomie 
vždy bezúhonné Voči Bohu a voči ľuďom. Cez via
ceré roky som zbieral almužny pre svoj národ a 
prišiel som si vykonať obety. Takto očisteného ma 
potom našli v  ohráme, pravda, bez zbehu a lomozu, 
poniektorí Židia z Ázie, ktorí by mali byť tuná pred 
tebou a predniesť svoju žalobu, ak majú niečo pro
ti , mne. Alebo nech títo sami rozpovedia, či našli 
(na mne vtedy), keď som stál pred veľ’radou, neja
ký priestupok okrem toho jediného slova, ktoré 
som vykríkol, keď som stál medzi nimi.- „Pre vz
kriesenie z mŕtvych ma dnes súdite."1

Pavlova obha joba  si vším a všetky obvinenia a podvra- 
cia ich : a) všeobecn é obvinenie, že by bo l nebezpečnejší 
ako m or a že vyvoláva  vzbury, odm ieta poukazom , že obža- 
lobci nevedia uviesť ani jeden určitý prípad, ktorým  by p o 
tvrdili obžalobu , b) H rdo sa priznáva, že je  vyznavačom  
pravdy Ježišovej, leb o  mu dopom áha k čistému svedomiu, 
c) N a Obvinenie, že sa pokúsil poškvrniť chrám, odp ovedá  
tak, že poukazuje na svoj krátky pobyt v  Jeruzaleme, kam 
došiel jedine preto, aby si vykonal pobožnosť. Vinníkmi ne
pokoja , č o  bo l vznikol, sú in í; tí sa však nedostavili pred 
vladára.

Odročenie pravoty (24, 22 — 27).
Félix dobre vedel o tomto učení, a tak ich odro

čil so slovami: „Keď príde veliteľ Lyziáš, vynesiem 
rozsudok vo vašej záležitosti." I rozkázal štátniko
vi, aby ho (Pavla) ponechal vo väzbe, ale uvoľnenej, 
a aby nebránil nikomu z jeho známych preukázať 
mu službu.

O niekoľko dní Félix prišiel so svojou manželkou 
Druzilou, ktorá bola Židovka a predvolal si Pav
la, aby ho vypočul o viere v  Ježiša Krista. Keď 
však (Pavol) vykladal o spravodlivosti, o zdržanli
vosti a o budúcom súde, Félix sa naľakal a pove
dal: „Nateraz môžeš odísť, až budem mať kedy, za
volám si ťa." Keďže však spolu dúfal, že mu Pavol 
dá peniaze, častejšie si ho volal a besedoval s ním.

Po uplynutí dvoch rokov Félix dostal za nástup
cu Porcia Festa.1 Avšak pretože sa Félix chcel za
vďačiť Židom, ponechal Pavla vo väzení.

1. Táto zám ena prok urátorov  a či v ladárov judskej p ro 
vincie sa stala v  roku  60.

Pavol pred Festom (25, 1 — 12).
Festus teda došiel do provincie a po troch dňoch 

sa pobral z Cézarey do Jeruzalema. I predstavili 
sa pred neho veľkňazi a poprední Židia s obžalo
bou proti Pavlovi a prosebne ho žiadali ako o pria
zeň, aby si ho dal doviesť do Jeruzalema; strojili mu 
totiž úklady, že ho cestou zabijú. Festus im odpove
dal, že Pavol je väznený v  Cézarei a sám sa chys
tá onedlho odcestovať. „Tí teda" — hovoril — „oo 
majú medzi vami právomoc, môžu ísť so mnou, a 
ak je na tom mužovi vina, nech podajú naňho ob
žalobu."

