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Na prahu nového roku
Znova sme sa dožili Božou pomocou nového roku. Kaž

dý z nás si kladie otázku, čo nám asi donesie, aký bude. 
Patričná obava je  tu na m ieste, lebo nás núti prem ýšľať 
o pominuteľnosti a rýchlom tempe času, ktorý sa nezastaví.

Pri lúčení so starým  rokom  sme účtovali a  prem ýšľali, 
aký to bol rok, ako sa jav il náš život, koľko dobrého sme 
vykonali a aké nešťastie nás v minulosti zastihlo. Keď od
bila dvanásta, zdvihli sme pohárik, stisli sme si ruky, a tak  
sme vítali nový rok s prianím všetkého dobra, aby to  bol 
rok šťastný a  v e s e lý . . . !  Pre Boží ľud by to bolo málo, le 
bo vie, že len na takom to budovaní by budova nášho nové
ho života neobstála. Dobre si uvedomuje, že ku každej 
snahe treba ešte pomoc z ho ra : Bez Božieho požehnania

márne sú naše namáhania. K spoločnému vinšovaniu vese
lého a šťastného roka patrí ešte ruka Všemohúceho.

Život sa často pripodobňuje k  plavbe na rozbúrenom m o
ri. Lodička nášho života potrebuje kapitána, ktorým  je  J e 
žiš Kristus. Cirkev svätá hneď v prvý deň roka nás vyzýva: 
„Prejavila sa Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým  ľu
ďom, a  vyučuje nás, aby sme sa odriekli svetských 
žiadostí, a žili na tom to svete trpezlivo, spravodlivo 
a n áb o žn e. . . "  (Tit 2, 11). Pod tým to pavlovským heslom 
sa má Boží ľud vydať na cestu v mene Ježiša  K rista, aby 
jeho krok bol istý a rok  nový — šťastný! Aj keď sa o b ja 
via búrlivé vlny, láskavý Vodca bezpečne povedie svoj ľud 
k prístavu šťastia ia spokojnosti. Bude sa tou istou rečou 
prihovárať ku nemu, ako to urobil kedysi na rozbúrenom 
Genezaretskom  jazere, keď  oslovil bojazlivých apoštolov: 
„Čo sa bojíte m aloverní? — Potom  vstal, rozkázal vetrom 
a moru, a nastalo hlboké ticho" (Mt 8,23).

Silná viera a  veľká dôvera a j hory p ren á ša jú . . .  V Bo
žích rukách spočíva náš život s jeho rokam i, preto spokoj
ne môžeme povedať so žalm istom : „M ôj Boh Tys’. Sú v tvo
je j ruke m oje osudy" (Ž 30,16). D ôvera a nádej nesmú 
klesať, veď sa hovorí, že nádej nezomiera. Celý náš osud 
je  v rukách Toho, ktorý nás stvoril a svet riadi i udržuje. 
On chce naše dobro, šťastie a večnú blaženosť. „Boh nie 
je  Bohom  mŕtvych, ale živých, lebo jem u všetci žijú" (Lk 
20, 38).

Aj toho roku budeme opäť b u d o v ať. . .  Hneď prvý deň 
nového roku začneme stavať vlastný dom šťastia, spokojnos
ti, blahobytu, svornosti, lásky a  pokoja. Budeme staviteľmi, 
a j m ajiteľm i, ktorým  nesmie chýbať silný základ viery 
a dôvery v  Pána Boha. N a piesku dom nemožno stavať, 
lebo príval vody podmyje jeho základy, takže sa zosype 
ako dom z karát. Tým to základom je  Jež iš  Kristus, ktorý 
všetkým  hovorí, že bez neho nič nemôžeme vykonať. Naši 
starí otcovia sa riadili vyskúšaným heslom : N a Božom 
požehnaní spočíva v še tk o : Náš život, námahy, práca, šťastie, 
blaho, naša sm rť i večnosť. „Ak nebude dom stavať Pán, 
nadarm o sa trápia' tí, čo ho stavajú ; ak neostráži mesto 
Pán, nadarmo strážca bdie" (Ž 126,1).

Dom šťastia, blaha a požehnania si teda chceme vytvoriť 
v  tom to novom  roku. Veď ktože by nechcel bývať v pek
nom, útulnom a  pohodlnom byte? Okrem Pána Boha v na
šom úsilí, v práci a v snahe je  záruka, že sme nadarmo 
n esta v a li. . .  Sme istí, že takýto program  do budúceho roka 
bude osožný nám i celej spoločnosti. Ruka v ruke, tehla 
k  tehle, a  dom bude rásť akoby z vody na našu radosť. 
Takýto program  by m al m ať každý, komu záleží na osob
nom šťastí, na spoločnom blahobyte, aby na Silvestra m o
hol povedať, bo l t c  ok dobrý a  požehnaný i m ojím  priči
nením.

Sv. Pavol nám kladie na srdce tri podmienky radostného 
a spokojného života: Žiť striezlivo, spravodlivo a nábožne.

StriezÚvo! Tento prvý predpoklad nášho spokojného ži
vota žiada: Všetko s mierou. Popustenie uzdy vždy prinies
lo katastrofu do rodín i  do národov. Táto regula striedm os
ti  už mnohých zachránila pred nešťastným i chorobami 
a ušetrila od mnohých katastrof.

Spravodlivo! Spoločenská spravodlivosť vyžaduje, aby 
sme s každým žili v  láske a v zhode, aby sme dali každému, 
čo mu patrí. Spravodlivosť patrí ku vzácnym čnostiam, 
k toré vyzdvihujú poslanie človeka tu na zemi a oslavujú 
jeho pevný charakter. Kto je  spravodlivý, tomu záleží na 
dobrom medziľudskom vzťahu, ten  nevyhľadáva rozbroje 
a  nešíri „vojnu" medzi obyvateľm i. — Spravodlivosť a po- 

(Pokračovanie na 15. str.)



Svedomite od začiatku
V m en e B ožom  zač ín am e ro k  1982. R ok, k to rý  nám  otv ára  svoju  náruč a  pozýva nás, aby sm e vy

užili v šetky  jeh o  dn i p re  slávu  Božiu, d ob ro  v lastn é  i sv o jich  blížnych. J e  tou novou príležitosíou, 
k to r e j  sa  m ám e ch o p iť  h n eď  od  prvých  dní, aby  sm e n ep rem ešk a li to, čo  nám  treba  urobit, aby sme 
n em u seli — k e ď  sa  bu de a j ten to  r o k  k o n č ií  — ľutovať, ž e  sm e v ňom  prem árn ili m noho príleži
tostí.

V stupu jem e do  n eh o  v č a s e , k e ď  v še tk o  m ieru m ilov n é ľudstvo v y n ak lad á  n esm iern e úsilie, aby 
zach rán ilo  vzácnu p ozem skú  hodn otu  m ieru . H odn ota , k to rá  je  z á k la d n á  a  ta k  životne dôležitá, že 
bez  n ej by  sm e  n em oh li jestvovať, žiť, pracovať, plniť sv o je  povinnosti. V eď  vojn a v súčasných pod
m ien kach  by zn am en ala  k o n ie c , d efin itívn y  k o n ie c  života. V a rz en á lo ch  je  n ahrom aden ých  toľko 
ničivých  zbran í, ž e  by  s ta č ili n ie k o ľk o k r á t  zn ičiť  c e l é  ľudstvo.

Je  n ep och op iteľn é, ž e  n avzdory  te jto  sv etov e j v ere jn e j m ien k e, k to rá  v o lá  po  okam žitom  zasta
vení h orú čk ov itéh o  zb ro jen ia  a  odvráten í h rozby  m ožn ej sv etov ej vojny, sú na sv ete  e š te  sily, ktoré 
ka lku lu jú  s m ožnosťou  vojny , k to r é  vyrábajú  s tá le  v iac  n ičivých  zbraní, k to r é  n eváhajú  hnať svet 
na p o k ra j v o jn ov ej k a ta s tro fy . S v ed kam i ta k é h o  n ezm y seln éh o  počinu  sm e bo li p ráv e vlani, keď 
prez id en t USA d a l p r ík a z  k  v ý robe n eu trón ovej bom by.

V idno ted a , ž e  m ier e š t e  n em á trv a lé  d om o v sk é  m iesto  na n ašej p lan éte . Ze e š te  s tá le  je  tu hrozba 
m ožn ého sv etov éh o  ko n flik tu , h rozba  n ato ľko  reálna, že zoči-voči nej b o lo  treba zm obilizovat masy 
ľudí d o b re j v ô le , a b y  zazn el ich  m ierový  h la s , aby  p ren ik o l a ž  za op a n c iero v an é  d v ere  vojnových 
m agnátov, k to r í zarábajú  na vý robe nových  a  n ových  zbraní.

A n eb o li to  len  h lasy , k to r é  od z n eli z k ra jín  sv etov e j socialistickej sústavy, k toré  — na čele so 
ZSSR — vy n ak lad a jú  n esm iern e  ú silie  na o d v rá ten ie  h rozby  vojny. B oli to a j h la sy  pracu júcich  v ka 
p ita lis t ick ý ch  k ra jin ách , k to r í n esú h lasia  s p o lit ik o u  sv o jich  v ládcov , s p o litikou  ožobračovan ia  pra
cu júcich , s  p o litikou  v o jn ov ej h y stér ie  a  h o rú čk o v itéh o  zbro jen ia . T is ícov é  m asy pracu júcich  na Zá
p ad e  d em on štrov a li proti vojnovým  chúťkam, sv o jich  v ládcov  a  vyslovovali so lidaritu  s úsilím, kto
réh o  kon ečn ý m  cieľom  je  m ier na c e lom  sv ete , m ier p re  v šetký ch .

N ám  m ier je  v šetko . M ier, to je  rad ostn ý  život n ašich  d etí, p o k o jn á  p ráca , u sporiadan é rodiny, 
životné istoty , k to r é  nám  zaru ču je  n aše  s p o lo č e n s k é  zr iad en ie. M ier je  naším  ch lebom , naším  živo
tom , všetkým , č o  č lo v e k  p o treb u je  ku  každ ém u  dňu.

A le ab y  sm e žili v m ieri, a b y  sm e m oh li p racov ať  a  tvoriť hodn oty , o  to sa  m usím e všetci pričiniť. 
L ebo a k o  m ier sa  n evybudu je sám  od  s eb a , a le  záv is í od  o ch o ty  a  úsilia n ás v šetký ch , ta k  je  potreb
ná a j  p rá ca , k to r á  p lod í hodn oty , p rá ca , k torou  s i  za ráb am e na ch lieb , a le  a j rozm n ožu jem e to všet
k o , č o  p o treb u jem e k  šťastném u životu n aše j v lasti, n ás v šetký ch .

S to jím e p red  ú loham i, k t o r é  n ie  sú m alé , a le  k t o r é  sú rea lizov a teľn é. P red  ú loham i, k to ré  určuje 
n áš  7. päťročn ý  p lán  a  sm ern ice  rozv o ja  n ášho  h osp od árstv a  na rok y  1981—1985. Ak hovorím e o 
n áročn ý ch  ú loh ách , m ám e na m ysli sku točn osť, ž e  k r íza  a  n ezam estn an osť v ka p ita lis tickom  svete 
m á sv oj d op a d  a j na o s ta tn é  k ra jin y  a  to  vyžadu je od  n ás v iace j vyrábať, kv a litn e jš ie  vyrábať, za
m eriavať sa  na d o m á c e  v ý robky  a  č o  m ožno n a jv iac  obm edzovať  dovoz z k a p ita lis t ick e j cudziny. Už 
v eľakrát sm e d o k á z a li ,  ž e  n aše  v ý robky  sú k v a litn e jš ie  a k o  tie , k to r é  nám  pon ú kajú  na kapitalistic
ký ch  trh och  a  h lav n e sú la cn e jš ie  a  n em u sím e za  n e  p latiť  dev ízovým i korunam i.

N ašou ú lohou  č ís lo  jed n a  bu de ted a  h osp od árn osť  na každ om  pracov isku . H ospodárnosť i v ro
d in ách , k d e  sa  n eraz  p lytvá n ie len  potrav inam i, k to r é  sa  vyhadzujú, a le  a j svetelnou , č i tepelnou  
en erg iou . H ovorievam e ta k , ž e  m ám e na to , že  st m ôžem e dovoliť, ž e  n etreba  si priťahovať opasok  
N ie vždy je  ta k á  r e č  na m ieste , leb o  a j  pri h o jn osti a  d ostatku  n em usím e a  n esm iem e plytvať.

Šetriť treb a  a j s časom . N esk o ré  p rích od y  d o  p r á c e  a  u n áh len é od ch od y , k eď  sa  už štvrťhodiny  
vred  u kon čen ím  sm en ý  ľudia zbera jú  od  sv o jich  p ra cov ísk , n esv ed č ia  o  dobrom  vzťahu k  práci. A 
ten  ča s , k to rý  je  o d  orích od u  d o  p ráce , až  d o  je j sko n čen ia , je  za se  p otreb n é  rozum ne a  ú čelne vy
užiť, aby  sm e si zaslú žili mzdu, ktorú  dostávam e. P ôjd e  ted a  v novom  roku  a j o náš vzťah k  robote, 
ktorú  rob ím e. Aby v še tko  to , čo  bu de vychádzať z n ašich  rúk, m alo vizitku d obréh o  výrobku, v isač
ku  d ob re j kva lity .

A ko k resťan ia  sam oz re jm e  n ezabu d n em e an i n a  zd okon aľov an ie  seb a  sam ých , na náš duchovný, 
m orálnu  rast. Pri z á v erečn e j p obožn osti na k o n c i r o k a  sm e sľúbili Pánovi časov , že  doteraz  chcem e  
využiť každú  chvíľu  na to , aby  sm e sa  stáv a li lep ším i. B olo  by m álo , k eb y  sm e osta li len  pri sľu
b och  a  n ep rem en ili by sm e ich  a j v p ra k tick ý , op ravd ivý  d ob rý  každ od en n ý  život. P ôjde o realizova
n ie p ríkazu  lá sk y , k to rá  je  prvým  a  hlavným  p rikázan ím . Tá lá s k a  nám  k á ž e  dbať o svoju dušu, tá 
nám  k á ž e  žiť ta k . ab y  n ie  n eresti, a le  čn osti bo li tým , čo  n ás ch a rak ter izu je . Tá nám  ká že , aby sme 
m ilovali sv o jich  b lížn ych , ta k  a k o  s e b a  sam ých . P ráve tá to  lá s k a  nám  p om áh a  kon ať  v šetko  statočne 
a  zod p ov ed n e, leb o  nám  vzbudzuje v ed om ie , ž e  n a š e  v ýrobky  budú slúžiť našim  blížnym , ktorí si za
slúžia  aby  d osta li v ec i, k t o r é  ich  budú tešiť , a  n ie  ta k é ,  k to r é  p re  svoju  n ed okon a lo sť  a  chyby  spô
sobujú v č lov ek u  len  n am rzen osť a  roz laden osť.

M ajm e v novom  roku  na m ysli, ž e  v še tko , čo  rob ím e , m ám e robiť d ok o n a le !  Že sa  n esv ed č í prácu 
iba od flin k ať , bez zod p ov ed n osti a  b ez  p ov ed om ia , ž e  iba  za dobrú  prácu  si zaslúžim e odm enu. Rob
m e ta k , ab y  v šetko , č o  urobím e, v ydáva lo  o  nás len  d o b ré  svedectvo . M ajm e na m ysli, že svojou 
usilovnou a  sta točn ou  prácou  p os iln ím e našu sp o ločn o sť , k to rá  v y n ak lad á  m iliardy  korún pre pra
cu júcich  a  k to r e j  zá lež í na b lahu  p racu jú ceh o  č lo v e k a . (OM)



Výročie RVHP
V januári si pripomíname založenie význam nej hospodár

skej organizácie socialistických krajín  Rady vzájom nej hos
podárskej pomoci (RVHP), medzinárodnej organizácie hos
podárskej spolupráce socialistických krajín . Vznikla 23. 
januára 1949 v M oskve. Orgánmi RVHP sú : 1. Zasadanie 
rady. 2 . Výkonný výbor a jeho byro. 3. Stále komisie. 4. 
Sekretariát Rady.

Význam Rady vzájom nej hospodárskej pomoci je  veľký. 
Uvedomíme si ho zvlášť vtedy, ak  máme na mysli výhodné 
vzájomné kontrakty a operácie, ktoré umožňujú koordino
vať výrobu v jednotlivých socialistických krajinách tak, aby 
to pre ne bolo čo najoptim álnejšie.

Ustanovenie RVHP umožnilo jednotlivým  socialistickým 
krajinám odpútať sá od kapitalistických trhov, ktoré riadili 
hospodárstvo voči našim krajinám  tak, aby čo najviacej 
získali pre seba. I  cenové relácie sú v  tom to novom zosku
pení oveľa výhodnejšie a  pružne sa upravujú podľa dopytu 
na trhu.

Významnú úlohu v Rade vzájom nej hospodárskej pomoci 
zohráva Zväz sovietskych socialistických republík, ktorý je 
aj naším najväčším  obchodným partnerom . Výhodné cenové 
realizácie, serióznosť a prom ptnosť sú jeho charakteristic
kou vizitkou.

(of)

Mierové sily sveta rýchle rastú
Rok 1982 sme my veriaci začínali v duchu mierového 

hesla nášho pápeža Já n a  Pavla II . na tento ro k : „M ier je  
dar Boží". Toto heslo vytýčil Svätý Otec za m otto na celý 
rok 1982. Keď teraz pokračujem e vo svojej m ierovej kroni
ke, v tohtoročných číslach Slova a  Blahovistnika, pouvažuje
me, ako ľudstvo bojovalo za tento „dar Boží" v  roku 1952 
pred 30 rokmi. .
Tento rok bol naplnený bo jom : 1) proti bakteriologickej 
vojne, 2) zosilneným zápasom za zastavenie vojny na K ó
rei a 3) zvolaním a uskutočnením Kongresu národov vo 
Viedni pred Vianocami 1952.

Na tieto tr i ciele sa svetové m ierové hnutie zameralo 
z podnetu schôdze predsedníctva Svetovej rady mieru 
v Oslo, 1. augusta 1952, ďalej mimoriadneho zasadania 
Svetovej rady m ieru 1.—6. jú la v  Berlíne a schôdze pred
sedníctva Svetovej rady mieru 15.— 16. októbra 1952 vo 
Viedni.

Kongres národov za m ier sa uskutočnil 12.— 19. decembra 
1952 vo Viedni. Spomínané schôdze sa obrátili na celé m ie
rumilovné ľudstvo piatimi rezolúciam i a Kongres národov 
vypracoval jedno Posolstvo a Výzvu k národom  s trom a 
odporučeniami. Myšlienky pre naše tohoročné úvahy bude
me čerpať z týchto dokumentov.

Aká bola situácia sveta začiatkom  roku 1952?
Medzi mierovými silami sveta sa rozvinula široká disku

sia o odzbrojení. Ak dnes vo svojom  zápase za m ier často 
spomíname všeobecné, úplné a kontrolované odzbrojenie, 
je dobre vedieť, že Organizácia spojených národov bola nú
tená sa s touto otázkou zaoberať už vtedy, pod tlakom , 
vyvolaným mierovými silami sveta, k toré od varšavského 
mierového kongresu vzrástli natoľko, že pri podpisovej a k 
cii za pakt mieru sá zozbieralo 603 a  pol milióna podpisov. 
OSN si utvorila osobitnú kom isiu pre odzbrojenie. Predsed- 
sedníctvo Svetovej rady mieru v Oslo povedalo: „Akcie 
národov musia OSN donútiť, aby prijala uznesenie, umož
ňujúce dospieť k zákazu zbraní hromadného ' ničenia 
a k postupnému súčasnému a kontrolovaném u odzbrojeniu."

Na Ďalekom východe došlo k hrubému porušeniu dohôd 
troch veľmocí tým, že Japonsko, k toré malo byť podľa 
týchto dohôd dem ilitarizované, uzavrelo so Spojenými 
štátmi v San Franciscu separátnu zmluvu, podľa k tore j sa 
stalo americkou vojenskou základňou v Tichom oceáne. B o 
lo to Japonsko, ktorého obyvatelia len nedávno sa stali 
prvými obeťami atómového bombardovania.

No a do te jto  zhoršenej m edzinárodnej situácie sa sve
tom rozniesla otrasná správa, že v  Ázii bol po H irošim e 
a Nagasaki spáchaný ďalší zločin proti ľudstvu, — boli po
užité bakteriologické zbrane. Čo sá vlastne stalo?

Zločinná vojna na Kórei sa nezastavila, ako to  rezolútne 
žiadala Svetová rada mieru 6. novem bra 1951 vo Viedni, 
naopak „v súčasnej dobe sa ešte ďalej rozvíjajú  prudké bo
je a krvavé deštruktívne akcie", konštatovala vtedy Sveto
vá rada mieru. Medzi tie deštruktívne akcie treba  zahrnúť

aj to , o čom  svedčia starostlivo preskúm ané dokumenty, že 
v Kórei a  Číne rozpútali útočníci, boju júci pod zneužitými 
zástavam i OSN, — bakteriologickú vojnu." Štúdium týchto 
dokumentov nás rozrušilo a  ohrom ilo hrôzou/' hovorí Sve
tová rada mieru. J e j  predseda Fr. Joliot-Curie vtedy sa 
obrátil osobitným  listom  na svetovú verejnosť á  upozornil 
ju  na tento zločin. „Bakteriologická vojna je  nielen hnus
ným zločinom , ale je  to  hrozba proti celému ľudstvu. Ape
lujem e preto na vedomie sveta, na všetkých mužov a ženy 
a vyzývame ich, aby sa dožadovali zastaviť baktériovu v o j
nu a požadovali zákaz bakteriologických zbraní." Takto vo
lala vtedy Svetová rada m ieru do vedom ia všetkých ľudí, 
najm ä sa obracala na mužov a  ženy v Spojených štátoch, 
lebo z tohto pre každého z nich vyplýva otázka cti a  ľud
skej dôstojnosti.

Medzinárodný Červený kríž ešte v  roku 1925 dosiahol, 
že k medzinárodným konvenciám  proti vojnovým  pohro
m ám pribudla a j konvencia, zakazujúca používať chemické 
a bakteriologické zbrane. Kým všetky štáty sveta túto kon
venciu schválili. Spojené štáty jediné k ratifikácii nepristú
pili a  nechali si otvorené dvere na použitie a j týchto zbraní. 
Tento ich postoj je  príznačný a j pre dnešné ich kroky, keď 
stále prichádzajú s novými stále strašnejším i form am i zbra
ní, najnovšie s neutrónovou bombou. Treba toto  pripom e
núť, lebo tá  prax strašenia pokojam ilovaných ľudí, vtedy 
otráveným i muchami, kom árm i a  iným hmyzom, šíriacim 
medzi ľudom Kórey a  Číny choleru, týfus a iné nákazy 
a dnešný príkaz prezidenta USA na výrobu neutrónovej 
bomby, rozsievajúcej hromadnú sm rť, má istú kontinuitu, 
k torá vtedy a j dnes svedčí o jednom , o chorobnej snahe 
im perialistov po svetovláde a  hegemónii nad všetkým i ná
rodmi sveta.

V Bratislave sa okolo balkónu Národného divadla vo ve
černých hodinách 31. m arca 1952 vo svetlách reflektorov 
zišli zástupy pracujúcich, aby svojou m anifestáciou protes
tovali proti tomuto zločinu, ktorého sa dopustili „americkí 
gangsterskí útočníci medzi 27. januárom  a 17. februárom  
na kórejskom  fronte, proti príslušníkom K órejskej ľudovej 
armády, ako a j proti pokojném u obyvateístvu v zázemí."

H lavný rečník na balkóne bratislavského Národného di
vadla volal: „V zažlknutých análoch a m atrikách našich 
m iest a  dedín sa môžeme dočítať o veľkých pohromách mi
nulých storočí, kedy ľudia hynuli na mor, choleru, týfus 
a iné nákazlivé choroby. Ľudstvo, v nedostatku vedeckých 
poznatkov, stálo bezmocné nad takým ito pohromami. No 
sila ľudského ducha bola väčšia, ako sm rtonosná sila bak
térií. Našli sa obetaví lekári a  iní učenci, k torí s nasadením 
vlastného života postavili hrádzu zhubným nákazám

Pre človeka dnešného veku je  takm er nem ysliteľné, aby 
sa po takom to trium fe ľudskej vedy mohol nájsť zločinec
— človek-netvor, ktorý by baktérie, prikované na ne
činnosť znova pustili na slobodu, aby mohli ďalej konať 
svoju ničivú a  zhubnú prácu. Nie, to  je  nemožné, poviete, 
nie je  možné, aby sa našiel taký diabol, ktorý by sa dopus
til nevýslovného zločinu zam orovania m orom , cholerou, tý
fom  priestorov, obývaných ľuďmi.

Celé ľudstvo, každý človek zdravého rozumu, každý čo 
si zachoval čo i len kvapku ľudskej m orálky a nie je  ty 
pom, o ktorom  hovorievam e „m oral insanity", musel sa 
v hlbinách svo je j bytosti zhroziť, keď 8. m arca 1952 bol 
uverejnený list Joliota-Curieho. Tento strašný skutok, 
nem ysliteľný pre zdravého človeka, bol v  skutku spáchaný. 
Zaraďuje sa k  zločinom nie m enej strašného ničenia, ktoré 
v niekoľkých sekundách vykonala atóm ová bom ba na stov
kách tisícov ľudí v Hirošim e a N agasaki." Toľkoto z pre
javu hlavného rečníka spred 30 rokov. Uvádzam to preto, 
aby sme si uvedomili, že nedávno vymyslené, doteraz v sú- 
čiastkách vyrábané a najnovšie H lasom  Ameriky tak  vehe
mentne obhajované a skrášľované neutrónové bomby sú 
oveľa účinnejším  sm rtonosným  nástrojom  v rukách im pe
rialistov, ako boli baktérie rozhadzované po snehu Kórey 
v zime roku 1951/52.

Je  dobre, je  veľm i dobre, že sa teraz, ako a j vtedy, roz
pútala veľká vlna protestov proti takém uto hazardovaniu 
s ľudským životom  s odôvodňovaním „obranných opatrení" 
proti vymyslenému strašidlu hrozby zo strany Sovietskeho 
zväzu. Veď ak sa nepodarí mierovým silám sveta zastaviť 
toto  šialené vyčínanie rozsievačov sm rti a obranný systém 
a j krajín  socializmu sa musí pripraviť na odrazenie zločin
ných útokov, to je  len logický dôsledok takejto  neskrotenej 
vojnovej iniciatívy.

No ale práve toto  vyvoláva to , čo voláme šialenými pre



tekm i vo zbrojení, ktoré ide špirálovité stále vYŠsie bez 
zastania. Táto špirála nemôže nikde inde vyústiť ako v prie
pasti zničenia celého sveta.

Preč s morovými baktériam i, preč s neutrónovou bombou 
a ostatným i zbraňam i hromadného ničenia!

Sadnúf si za stôl a rok ov ať! N iet pre ľudstvo inej cesty! 
Dohodnúť sa o opatreniach na jed nej a j druhej strane, ako 
zbaviť ľudstvo úzkostí, v ktorých stále žije už tri desaťročia! 
A my veriaci na kolená! Prosm e Boha Stvoriteľa, aby nedo
volil zničiť svoje dielo a  zbavil nás týchto hrôz. N ech vy
razí z hláv týchto rozsievačov ničenia tieto kainské úmysly 
a zbraň z rúk tých, čo chcú vojnu. Ä aby sme nečakali na 
dar Boží z neba — m ier, bez nášho ľudského pričinenia, 
dajm e spolu svoje sily a  bráňm e m ier svojim  hlasitým vo
laním a  dobrou prácou na budovaní vlasti a  sveta.

Kronikár

Svätý mesiaca
Atanáz Veľký

Na brehu m ora pri Alexandrii sa hrali deti. Behali, skáka
li, potom  plávali v m ori. A keď  na brehu sa osušili, začali 
sa znovu hrať.

—  H rajm e sa  na biskupa a slúžme Službu, — zakričal 
akýsi, a  deti, m ajúc novú hru, súhlasili. Ani si veľm i nevšim 
li, ako po brehu m ora išiel, pristávajúc a  pozerajúc sa do 
diaľky m ora, patriarcha Alexandrie, Alexander. Patriarcha 
vyšiel na prechádzku a  keď videl, ako sa deti hrajú, ne
chcel ich vyrušiť, sadol si do chládku pod strom  a odpočíva
júc, prizeral sa na hru detí.

— U robím e biskupský stolec, — zakričali deti a začali 
hrabať piesok na kopu a potom  na tú kopu posadili chlap
čeka, asi desaťročného, ktorý bol ich „biskupom " a začali 
bohoslužbu. . .  Z m esta prichádzali a j ďalší chlapci, pridá
vali sa k skupine spievajúc piesne liturgie. Potom  „biskup", 
ktorý sedel na kope piesku, vstal, a pred neho priviedli 
chlapčeka, tiež približne tých rokov, ako bol .„biskup" 
„Biskup" zo svojho stolca čosi k nemu hovoril, potom  sa 
ho čosi pýtal, ten  odpovedal, a potom  všetci vybehli na 
breh mora, vošli do vody a „biskup" toho chlapčeka krstil, 
zlievajúc mu na hlavu m orskú vodu . . .

Patriarcha sa z diaľky prizeral a  usm ieval sa z detskej 
zábavy. Potom  zvážnel, vstal a išiel k  deťom. D eti stáli, 
spustiac hlavy, nevediac, čo m ajú robiť, hrabali nohami 
v piesku.

— Ako sa voláš, synček? — spýtal sa patriarcha chlap
čeka, ktorý v hre predstavoval „biskupa", kladúc mu na 
hlavu ruku.

Chlapec pozdvihol hlavu a patriarcha uvidel jasné oči 
dieťaťa. Pozrel sa do nich a chlapec nesklopil svoje oči.

— Atanáz — odpovedal ticho a  sklopil oči.
Patriarcha pohladil dieťa po hlavičke.
— Videl som, ako ste sa zabávali, deti, — začal p atriar

cha.
— My sme sa nezabávali, my sme naozaj krstili, — od

povedal Atanáz.
Patriarcha sa usmial, vzal chlapčeka za ruku a  odviedol 

trošku od brehá, kde si bolo možno sadnúť. Sadol si, 
a chlapčeka, ktorý predstavoval „biskupa", posadil vedľa 
seba. Deti, vidiac, že patriarcha sa usmieva, tiež si posada
li dookola.

— Teda vy ste naozaj krstili? — spýtal sa usm ievajúc sa 
patriarcha.

— My sme zvolili Atanáza za biskupa — ozval sa zo 
skupiny akýsi odvážnejší.

— Atanáz, ako hovoríš, že si naozaj krstil, keď  tieto 
deti už boli pokrstené? — pýtal sa patriarcha.

— J a  som ešte nebol krstený, — ozval sa ten, ktorého 
pred chvíľou Atanáz pokrstil.

— Všetci, ktorých som ja  krstil, ešte neboli krstení — do
dal Atanáz.

Deti začali odvážne hovoriť. Rozprávali, že sa tu hrali 
často, tu na brehu m ora. Medzi nimi boli a j deti rodičov — 
pohanov, preto neboli pokrstené.

— Chceli sme, aby sa a j oni spasili, — dodal ktorýsi.
Jedno pred druhým deti hovorili o svojich zábavách,

o bohoslužbách, ktoré vykonávali, o krste svojich priateľov 
zo zábav. Patriarcha, počúvajúc, zvážnel.

—  Atanázko, a ako si ich  krstil?  — spýtal sa „biskupa".
— J a  som ich ihneď nekrstil. N ajprv som ich učil, — od

povedal Atanáz.
— A čo si ich učil? — pýtal sa ď alej patriarcha.
—  Učil som ich  o Ježišovi Kristovi, m odliť sa Otče náš.

Bohorodička Panna (Zdravas), Verím v Boha, a toto všetko 
už vedia. Učil som ich o jednom  Bohu, ktorý nás stvoril, 
ku ktorém u ideme, o  večnom živote, o blude pohanstva. . .

— A čo si ich učil o blude pohanstva? — pýtal &a zve
davý patriarcha.

— Spýtal som sa ich, kto stavia tú veľkú budovu na ná
m estí Alexandrie, a oni odpovedali, že murári, — vysvetľo
val chlapec.

— Teda nie sama od seba rastie — pýtal som sa ich. 
a oni sa  zasmiali. — rozprával Atanáz. — A vtedy som im 
ukázal všetko dookola seba:

— Vidíte tento  veľký svet, zem, nekonečné more, nad na
mi slnko a v  noci vidíte hviezdy. Neveriaci hovoria, že to
to  všetko povstalo samo od seba. Keď obyčajná budova 
na nám estí Alexandrie nepovstáva sama od seba, ale má 
svojho staviteľa, tak  a j tento veľký svet nepovstal sám od 
seba, ale m al svojho staviteľa. Pohanstvo je  blud a viera 
v  Boha je  svetlo a  pravda. Tak som ich učil, — vysvetľoval 
malý „biskup".

— A ako si ich krstil? — vážne sa spýtal patriarcha.
— Keď už vedeli o Kristovi i  modliť sa, pred krstom, 

pred svedkami te jto  našej skupiny som sa ich spýtal: „Či 
sa odriekaš satánáša, pohanstva a všetkých ich sluhov?" 
On pred všetkým i odpovedal: „Odriekam  sa !"  A potom 
som sa ho spýtal. „Či sľubuješ veriť v  Krista a  slúžiť mu?” 
On odpovedal: „Sľubujem ". Vtedy sám hlasité odrecitoval: 
„Verím v B o h a . . . "  celú modlitbu viery.

— Vtedy si ho pokrstil, — povedal patriarcha, keď Ata
náz sa zamlčal.

— Áno! — odpovedal Atanáz.
—  A ako si ho krstil? — pýtal sa ďalej patriarcha.
— Pred všetkým i som povedal tieto slová: „Chcem po

krstiť tohto Božieho služobníka tak , ako to robí svätá 
Cirkev". Potom  som vzal hrnček m orskej vody, a zlievajúc 
ju  na hlavu krsteného v podobe kríža, som povedal tieto 
slová: „K rstím  ťa  v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Amen".

—  A koľkých si tak  pokrstil? — pýtal sa ďalej patriarcha. 
D eti začali spočítavať pokrstených svojich priateľov. Napo
čítali asi tridsiatich.

Patriarcha sa ešte vypytoval na iné zábavy detí, títo sa 
rozhovorili, začali sa  hrať. Patriarcha sa trošku prizeral ich 
hre a  potom  vstal.

—  Atanázko, príď za jtra  ku mne, — povedal chlapčekovi.
Patriarcha odchádzal a  cítil sa taký silný, taký radostný,

taký veselý ako deti, čo sa hrali ná brehu mora. Obrátil 
sa a  pozeral sa na nich z diaľky.

— Alexandriou ide neprem ožiteľne viera v Boha a od 
chudobných prvých kresťanov už vošla do palácov bohatých 
a všetkých, k torí ešte neprijali pravdu, ide prostredníctvom 
týchto detí, čo sa  hrajú  na brehu mora, — šepkal si pa
triarcha Alexander.

K nemu dolietala radosť detí, čo sa hrali ná brehu m ora . . .

Patriarcha zvolal radu kňazstvá. Vyrozprával im o krste 
tridsiatich detí Alexandrie desaťročným „biskupom" Ataná- 
zom. A rada kňazstva rozhodla:

— K rst je  platný.
Po niekoľkých dňoch „biskup" Atanáz priviedol svojich 

tridsiatich priateľov k patriarchovi Alexandrie. Týmto, už 
pokrsteným , patriarcha dával sviatosť birm ovania. . .

Prešli roky. Atanáz skončil všetky vtedajšie školy, poznal 
všetku múdrosť starého Grécka a  stál pred patriarchom 
Alexandrom. Ten ho prijal za „predčitateľa". Atanáz ovládal 
svetskú vedu. Avšak túžil po kresťanskej dokonalosti, pre
to zanechal Alexandriu a odišiel do púšte k Antonovi Veľké- 
m!u. Stal sa žiakom  tohto prvého a  veľkého pustovníka. 
Teraz aj jeho vedom osti Svätého písma sa stali neobyčaj
nými. Avšak už starý patriarcha Alexander ho povolal po 
niekoľkých rokoch k  sebe a  vysvätil ho na diakona so za
delením, aby slúžil pri ňom. Bol rok 318. Atanáz bol vtedy 
21-ročný. Aby poučil tých, čo ešte blúdili v pohanstve, na
písal dva spisy a to  Slovo proti pohanom, v ktorom ukazoval 
na blud pohanstva a o vtelení Slova, kde uviedol správ
ne učenie o vtelení Božieho Syna a o Svätej Trojici.