No nestrávil medzi nimi vyše osem alebo desať 
dní a vrátil sa do Cézarey. Nasledujúci deň zasadol 
na súdnu stolicu a rozkázal, aby mu predviedli Pav
la. Len čo sa dostavil, obstúpili ho Židia, čo prišli



z Jeruzalema, a predniesli proti nemu mnohé ťažké 
žaloby, ktoré (však) nevedeli dokázať. Pavol sa brá
nil slovami: „Ničím som sa neprehrešil ani proti 
židovskému Zákonu, ani proti chrámu, ani proti ci
sárovi-" Festus chcel Židom preukázať priazeň, 
preto povedal Pavlovi: „Chceš ísť do Jeruzalema, 
aby ťa tam predo mnou súdili pre ¡tieto veci?“ Pavol 
mu odpovedal: „Pred cisárskym súdom stojím, pred 
tým ma treba súdiť. Židom soim v  ničom neublížil, 
ako to sám veľmi dobre vieš. Ak som vinný a spá
chal som skutok, ktorý zasluhuje smrť, nezdráham 
sa umrieť; ale ak ničoho niet na tom, čo títo na 
mňa žalujú, nikto ma nemôže im vydať. Odvolávam 
sa na cisára!" Tu sa Festus poradil so svojou radou 
a vyhlásil: „Na cisára si sa odvolal, ¡pred cisára pôj
deš."

1. Sv. Pavol ako rím sky občan mal právo od v o la ť sa na 
cisára. Spravil to  nielen zo  strachu pred Židmi, ale aj preto, 
že sám túžil raz sa dostať do Ríma a že Kristus Pán mu na
riadil, aby mu aj v  Ríme vydal svedectvo (23, 11).

Cesta do Ríma. Z Cézarey po Krétu (27, 1 —  12).
Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odo

vzdali Pavla a ’niektorých iných väzňov stotníkovi, 
menom Júliovi, z augustovského prápora. Nasledujú
ci deň sme pristáli v Sidone. Július sa k Pavlovi 
zdvorilo zachoval a dovolil mu navštíviť (tamojších) 
priateľov a dať sa (nimi) opatriť (na cestu). Keď 
■sme odtiaľ vycestovali, plavili sme sa pozdĺž Cypru, 
lebo duli protivné vetry. Preplavili sme sa 
cilíokym a ipamfylským morom a pristáli -sme v My- 
re, v Lýcii. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, čo 
sa mala plaviť do Itálie, a presadil nás na ňu. Mno
ho dní sme sa pomaly plavili a ledva sme sa dos
tali ku Knidu. Keďže nám vietor prekážal, plavili 
sme sa pozdĺž Kréty, popri Salmone. Len s náma
hou sme ju oboplavili a došli sme na isté miesto, 
ktoré sa menuje Priaznivý prístav, blízko pri meste 
Lazea.

Keďže zasa prešlo mnoho času a plavba sa už 
stávala nebezpečnou, lebo už aj (židovský) pôst sa 
pominul, Pavol ich vystríhal slovami: „Páni! Vidím, 
že plavba začína byť ťažká a bude spojená s veľkou 
stratou nákladu lode, ale aj našich životov." Ale stot
ník viag veril kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako 
tomu, 6o hovoril Pavol. Keďže ten prístav nebol 
vhodný na prezimovanie,väčšina sa rozhodla, že sa 
vyplavíme na more, aby sme sa dajako dostali do 
Feniky a tam prezimovali; tento krétsky prístav je 
totiž otvorený na juhozápad a severozápad.

l .  Cesta do Ríma sa začala na jeseň roku  60 a trvala d o  
neskorej jari roku 61. Jej hlavné stanice bo li Kréta, Malta, 
Puteoli pri N eapole a Rím.

Na otvorenom mori (27, 13— 26) Nato začal duť 
južný vietor a tak sa ¡nazdávali, že budú môcť usku
točniť svoj zámer. Vytiahli teda (kotvu) a plavili sa 
tesne vedľa Kréty.

Ale onedlho potom prihnal sa (na Krétu) búrlivý 
vietor, ktorý volajú Euroaquilon (Eurakylón,- seve
rovýchodný). Vietor strhol loď, ktorá mu nevládala 
vzdorovať, a tak ju pustili po vetre, čo nás unášal. 
Prebehli sme popri ostrovku menom Kauda a len 
s námahou sme mohli zaistiť čln. Vytiahli ho, poro
bili ochranné opatrenia a podpásali lod. Z obavy, 
aby nenarazili na Syrtu,1 spustili plachtu a tak sa 
¡nechali unášať. Keďže búrka s nami prudko zmie
tala, nasledujúci deň začali zhadzovať (náklad), a na

tretí deň vlastnoručne hodili do mora lodné zaria 
denie. Už viac dní nebolo vidieť ani slnka, ani 
hviezd, a keďže búrka ¡prudko zúrila, stratili sme 
všetku nádej na záchranu.