Roku 323 z Líbye do Alexandrie prišiel kňaz Arius. Bol 
to človek vysokého vzrastu, chudý, pochmúrneho vzhľadu.
V jem u pridelenom  chráme začal vyučovať blud. H oci sám 
bol askétom , avšak nezvládol otázky viery a náuky, preto 
začal učiť blud, že Boží Syn nie je  večný, že jeho v čase 
stvoril večný Otec a Božím Synom ho možno nazvať len 
v  prenosnom  zmysle slova. Kristus nie je  Bohom, — učil 
Arius. (pokračovanie na 15. str.)



Líturgika — Poznaj svoj obrad 

Sviatok sv. Bažila Veľkého
Na prvého januára v našom obrade okrem sviatku Mena Ježiš 

pripadá aj sviatok sv. Bažila Veľkého, arcibiskupa Cézarey Kappa- 
dockej v Malej Ázii. Tento deň je pamiatkou jeho smrti, zrodenia 
sa pre nebo. V tento sviatok sa tiež slúži Božia Služba Bažila Veľ
kého.

Sv. Bažil Veľký, arcibiskup v Cézarei Kappadockej je jediným 
z veľkých Učiteľov kat. Cirkvi, vynikajúcou postavou Cirkvi, kňaz, 
ktorý pre svoju svätosť, učenosť, múdrosť už svojimi súčasníkmi 
bol porovnávaný s patriarchami, prorokmi, apoštolmi a evanjelista
mi. Už jeho súčasníci ho nazvali Veľkým.

Rodičia otca Bazilovho —  Gregor a Makrina trpeli za Krista, boli 
za cisára Maximina Daza vo vyhnanstve v pontských pralesoch. Aj 
matkini rodičia boli mučeníkmi. Rímske Martyrológium uvádza jeho 
rodičov Bažila staršieho a Emíliu medzi svätými. Učený Baronius 
nazýva matku Bažila Veľkého, Emíliu „matkou svätých", pretože 
koľko mala Emília detí, toľko svätých dala Cirkvi a Bohu.

Náš Bažil Veík^ bol najstarším synom Bažila a Emílie. Narodil 
sa roku 329 alebo 330 v Novej Cézarei. O rodičovskej výchove Ba
žil Veľký neskoršie napísal: „Náuku, ktorú som ako chlapec o Bohu 
a Prečistej Panne Márii prijal, ďalším poznaním rozmnoženú som 
v sebe zachoval. Rodičia ma naučili poznať Sväté písmo a tak teda 
ma naučili prijať sväté pravdy".

Bažil najprv študoval v rodnom meste, potom v Cézarei Kappa
dockej, kde sa stretol so svojím najvernejším priateľom Gregorom 
Naziánskym. Potom študoval v Carihrade a v Aténach, kde bol žia
kom najslávnejších učiteľov. V Aténach Bazilovým spolužiakom bol 
nielen Gregor Naziánsky, neskorší biskup, patriarcha carihradský 
a veľký Učiteľ Cirkvi, ale aj neskorší cisár rímskeho impéria Julián 
Apostata. Vo svojich štúdiách Bažil dosiahol znamenité úspechy, 
takže aténski učitelia nevideli v ňom žiaka, ale sebe rovného.

Bažil neostal v Aténach. Túžil po väčšej dokonalosti. Najprv odi
šiel domov, aby videl rodičov a potom sa utiahol do egyptskej 
púšte, aby videl, hovoril a naučil sa od kresťanských pustovníkov 
múdrosť života, života s Bohom. Putoval od jedného pustovníka 
k druhému, z Egypta do Palestíny, ďalej do Mezopotámie a všade 
bol vnímavým žiakom pustovníkov v škole svätosti. Videl veľkých 
pustovníkov a svätých: Pachomia, Pavla Prostého, Makaria Alexan
drijského, Makaria Staršieho a iných. „Túžil som, aby som ich 
podlá svojich síl nasledoval," často vravieval. Krátko po svojom 
návrate ¡spolu ; so svojím priateľom Gregorom Naziánskym odišiel 
do ponts'kej púšte. Gregor sa však po čase musel vrátiť domov, aby 
pomáhal otcovi pri správe biskupsitva a Bažil ostal sám v pustatine 
pri rieke Iris, ktorá z Arménie vteká do Čierneho mora. Výsledkom 
Bazilovho pobytu v pustatinách bolo sebazdokonaľovanie v du
chovnom živote a napísanie pravidiel rehoľného života, ktoré sa sta
li počiatkom organizácie rehoľného života na Východe v jedinej re
holi východnej Cirkvi, reholi sv. Bažila Veľkého.

Rehoľné pravidlá sv. Bažila —  to je vplyv jeho hlbokého pozna
nia Svätého písma, veľkej učenosti, životnej praxe, svätosti a prak
tického umu. Jeho pravidlá sú vlastne evanjeliom v praxi. U sv. Ba
žila rehoľný život má za cieľ nielen spásu osobnú, ale aj spásu 
blížnych. V úvode k širším pravidlám hovorí: „My máme, vy a ja, 
ten istý cieľ: svätosť života." Hoci prvým organizátorom kláštorov 
na Východe a v Cirkvi vôbec bol sv. Pachomius (Ť347), svojimi 
pravidlami sv. Bažil dal trvalé základy spoločného života v klášto
roch. Cirkevný dejepisec T. Rufin (Ť410) 18 rokov po smrti sv. 
Bažila jeho pravidlá preložil do latinskej reči, tak ich poznal a z nich 
čerpal zakladateľ západného rehoľníctva sv. Benedikt (480— 543), 
ktorý vo svojich pravidlách odporúča čítať Pravidlá sv. Bažila Veľ
kého.

Slová našej Matky
„Ako sa to stane? Veď ja  muža n e

poznám ! (Lk 1, 34)
Prísľub Vykupiteľa, daný našim pra

rodičom  v ra ji po páde do hriechu 
(Gen 3, 15), bol nesený z pokolenia 
na pokolenie, ktorý ako zlatá niť tia 
hol sa dejinam i vyvoleného národa. 
Žiaril ako hviezda, motivoval a  ob
jasňoval reči prorokov, ktorý sa ako 
„očakávanie národov" stal nakoniec 
skutočnosťou. „A Slovo stalo sa te 
lom  . . ( J n 1, 14). Boh plní svoj sľub, 
Boží Syn prijím a na sebe telo, aby 
ľudstvu otvoril stratený ra j — nebo.

„V šiestom  m esiaci" —  po zvesto
vaní narodenia Já n a  K rstiteľa — 
„poslal Boh an jela  Gabriela do gali- 
lejského m esta, k toré sa volalo Na- 
zaret, k  Panne, zasnúbenej mužovi 
z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. 
A meno Panny bolo M ária. A keď k 
ne j an jel vstúpil, povedal: „Zdravas, 
m ilosti plná. Pán s tebou, požehnaná 
si medzi ženam i" (Lk 1, 26-28).

M ária, k torá bola zvyknutá na ti
chý život v nazaretskom  domčeku, 
zarazila sa nad slovami an jela a roz
m ýšľala nad jeho pozdravom. Anjel 
ale pokraču je: „N eboj sa, M ária, le 
bo si našla milosť u  Bohal H ľa, po
čneš v  živote a  porodíš Syna a  na
zveš ho m enom  Je ž iš ! On bude Veľký 
a  Synom N ajvyššieho sa bude volať. 
Pán Boh odovzdá mu trón  jeho otca 
Dávida. A kraľovať bude nad rodom 
Jakubovým  naveky a  jeho kráľovstvu 
nebude konca" (Lk 1, 30-33).

Anjel zvestoval Márii narodenie 
Vykupiteľa sveta, najradostnejšiu 
zvesť všetkých vekov. Je  to naozaj 
radostná zvesť, k torá radosťou napl
ňuje nebo i zem. M ária pozná túžbu 
svojho národa po te jto  radosti, po 
M esiášovi. N eraz počula a sam a čí
tala všetky proroctvá o jeho príchode. 
No keď si ju  Boh vyvolil k uskutoč
neniu svojho plánu, pýta sa : „Ako sa 
to  stane? Veď ja  muža nepoznám" 
(Lk 1, 34)?

To sú je j prvé slová v evanjeliu, 
zapísané evanjelistom  Lukášom. Slo
vá, k toré sú predm etom  nášho roz
m ýšľania . . .  M ária celý svoj život 
zasvätila Bohu. Taký čistý, nevinný 
ako ho od B oha dostala, túžila ho mu 
a j vrátiť. Preto  pri anjelovom  oznáme, 
ní, že sa m á stať matkou, zachvela 
sa, keď si spomenula na svoj sľub 
čistoty.



„Ako sa to  stane? Veď ja  muža ne
poznám" (Lk 1 ,  34). Veľmi významné 
slová, k toré už hneď na začiatku 
ukazujú na je j najzákladnejšiu a n a j
krajšiu  čnosť je j života.

M ária nevynikala nijakým i v last
nosťami, ktoré svet obdivuje. J e j  ži
vot nebol plný zaujím avostí, ale 
skromný, v ústraní. N epoznala hluk 
m esta a  netúžila po jeho pôžitkoch. 
J e j  prvou a  najväčšou láskou bol 
Boh — Láska. Jem u  obetovala svoje 
srdce, k  nemu vysielala svoje túžby, 
myšlienky a nádeje. On bol stredom 
je j života, počiatok a cieľ je j  túžob 
a práce. T á prostá oddanosť Bohu 
vylučovala v  nej každú svetskú lásku, 
k torá by ju  rozdvojovala. Preto bola 
a chcela byt čistá. Preto sa zapáčila 
Bohu, ktorý si ju  vyvolil na uskutoč
nenie svojho plánu o vykúpení ľud
ského pokolenia.

„Ako sa to stane? Veď ja  muža ne
poznám" (Lk 1, 34). Koľkí už čítali 
tieto slová, zamysleli sa nad ich výz
namom. Koľkí už vystihli hĺbku je j 
odriekania, veľkosť je j obetí, je j nes
miernu cenu pred Bohom. A pohnutí 
je j veľkým  príkladom počuli je j hlas, 
nasledovali cestu je j čistého života. 
Podľa je j vzoru, nepoznali muža, ne
poznali ženu, aby o to  viac poznali 
Boha. Zapreli svoje pozemské túžby, 
aby našli šťastie nebeské, zriekli sa 
rodinného šťastia, aby sa sami pri
niesli Bohu za obeť, čistú a svätú.

Pápež Pavol VI., ktorý ako pútnik 
prišiel do talianskeho m esta Nettuno 
dňa 14. 9. 1969, kde sú ostatky mladej 
hrdinky sv. M árie Goretti, panny a 
mučenice, pri te jto  príležitosti pove
d al: „č ím  zvíťazilo toto dvanásťročné 
dievča nad telesnou presilou? Svojou 
duchovnou silou! Nepoddala sa, i  keď 
ju  to stálo život. A splnili sa na nej 
Ježišove slová: „Kto stratí svoj život 
pre mňa, nájde ho." M ária Goretti 
tak  načla večný život, a to  v najväč
šej m iere, podľa Ježišových slov: 
„Blažení čistého srdca, lebo oni uvi
dia Boha".

M ária je  tak príkladom pre mno
hých, ktorí svoj život zasvätili Bohu 
práve podľa je j vzoru. Práve z te jto  
príčiny mnohí „upierajú svoje oči k 
Márii, ktorá žiari z celej vospolnosti 
vyvolených ako vzor č n o s ti. . . "  (Lum. 
gent., 65). František Dancák

Duchovný ž i v o t - c e s t e  osvetná
BO H  NÁS PRETVÁRA V OBRAZ 

JEŽ IŠA  KRISTA

V tom to štrnástom  ročníku Slova 
prepájam e výhybky svojich úvah z 
očistnej cesty na cestu osvetnú. P re
šli sme etapu duchovného života — 
cestu očistnú, v k to re j sme sa snažili 
očistiť svoje srdce, pochopili sme nut
nosť nenávidieť hriech, bojovať proti 
svojim  vášňam, elim inovať svoje chy
by a prekaziť burine, aby znova ne
vyrástla. Nadišla chvíľa, aby sme za
čali pracovať na získavam potrebných 
čnosti, a to je  druhá etapa našej du
chovnej práce — cesta osvetná!

Boh zasial na pole našej duše vzác
nu siatinu všetkých kresťanských 
čnosti pri svätom  krste. Tieto jem né 
zárodky m usia zapustiť korene, po
maly sa rozvíjať a napokon stať sa 
košatým  strom om , obaleným listmi, 
krásnymi kvetm i a  voňavými plodmi.

V tom čase cézarejský biskup Euzébios povolal Bažila k sebe 
na pomoc. Vysvätil ho zia kňaza a po čase v r. 370 Bažil sa stal 
arcibiskupom Cézarey Kappadockej. Bažil Veľký ako biskup, vyko
nal veľmi veľa dobrého. Zil veľmi prísnym životom. Vystúpil proti 
arianizmu, učeniu, ktoré popieralo božstvo Ježiša Krista. Staral sa 
o chudobných, siroty a vdovy. Založil prvé v dejinách charitné do
movy pre chudobných, prvé nemocnice, prvú výpomoc chudobným, 
sirotám a vdovám. V čase hladu všetko, čo mal, rozpredal, pre ľudí 
zakladal verejné jedálne a sám v nich posluhoval. Staval nové 
chrámy, nemocnice a charitné zariadenia. Veľký dom v Cézarei 
pre chudobných bol po ňom nazvaný—  Basilias. Bol to vzor doko
nalej terajšej nemocnice s domami pre chorých, ošetrovateľov a le
károv. Navštevoval farnosti svojej diecézy a všade organizoval 
prácu podľa vzoru Cézarey Kappadockej.

Avšak v prvom rade sv. Bažil bol pastierom duší. Sám kázal 
takmer každý deň. Bol vynikajúci rečník. Kázal a šíril časté sv. pri
jímanie. Okrem toho sv. Bažil veľa napísal. Jeho veľkú duchovnú 
pozostalosť tvoria spisy dogmatické, morálne, asketické, polemické, 
objasnenie Svätého písma a 366 listov.

Bazilova biskupská horlivosť nebola vhodná ariánom a ostatným 
nepriateľom Cirkvi. To bola doba cisára Juliána Apostatu a jeho 
nástupcu cisára Valenta (364— 375). Cisár Julián Apostata hrozil 
Bazilovi, že zborí celú Cézareu. Svoju hrozbu nemohol splniť, pre
tože vo vojne zahynul. Jeho nástupca cisár Valent, arián, pomocou 
svojho prefekta Modesta zosadzoval kat. biskupov a na ich miesta 
menoval ariánov. Bažil sa postavil ako veľká hrádza proti náporu 
arianizmu. Nezľakol sa ani hrozieb cisárovho prefekta, ani samého 
cisára. Do dejín vošiel rozhovor Bažila s prefektom Modestom. Na 
prefektove hrozby Bažil odpovedal: „Tvojej hrozby sa nebojím. 
Mám len niekoľko kníh a šaty. Vyhnanstva sa nebojím, lebo viem, 
že celá zem patrí Bohu. Múk sa taktiež nebojím, pretože moje slabé 
telo podľahne pri prvom mučení. Viac už nebudeš mať čo mučiť. 
Smrti sa tiež nebojím. Smrť mi urýchli príchod k Bohu." — Dosiaľ 
nikto so mnou tak nehovoril" —  povedal prefekt. —„Pretože si sa 
nestretol s opravdivým biskupom. V tejto veci by musel každý ho
voriť ako ja" —  odpovedal Bažil.

Treba nám zvlášť spomenúť, že Bažil Veľký upravil a zjednotil 
východnú Liturgiu tak, ako ju slúžievame na Nový rok a niekoľko
krát v roku. Potom ju skrátil sv. Ján  Zlatoústy, a v tej podobe ju 
východná Cirkev slúži doteraz.

Len deväť rokov bol Bažil Veľký biskupom a arcibiskupom. Vy
čerpaný prácou, prísnosťou života a pôstmi zomrel 1. januára roku 
379. Deň jeho smrti sa stal vo východnej Cirkvi dňom jeho pamiat
ky. Západná Cirkev pamiatku svätého Bažila Veľkého slávi 2. janu
ára spolu so sv. Gregorom Naziánskym.

Telo sv. Bažila Veľkého bolo pochované v rodinnom hrobe v Cé
zarei, odkiaľ ho križiaci roku 1099 previezli do Bruges, kde je do
dnes predmetom veľkej úcty pútnikov. Tu ešte spomenieme, že 
medzii svätých kat. cirkvi patria ešte traja mladší bratia Bažila Veľ
kého: Naukracius, Gregor Nisský, biskup, Peter, biskup v Sebaste 
a sestra Makrina.

Rodina svätých, ktorá je nám vzorom, ako treba verne kráčať 
po ceste k Bohu.

Bohoslužobné texty sviatku sv. Bažila Veľkého ospevujú jeho 
čnosti a svätosť, nazývajú ho „pastierom Kristovej Cirkvi", „svätým 
Kristovým jazykom", „kráľovskou ozdobou Cirkvi", „prebohatým 
pokladom učení" a pod. Bohoslužobné texty na sviatok sv. Bažila 
Veľkého zložili Anatol Konštatinopolský (5. stor.), sv. Ján Damas
cénsky a sv. Germán Konštantinopolský (8. stor.).

Cirkev veľmi skoro po smrti Bažila Veľkého ho začala uctievať 
ako svätého a jeho pamiatku oslavovať 1. januára. Historik T. Ru- 
fin (Ť410) 18 rokov po smrti Bažila Veľkého, prekladajúc jeho pra
vidlá, nazýva ho svätým.

Na príhovor svätého Bažila Veľkého nech nás požehná Pán Boh, 
nás, oslavujúcich jeho sviatok, aby sme ho aj my nasledovali v jeho 
hlbokej viere a obetavej láske k Bohu a blížnym.



Sviatok Troch veľkých cirkevných otcov - svätitefov )
Svätiteľ — je ten, kto má právomoc svätiť kňaza ,, teda biskup. 

Tak sviatok Troch svätiteľov je sviatok troch biskupov —  arcibis
kupov: Bažila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Všet
ci títo svätci majú v januári svoje zvláštne sviatky: 1. januára — 
Bažil Veľký (v západnom obrade 2. januára), 25. januára Gregor 
Teológ (Naziánsky) (v západnom obrade 2. januára), 27. januára 
Ján Zlatoústy. Okrem toho vo východnom obrade Cirkev ešte sta
novila na 30. januára spoločný sviatok týchto Troch svätiteľov. Pre
čo?

V druhej polovine XI. storočia nastal spor, ktorý z týchto troch 
svätiteľov sa najviac zaslúžil o Cirkev. Samozrejme, že každá die
céza, kde boli biskupmi-arcibiskupmi, snažila sa stavať vyššie svoj
ho svätiteľa. Avšak spor nastal aj medzi teológmi a vznikli stúpenci 
sv. Bažila, ktorých nazvali baziliánmi, stúpencov Gregora Teológa
— gregoriánmi a stúpencov Jána Zlatoústeho —  joanitmi. Tento 
spor riešili sami svätitelia. Najprv každý zvlášť a potom všetci 
traja spolu sa zjavili známemu múdrosťou, vedomosťami a čnosťami 
biskupovi Jánovi z Euchaity a povedali: „Sme v Bohu jedno a nič 
v nás nie je  sporného. Každý z nás učil vedený Svätým Duchom, 
čo bolo potrebné pre spásu ľudí. Preto medzi nami niet ani prvého, 
ani druhého, ale keď nazveš jedného, idú ihneď za ním ostatní dva
ja. Povedz tým, ktorí sa pre nás škriepia, aby sa nedelili, lebo po
čas života, ako aj po smrti našou snahou je všetky strany sveta 
viesť k mieru a jednote. Teda, nariaď oslavu našej pamiatky na 
jeden deň, ako my sme jedno u Boha, a my budeme pomáhať k spá
se tým, ktorí budú oslavovať našu pamiatku."

Tak biskup Ján  roku 1076 určil spoločný sviatok Troch svätite
ľov na 30. januára. Okrem toho zložil tropáre, stichiry a kanóny na 
tento sviatok.

Teda sviatok Troch svätiteľov patrí k novším sviatkom, lebo sa 
slávi len od roku 1076. Avšak my si myslíme, že tento spor nebol 
obyčajným sporom. To chcela Božia Prozreteľnosť, aby sa zasvietili 
v sviatkoch Cirkvi tri veľké svietniky, svätitelia: Bažil Veľký, arci
biskup Cézarey Kappadockej (Ť379), Gregor Teológ —  Naziánsky. 
arcibiskup-patriarcha konštantinopolský (Ť390), a Ján  Zlatoústy, 
arcibiskup-patriarcha konštantinopolský (Ť407). Lebo oni všetci 
„upevnili Cirkev svojimi božskými dogmami" —  spievame na utier- 
ni.

Predtým, ako by sme sa pozreli na každého z Troch svätiteľov 
zvlášť, na jeho život a činnosť, pozrime sa na všetkých troch, čo 
znamenali pre Cirkev.

Títo traja svätitelia, to sú veľmi významní veľkí hierarchovia. Uči
telia, Otcovia východnej a celej Cirkvi. Sú to velikáši viery, ducha, 
svätosti a náuky. Oni nám odovzdali čisté a pravdivé učenie, objas
nili dogmy — pravdy viery o Svätej Trojici, Kristovom božstve 
a Najsvätejšej Eucharistii. Traja svätitelia žili v štvrtom storočí, 
keď rôzne bludy a útoky mali otriasť základmi Cirkvi, popierali 
božstvo Ježiša Krista a tým aj Svätú Trojicu. Oni svojím slovom 
a písmom odmietli bludy, ukázali Božiu pravdu, preto Cirkev ich 
aj nazýva rovnými apoštolom, nástrojmi Svätého Ducha, Učiteľmi 
sveta.

Bohoslužobné texty tohto sviatku oslavujú Troch svätiteľov za 
ich čnosti, ich horúcu lásku k Bohu a blížnemu, ich silnú vieru, ich 
význam pre Cirkev, nazývajúc ich „Božími ľuďmi", „božskými a múd
rymi učiteľmi'', „nástrojmi Svätého Ducha", „zemskými anjelmi, ne
beskými ľuďmi", „Kristovými ústami" a pod. A stichira lítie nás vo
lá: „Ospevujeme Kristových svätiteľov. Otcov slávu, stĺpy viery 
a verných Učiteľov a obrancov. . .  A vy. Otcovia prebohatí, nepres
távajte sa modliť ku Kristovi za tých, ktorí s vierou a láskou osla
vujú váš sviatok."

Na Božej Službe číta sa evanjelium z čiastky Reč na Hore.
A tropár sviatku takto velebí Troch svätiteľov:
„Jako apoštolov jedinonravniji, i vselennyja učitelije, Vladyku 

vsich molite, mir vselennij darovati, i dušam našym veliju milosť".

Táto m ilosť je  obdivuhodná, nedoce- 
niteľná, je  to božské semeno, je  to 
účasť na sam ej Božej prirodzenosti. 
Ona nás povznáša k dôstojnosti sa
mých Božích dietok. Pripodobniť sa 
samotnému Bohu možno len a  len 
prostredníctvom  Jež iša  K rista, Božie
ho Syna, ako to predurčil večný 
O tec: „Aby sme sa stali podobnými 
obrazu jeho Syna, prvorodeného medzi 
všetkým i bratm i!" (Rim. 8, 29) K to 
mu nám dal aj príkaz: „Toto je  m ôj 
Syn, ktorého som si vyvolil! Jeh o  
p očúvajte!" (Lk. 9, 35)

Teda naša úloha je  jasná. N a pr
vom m ieste záleží na tom , aby sme 
poznali Jež iša  Krista, jeho život, jeho 
vznešné príklady, jeho náuku, jeho 
skutky a  jeho tajom stvá. Čítajme 
sväté knihy, inšpirované Svätým Du
chom, aby sme mohli nezastrene na
zerať na podivuhodnú podobu nášho 
milujúceho Vykupiteía. Čím budeme 
bližšie Ježišovi, tým viacej osvieti 
našu inteligenciu a  náš zatemnený 
rozum, lebo „On je  pravé svetlo, 
k toré osvecuje každého človeka, pri
chádzajúceho na tento svet" (Jn  1 ,9 )

T reba sa teda usilovať, realizovať 
v  našom vlastnom  živote a v  našej 
existencii čnosti Božského m ajstra v 
celej šírke a  hĺbke, ako je  jeho po
slušnosť, jeho pokora, jeho trpezlivosť 
v  protivenstvách, jeho súcit s nešťast
níkm i a jeho m iernosť k  nepriateľom. 
Čo by pomohlo čítať a rozjím ať o 
živote Jež iša  Krista, keby nás to ne- 
pretváralo v jeho podobu?!— Majme 
svätú túžbu stať sa druhým Kristom 
ako sv. Pavol: „N ežijem  už ja , ale 
žije vo mne K ristus!" (Gal 2, 20)

Ak sa teda chceme opravdivo po
svätiť, odovzdajme sa tom uto Ježišo 
vi, ktorý je  stále pri nás. Nebojm e 
sa bezprestajne ho prosiť, a prosiť 
m noho, ako nám povedal: „Doteraz 
ste nič neprosili v  m ojom  mene. Pros
te  a dostanete!" (Jn . 16, 24) Dobre 
teda pochopme štvorakú povinnosť, 
keď chceme reprodukovať Jež iša  vo 
svojom  živote.

N aša duša musí byť najsamprv 
čistá ako plátno na prem ietnutie pros
tredníctvom  rozjím ania, zbožných úvah 
a  zbožného čítania, potom lúčom 
božského Slnka sa vtlačí žiadúci o b 
raz Božského M ajstra, ktorý nás zač
ne prem ieňať.

Len takto budeme môcť prijím ať 
vnuknutia, dobré hnutia, milosti osvie
tenia a sily, k toré nám bude dávať 
Jež iš  Kristus. Potom  budeme a j ochot
nejšie prijím ať skúšky života a kaž
dodenné kríže. To budú ťahy štet
com božského Umelca, ktoré jn ^ jú  
verne reprodukovať v našej duši je 
ho vlastné božské rysy.

N apokon budeme vrúcne prosiť 
Jež iša , aby nás pretvoril celkom v 
seba. Budeme ho prosiť za odpuste
nie našich nedbalostí a nestálostí, 
ktorých sme sa v* slabosti dopustili 
a  takto sa odovzdáme celkom jeho 
božskej činnosti. V týchto podmien
kach môžeme pozorovať štyri prvky 
každého dobrého rozjím ania, ktorý
m i sú : úvaha, afekty-city, rozhodnú- 
tia-predsavzatia a  napokon m odlitba!

Svoje ranné rozjím ania snažme sa 
rozšíriť na celý deň, a j pri svojich 
zam estnaniach, a to nielen v kostole, 
ale a j v  dome a na uliciach a všade,
i  v  hurhaji rôznych záležitostí. On nie 
je  ďaleko ani od jedného z nás, ho-



„Učitelia celého sveta, čnosťami ste žiarili ako apoštoli. Proste 
Vládcu všetkých, aby daroval pokoj svetu a našim dušiam veľkú 
milosť."

Táto modlitba nech bude našou vrelou modlitbou na sviatok 
Troch svätiteľov.

A teraz zvlášť o živote každého z Troch svätiteľov.

Svätý Bažil Veľký (329— 379) — arcibiskup Cézarey Kappadoc
kej, za veľké zásluhy pre Cirkev dostal meno „Veľký". O ňom sme 
písali pri príležitosti sviatku sv. Bažila Veľkého.

Svätý Gregor Teológ — Naziánsky (326— 390) — bol rodom 
z Kappadocie ako i Bažil Veľký. Spolu s Bazílom, ako dvaja verní 
priatelia študovali v Aténach. Toto obdobie svojich štúdií Gregor 
opísal tak: „Poznali sme len dve cesty: jednu do chrámu na mod
litbu a druhú do školy na náuku". Jeho otec sa stal biskupom a vy
svätil ho na kňaza a Bažil Veľký už ako arcibiskup Cézarey Kappa
dockej menoval ho za biskupa. V priebehu niekoľkých rokov pred 
smrťou sv. Gregor Teológ bol arcibiskupom-patriarchom konštan- 
timopolsikým. Za svoje teologické spisy Gregor dostal pomenovanie 
„Bohoslov •— Teológ". Je  to veľký kazateľ, jeho kázne sú umelecké 
skvosty a arcidiela kazateľstva. Ostali po ňom kázne, poézia a listy. 
Jeho pamiatku Cirkev slávi 25. januára. Podrobnejší životopis sv. 
Gregora Teológa sme uverejnili v Slove na rok 1979).

Svätý Ján Zlatoústy (347— 407) —  narodil sa v Antiochii, kde 
bol kňazom a potom biskupom. Odtiaľ ho povolali na arcibiskup
ský —  patriarchálny stolec do Koštantinopola. Je  to veľký kazateľ 
a za svoje veľmi krásne kázne, z ktorých sa nám zachovalo vyše 
800, dostal pomenovanie Zlatoústy. Okrem toho zachovala sa aj 
jeho kniha O kňazstve a veľa listov. Bol veľkým ochrancom chu
dobných, vdov a sirôt. Zomrel vo vyhnanstve. Jeho pamiatku Cir
kev oslavuje dvakrát v roku: 13. septembra ako deň jeho smrti 
a 27. januára ako deň prenesenia jeho relikvií z vyhnanstva do Ca
rihradu.

vorí sv. Pavol, v ňom  totiž žijem e, 
hýbeme sa a  sm e!" (Sk. 17, 28) J e 
žiš, obraz neviditeľného Boha, obraz 
podstaty, zrkadlo bez poškvrny B o 
žej činnosti (Žid. 1, 3) je  tak  doko
nalý, že môže byť napodobňovaný 
nekonečne mnohými spôsobm i!

Bože, na príhovor Panny M árie, 
vtlač do nás podobu Svojho Syna, 
aby sme boli hodní Tvojich večných 
prisľúbení!

Mikuláš M ariánsky

ABY VŠETCI NAŠLI SVO J PRÍBYTOK
V TEBE, PANE

Už tradične sa  v dňoch 18.—25 . 
januára koná svetová oktáva m odli
tieb za jednotu medzi kresťanm i. 
Hlavnou myšlienkou pre tohtoročný 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťa
nov je :  „Aby všetci našli svoj príby
tok v  tebe, Pane!" H eslo určila zm ie
šaná kom isia zástupcov Svetovej ra 
dy cirkví a pápežského Sekretariátu 
pre zjednotenie kresťanov v decem
bri 1980 v Miláne.

O čo tu  vlastne ide?
Iniciátori te jto  myšlienky vychá

dzali zo skutočnosti, že Kristus zalo
žil len jednu cirkev a  on je  Vykupi
teľom  celého sveta. A ak  chceme 
realizovať poslanie jeho cirkvi, m u
síme si vziať k  srdcu Kristovu túžbu, 
ktorú prejavil najm ä vo veľkňazskej 
modlitbe, kde prosil, aby všetci jedno 
boh (Jn  17, 21).

Už sv. apoštol Pavol, keď  píše 
svoj prvý list korintskej cirkvi, úvo
dom povzbudzuje, aby boli jed nej re 
či a  vyzýva ich, aby neboli medzi 
nimi roztržky (1, 10). Robí to  preto, 
že sá dopočul o sporoch, pretože 
mnohí sa vystatujú tým, kým boli 
pokrstení: J a  som Pavlov, ja  Petrov, 
ja  K ristov! A hovorí: „Či je  Kristus 
rozdelený? Vari Pavol bol ukrižovaný 
za vás? Alebo v  mene Pavlovom ste 
boli pokrstení" (1, 13)?

Myšlienka jednoty medzi kresťan
mi bola stálou v dejinách cirkvi. Už 
snemy v Lyone (1274) a Florencii 
(1439) vyzývali k  jednote.

Vieme, akú dôležitosť pripisoval 
pápež Já n  X X III. zjednoteniu kresťa
nov, ktorých zblíženie očakával a j 
od chystaného Druhého vatikánskeho 
koncilu. Tento koncil zaslúžil sa o 
podstatnú zmenu ovzdušia vo vzťa
hoch medzi kresťanm i. P rija l doku
ment — D ekrét o ekumenizme, v 
úvode ktorého sa hovorí: „Obnoviť 
jednotu medzi všetkým i kresťanm i je  
jedným z hlavných cieľov svätého 
Druhého vatikánskeho všeobecného 
cirkevného snemu. Kristus Pán totiž 
založil jednu jedinú Cirkev a predsa 
mnohé kresťanské spoločenstvá sa 
ľuďom predstavujú ako pravé dedič
stvo Ježiša  Krista. Všetky sa síce 
hlásia za učeníkov Pánových, ale ne
rovnako zmýšľajú a  ich cesty sa roz
chádzajú, ako by sám Kristus bol 
rozdelený (1 Kor 1, 13). Nuž táto 
roztrieštenosť sa zrejm e protiví vôli 
K ristovej, je  svetu na pohoršenie a 
na ujm u presvätej veci hlásania eva- 
je lia  všetkém u stvoreniu".

Rozbitie jednoty kresťanov bolo i 
je  naďalej pohoršením  pre svet. P re
to sa kresťania modlia, aby jedna 
viera osvietila ľudí na celom  svete a 
jedna láska ich spojila vedno — ako

sa o tom  ď alej hovorí v D ekréte o 
ekum enizm e: „Pán vekov, ktorý 
múdro a trpezlivo uskutočňuje plán 
svo je j m ilosti voči nám hriešnym , za
čal v posledných časoch v ho jnejše j 
m iere šíriť medzi navzájom  rozdele
nými kresťanm i ducha skrúšenosti 
a  túžbu po jednote. Táto milosť za
pôsobila na veľm i mnohých ľudí 
všade na s v e t . . . "  (Úvod).

H ovorí sa tu  teda o ekumenizme, 
o ekumenickom hnutí. Čo je  to  v last
ne ekumenizmus?

„Ekumenizmus je  úsilie o zjedno
tenie všetkých kresťanov, a to  tak 
jednotlivcov ako a j pospolitostí. Jeho  
dušou je  vnútorné obrátenie . . . "  (M a
lý teolog. slovník, Bratislava 1977, 
str. 133). „Ekumenizmus neznamená 
cestu k jednote zľahostajnením  k 
v lastnej viere, opustením starých tra 
dícií. Ide tu  o myšlienku, že najlep
šie je  to kresťanstvo, k toré je  Kris
tovo. Že žiadna cirkev tu nie je  na 
to , aby propagovala a  presadzovala 
vo svete seba, svoje učenie, svoje tra 
dície, ale učenie Jež iša  K rista" (Hom. 
smer., Olomouc 1981, 2).

Čo to prakticky pre nás znamená?
Jed n o ta  kresťanov je  i darom, o 

ktorý treba spoločne prosiť. J e  tiež 
trvalou úlohou kresťanstva, podľa 
želania samého K rista: aby všetci 
jedno boli. Toho si bol vedomý a j 
Druhý vatikánsky koncil, ktorý vy
hlásil, „že toto sväté predsavzatie 
obnoviť jednotu všetkých kresťanov 
v jednej Cirkvi K ristovej presahuje

ľudské sily a  schopnosti. Preto všet
ku svoju nádej skladá do modlitby 
Kristovej za Cirkev, do lásky Otcovej 
voči nám  a do sily Ducha Svätého" 
(D ekrét o ekumenizme, 24). „Preto 
naším želaním je  to to : Kiežby pre 
m ilosrdenstvo N ajsvätejšej Trojice, 
na príhovor M atky Božej a všetkých 
svätých zmizlo to , čo rozdvojuje cir
kvi, štáty, národy" — hovorí Svätý 
Otec Já n  Pavol II . vo svojom Apoš
tolskom  liste „Sv. Cyril a Metod — 
spolupatrónmi Európy" zo dňa 31. 
dec. 1980. O to prosme i v tohoroč
nom  Svetovom  týždni modlitieb, kto
rý sa nesie v znamení h esla : „Aby všet
ci našli svoj príbytok v tebe. Pane!” 

„Po modlitbe za jednotu vo viere 
a  pomoc Ducha Svätého seba samých 
i jeden druhého a celý svoj život 
zverme Kristovi Bohu!"

František Damcák

Q  Bulharskí hudobní vedci objavili 
hymnu, ktorú maďarský skladateľ 
Franz Liszt skomponoval na počesť 
zakladateľov slovanského písomníc
tva Cyrila a Metoda. Z materiálov 
nájdených v Sofii a Budapešti vyply
nulo, že túto hymnu pre mužský zbor 
so sprievodom orchestra napísal Liszt 
v čase, keď si celý svet pripomínal 
tisícročné výročie činnosti oboch vie
rozvestov. V tomto roku 1300. výro
čia bulharského štátu zaznie Lisztova 
skladba prvý raz v Bulharsku.