Cestujúci už dávno nič nejedli. Preto si Pavol stal 
uprostred a prehovoril: „Páni, mali ste ma poslúch
nuť a nevypiaviť sa z Kréty, boli by sme si ušetrili 
toto súženie a škodu. Ale teraz vás povzbudzujem, 
a.by ste boli dobrého ducha, lebo okrem straty lode 
ani jede;n z vás nepríde o život. Lebo túto moc sa 
mi zjavil anjel toho Boha, ktorého ctím a ktorému 
slúžim a riekol mi: „Pavol, neboj sa! Ty sa máš 
predstaviť pred cisára a preto Boh ti daroval všet
kých, ôo sa s tebou plavia. Preto, páni, buďte dob
rého ducha! Verím totiž Bohu, že sa skutočne tak 
stane, ako mi to povedal. Vyhodí nás však na ne
jaký ostrov."

1. Syrta na severnom  pobreží Afriky bola  mimoriadne 
obávaným  m iestom  u p lavcov  pre plytkosť m orského dna, 
ako aj pre vyčnievajúce úskalie.

Stroskotanie lode (27, 27— 44)
Keď už nastala štrnásta ¡noc a unášalo nás po 

Adriatiokom mori, okolo- polnoci námorníci spozo
rovali. že sa blíži akási zem. Spustili olovnicu a zis
tili dvadsať siah (.hĺbky)1; keď sme sa trochu vzdiali
li a znova spustili olovnicu, zistili pätnásť siah 
(hĺbky). Z obavy, aby sme nenarazili na skalnaté 
miesta, spustili zozadu lode štyri kotvy a priali si, 
abv sa rozodnilo. Keď sa .námorníci usilovali utiecť 
y. lode a spúšťali na more záchranný čln pod zá
mienkou, ako by chceli aj spredu (lode) spustiť kot
ví/, Pavol povedal stotníkovi a vojakom „Ak títo 
nezostanú na lodi, vy sa nemôžete zachrániť." Vte
dy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho padnúť 
do (mora).

A .keď začalo svitať, Pavol vyzval všetkých, aby 
si zajedli: „Dnes je štrnásty deň, čo čakáte a ostá
vate bez jedla a ¡ničoho ste nevzali (do úst). Preto 
vás vyzývam, aby ste si zajedli, lebo to vám je na 
záchranu; nikomu totiž nezahynie ani vlas z hlavy." 
Po týchto slovách vzal chlieb a pred očami všetkých 
vďaky vzdal Bohu, prelomil ho a začal jesť. To 
všetkým dodalo ducha a tiež si zajedli. Všetkých 
nás bolo na lodi dvesto sedemdesiatšesť osôb. Na
sýtili sa jedlom a začali uľahčovať loď tým, že pše
nicu hádzali do mora.

A keď s.a rozodnilo, zem síce nepoznali, rozozná
vali iba akúsi zátoku s nízkym pobrežím, na ktoré 
chceli podľa možností nahnať loď. Aj odviazali kot
vy'- a nechali ioh padnúť do mora; zároveň uvoľnili 
ai väzby kormidiel, napnuli prednú stožiarovú 
plachtu proti vetru a držali sa smerom k pobrežiu. 
A keď narazili na výbežok, zabŕdli s loďou tak, že 
sa predok lode zaboril a zostal nehybným, no zadná 
čiastka sa silným nárazom vín rozpadala. Vtedy si 
vojaci zaumienili pozabíjať väzňov,2 aby im nikto 
neutiekol. Stotník však, keďže chcel zachrániť Pav
la, prekazil im ten úmysel a vydal rozkaz, aby tí, čo 
vedia plávať, prví sa spustili do mora a vyšli na 
pevninu. Z ostatných sa niektorí (zachraňovali) na 
doskách, iní zasa na inakších zvyškoch lode, a tak 
.s.a podarilo všetkým dostať sa na zem.