Z biblických dejín Nenávisť oslepuje
Desiate prenasledovanie za cisára Diokleciána (284— 305)

Roku 284 rímsky vojvodca Dioiklecián, syn oslobodeného otroka 
z Dalmácie, bol vojskom vyhlásený za cisára. Dioklecián vidiac, že 
ohromnú ríšu sám spravovať nemôže, rozdelil ju na dve polovice, 
východnú a západnú, v ktorých vládli dvaja cézari a každý z nich 
ešte mal na pomoc jedného spoluvládcu. Dioklecián vládol nad Vý
chodom majúc za hlavné mesto Nikomédiu a jeho námestníkom bol 
Galérius. Na Západe vládol Maximián Herkules, a to v Miláne a je 
ho námestníkom bol Konštancius Cihlor. Dozor nad celou ríšou Dio
klecián ponechal pre seba.

Na počiatku svojej vlády Dioklecián nechal kresťanov na pokoji. 
Jeho manželka a dcéra boli kresťankami. Tak po deviatom prena
sledovaní takmer dvadsať rokov kresťania žili v pokoji. Boli v štát
nych úradoch, úradoch cisárskeho dvora, vo vojsku. V sídle Dio
kleciána, v Niikomédii, kresťania mali prekrásny chrám a v ňom sa 
verejne odbavovali bohoslužby. Tak veľa pohainov pristupovalo ku 
kresťanom, že bolo potrebné stavať nové chrámy.

Dioikleciiánov spolupracovník, Galérius, bol rodom z Dácie, 
v mladosti bol pastierom a keď vstúpil do armády, odvahou a bo
jovnosťou sa stal až spolupanovníkom cisára Diokleciána, ktorý 
mu dal svoju dcéru Valériu za manželku. Tento Galérius spolu 
s pohanskými žrecmi stále huckal Diokleciána proti kresťanom. 
Pritom Galérius odstraňoval dôstojníkov a úradníkov, ktorí boli 
kresťanmi. Nakoniec Dioklecián podľahol jeho nahováraniu a tak 
sa roku 303 začalo najukrutnejšie prenasledovanie kresťanov. Dio- 
kleciánovo obdobie sa nazýva „obdobím mučeníkov". Na kresťanov 
vymýšľajú tie najhroznejšie zločiny ako — obetovanie a jedenie 
malých detí a nemravné hýrenie na zhromaždeniach. Teraz malo 
byť meno „kresťan" celkom vyničené.

Dioklecián vydal proti kresťanom 4 edikty. Prvým prikázal zboriť 
kresťanské chrámy, spáliť cirkevné knihy a pozbaviť kresťanov 
všetkých občianskych práv. — Druhým ediktom prikázal uväzniť 
všetko kňazstvo. — Tretím ediktom dával uväzneným voľbu: alebo 
odpadnúť od Kristovej viery, alebo trpieť muky. — Štvrtým edik
tom prikázal, aby kresťania obetovali modlám, ináč ich čaká smrť. 
Bol to tzv. krvavý edikt. Nastalo prenasledovanie kresťanov, ktoré 
čo do ukrutnosti prevyšovalo všetky ostatné.

Bolo jasné, že nastal rozhodujúci boj medzi kresťanstvom a po
hanstvom. Diokleciánove nariadenia boli presne realizované. Kaž
dého dňa hromadne popravovali od 10 do 100 osôb. Zbúrali kres
ťanské chrámy, spálili sväté knihy, kňazstvo uväznili a mučením 
nútili k odpadu. Tých, ktorí sa nepoddávali, popravili. Veľa kres
ťanov bolo ukrižovaných, prerezaných pílami, hodených divým 
zverom, spálených na rozžhavenom železe, poliatych horúcim olo
vom, roztrhávaných a keď už bolo málo katov, ktorí by mučili 
kresťanov, vtedy kresťanov hromadne topili alebo spaľovali. Popra- 
vovaní boli kresťania zo všetkých vrstiev obyvateľstva: deti, ženy, 
muži, junáci, starci, učení, neučení, prostí, vojaci a vysokí dôstojní
ci. Očití svedkovia píšu, že kresťania v najstrašnejších mukách 
spievali nábožné piesne. Keď pohania videli, že ani mukami a smrťou 
nemôžu prinútiť kresťanov k odpadlíctvu, vypaľovali kresťanom 
jedno oko, podrezávali jednu -nohu a takto zmrzačených posielali 
ma najťažšie práce do baní, aíby tam ďalej trpeli a zahynuli.

Očitý svedolk Laktancius píše: „Keby som mal sto rečí, sto jazy
kov a hlas železný, nevedel by som opísať všetky utrpenia, ani dať 
všetky mená mučeníkov, ani opísať, čo všetko vykonali v provin
ciách sudcovia na nevinných a spravodlivých". A cirkevný historik, 
súčasník tých čiais, Kusébius (Ť340) biskup v Cézarei Palestínskej 
vo svojich Cirkevných dejinách prenasledovanie popisuje takto: 
„Prenasledovanie sa rozšírilo náhle od brehov Tibera až po hranice 
ríše. Zo všetkých strán počuť, ako vojaci búrajú chrámy. Úradníci 
v pohanských chrámoch a na súdoch nútia zástupy obetovať. Kto
koľvek sa nechce klaňať bohom, je odsúdený a odovzdaný katom. 
Väznice sú preplnené. Cesty pokrývajú zástupy zmrzačených mu-

Ju tk o  bol štíhly chlapec s kučera
vými vlasmi. Bol jedináčik. Otec J o 
zef a  mamička Jú lia  neboli by ho 
dali za celý svet. Dopriali mu všetko, 
čo si zažiadal, ba a j to , čo by mu ne
mali dovoliť. Ju rko  zavčasu začal 
fa jč iť. Rodičia mu to nevyčítali. Nia 
opak s úľubou naňho pozerali, ako 
šikovne drží v prstoch cigaretu a  z 
úst vypúšťa dym v podobe malých 
kruhov.

— Celý mládenec, — rečie uveliče- 
ná mamička.

— Čoskoro mu budeš hľadať mla- 
duchu, — odpovedal rozosm iaty otec. 
Ju rko  rástol a fa jčil stále viac. D o
voľoval si najdrahšie druhy cigariet. 
Rodičia mu nebránili, ba na narode
niny a meniny darovali zahraničné 
cigarety z Tuzexu. Len chuti do jed 
la  nemal. M amička sa usilovala va
riť čo najlepšie, ale on sa s jedlom 
len pobabral a väčšinu nechal na ta 
nieri. Bol chudý, bledý, čo rodičov 
znepokojovalo a posielali ho k leká
rovi. Ale Ju rko  nechcel o tom  počuť.

Ju rk o  dorástal v mládenca a  za
čal sa pozerať za dievčatam i. N ajviac 
mu padla do oka Anička, pekné 
skrom né dievča. Jeh o  m atka však 
už m ala dohovorené so svojou pria
teľkou, že je j dievča B etka bude je j 
nevestou. A ta k  Ju rko  sa usmieval 
na Aničku, jeho m atka na Betku. 
Keď sa blížil čas sobáša, Jurko sa 
rázne postavil za Aničku. Jeho  m at
ka videla, že nijaké prieky nepom ô
žu a tak  ustúpila, hoci s nevôľou. 
Ale všetku svoju zlosť obrátila nie 
proti svojm u synovi, ale proti neves
te Aničke. Prijala ju  chladne, hovo
rila s ňou len cez zuby. Kritizovala 
všetko, čo Anička vykonala, nič je j 
nebolo po vôli. H ľadala zádrapky, 
ktorým i by ju  mohla znepokojovať.

Anička videla, že nem ierne fa jče 
nie Jurkovi škodí. Badala ako chrad
ne, chudne, tratí chuť do jedla. M a
la ho úprimne rada, bála sa oňho. 
Prosila ho, aby sa m iernil, inakšie 
to bude m ať pre jeho zdravie zlé 
následky.

— Vidíš — osopila sa na Ju rka  
m atka — tak  ti treba. Už ti nedá po
koja. To m áš zato, že si ju  tak  chcel 
a neposlúchol vlastnú matku.

Odteraz pom er medzi svokrou a 
nevestou bol neznesiteľný. Jurko 
usúdil, že bude lepšie odísť do m es
ta, kde obaja pracovali a ubytovať 
sa v podnikovom činžiaku. Zakrátko 
tak urobil.

Aničku a j tu znepokojovalo, že 
Ju rk o  tak málo je . Spýtala sa h o :

— Prosím  ťa, povedz, na čo máš 
chuť, pripravím  ti.

— Hydinovú paštétu by som zjedol
— odvetil je j.

Anička mu ju hneď priniesla. P rá
ve jedol, keď vkročila jeho matka.

— Tak - zasypela — tvo ja  žena 
t i  ani len neuvarí poriadnu stravu. 
T ak si dobačoval.

—  M amička, ja  som si prosil hy
dinovú paštétu — odpovedal je j.

To ju  odzbrojilo, nezmohla sa na 
slovo proti Aničke.

Ale Ju rko  tuho fa jč il ďalej, chudol, 
bledol, m al veľké bolesti v žalúdku, 
lebo mu vyrástol vred. Jurko musel 
odísť do nem ocnice, kde konštatova-



žov, ktorých posielajú zomierať do baní, alebo na verejné práce. 
Biče, železné háky, kríž, divé zvery trhajú útle deti s ich matkami...  
Každá provincia má svoje vlastné spôsoby mučenia: Mezopotámia 
má pomalý oheň, Pontus lámanie v kolese, Arábia sťatie sekerou, 
Kapadócia roztopené olovo . .

A ďalej Eusébius píše: „Kto by neobdivoval nebojácnosť kresťa
nov v boji s divými šelmami? Sám som bol prítomný pri mnohých 
bojoch! Šelmy sa hádzali na obeť, ich oči hádzali oheň, pazúry 
napnuté. Avšak dlho sa neopovažovali dotknúť sa tiel mučeníkov. 
V strašnom reve sa na nich hádzali, ale odrazu, ako by boli odho
dení neviditeľnou silou, ustúpili. Alebo, keď sa jedna šelma ne
vrhla na svoju obeť, vypúšťali druhú, tretiu. Neuveriteľnou bola 
nebojácnosť kresťanov, ktorí sami. stáli bezbranní a obnažení."

Odpadlíkov medzi kresťanmi bolo málo. Dioklecián už myslel, 
že kresťanstvo je úplne vyhubené a vydal peniaz s nápisom: „De- 
leto nomine christiano — na pamiatku vyhubenia kresťanstva".

V západnej časti rímskej ríše, kde vládol Maximián Herkules 
so svojím námestníkom Konštanciom Chlorom, kresťania žili po
kojnejšie. Konštantín Chlór krvavý edikt neuviedol do života.

Roku 305 cisár Dioklecián ochorel a zriekol sa svojho úradu 
a s ním odstúpil taktiež Maximián Herkules. Cisármi sa stali ich 
námestníci: na Východe Galérius, na Západe Konštantín Chlorus. 
Námestníkmi pri nich sa stali Severus a Maximín Daza. Cisár 
Konštantín Chlór neprenasledoval kresťanov, avšak Galerius viedol 
prenasledovanie ďalej. Až keď ochorel, dovolil kresťanom .vyznávať 
svoju vieru a prosil, aby sa modlili za cisára a ríšu. Keď Galérius 
zomrel, cisárom Východu sa stal Maximín Daza, ktorý znovu zne
pokojoval kresťanov. A na Západe, po smrti Konštancia Chlora 
vojsko vyhlásilo za cisára jeho syna Konštantína (r. 306), ktorý tak 
ako aj jeho otec bol mierny ku kresťanom. Námestníkom Koštantí- 
na v Panónii a Noriku bol Licínius. (Dioklecián zahynul samovraž
dou, kedže bol postihnutý .nevyliečiteľnou chorobou.)

Z významnejších mučeníkov tohto obdobia treba spomenúť: ce
lú rímsku légiu (6 tisíc vojakov), ktorí boli pod velením sv. Mórica 
v okolí Švajčiarska a južného Porýnia, — vysokí dôstojníci: Šebas- 
tián, Demeter, Juraj, Teodor —  to všetko vojvodcovia. Ďalej mu
čeníci: Timotej a Maura, Filemon a Apolónia, Pelágia, Febrónia, 
Kozma a Damián, Tarch — Prob —  Andronik, Justína, Julianna, 
Pantaleon, Agapia —  Chionia — Irena, Mennas, Anastázia, Boni
fác, Vít, Katarína v Alexandrii, Vincent, Afra, Móric, Tarzícius a iní.

Životopisy: sv. Juraj, — sv. Šebastián.

li, že je  nutný operačný zákrok. N av
štívila ho m atka a  celá zúfalá sa 
vracala autobusom domov. Pred spo
lucestujúcim i sa sťažovala:

— Dala som svo je j neveste syna 
ako kvet.

— Vyúdený, — poznam enala po
lohlasne Borka, ktorá poznala pravú 
príčinu Ju rkov ej choroby.

— D aj pokoj — štuchla do nej 
Zuzka — bude sa s tebou vadiť.

— Predstavte si, pokračovala m at
ka — nechcelo sa je j variť, kupovala 
mu konzervy a zničila mu svojou le 
nivosťou žalúdok.

— Cigarety a nie konzervy, — 
vyšmyklo sa zas z úst Borky.

Zuzka na ňu zagánila:
— Vyvoláš zvadu, — povedala je j 

káravo.
— Vyženie tá m ôjho syna na cin

torín, — lam entovala Ju lka  a zišla 
z autobusa, ktorý práve zastal.

Len teraz sa osopila Borka na Zuz
ku:

— Prečo si mi nedovolila, aby som 
je j povedala otvorene, že cigarety 
zožierajú zdravie je j syna a  nie ne
vesta?

— Myslíš, že ona to  nevie? — 
spýtala sa Zuzka a pokračovala — 
lepšie vie ako ty. Ale chce dokázať 
oprávnenosť svo je j nenávisti voči 
neveste. Preto tvrdí, čomu sama n e
verí. Usiluje sa presvedčiť o opaku 
pravdy nielen druhých, ale i seba sa
mu.

Áno, nenávisť oslepuje. Nenávidiaci 
sa často snaží presvedčiť o opaku 
celkom  jasnej pravdy nielen druhých, 
ale i  seba samého, aby tak podoprel 
oprávnenosť svo je j nenávisti. Preto 
vyhýbajme sa nenávisti ako m oru!

Dr. Já n  Bubán

Jubilantka Božena Nemcova
Okrem výročitých sviatkov deti sa 

zvlášť tešievali na každú nedeľu . V 
nedeľu ich babička nebudila v obvyk
lú hodinu; to bývala už dávno v m es
tečku v kostole na rannej omši, na 
ktorú ona, ako stará gazdiná, bola 
navyknutá chodievať. M atka aj otec, 
keď bol doma, chodievali na veľkú, 
a a k  bola pohoda, chodievali s nimi 
deti, babičke oproti. Len čo babičku 
uvideli, zďaleka na ňu volali, op rete
ky k  nej bežali, akoby ju  už rok ne
boli videli. V nedeľu sa im  babička 
zdala vždy trochu inou, s jasnejšou 
láskavejšou tvárou, bývala a j krajšie 
oblečená, na nohách mávala nové čier
ne papučky, na hlave biely čepiec so 
škrôbkou z naškrobených bielych ši
rokých stužiek. Sedela je j na tyle 
vskutku ako holubička. D eti si vrave
li, že je  babička v nedeľu „náram ne 
pekná".

To je  úryvok z „Babičky", vrchol
ného diela českej realistickej spiso
vateľky a národnej buditeľky Bože
ny N em covej, k tore j 120. výročie 
smrti si pripomíname v tom to m esia
ci.

Božena Némcová, vlastným  menom 
B arbara Panklová, sa narodila 4. feb 
ruára 1820 vo Viedni a  um rela 21. ja 
nuára 1862 v Prahe. Dodnes je j patrí 
označenie najpopulárnejšej českej 
spisovateľky všetkých čias. Vo svo
jom  diele bohato uplatnila svoj m i
moriadny rozprávačský talent, opretý

o dôkladnú znalosť prostredia, a s 
vrodeným citom pre spravodlivosť 
poodhalila vtedajšie spoločenské n e
rovnosti, hľadajúc cesty na ich  od
stránenie. Do literatúry vstúpila s 
básňami, ktoré zreteľne ukazujú v re
lý záujem  o sociálnu problematiku. 
Prípravou pre ďalšiu tvorbu boli „N á
rodné báchorky a povesti" (r. 1845), 
v ktorých vtisla českej rozprávke li
terárny tvar, zdôrazňujúc v nej prvky 
ideové, citové, i kresbu vidieckeho 
prostredia. Svojou láskou k  ľudu a 
k jeho umeniu dokum entovala tv o
rivého ducha ľudu. Vo svojom  diele 
nám ukazuje krásu ľudského života, 
kde prevláda pravda a  dobro, kde 
sa rodí hrdinstvo dobrých v zápase 
proti nestatočnosti zlých.

Pre nás je  obzvlášť vzácne je j die
lo „Slovenské pohádky a povesti" 
(r. 1857-58), ktoré vznikli ako spo
m ienka na pobyt na Slovensku, na 
vrelý vzťah k  slovenskému pospolité
mu ľudu i k  jeho vzdelancom, básni
kom  a  spisovateľom .

Pod tlakom  udalostí roku 1948, ži
votných skúseností i hm otnej biedy 
sústreďovala sa vo svojich prácach 
vždy viac na sociálne otázky. S vierou 
v človeka vykresľuje charakterovo 
pevné a spoločensky platné postavy

v ľudovom prostredí (Dobrý človek, 
Divá Bára), ako a j príklady vzájom
ného dorozumenia (Pohorská vesnice), 
pričom sa nevyhýba ani ľudským tra
gédiám (Sestry), ani drastickým obra
zom triednych rozdielov (V zámku a 
podzámčí).

Vo svojom  vrcholnom diele „Ba
bička", ktoré patrí medzi klasické die- 
la českej prózy, formou prostého 
vyprávania podala celistvý obraz vi
dieckeho života svojej doby a v pos
tave svo je j babky typizovala vlastne 
prostého človeka obdareného ľudo
vou múdrosťou a bohatými životnými 
skúsenosťami. Hrdinka imponuje pri
rodzenou múdrosťou, jednoduchosťou, 
skrom nosťou, skúsenosťou, ale aj vie
rou. J e  radkyňou a pomocnicou všet
kým, ktorí s ňou prichádzajú do sty
ku. Celé okolie podlieha jej blahodar
nému vplyvu. J e  ochrankyňou lásky 
ako najm ocnejšej životnej sily. Cíti s 
nešťastným i a prináša útechu tam, 
kde je  to najpotrebnejšie.