1. 20 siah je 37 m etrov  hĺbky.
2. V ojaci bo li svojím  ž ivotom  zodpovední za sprevádza

ných väzňov. Chceli ich pozabíjať, lebo h rozilo  nebezpečen
stvo, že sa n iektorí azda dajú na útek, ak sa dostanú na 
pevninu.



Pavol na Malte (28, 1, 2, 7— 10)
Keď sme sa zachránili, zistili sme, že ostrov sa 

volá Malta. Domáci 'obyvatelia nám preukazovali 
•neobyčajnú úslužnosť.

No v okolí toho miesta mal pozemky náčelník 
ostrova, menom Publius. Ten nás prijal k sebe na 
tri dni n,a priateľské pohostinstvo. Publiov otec le
žal práve zachvátený zimnicou a úplavicou. Pavol 
ho -navštívil, pomodlil sa, vložil na neho ruky a 
uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ostatní, 
oo na ostrove trpeli chorobou, a on ich uzdravoval. 
Títo si ¡nás všemožne uctili, a keď sme sa mali vy
plaviť, dali nám, čo sme potrebovali.

Z Malty do Ríma (28, 11, 15)
No po troch mesiacoch vydali sme sa na more 

istou alexandrijskou loďou, čo prezimovala na 
ostrove a mala odznak blížencov.

A tak sme došli do Ríma. Tamojší bratia sa o nás 
dopočuli a prišli nám v ústrety po Apiovo fórum. 
Keď ich Pavol uvidel, ďakoval Boíhu a nadobudol 
odvahy.

Pavol v Ríme (28, 16, 30— 31)
Potom, keď sme došli do Ríma, Pavlovi dovolili 

bývať samému oddelene s vojakom, oo ho strážil. 
Pavol býval vo svojom najatom byte celé dva roky 
a prijímal všetkých čo k nemu prichádzali. Kázal 
o Kráľovstve Božom a učil o  Pánu Ježišovi Kristovi 
celkom otvorene a bez prekážky.

(D okončenie zo 4. str.)
—  V ypočuj ma, Kráľu a daj T voju  m ilosť každému, kto 

bude spom ínať m oje strasti, aby náhle neochorel a aby ho 
nepostihla neočakávaná smrť.

H lavu B arbory sťal je j vlastný otec. Julianu sťal kat.
Bol deň 4. decem bra roku  237, ktorý aj zostal dňom  svä

tej veľkom učen ice Barbory.
Akýsi čestný človek  Galention vzal telá oboch  m učeníc 

a pochova l ich. Kresťania Uiopola zanedlho postavili nad 
h robm i svätých Barbory a Juliany chrám. R oku 1108 relik
vie svätej vefkom učenice Barbory boli prenesené do Kyje
va. Kyjevské knieža M ichal Izjaslavovič, pravnuk Vladimíra 
V eľkého, sa oženil s dcérou  byzantského cisára Alexeja Kom - 
nena. B arborou, a táto, odchádzajúc z Carihradu, priniesla 
so sebou  do K yjeva aj relikvie sv. Barbory, ktoré boli u lo 
žené d o  chrámu sv. M ichala archanjela.

M O D LIT B A :

K sv. Barbore —  Za šťastnú smrť

Všemohúci Bože, ty si dal svätej mučenici Barbo
re silu, aby ti zostala verná až po smrť; v dôvere 
na jej príhovor ťa prosíme: stoj pri nás v každej 
núdzi a nešťastí a posilni nás v hodine smrti telom 
a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, kto
rý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Du
chom Svätým na veky vekov. Amen.
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ŔECKOKATOLICKÁ k o l e d a
Mezi ŕeckokatolickými véŕícím i na H uculsku a  V erchoviné 
bylo vždy rozšíŕeno mnoho výročních  obyčeju  zakorenených 
hluboko v  srdcích prostého lidu. Jedním  z nich by lo  i tra
diční vánočni kolédování omladiny, které začínalo koledou  
ve stavení rodičú, pŕedevším  proto , aby zpéváci m éli 
„šťastný počátek".
Oj dobryj večir na svjatyj večir,
pryšly my do vas a u rik hosteňky— koljadnyčenky.
Dim zveselity božimy svjaty.
Oj rizdvjanymy taj veselimy.
Slava Bohu ščo sme diždaly.
Bože pom oži yšče dyždaty.
Oj na vostoci, Christos rodyvsja, m ir odkupyvsja.
Národ christijanskyj izradovavsja.
Pohana vira zasmutylasja,
ščo sja narodyv Carj nad carjami, H osp oď  nad nami.
A de to bulo? V carja Davida chudobnij stajni,
Christos rodyvsja, mir odkupyvsja.
Rozsvityv H ospoď z vyšňoho neba zvizdu nebesnu,
Posered neba do Viflejema.

Ô, dobrý večer na svätý večer, 
prišli jsme k vám po rocc koledovali.
Dúm rozveseliti božím i svátky.
Ó, vánočními a veselými.
Sláva Bohu, že jsme dočkali.
Bože, pom ož nám dočkat se i pŕíštích.
Ó, na východe Kristus se narodil, svétu p ok o j vykoupil.
Národ kresťanský se zaradoval,
pohanská vira posmutnela, když uslyšela,
že se narodil Král nad králi, H ospodin  nad námi.
A kde to bylo? V chudé stáji Davida krále.
Tam se Kristus narodil, p ok oj svétu vykoupil.
Rozsviť Hospodine na vysokém  nebi hvézdičku jasnou, 
uprostred nebe nad Betlémem.
A potom již z rodné chalupy do nejbližšího sousedstvi po- 
žádat hospodáre zda „Slobidno koljadovaty?".
Hospodarečku, naš pane, 
prosymo my ta na hodynočku, 
na hodynočku, na koljadočku.
Ústava j, ne spi, zasteljaj stoly, 
zasteljaj stoly vsi skaterťami, 
vsi skaterťami vsi iz čystymi, 
bo pryjduť do tebe a u rik hosteňky, 
a u rik hosteňky, koljadnyčenky.
Pervyj hosteňko jasne soneňko,

druhy) hosteňko jasnyj m isjačok, 
tretyj hosteňko droben  doždženko.
S nami Boh . . .

Hospodáŕíčfeu, náš pánečku, 
prosím e m y té na hodinečku, 
na hodinečku, na koledičku.
Vstávej a nespi, prostírej stoly, 
prostírej stoly všem i ubrusy, 
všem i ubrusy, všem i čistými, 
neb p fíjd ou  k tobé p o  roce  hosti, 
p o  roce  hosti, koledníčci.
Prvni h ost p fišel, jasné sluníčko, 
druhý host pŕišel, jasný m ésíček, 
tretí host to  byl drobný deštíček.
S nám i B ä h . . .
Pod okny gánku zpívalo naráz šest, osm, ale také deset le- 
giňu doprovázených  nejčastéji houslem i a trubko'u, p o  d o 
m ácku zh otovenou  z obyčejnéh o tenkého plechu a  vyluzující 
protáhlé tóny. Když gazdina poznam enala „duže fa jno", zna
m enalo to , že koleda končí, legiň i-m olodci budou odm énéni 
a m ohou  jít zase o  stavení dál.

Ustaň, gazdočku, sluchaj koljadku, daj. Bože, 
novinu  svitlu, p o  vsem u svitu, daj Bože.
Bo Boh predvičnyj v  čas teperišnyj, daj. Bože, 
dlja ljudéj, dlja žon, v  vertep i rožden, daj Bože.
Za to sja rod yv , že by  svobodyv , daj. Bože,
Jeviny vnuky ot v ičn o j muky, daj Bože.
M y dajm e Bohu ljubov prem nohú, daj. Bože, 
a serce Christu i sovisť čistú, daj Bože.
Za koljadočku , šestnyj gazdočku, daj. Bože, 
a  za novinu jednu hostynu, daj Bože.
M y tob i za to , vinčujem  krásno, daj. Bože, 
by  ty  Boh blahyj, dav život dovhyj, daj Bože.
Čest Bohu, chválu, dajm e prem nohú, naviky.
Otcju  i Synu, D uchu Svjatom u naviky . . .
Když minula pulnoc a zm lkly zvony v  neďaleké cerkvi, za
čalo se široko daleko rozléhat p o  zasnežené krajine vytrú- 
bování. X o  kolédování om ladiny bylo nahrazeno koledou 
dospelých .
N oc se pom alú  vyjasňovala a na Huculsku i Verchoviné 
postupné zanikalo daleko slyšitelné vytrubování oznamující 
R oždestvo Christovo.
Christos rodilsja, —  Boh voplotilsja, —  anheli spivajut, —  
cari pritekajut, —  pok loň  otdajut, —  pástyri ihrajut,^ —  
čudo, čudo p o v id a ju t . . .  ! —  náŕ —