Božena Némcová svojím dielom i 
celým svojím životom položila zákla
dy česko-slovenskej vzájomnosti. Veľ
kosťou svojho ducha stala sa veľkou 
doma i  vo svete.

(čk)



SVÄTÉ PÍSMO O BOHU Z KRESŤANSKÉHO SVETA

Boh — Stvoriteľ

Videli sme stvorenie sveta, ako o ňom hovorí Sväté písmo—  Bo
žie zjavenie. Avšak tu ešte je potrebné vysvetliť niektoré pojmy:

1. Boh stvoril celý svet z ničoho —  pravda viery —  dogma.
Sväté písmo tu zámerne opakuje slovo „Boh". Zámerné opakova

nie slova Boh vyjadruje základnú autorovu myšlienku, že Boh je 
jediný Stvoriteľ všetkého.

„Na počiatku Boh s t v o r i l  Nebo a Zem" —  hovorí Sväté pís
mo. Tu v hebrejskom texte je slovo „barah" —  čo znamená —  stvo
ril, z ničoho niečo učinil. V tejto biblickej správe toto slovo je ešte 
dva razy použité: pri stvorení živých bytostí (v. 21), aby sa nazna
čilo, že životná sila sa v podstate odlišuje od fyzických síl mŕtvej 
hmoty, — a potom pri stvorení človeka (v. 27), aby sa naznačilo, 
že duša človeka je duchovná podstata a podstatne sa odlišuje od 
životnej sily živočíchov. A ďalej už svätopisec (Mojžiš) napr. pri 
utváraní oblohy neužíva slovo „barah —  stvoril", ale „asah —  učinil". 
Preto, lebo to už nebol nový tvorivý akt, len ďalšie utváranie z už 
stvorenej hmoty podľa zákonov do nej uložených.

Tým, keď povieme, že Boh stvoril svet z ničoho, tvrdíme, že 
predtým svet nejestvoval ani v žiadnej prahmote, ani v nejakej inej 
podobe, ale Boh stvoril prahmotu a dal je j vzhľad vesmíru, a až 
vtedy sa svet začal.

Človek tvorí —  to znamená robí niečo z niečoho. Človek, aby 
niečo vytvoril, potrebuje k tomu látku, hmotu, matériu, náradie. 
Boh urobil všetko z ničoho. Nepoužil na stvorenie všetkých vecí 
nijakú stavebnú hmotu. Boh „stvoril" svet a „stvoriť" znamená 
urobiť nejakú vec z ničoho. A to môže urobiť iba Boh. Stolár ne
zhotoví stôl z ničoho: drevo bolo už predtým. Ale Boh stvoril celý 
vesmír: predtým nebol pripravený nijaký materiál, použiteľný pre 
toto dielo. Boh to mohol urobiť preto, lebo Jeho moc nemá hraníc
— „Volá k bytiu to, čo nejestvuje" (Rim 4, 17).

Stvoriť znamená: urobiť niečo z ničoho. „Z ničoho" tu znamená 
dať jestvovanie len čírou vôľou, bez akejkoľvek pomôcky, bez ne
jakej látky. „Z ničoho niečo urobiť" neznamená, že „nič" je dôvo
dom jestvovania sveta. Dôvodom je všemohúcnosť Boha, ktorou 
stvorí čokoľvek chce.

Boh stvoril vesmír z ničoho, čiže prostým aktom svojej vôle. To 
znamená. Pán Boh svet —  vesmír ani nevybudoval, ani ho neuro
bil veľkou námahou, len ho svojou všemohúcou vôľou povolal 
k bytiu. A tá istá vôľa, ktorá povolala vesmír k bytiu, je potrebná, 
aby vesmír i udržiavala. Stvoriť niečo z ničoho môže len Boh, pre
to ho nazývame Stvoriteľom. Pojem stvorenia v presnom zmysle 
slova podáva matka synov makabejských: „Pozri na nebo a na zem, 
všimni si všetko, čo je  na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničo
ho" (2 Mak 7, 28). Keď teda ten pojem bol taký známy, že obyčajná 
žena ho vyslovuje, môžeme považovať, že on je  už v uvedenom 
prvom riadku Svätého písma, hoci tam ešte nie je povedané z „ni
čoho".

Na námietku: „Z ničoho —  nič!", odpovedáme, že toto pravidlo 
je pravdivé, avšak len u ľudí. Boh je všemohúci a jeho moc je ne
obmedzená. Preto nepotrebuje nijaký materiál, ani akýkoľvek vý
robný proces. Stačí akt jeho vôle. „Boh rozkázal a boli stvorené" 
(Ž 148, 5), „Volá k bytiu to, čo nejestvuje" (Rim 4, 17).

Pre č i n n o s ť ,  k t o r o u  B o h  z n i č o h o  všetko povoláva 
k jestvovaniu, používame výraz s t v o r e n i e .  Boh učinil všetko 
z ničoho len všemohúcou svojou vôľou. Teda nepoužil ž i a d n y  
p r e d m e t ,  z k t o r é h o  by bol svet len vytvoril, nepoužil žiad
nu hmotu, z ktorej by tvoril, ani nástroje. Taká tvorivá činnosť vo 
svojej podstate nemá vo svet sebe podobnej a pre nás ostáva ta
jomstvom.

2. Sväté písmo hovorí: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem". 
„Na počiatku" — to znamená, keď ešte nebolo nič z toho, o čom 
sa dalej hovorí, že bolo stvorené. Keby bolo už vtedy niečo okrem 
Boha jestvovalo, nebolo by mohlo byť povedané „na počiatku".

0  V indickom Rajpure sa stretli 
kresťania a hinduisti na sympóziu, 
na ktorom  skúmali možnosti prehĺ
benia vzájom nej spolupráce.

0  „Odzbrojenie a budúcnosť ľud
stva" bola tém a spoločného zasadania 
kom isií K resťanskej m ierovej konfe
rencie pre podporu programu Organi
zácie Spojených národov v dňoch
20. — 24. sept. t. r. v Beienrode (NSR).

9  N a m ieste mučeníckej sm rti bl. 
M aximiliána Kolbeho v Osvienčime 
postavia kostol zasvätený tomuto 
m učeníkovi kresťanskej lásky.

0  Po prvý raz sa bude na indic
kých učilištiach prednášať tradícia 
a história kresťanstva. Od začiatku 
školského roku 1981— 82 bude zria
dená na tento účel na univerzite My- 
sore (štát Karnataka) osobitná kated
ra, ktorá bude m ať plné akademické 
práva, o. i. a j práva udeľovať vedecké 
tituly. Treba pripomenúť, že kresťa
nia v Indii tvoria neveľkú menšinu 
— 15 m iliónov zo 470 miliónov oby
vateľov.

Q  P ri príležitosti 1500. výročia 
Kyjeva, ktoré Sovietsky zväz a so
vietska U krajina oslávia tohto roku,
o. i. dokončili a j obnovu chrámu sv. 
Cyrila na severnom  okraji mesta.

9  Španielska biskupská konferen
cia oznámila, že na október plánovaný 
návšteva Svätého O tca Já n a  Pavla 
II. v ich  krajine sa predbežne odkla
dá na február 1982.

4  Pravoslávny ekumenický patriar
cha Carihradu Dim itrios I. poslal list 
Svätém u Otcovi Ján o v i Pavlovi II., v 
ktorom  sa prihovára za intezívne- 
nie katolíckeho-pravoslávneho dialó
gu-

©  Katolícka cirkev v Maďarsku 
bola prvý raz oficiálne splnomocnená 
otvoriť domov starostlivosti o starých 
ľudí. Domov, ktorý nesie meno pápe
ža Já n a  X X III., slávnostne otvoril a 
posvätil koncom  júla m. r. kardinál 
László Lékai, prím as M aďarska, za 
prítom nosti Im ré M iklósa, štátneho 
tajom níka pre vyznania.

^  Fínsky arcibiskup Mikko Juva 
vyhlásil, že „pam iatka H irošitay nás 
vyzýva, aby sme spojili sily v boji 
proti jad rovej vojne a zbrojeniu".

9  V Konnersreuthe reštaurujú rod
ný dom znám ej stigm atizovanej T eré
zie Neum anovej. Súčasne sa začali v 
Rezne prípravy na je j beatifikačný 
proces.

6  Cirkevné obce kresťanských 
koptov v zahraničí protestovali proti 
pokračujúcej vlne násilia voči kres
ťanským  koptom  v Egypte. Vyzvali 
prezidenta, aby urobil koniec svojvoľ
nému vyčíňaniu teroristických ko
mánd, k toré trvá, najm ä od čias tzv, 
čiernych dní (17.— 19. júna m. r.), 
keď kom andá prepadli koptské mod
litebné v káhirských štvrtiach Zauia 
a H am ra. Výsledkom bolo zničenie 
niekoľkých modlitební, streľba i  stra
ty na životoch.

0  V Španielsku m ajú ojedinelé 
múzeum, v ktorom  sú zhromaždené 
vzácne exem pláre ružencov z celého 
sveta. Múzeum založil pred tromi 
rokm i Paulino Diaz Alcaide, ktorý sa 
obrátil na mnoho významných osob
ností sveta, aby mu poslali svoj ru 
ženec. Tak v jeho múzeu, ktoré je 
už dnes vyhľadávané, možno vidieť 
nielen ruženec Pavla VI., Já n a  X X III.,



Ja n a  Pavla I. i Já n a  Pavla II., ale je  
tam  a j ruženec tera jšieho španielske
ho kráľa Ju an a Cariosa, ako a j ten , 
ktorý nosil pri sebe zavraždený Jo h n  
Kennedy.

#  Jcd an  z predkov lady Diany 
Spencerovej, ktorá! m ala nedávno 
svadbu s následníkom  anglického krá
ľovského trónu, Ignacy Spencer, k to 
rý žil v X IX . storočí, m á byť vyhlá
sený za blahoslaveného. Bol anglikán
skym duchovným a ako 30-ročný kon
vertoval ku kato líck ej cirkvi. Vstúpil 
do spoločnosti pasionistov a čoskoro 
po sm rti sa začali prípravy na p ro
ces jeho blahorečenia.

^  Do desiatich m iliónov vzrástol 
za posledné štyri roky počet kato lí
kov v Indii.

N ateraz v Indii pracu je len 800 m i
sionárov pochádzajúcich z Európy a 
Severnej Ameriky. Všetkých 118 b is
kupov v Indii pochádza už z dom áce
ho prostredia.

Šírením  viery a dušpastierskou p rá
cou sa zaoberá 11 471 kňazov a  vyše 
45 000 rehoľných sestier. Iste  bude 
zaujím avé, keď  uvediem e, že asi 800 
m isionárov pochádzajúcich z Indie je  
činných v ázijských kra jin ách  a v 
Afrike.

#  Na sviatok Sedem bolestnej Pan
ny M árie — 15. septem bra 1981 — b o 
la zverejnená tretia  encyklika Já n a  
Pavla II. Laborem  exercens (Pracujúci 
človek). Nesie dátum 14. septem bra na 
sviatok Povýšenia sv. Kríža v treťom  
roku pontifikátu. Podpísaná Ján o m  
Pavlom  II. v  Castel Gandolfo.

Polyglotta vaticana vytlačila novú 
encykliku v 8 jazykoch (latinsky, ta 
liansky, francúzsky, anglicky, nem ec
ky, španielsky, portugalsky, poľsky). 
Autentický te x t m á 69 strán, je  roz
delený na 5 častí a 27 odstavcov.

#  V nedeľu 4. ok tó b ra  1981 konala 
sa na nám estí sv. P etra slávnosť b la 
horečenia troch  služobníkov a  dvoch 
služobníc Božích. Biskupi z diecéz, z 
ktorých pochádzajú noví blahoslavení, 
predstavili Svätém u Otcovi kandidá
tov na blahorečenie a požiadali ho, 
aby ich verejne povýšil k úcte na n a 
še oltáre. Ten potom  slávnostne vy
hlásil: „Ctihodní Boží služobníci, Alain 
de Solm inihac, Luigi Scosoppi, R iccar- 
do Pampuri, Claudine Thevenetová, 
M ária Repettová odteraz sa budú 
vzývať ako b lah o slav en í. . . "  A usta
novil a j dni, kedy sa bude sláviť ich 
sviatok. Sú to  dni, keď ich Pán povo
lal do večnej s láv y : bl. Alaine 31. de
cem bra, bl. Luigi 3. apríla, bl. Riccar- 
do 1. m ája, bl. Claudine 3. februára 
a bl. M ária 5. januára.

Po evanjeliovej stati o nebeských 
pokladoch a  bedlivom  sluhovi pred
niesol Svätý Otec homíliu, v k to re j 
hovoril o živote a  čnostiach nových 
blahoslavených. Cirkev sa skláňa s 
úctou ' pred trom i synmi a  dvoma 
dcéram i, k torí počas pozem ského ži
vota hrdinským spôsobom  uskutoč
ňovali požiadavky evanjeliového p o 
solstva. Cirkev posvätená krvou svo j
ho Ženícha K rista stala  sa M atkou 
svätých a svätíc. A teraz  m á tú ra 
dosť, že môže svetu predstaviť päť 
nových blahoslavených, svedkov je j 
stále j nevyčerpateľnej m ladíckej v ita 
lity a  nositeľov  toho radostného po
solstva, k to ré  je  charakteristické pre 
ohlasovanie Evan jelia .

Terajší svet neexistoval od večnosti, ale vznikol stvoriteľskou mo
cou Božou v čase —  pravda viery —  dogma.

Boh stvoril svet na počiatku času. Sväté písmo hovorí: „Na po
čiatku stvoril Boh nebo a zem". „Na počiatku" znamená tu tolko, 
ako s počiatkom sveta. Rozumie sa tu počiatok sveta všetkých vecí, 
o čom sa ďalej píše, teda prvý počiatok času. Toto prízvukuje Svä
té písmo: „Teda keď urobil Pán Boh nebo a z e m . . .  na zemi ešte 
neboli žiadne poľné kvety, ani žiadna rastlina na lúkach. . .  a nebolo 
človeka". (Mojž. 2, 4— 5). Všetko na svete sa počalo so stvorením. 
„Prv, než vrchy zrodili sa a vznikla zem a zemekruh a od vekov ty 
naveky si Boh" (Ž 89, 2). Boh stvoril svet v čase, vlastne spolu s ča
som. O tom hovorí Ježiš Kristus, keď hovorí slová: „Teraz, Otče, 
Ty ma osláv u seba slávou, ktorú som mal u Teba prv, ako vznikol 
svet" (Jn 17, 5). A apoštol píše: „Pretože si nás v ňom vyvolil pred 
stvorením sveta" (Ef 1, 4). Svet nejestvoval od večnosti, ale bol 
stvorený na počiatku času.

A aký starý je  vesm ír? Zo Svätého písm a vieme len toľko, že svet bol stvo
rený Bohom , „na počiatku". Sväté písm o neudáva roky vesmíru. Nie je toho 
veľa, čo veda vie bezpečne o m inulosti Zem e, tým  m enej o minulosti vesmíru. 
Pred 200 rokm i sa verilo, že Zem je  stará niečo nad 6 tisíc rokov. Pred 150 
rokm i sa ľudia začali touto otázkou zaoberať a odhadli vek Zeme na 75 tisíc 
rokov. A tera jš í vedci tvrdia, že Zem je  stará  na milióny, ba až na dve miliar
dy rokov. A čo vesm ír? Koniec koncov či milióny, či miliardy rokov — všetko 
to sú len čísla, k toré podávajú ib a  obraz a  k toré  človek pochopiť a j tak ne
môže. Avšak tieto  čísla tiež hovoria o veľkosti, všem ohúcnosti i večnosti Bo
žej. My, pozerajúc sa v  jasných nociach na krásu hviezdnatého neba, a na Ze
m i na krásu prírody, m ôžem e len skloniť hlavu a povedať: Ó, aký veľký je 
Boh!

Boh stvoril svet sám —  je to pravda viery —  ktorá hovorí, že 
Boh pri stvorení nepoužil hmotu, ani tvory. „ Ja  som Pán, čo stvoril 
som všetko, nebesá roztiahol som sám, zem som rozprestrel mocou 
vlastnou" (Iz 44, 24). „Skrze neho povstalo všetko, a bez neho ne
povstalo nič z toho, čo povstalo" — Jn  1, 3). „Každý dom musí to
tiž niekto postaviť a Boh je Ten, kto všetko postavil" (Hebr 3, 4).

Božie zjavenie nám hovorí ešte viac. Stvorenie bolo dielom Svä
tej Trojice, troch osôb Božích, účinkujúcich ako jeden Stvoriteľ. Je 
to pravda viery. Sám Ježiš hovorí: „Syn nemôže sám od seba nič 
robiť, čo nevidí robiť Otca. Čo tento robí, to rovnako robí aj Syn". 
(Jn 5, 19). Sväté písmo na viacerých miestach, ktoré sme už uviedli, 
hovorí, že všetky veci stvoril Syn. „Boh prehovoril k nám ústami 
Syna, skrze ktorého i stvoril veky" (Hebr. 1, 1— 2). „Neveríte, 
že ja  som v Otcovi a Otec vo mne?" (Jn 14, 11). Avšak i Svätý Duch 
býva Cirkvou nazývaný Duchom Stvoriteľom. Pri stvorení „Duch 
Boží vznášal sa nad vodami" (1 Mojž 1, 1).

Boh stvorený svet zachováva v jestvovaní —  je to ďalšia pravda 
viery. Boh keď stvoril svet a dal mu v akte stvorenia potrebné 
vlastnosti a sily, nevzdialil sa od neho, ale stále na neho pôsobí 
a v jestvovaní ho udržuje, zachováva. Už Starý zákon o tomto 
takto hovorí: „Akože by mohlo niečo obstáť, keby si to nechcel? 
Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol k jestvovaniu 
povolal ty? Lež ty všetko šetríš, lebo je to tvoje, Pane, priateľu 
života" (Múdr 11, 25— 26). Toto zdôrazňuje aj Ježiš Kristus: „Môj 
Otec doteraz pracuje a tak aj ja  pracujem!" (Jn 5, 17). „Pozrite sa 
na vtáčatá nebeské! Ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromaž
ďujú, a váš Otec nebeský ich kŕmi. Či vy nie ste oveľa viac ako 
oni? — Všimnite si poľné ľalie, ako rastú! —  Keď teda Boh poľnú 
trávu tak šatí —  či nie tým skôr vás, maloverní?" (Mt 6, 26—30). 
A apoštol Pavol hovorí: „V ňom (Bohu) totiž žijeme, hýbeme sa 
a sme" (Sk 17, 28), „On všetko udržuje slovom svojej moci" (Hebr. 
1, 3).