ZO  ŽIVOTA EPARCHIE 

NAŠI JUBILANTI

V tom to m esiaci si svo je  životné 
jubileá pripom ínajú  tito vdp . duchovní 
o tco v ia :

Ján N em čík —  70 rok ov  od  narode
nia (7. 12.), V ojtech  H avassi —  65 r o 
kov  o d  narodenia (27. 12.).

M N O H Á  JA ĽIT, BLAHAJA ĽIT !

V nedeíu  dňa 6. septem bra 1981 
gr.-kat. veriaci farnosti B ačkov pre-, 
zívali milú slávnosť. D o  ich  farnosti 
zavítal N ajdôst. o . ordinár M ons. Ján 
H irka, aby im  posvätil interiér chrá
mu —  vzácne dielo akad. m aliara M i
kuláša Klimčáka. Pri te jto  príležitosti 
odslúžil Službu Božiu za  koncelebrácie 
o. P. Dancáka a o . F. Dancáka.

KOŠICE —  Sviatok N arodenia 
presv. B ohorodičky, k torém u je  za 
svätený 95-ročný gr.-kat. farský chrám 
nášho krajského mesta, si dôstojne 
pripom enuli tunajší gréckokatolícki 
veriaci v  nedeľu  pred tým to sviat
kom . Slávnostnú sv. Liturgiu za asis
tencie b oh os lov cov  odslúžil a s lovo 
Božie pri te jto  príležitosti zvestoval
o . O to Zim a, k torý  je  od  augusta t. 
r. správcom  farnosti v  Slanskom  N o 
v om  M este, okr. K ošice-vidiek. V zá
vere celebrantovi p oď ak ov a l a prí
tom ných povzbudil v o  viere  správca 
farnosti o. arcidekan V iktor Skoro- 
denský.

Z  DECEM BROVÝCH VÝROČÍ

l .  decem bra r. 1581 —  pred 400 
rokm i —  um rel sv. ED M U N D , m u
čeník (nar. r. 1540).

---------r. 1836 —  pred 145 rokm i —
um rel JOZEF IG N Á C  BAJZA, brati
slavský kanonik, spisovateľ, autor p r
vého slovenského rom ánu René m lá
denca príhody a skúsenosti (nar. r. 
1755).

—  —  r. 1906 —  pred  75 rokm i —  
rakúska poslanecká snem ovňa prijala 
zákon  o  v šeobecn om  hlasovacom  
práve.

5. decem bra r. 1791 —  pred 190 ro k 
m i —  um rel W OLFGANG AM ADEUS 
M OZART, hudobný skladateľ, predsta
viteľ viedenskej klasiky (nar. r. 1756).

6. decem bra r. 1926 —  pred 55 rok 
m i —  um rel CLAUDE MON'ET, 
francúzsky maliar (nar. r. 1840).

7. decem bra r. 1801 —  pred  180 
rokm i —  sa narodil JO H A N N  NEPO- 
M UK NESTROY, rakúsky dramatik, 
autor vyše 60 divadelných  hier (Lum- 
pazi vagabundus. N a prízem í a na 
prvom  poschodí. D ievča z predm estia. 
Chce si zažartovať a i.); um rel r. 
1862.

9. decem bra r. 1641 —  pred  340 
rokm i —  um rel A N TH O N IS VAN 
DYCK, holandský maliar, m ajster 
portréťu  (nar. r. 1599).

---------r. 1871 —  pred  110 rokm i —
um rel JOSEF M ÄNES, český maliar 
(nar. r. 1820).