To nám hovorí aj náš rozum. Keď nemohol svet bez stvoriteľ
skej činnosti Božej vzniknúť, nemôže tiež bez ďalšej činnosti Božej 
trvať ani okamih.

Príčinou —  dôvodom stvorenia sveta bola Božia dobrota. Prvot
ný cieľ stvorenia je Božia sláva, druhotný cieľ je blaženosť ľudí.



Sväté písmo Nového zákona
Listy apoštola Pavla

Sv. Pavol, čiže Šavol (po žid. Šaúl), sa narodil v prvých 
rokoch kresťanského letopočtu v Xarze v Cilícii. Pochádzal 
zo židovskej rodiny, ale bol rím skym  občanom. Študoval 
na židovských rabínskych školách a bol žiakom  slávneho 
Gamaliela v Jeruzalem e. Stal sa farizejom  a ako taký h o r
livo sa zúčastnil na prvom  prenasledovaní kresťanov (asi 
v r. 36 po Kr.) po m učeníckej sm rti sv. Štefana.

Za týmto cieľom  sa vybral i do Dam asku s písomným 
poverením veľkňaza. Na te jto  ceste m al videnie oslávené
ho Ježiša Krista. V Dam asku p rija l svätý krst od istého 
Ananiáša. Odvtedy sa stáva horlivým  apoštolom  kresťan
skej viery.

Po niekoľkých rokoch príprav v pustatine a v  rodnom  
Tarze Boh ho volal na veľké veci. Spolu s Barnabášom  
sa vybral do Antiochie a  potom  na prvú m isijnú cestu: 
Cyprus, Pizídia, Lykaónia a naspäť do Antiochie v Sýrii.
V r. 49'50 apoštol Pavol bol na apoštolskom  sneme v Je r u 
zaleme. Potom  podnikol druhú apoštolskú cestu : cez Malú 
Áziu, Trácko, M acedónsko až do Grécka. Počas nej založil 
dôležité kresťanské cirkevné obce vo Filipách, v Solúne 
a v Korinte.

Vrátil sa do Antiochie a potom  sa vybral na tretiu  apoš
tolskú cestu. Zastavil sa v Efeze, kde zostal asi tri roky 
a kde založil kresťanskú cirkev. Po návrate z te jto  cesty 
pobral sa do Jeruzalem a, kde ho Židia chytili a len zásah 
rímskych vojakov ho zachránil od sm rti. B ol súdený a väz
nený najprv v Cézarei, odkiaľ po dvoch rokoch ho poslali 
do Ríma pred cisára. V Rím e bol väznený dva roky a po
tom, po výsluchu, oslobodený.

Je  pravdepodobné, že po oslobodení sv. Pavol navštívil 
Španielsko, potom  znovu cirkevné obce v M alej Ázii, 
Grécku a M acedónsku. Vrátil sa potom  do Ríma, kde za 
cisára Neróna bol uväznený a zom rel m učeníckou sm rťou 
(asi v r. 67 po Kr.).

Sv. Pavol bol pravým apoštolom , pretože osobne videl 
vzkrieseného Jež iša  K rista a  priam o od neho dostal svoje 
poslanie.

Popri ústnom kázaní a vyučovaní sv. Pavol a j písomne 
zasiahol do života ním založených cirkevných obcí, svo ji
mi listmi. Zachovalo sa nám ich trinásť pod jeho menom , 
ale pravdepodobne ich  napísal viac. Tieto listy m ajú čiast
ky náukové, vieroučné a m ravoučné a  často obsahujú h lbo
ké a  vysoké myšlienky, k toré čitateľ bez vysvetliviek ťažko 
pochopí.

Tu dávame podstatné časti z jednotlivých listov apoštola 
Pavla a snažíme sa k nim dávať a j aspoň tie najd ôležite j
šie vysvetlenia.

Prvý list Solúnčanom
Solún bol hlavným m estom  M acedónska, dôležitým po

litickým, obchodným i  vojenským  strediskom . Zo Solúna 
pochádzali i naši vierozvestovia sv. Cyril a M etod. — Sv. 
apoštol Pavol prišiel do Solúna asi v r. 51, za svo je j dru
hej apoštolskej cesty, a založil kresťanskú cirkevnú obec. 
Neskoršie z Korinta im  napísal svoj prvý apoštolský list, 
v ktorom im presnejšie vysvetľu je kresťanské učenie
o slávnom vzkriesení z m ŕtvych a  poslednom  súde.

Pavol, Silván a Tim otej1 cirkevnej obci Solúnča- 
inov v Bohu Otcu a v Pánu Ježišu Kristovi.

Milosť vám a pokoj!
Neprestajne vzdávame Bohu vďaky za vás všet

kých a pamätáme na vás v modlitbách. Ustavične 
pripomíname pred Bohom a naším Otcom vašu čin
nú vieru, úsilnú lásku a vytrvalú nádej v nášho Pá
na Ježiša Krista.

Naše povzbudenie neplynie z nejakých bludných 
alebo nečistých úkladných pohnútok, ale hovoríme 
tak, ako nás Boh uznal za hodných, keď nám zve
ril toto Posolstvo. Nie teda, aby sme sa páčili ľu
dom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Ako vie
te, ani sme sa nikdy nikomu rečami nezaliečali, ani

sme sa neoddávali skrytej ziskuchtivosti, Boh je 
svedok, ani sme nehľadali ľudskú slávu, či už u vás 
a či u iných.

Mohli sme si počínať s hodnosťou ako Kristovi 
apoštoli, ale boli sme k vám láskaví, ako keď mat
ka pridája a láska vlastné dietky. Tak sme vás ma
li radi, že by sme vám boli dali nielen Božie Posol
stvo. ale a j vlastný živoit; takí iste nám boli milí.

Zaiste sa pamätáte, bratia, na náš trúd a náma
hu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme niko
mu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali 
Božie Posolstvo. Vy ste svedkovia a aj sám Boh, 
ako poctivo, spravodlivo a bezúhonne sme sa sprá
vali k vám veriacim. Veď viete, že sme vás ako 
otec vlastné dietky každého pobádali, povzbudzo
vali a napomínali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý 
vás povolal do svojho Kráľovstva a slávy.

Preto teda aj my neprestajne ďakujeme Bohu; 
lebo keď ste prijali náše hlásenie, Boha ste prijali, 
nie ako slovo ľudské, ale ako slovo Božie, čím 
skutočne je a tak aj pôsobí vo vás, veriacich.

Inak vás, bratia, prosíme a povzbudzujeme, v Pá
nu Ježišovi, aby ste čím hojnejšie plnili to, čo ste 
od nás prevzali, totiž ako máte žiť, aby ste sa Bo
hu páčili, a ako aj žijete.

Viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána 
Ježiša. Toto je Božia vôľa, vaše posvätenie; aby ste 
sa zdržovali smilstva a aby každý z vás vedel za
chovať svoje telo v posvätnosti a úcte, a nie vo 
vášni a žiadostivosti, ako pohania, ktorí nepoznajú 
Boha!2

V tejto veci nech sa nikto nedopúšťa priestupkov 
ani klamstva proti bratovi, pretože Pán toto všetko 
trestá, ako sme vám už boli povedali a zaručili. 
Veď nie k nečistote, ale k svätosti nás Boh povo
lal!

Kto by týmto pohŕdal, nie človekom by pohŕdal, 
ale Bohom, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.

O bratskej láske netreba vám písať, lebo Boh 
vás sám učí, že sa máte navzájom milovať.

Usilujte sa viesť spokojný život, konať si svoju 
(povinnosť) a pracovať vlastnými rukami, ako sme 
vám prikázali! Tak sa čestne preukážete pred von
kajšími, a na nikoho nebudete odkázaní.

Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so 
zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), 
čo sú bez nádeje. Ako veríme, že Ježiš zomrel 
a vstal z mŕtvych, tialk isto Boh tých, čo zoisnuA 
v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním.

Toto vám vravíme, slovami Pána: My živí, ktorí 
budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme 
tých, čo zosnuli. Keď totiž sám Pán zostúpi z ne
bies, na povel, na hlas archanjela a (zvuk) Božej 
trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli 
v Kristovi, a my, živí, ktorí budeme ešte nažive, 
spolu s nimi budeme potom v oblakoch vynesení 
do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme 
navždy s Pánom.

Potešujte sa navzájom týmito slovami!3
Netreba, bratia, aby som vám určil čas a dobu, 

lebo sami dobre viete; že deň Pánov tak príde ako 
zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „ Je  pokoj 
a istota", vtedy znenazdania príde na nich záhuba 
ako bolesti na rodičku, a neutečú.

Vy však, bratia, nie ste vo tme, aby vás deň 
prekvapil ako zlodej. Všetci ste predsa prívrženci



svetla a prívrženci dňa. Nie sme (prívrženci) noci 
a tmy, nespime teda ako ostatní (ľudia), ale bedli
me a buďme triezvi! Tí, čo spia, v noci spia, a pija
ni sa v noci opíjajú, ale my (prívrženci) dňa, buďme 
triezvi a oblečme si brnenie viery a lásky a ako 
prilbu nádej na spásu! Veď nás Boh neurčil pre 
hnev, ale aby sme dosiahli spasenia skrze Pána náš
ho Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spo
lu s ním žili či spiac či bedliac.

Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte druh 
druha, ako aj konáte!4

Žiadame vás, bratia, vážte si tých, čo sa medzi 
vami namáhajú, majú vás na starosti v Pánovi 
a vychovávajú vás! Uctite si ich a milujte ich čo 
najviac pre túto ich činnosť! Nažívajte medzi se
bou v pokoji!

Povzbudzujem vás, bratia, napravujte neporiad
nych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa sla
bých, ku všetkým buďte zhovievaví! Hľaďte, aby 
sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy 
sa usilujte konať dobro medzi sebou, ako i voči 
ostatným (nekresťanom)!

Buďte vždy veselí! Neprestajne sa modlite! Za 
všetko vzdávajte (Bohu) vďaky, lebo tak si to žia
da od vás všetkých, v Kristu Ježišovi!

Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! 
Všetko (najprv) skúmajte a zachovajte to, čo je 
dobré! Všetkého, čo sa len zdá zlé, sa vystríhajte!5

Sám Boh pokoja nech vás dokonale posvätí! Aby 
ste si zachovali neporušeného ducha, dušu, i telo 
bez úhony pre príchod Pána nášho Ježiša Krista! 
Verný je ten, ktorý vás povolal. On to aj splní!.

Milosť Pána nášho Ježiša Krista nech je  s vami!
1 Silván a Tim otej boli vtedy s Pavlom v Korinte.
2 Čnosť čistoty a zdržanlivosti je  prvým predpokladom  

kresťanskej svätosti.
3 Pán sám zjavil apoštolovi spôsob v zkriesen ia : N ajsam 

prv vstanú z m ŕtvych tí, čo dovtedy pom reli. T í všalc, čo 
budú vtedy ešte žiť (apoštol hovorí o kresťanoch všetkých 
storočí, nie iba o svojich súčasníkoch), už nezomrú, ale 
prem enení, v oslávenom  tele sa pripo ja ku K ristovi. (Apoš
tol tu nehovorí o údele hriešnikov.)

4 Sv. Pavol výslovne prízvukuje, že čas druhého prícho
du Pánovho je  neznámy. Stane sa to  náhle, keď nikto ne
bude nič ani tušiť. T ak  to predpovedal sám Kristus.

5 Apoštol napom ína Solúnčanov, aby ľahkom yseľne neha- 
tili om ilostených charizm atickým i darm i Ducha. N ech sta
rostlivo skúm ajú ich slová a  o čom  sa presvedčia, že je 
naozaj z Božieho vnuknutia, tým  nech sa riadia!

Druhý list Solúnčanom
Pavol Silván a Timotej cirkevnej obci Solúnča

nov v Bohu Otcu našom a v Pánu Ježišu Kristovi.
Milosť vám a pokoj od Boha Otca a Pána Ježiša 

Krista!
Žiadame vás, bratia, aby ste tak ľahko nestráca

li hlavu ohľadom príchodu Pána nášho Ježiša Kris
ta a nášho zhromaždenia okolo neho a nedali sa 
rozrušiť ani nijakým duchom ani nijakou rečou 
ani nijakým listom, údajne naším, ako by deň Pá
nov už nastával!1

Nikomu sa nedajte nijako zviesť! Prv totiž musí 
prísť odpadnutie (od viery) a zjaviť sa človek ne
právosti, určený na zatratenie, ktorý sa bude pro
tiviť a povyšovať nad všetko, čo sa nazýva Bohom.2

Tak teda, bratia, buďte pevní a pridŕžajte sa 
náuk, ktoré ste ústne alebo listovne od nás prev

zali. A Pán Ježiš Kristus a Boh, Otec náš, ktorý si 
nás zamiloval a vo svojej milosti nám dal večnú 
potechu a vzácnu nádej, on sám nech vám povzbu
dí ducha a utvrdí (vás) v každom dobrom skutku 
a slove!

Napokon, modlite sa za nás, bratia, aby sa slovo 
Pánovo rýchle a slávne šírilo, ako u vás a aby sme 
boli oslobodení od nestatočných a zlých ľudí, lebo 
viera nie je pre všetkých. Ale Pán je verný, on vás 
utvrdí a zachráni od zlého. Máme vo vás dôveru 
v Pánovi, že konáte a budete konať, čo vám prika
zujeme. Nech vám Pán napraví srdcia na lásku Bo
žiu a na Kristovu vytrvalosť!

Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána nášho 
Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali každému bratovi, 
ktorý žije neporiadne a nie podľa učenia, čo pre
vzali od nás.

Viete dobre, ako nás máte nasledovať: Nežili 
sme u vás záhaľčivo, ani sme chleba u nikoho za
darmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a na
máhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli 
na ťarchu. A to nie, aiko by sme na to nemali prá
va, ale aby sme vám seba dali za príklad, a vy nás 
nasledovali. Tak sme vám to prikazovali, keď sme 
boli u vás: Kto nechce pracovať, nech ani neje!

Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú zá
haľčivo, nič nerobia, len čas tratia. Takým rozka
zujeme a povzbudzujeme ich v (mene) Pána Ježiša 
Krista, aby sa s pokojným duchom dali do práce 
a tak jedli svoj chlieb !3

A vy, bratia, neznechuťte sa dobre konať! Ak 
niekto, neposlúchne slová tohto listu, poukážte na 
neho a ani sa s ním nestýkajte, aby sa zahanbil! 
Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomí
najte ho ako brata.

Sám Pán pokoja nech vám dá stáleho pokoja 
v každom zmysle! Pán nech je so všetkými vami!

Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými 
vami!

1 Z K orinta napísal apoštol Pavol Solúnčanom ešte jeden 
list. Píše v  ňom o posledných veciach a znakoch, čo sa majú 
ukázať pred druhým príchodom Kristovým — najmä obja
veniu sa A ntikrista. Solúnčania sa nazdávali, že druhý prí
chod K rista Pána je  časové veľm i blízky.

2 Dve významné udalosti budú predchádzať Pánov prí
chod: hrom adné odpadnutie od viery a príchod Antikrista. 
T o  nebude sám  Satan, ale nejaký muž jem u otrocký odda
ný. Bude sa rúhavo povyšovať nad samého Boha, bude si 
prisvojovať božské práva a  božskú úctu a  svojimi rečami 
a klam stvam i bude zvádzať ľudí, slabých vo viere.

3 Pavlova náuka o práci je  vyvodená zo základných vie
roučných a  mravoučných kresťanských právd a je  na vte
dajšie pom ery priam o priekopníckou a revolučnou. Pre 
slobodných G rékov a  Rim anov bola telesná práca niečím 
otrockým  a ponižujúcim. Až kresťanstvo prinieslo plné 
zhodnotenie a posvätenie každej čestnej práce. (Apoštol 
Pavol si vlastným i rukam i zarábal na chlieb a tak pôsobil 
veľm i povzbudzujúco na veriacich.)

#  V dňoch 13.—20. septembra 1981 
oslávili obidva nemecké štáty pamiat
ku 750. výročia smrti sv. Alžbety.

Slávnosti sa začali v Maťburgu, 
kde je sv. Alžbeta pochovaná.

Hlavný celebrant bol viedenský 
kardinál-primas. Vzletnú a - hlboko 
fudovanú kázeň o živote a čnostiach 
sv. Alžbety povedal biskup dr. Joa- 
chim Wanke.
Životopis sv. Alžbety je v našom ka
lendári na rok 1981.



(Pokračovanie zo 4. str.)
Týmto Arius napadol základy kresťanstva.
Starý patriarcha Alexander najprv napom enul Aria, po

tom zvolal synodu biskupov, k to rá  odsúdila učenie Ariovo 
ako blud a vylúčila ho zo spoločnosti veriacich spolu s je 
ho prívržencami. A z dôvodov, že ariánsky blud sá  šíril, 
patriarcha Alexander vydal pastiersky list, v ktorom  uká
zal na falošné učenie Ariovo. N apriek tom u všetkém u blud 
Ariov sa šíril a vnášal medzi kresťanov nepokoj.

Bol rok 325. Do Alexandrie prišla správa, aby biskupi 
Kristovej Cirkvi sa schádzali na všeobecný koncil do Nicey. 
Vydal sa na cestu a j patriarcha Alexandrie, Alexander, spre
vádzaný diakom Atanázom.

Medzi tým Arius, vyhnaný z Alexandrie, odišiel do Niko- 
médie, sídla cisára K onštantína Veľkého, kde získal na svoju 
stranu tam ojšieho biskupa Eusébia a  tiež Konštanciu, sestru 
cisára. Tam tiež napísal i  svoj hlavný spis Thalia. H lavné 
body učenia Ariovho boli tie to : Kristus nie je  Bohom , len 
Božím stvorením. J e  stvorený z ničoho, teda je  najdokona
lejším medzi stvoreniam i. Prostredníctvom  neho sú stvore
né ostatné stvorenia, celý svet, pretože Boh nem ôže vstúpiť 
do bezprostredného styku so svetom . Syn nie je  večný ako 
Otec. Bol čas, keď Syn nebol. Syn je  tak  blízko pri Bohu, 
že ho Boh prijal za Syna. Nazýva sa Synom, avšak len 
v mravnom zmysle, ako a j ľudia sa nazývajú Božím i synmi.

Arius vedel si získať vplyvných priateľov, cisársky dvor, 
takže jeho učenie sa rýchlo šírilo. Svojím  učením Arius vy
hodil z teológie učenie o Sväte j Tro jici. Tým to kresťanstvo 
bolo rozdelené.

Nastal veľký spor medzi Ariom a pravoverným i. Cisár' 
Konštantín Veľký sa snažil rozdelené kresťanstvo zjednotiť. 
Napomínal a j Ariá, a j pravoverných biskupov, avšak keď  
nedorozumenie neprestávalo znepokojovať Cirkev, rozhodol 
sa v dohode s pápežom Silvestrom  I. zvolať všeobecný 
cirkevný koncil do Nicey na rok  325.

Nicea bolo letné sídlo cisára K onštantína Veľkého.
Na koncil sa zišlo 318 biskupov zo všetkých končín k res

ťanského sveta. N ajviac ich bolo z Východu. B ol prítom ný 
aj Arius a 17 biskupov, jeho prívržencov.

Koncil otvoril sám cisár.
Atanáz stál pri svojom  patriarchovi. Pozeral sa na Otcov 

koncilu. Všetko starší ľudia, poznačení m ukam i, k to ré  zná
šali v nedávnom prenasledovaní kresťanov.

— Koncil m učeníkov! — šepkal si Atanáz.
Prítomní dali možnosť Ariovi, aby dokazoval a obhajoval 

svoje učenie.
Potom vystúpili O tcovia koncilu. Atanáz videl M ikuláša, 

arcibiskupa z Myry, videl a počul slová učených biskupov 
a neučených, avšak z ich tváre svietila spravodlivosť a  svä
tosť. Všetci presviedčali Aria, aby sa spam ätal. M al hovoriť 
aj patriarcha Alexandrie, Alexander. Bol on už starý, preto 
namiesto neho vystúpil jeho diakon Atanáz.

Otcovia koncilu počúvali ako dokonale Atanáz podal uče
nie o Božstve Božieho Syna. On hovoril učene, lahodne, 
presvedčivo. Avšak Arius, hoci bol prem ožený dôkazmi, 
ostal vo svojom blude. Vtedy koncil odsúdil učenie Ariovo 
a do Symbolu v iery : „Verím  v B o h a . . . "  vložil slová: „i vo 
jedinaho Hospoda našeho Isusa Christa. Syna Božia. Je d i 
norodnaho, iže o t O tca roždenaho, prežde vsich vlk. Svitá 
ot svlta. Boha istina ot Boha istina, roždenna, ne sotvoren- 
na, jedinosuščna Otcu, imže v s ja  byša. — I  v  jedného Pána 
Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z O t
ca pred všetkými vekm i. Svetlo zo Svetla, pravého Boha 
z Boha pravého. Zrodeného, nie stvoreného, jed nej podsta
ty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené."

Keď Otcovia koncilu spoločne recitovali túto časť Sym bo
lu viery, Atanáz bol šťastný.

— Večne potrvá to , čo Boh tým to koncilom  vypovedal! 
—zašepkal si Atanáz.

(Dokončenie v budúcom čísle)

Eutým Velký
20 . janu ára Cirkev oslavuje pam iatku ctihodného Eutým a 

Veľkého. B ol rodom  z m esta M elitina v  Arménsku. Ako 
mladý kňaz odišiel navštíviť sväté m iesta v  Jeruzalem e 
a odtiaľ odišiel priam o do púšte. V púšti prežil 68 rokov. 
Spočiatku žil na púšti osam ote, neskoršie prišli k  nemu 
žiaci a založili k láštor. Svojich žiakov Eutým  učil spravod
livosti a  jeho  slová hovoria a j k  nám :

„N asledujm e apoštola Pavla, ktorý pracoval deň a noc, 
a nielenže sa  vystríhal záhaľky, ale aj iným poslúžil svo
jo u  prácou, o čom  sám  píše ta k to : „Sam i viete, že čo som 
potreboval ja  a  m oji spoločníci. Obstarali tieto  m oje ruky" 
(Sk 20, 34).

„Čo je  soľ pre chlieb, to  je  láska pre dobré skutky. Lebo 
ako nie je  dobre jesť neslaný chlieb, tak  nemožno bez lásky 
urobiť dobrý skutok. Lebo každý dobrý skutok láskota 
a pokorou sa stáva m ocným  a trvalým ."

„Láska je  vyššia ako pokora, a to to  viem e od nášho Pá
n a ; lebo On z lásky k  nám  dobrovoľne sa pokoril a  bol 
človekom  ako my."

Eutým  Veľký neraz v  čase B ožej Služby videl pri sebe 
anjela.

Tiež m al a j dar od Boha, že z vonkajšieho vzhľadu chá
pal vnútorné hnutie človeka a  poznával ľudské myšlienky, 
zlé a dobré. Keď ľudia prichádzali k  svätém u prijím aniu, 
videl, kto  s akou dušou prijím a. Jedných videl, ako žiaria 
od prijím ania, —  to boli tí, k to rí prijím ali hodne. Iných 
videl zam račených a  ich  tv ár bo la  ako tv ár m ŕtvoly, — 
pretože prijím ali nehodne. P reto  neprestával napom ínať 
všetkých slovam i apoštola Pavla: „D ávajte  veľký pozor, 
bratia, keď chcete prijím ať. N ech sa každý najsam prv skú
m a a tak  nech je  z toho chleba a  p ije  z toho kalicha. Lebo 
kto z neho nehodne je  a  p ije , ten  si je  a pije odsúdenie. 
Lebo tá to  sviatosť bo la  daná svätým  a  nie poškvrneným. 
Tí, čo m áte čisté svedomie, pristupujte k prijím aniu a  po
sväťte sa a vaše tváre budú jasné."

Kráľovná Eudoxia chcela dať peňažitú výpom oc na živo
bytie pustovníkov a  z te j príčiny sa chcela stretnúť s Eutý- 
mom. Avšak Eutým  je j len  odkázal:

— Pri tv o jich  dverách už sto jí sm rť. N ačo sa máš starať 
o nás? S tara j sa o to , čo je  potrebné k dobrej sm rti! 
Neuplynulo niekoľko m esiacov a  kráľovná umrela.

Efutým Veľký m al 95 rokov, keď  20. janu áťa roku 473 
predstúpil pred Pána Boha. Tento deň a j ostal v  Cirkvi 
dňom ct. Eutým a Veľkého.

Ó, ako veľa hovorí uvedenými slovam i ctihodný Eutým 
Veľký a j k  nám !

(Dokončenie z 1. str.) 
ko j sa poľúbili a ob ja li, — hovorí Písm o sväté. Spravodlivý 
človek býva uctený a vážený. Spravodlivosť a  poko j sú ako
by dve rodné sestry. Kto je  spravodlivý, je  šíriteľom  pokoja. 
Blažení sú tvorcovia pokoja. „Pane, urob m a nástro jom  
svojho pokoja,” zvolal sv. F rantišek  Assiský. — Kiež by aj 
nám platili žalm istove slová: „ Ja  počúvam , čo hovorí Pán 
Boh, isteže o p oko ji vraví pre svoj ľ u d . . .  D obrotivosť 
a vernosť vyjdú si v ústrety , spravodlivosť a pokoj poľúbia 
sa vospolok" (Ž 84, 9, 11). — Keby na svete bolo v iacej 
spravodlivosti, nebolo by toľko krívd a rozháranosti.

Z božné! Treťou požiadavkou sv. Pavla, ako dobrý pro
gram  do nového roku, je  nábožnosť. Žiť pre Boha, s Bohom  
a  skrz Boha na jeho česť a slávu. Čokoľvek urobíte, robte 
na Božiu slávu —  sa nám  často ozýva v Písm e svätom . 
Celú dôveru vložiť do Božích rúk, ako už bolo povedané, 
že v  tv o jich  rukách sú m oje osudy. Pane.

Vedomie, že s nam i kráča Boh, že riadi naše kroky 
a  určuje nám  roky, dáva nám  silnú nádej, že tento rok  bu
de lepší a požehnanejší.

T ri povzbudenia, pravidlá sv. Pavla nech sa stanú pre 
nás pevnou devízou na ceste k  dokončeniu šťastného tohto 
ro k a ! J e  to  program  svedom itej práce, b ra tsk e j znášanli
vosti, plnenia povinností a  šíren ia pokoja. Tento aktuálny 
apoštolát donáša šťastie a  požehnanie, lebo on predpokladá 
dobrý príklad všetkým , k to rí naň čakajú. — N aše pravé 
šťastie spočíva v  Bohu, v ktorého verím e a  v  neho dúfame.

„D aj mi. Pane, poznať, koniec m ôj a akáže je  m iera m o
jich  dní, aby som vedel, ako ja  pom inuteľný som " (Ž 38, 
5). — V novom  roku nový človek, s novým srdcom a so 
silnou nád ejou! Lodičke nového roka šťastnú plavbu! — 
Pán nech je  s nam i všetkým i!

Dionýz Tom ašovič



ZO ŽIVOTA EPARCH IE

V nedeľu 27. sep tem bra 1981 najdp. 
Mons. Já n  H irka navštívil obec H rab- 
ské, kde posvätil chrám  po vnútor
nej generálnej oprave. Pri te jto  prí
ležitosti slúžil sv. liturgiu a  kázal 
Slovo Božie za asistencie vdp. Euge
na Kočiša a  dp. Já n a  H rustiča.

V nedeľu 11. o k tó b ra  1981 pri prí
ležitosti chrám ového sviatku Pokrova 
Presv. Bohorodičky, navštívil najdp. 
Mons. Já n  H irka obec Snakov, kde 
posvätil chrám  po vonkajše j generál
nej oprave. Tiež slúžil sv. liturgiu a 
kázal Slovo Božie za koncelebrácie 
vdp. Eugena Kočiša a dp. Františka 
Dancáka, okr. dekana.

NAŠI JU B IL A N T I
V tom to m esiaci si svoje životné ju 
bileá pripom ínajú títo  vľd. duchovní 
otcovia:

P eter , Dudinský — 80 rokov od 
narodenia (21. I.), M ichal D žatko — 
40 rokov od narodenia (25. I.).

MNOHÁ JA  Ľ IT , BLAHA JA  ĽIT1

NAŠE HROBY 
Dňa 20. X . 1981 neočakávane usnul 
v Pánovi

o. ŠTEFA N  ŠTILICH A  
okresný dekan 

Trebišovského dekanátu. 
Zosnulý sa narodil 29. IX . 1922 v  Las- 
tovciach a na kňaza bol vysvätený 
25. V III. 1946. Ú činkoval vo farnosti 
Vyšný Orlík a  potom  v  Stanči, okres 
Trebišov, kde bo l adm inistrátorom  a 
okresným  dekanom  až do sm rti.

Pohrebné obrady v chrám e v Stan
či dňa 22. X. 1981 vykonal o. ordinár 
Mons. Já n  H irka za v eľke j účasti 
kňazstva a veriacich.

VIČNAJA JE M U  PA M JA Ť!

Dňa 23. októbra 1981 odovzdal 
svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi

o. ANTON M IHALOVIČ 
tit. kanonik, kňaz našej eparchie na 

odpočinku v  Košiciach.
Zomrel v 87. roku svojho života 

a 63. roku kňazstva.
Zosnulý sa narodil 24. IX . 1894 vo 

Viedni, ordinovaný bol 9. X II. 1917 a 
účinkoval vo farnostiach Ilnica, a od 
roku 1925 v Kuzm iciach, ako prvý 
farár novosystem izovanej farnosti 
Kuzmice.

Pohrebné obrady v košickom  chrá
me za účasti kňazstva a  tiež veria
cich. z Kuzmíc dňa 28. X. 1981 vyko
nal o. ordinár Mons. Já n  H irka  zá 
asistencie kňazstva. Pochovaný bol 
na verejnom  cintoríne v  Košiciach.

VIČN AJA JE M U  PA M JA Ť!

Z JANUÁROVÝCH VÝROČÍ
1. janu ára r. 1492 — pred 490 ro k 

mi — um rel LORENZO M ED ICI, ta 
liansky hum anista, spisovateľ (nar. r. 
1449).

1. janu ára 1782 — pred 200 rokm i 
um rel JO H A N N  CH RISTIA N  BACH, 
nem ecký barokový hudobný sklada
teľ, organista m ilánskeho dómu, n a j
mladší syn J .  S. Bacha, predchodca 
viedenského klasicizmu, autor 13 
opier, 90 symfónií, viacerých oratórií 
a i. (nar. r. 1735).

I . janu ára 1862 — pred 120 rokm i 
sa narodil P IE R R E  DE CO U BERTIN , 
francúzsky filozof a historik , zakla
dateľ novodobých olym pijských hier 
(um rel r. 1937).

6. januára r. 1852 — pred 130 ro k 
mi — um rel LO U IS BRA ILE, fran 
cúzsky zo staviteľ slepeckého písma 
(nar. r . 1809).

6. janu ára r. 1882 — pred 100 ro k 
mi — sa narodil IVAN OLBRACHT 
(vl. m. Kam il Zeman), český spisova
teľ, priekopník socialistického realiz
mu (um rel r. 1952).

8. januára r. 1642 — pred 340 ro k 
mi —  um rel GALILEO G A LILEI, ta 
liansky filozof, fyzik a m atem atik, 
m echanik a astronóm  (nar. r. 1564).

I I .  jan u ára  r. 1877 —  pred 105 
rokm i — um rel JA N KO  MATÚŠKA, 
štúrovský básnik, autor hym nickej 
básne „Nad T atrou sa blýska (nar. r. 
1821).

15. januára r. 1622 — pred 360 
rokm i — narodil sa JE A N  BA PTISTE 
PO Q U ELIN -M O LIÉRE, francúzsky 
dram atik a herec (kom édie: Smiešne 
preciózky. Škola mužov. Škola žien, 
T artu ffe, Lakom ec, Chudák manžel, 
Scapinove šibalstvá. Lekárom  proti 
sv o je j vôli. Zdravý nem ocný a  i.); 
um rel r. 1673).

16. janu ára r. 1847 — pred 135 
rokm i — v H lbokom  (okr. Senica) 
sa narodil SVETOZÁR HURBAN-VA- 
JAlsíSKÝ, národný buditeľ, básnik, 
spisovateľ a red aktor N árodných no
vín (zbierky: T atry  a m ore. Spod ja r 
ma, V erše ; rom ány: Suchá rato lesť. 
Koreň a  výhonky. K otlín ; novely: 
Búrka v  zátiší. Ľalia, Letiace tiene, 
Pustokvet, B lížence; cestopisy. Zápis
ky z tichého domu a i . ; um rel r. 1916).

16. janu ára r. 1847 — pred 135 
rokm i — narodil sa KÁLMÄN MIK- 
SZÁTH, m aď arský kritickorealistický 
sp isovateľ (novela: Slovenskí rodáci; 
diela o živote v hornom  U horsku: 
Posledný hradný pán. Podivné m an
želstvo, Gavalieri, Dáždnik sv. P etra  
a  i.); nar. r . 1847.

16. januára r. 1957 — pred 25 ro k 
m i —  um rel ARTURO TOSCANINI, 
taliansky dirigent, jeden z najväčších

dirigentov všetkých čias (nar. r. 1867).
19. januára r. 1877. — pred 135 

rokm i — sa narodil FRÁŇA ŠRÁ- 
M EK, nár. umelec, český básnik a 
spisovateľ (umrel r. 1952).

21 . januára r. 1862 — pred 120 
rokm i — umrela BOŽENA NÉMCOVÁ, 
rod. Barbara Panklová, česká spiso
vateľka, autorka „Babičky“ (nar. r. 
1820).

21. januára r. 1872 — pred 110 
rom i — umrel FRANZ GRILLPAR- 
ZER, rakúsky dramatik (drámy: Pra
m atka, Sapfo, Vlny mora a lásky. 
Zlaté rúno. Šťastie a pád kráľa Ota- 
kara. Spor bratov v rode Habsbur
gov, Sen životom, Libuša; veselohra 
Beda tomu, kto luhá); nar. r. 1791.

24. januára r. 1852 — pred 130 
rokm i — vo Viedni umrel JÁN KOL- 
LÄR, básnik, vydavateľ slovenských 
ľudových piesní a hlásateľ slovanskej 
vzájom nosti (nar. r. 1793).

24. januára r. 1947 — pred 35 r<>k- 
m i — um rel FE L IX  TIMMERMANjS, 
flám sky spisovateľ (Súmraky smrti, 
Sedliacky žalm. H arfa sv. Františka); 
nar. r. 1886.

25. janu ára r. 1742 — pred 240 rok
m i um rel EDMUND HALLEY, an
glický astronóm , pozorovateľ komét 
(nar. r. 1656).

29. janu ára r. 1782 — pred 200 rok
mi — sa narodil DANIEL FRANCOIS 
E SPR IT  AUBER, francúzsky hudobný 
skladateľ, autor 45 opier (Fra Diavo- 
lo. N em á z Portici a i.); umrel t. 
1871.

29.januára r. 1797 — pred 185 
rokm i — sa narodil GAETANO DO- 
N IZ ETTI, taliansky hudobný sklada
teľ, autor vyše 70 opier (Lucia di 
Lam m erm oor, D céra pluku. Nápoj 
lásky, D on Pasquale a i.); umrel r. 
1848.

29. januára r. 1912 — pred 70 rok
mi v B ystre j (okr. Banská Bystrica) sa 
narodil FRAN TIŠEK ŠVANT^ER, 
spisovateľ (zbierka noviel Malka; ro
m ány: N evesta hôľ. Život bez konca); 
um rel r. 1950.
29. januára r. 1907 — pred 75 rok
mi— v Štefultove pri Banskej Štiav
nici sa narodil JO Z E HORÁK, spiso
vateľ, laureát štátnej ceny (poviedky 
pre m ládež: Pionierske srdce, A kto je 
viac. Sto kociek cukru. Na baňu klo- 
pajú. Červená šatka, biely mak; ro
m ány: H orou pieseň šumí. Kremnic
ký zlatý človek a i. ) ;  umrel r. 1974.

31. januára r. 1797 — pred 185 
rokm i — sa narodil FRANZ PETER 
SCH UBERT, rakúsky romantický hu
dobný skladateľ, učiteľ hudby v ro
dine grófa Esterházyho v Želiezov
ciach, autor vyše 600 piesní, 8 sym
fónií a  i. (umrel r. 1828 vo Viedni).
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