---------r. 1821 —  pred 160 rokm i —
sa narodil N IKOLAJ ALEXEJEVIČ 
NEKRASOV, ruský básnik, p o  Puški
n ov i najväčší básnik 19. storočia, 
tvorca  n ovéh o  typu  poém y (P od om o
v í obchodníci. Železničná, trať. V o j
vod ca  M ráz, K om u sa v  Rusku dobre 
žije a  i.); um rel r. 1878).

—■ —  r. 1866 —  pred 115 rokm i —  
sa narodil v  R užom berku  DUŠAN 
MAKOVICKÝ, slovenský spisovateľ, 
osobn ý  lekár L. N . Tolstého (um rel r. 
1921).

—  —  r. 1896 —  pred 85 rok m i —  
um rel ALFRÉD NOBEL, švédsky che
m ik, vynálezca dynam itu (nar. r. 1833).

—  —  r. 1936 —  pred 45 rokm i —  
um rel LU IG I PIRANDELLO, talian
sky spisovateľ a dram atik, nositeľ N o 
b e lov e j ceny (N ovielky  na jeden  ro k ; 
rom án N ebožtík  M attia Pascal; h ry : 
Šesť postáv  hľadá autora. Č lovek, 
zviera, cnosť, Enrico IV., N eviem e

ako. Dnes večer improvizujeme. Roz
m ysli si, Jakubko a i.); nar. r. 1867.

12. decem bra r. 1821 —  pred 160 
rokm i —  sa narodil GUSTAVE FLAU- 
BERT, francúzsky spisovateľ (romány: 
Pamäti blázna. N ovem ber, Citová vý
chova, Pekelný sen. Pani Bovaryová, 
Salambo, Pokušenie sv. Antona; drá
m y: Zám ok sŕdc. Slabé pohlavie. Kan
didát a i.); umrel r. 1880.

13. decem bra r. 1466 —  pred 515 
rokm i —  um rel DONATELLO (vl. m. 
D onato di N iccolo  di Betto Bardi), 
taliansky renesančný sochár a staviteľ 
(nar. r. 1386).

14. decem bra r. 1546 —  pred 435 
rokm i —  sa narodil TYCHO DE 
BRAHE, dánsky hvezdár (umrel r. 
1601).

—  —  r. 1911 —  pred 70 rokm i — 
nórsky polárny bádateľ RONALD 
AM U N DSEN  ako prvý  dosiahol južný 
zem ský pól.

15. decem bra r. 1946 —  pred 35 
rokm i —  otvorili N ovú  scénu Sloven
ského národného divadla v  Bratisla
ve.

21. decem bra r. 1751 —  pred 230 
rokm i —  sa narodil sv. KLEMENT 
M ÄRIA HOFFBAUER (umrel r. 1820).

—  —  r. 1936 —  pred 45 rokm i — 
um rel NIKOLAJ ALEXEJEVIČ OS- 
TROVSKIJ, sovietsky spisovateľ (nar. 
r. 1904).

24. decem bra r. 1961 —  pred 20 
rokm i —  konštitúciou Hum anae sa- 
lutis zvolal pápež JÄN XXIII. Druhý 
vatikánsky cirkevný snem.

27. decem bra r. 1566 —  pred 415 
rokm i —  sa narodil JÁN  JESENIUS, 
chirurg, humanista, profesor pražskej 
univerzity, účastník českého stavov
ského povstania (popravený 21. 6. 
1921).

---------r. 1571 —  pred 410 rokm i —
sa narodil JO H A N N  KEPLER, nem ec
ký astronóm , spoluzakladateľ m oder
nej astronóm ie (um rel r. 1630).

28. decem bra r. 1856 —  pred 125 
rokm i —  sa narodil THOM AS WOOD- 
ROV WILSON, am erický štátnik, pre
zident (um rel r. 1924).

30. decem bra r. 1876 —  pred 105 
rokm i —  v  B ostone predviedol ALE
XAN D ER GRAH AM  BELL, americký 
fyzik  a vynálezca, svoj telefón.

—  —  r. 1896 —  pred 85 rokm i — 
ob javil H EN RI BECQUEREL, fran
cúzsky fyzik, rádioaktivitu uránu.

31. decem bra r. 1936 —  pred 45 rok
m i —  um rel MIGUEL DE UNAMU- 
N O , španielsky filozo f a spisovateľ 
(nar. r. 1864).
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