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Krásnobradská monastierska ikona z r. 1769 od jerom onacha Michala Tadeja 
Spalinského, OSBM obnovená r. 1972 akad. maliarom M. Jordánnm. — Fort o :
o. f. Cverčkn, údaje o. A. Janočko.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Večiereň

Pôvodne Služba Božia sa odbavovala večer, pretože Posledná 
večera — prvá Božia Služba na zemi — bola večer, a tiež preto, 
že večer prví kresťania boli voľní od práce a mohli sa zúčastniť 
na bohoslužbe. Keď Službu Božiu preniesli z večerných hodín na 
ranné, vytvorila sa ako večerná modlitba naša večiereň.

Ako vyzerala pôvodná večiereň, o tom máme vedomosti zo 
4. storočia. Pôvodne večiereň sa skladala zo žalmov a modlitieb 
a neskoršie bola doplnená skladbami svätých mužov. Tak sv.

(Pokračovanie na 5. str.)

O MODLITBE

Kto na ceste  spasenia a  duševnej 
dokonalosti pevne a úspešne chce 
napredovať, ten má byť mužom mod
litby. Bez modlitby dušu neuchránime 
a duševnú dokonalosť nedocielime.

Nevyhnutná m ilosť a pom oc Božia 
je účelom  pre tých, ktorí o  to pro
sia. Sv. Tomáš Akvinský učí: „Už 
i preto je povinný každý človek  sa 
cvičiť v prosebných modlitbách, le 
bo povinný je získať s i duševné ima
nia, ktoré jedine Boh udeľuje a kto
ré len  úpenlivými prosbami môžeme 
získať. Veď Kristus Pán nás napo
mína: „Potrebné je stále sa modliť 
a nikdy neprestávať“ . (Lk 18. 1 .)“ 
Bedlite a modlite sa, aby ste ne
upadli do pokušenia. (Mt 26. 41.) 
Apoštol národov viackrát nás vyzý
va k modlitbe: „Neprestajne sa mod
lite! Za všetko vzdávajte Bohu vďa
ky, lebo on si to  žiada od vás všet
kých, v Kristu Ježišovi. (Sol I. 5.
16.—17). „Buďte vytrvalí v m odlit
be. Bedlite pri tom a dobrorečte.“ 
(K ol 4. 2.) Bez modlitby kresťanskú 
duševnú dokonalosť docie liť nem ôže
me. Na modlitbe sa zakladá život 
duše a jej sila. Sv. Ján Zlatoústy učí: 
„Každý zaiste je presvedčený v tom, 
že bez častej modlitby nie je mož
né zbožne žiť a  v cnostiach vytrva
lým byť. Lebo ako by sme sa mohli 
cvičiť v cnostiach bez toho, aby sme 
útočište hľadali u Toho, od  ktorého 
získavame každú silu.“

Anjelský učiteľ, sv. Tomáš Akvin
ský, poznamenáva, že najhlavnejším 
predmetom našich modlitieb majú 
byť duševné statky. Pretože sú to 
také statky, ktoré slúžia pre naše 
dobro a k najväčšiemu dobru, k Bo
hu nás vedú. Preto naše túžby a 
modlitby nech budú na to zamerané.

Okrem duševných statkov i dočas
né statky môžu byť predmetom na
šich modlitieb, ale je to len druho
radá vec, ako sv. Tomáš konštatuje. 
I podľa Krista Pána v prvom rade 
máme hľadať kráľovstvo nebeské a 
jeho pravdy. Ostatné sa pridá. 
(Mt 6, 33.) Podľa sv. Tomáša za 
dočasné statky a  prirodzené dobrá sa 
modlime len pod tou podmienkou, 
keď slúžia i na slávu Božiu a nie sú 
škodlivé pre spásu našej duše.

Predmetom našich modlitieb môžu 
byť i potreby našich blížnych, lebo 
ako dobrí kresťania sme povinní 
modliť sa i  za ich dobro a spásu. 
Sv. Jakub apoštol nás na to napomí
na: „  . . .  druh za druha sa m odlite“ . 
(Jak 5, 16.).

(Pokračovanie na 5. str.)



M O Z A I K A  N Ä Š H O  Ž I V O T A
Zima síce ešte nekončí svoju vládu, ale druhý mesiac roka už predzvestuje, že nie je ďaleko 

čas, keď  sa roztopia ľady, keď  vykuknú — ešte  spod snehovej prikrývky — svoje nesmelé hlávky 
ohlasovateľky jari, snežienky a na nárožiach m iest nám ich ponúknu ešte do teplého zababušené 
kvetinárky.

Ešte je oficiálne zima, ešte je mesiac do jari, ale už vo ózduchu cítií, že nepotrvá dlho, a dni 
sa podstatnejšie začnú dĺžit a večery budú neskoršie. Naši poľnohospodári nezaháľali ani v zime 
a robili potrebné práce na poľnohospodárskych kultúrach, nakoľko to len počasie dovolilo, ale 
hlavne pripravovali všetku potrebnú techniku, aby  — až príde ten očakávaný čas jarných prác
— mohli vyjsť so všetkým tým, čo je potrebné, aby zem prijala osivo pre novú úrodu.

Poľnohospodári sa na tieto úlohy, ktoré ich už-už čakajú, pripravovali veľmi svedomito. Už 
aj preto, že vlaňajšia úroda bola slabšia a je teda čo doháňaf. Veď smernice plánu na roky 1981 
—1985 stanovujú, aby sa dosiahla sebestačnosť v obilninách. Svoje pri vlaňajšom menej úrodnom 
roku urobilo počasie, ktoré je  v tomto sektore rozhodujúcim činiteľom. Pamätáme sa — čo star
ší — ako sa takéto menej úrodné roky odrážali v časoch súkromného hospodárenia, ako niektoré 
roľnícke rodiny, ak sa im neurodilo, vyšli takmer na mizinu.

Socialistická družstevná poľnohospodárska veľkovýroba odstránila tento moment, lebo jednak 
modernou technikou a metódami zabezpečuje optimálne výnosy, jednak dbá, aby aj pri menšej 
úrode bolo dostatok chleba pre všetkých. Neraz aj za cenu obetí, keď  sa obilie musí doviezí. 
Dobro človeka je však v socialistickom spoločenskom  zriadení na prvom mieste.

Tieto skutočnosti a istoty, aké má náš občan, si zvlášť pripomenieme pri oslave februárových 
udalostí, keď  v pamätnom roku 1948 sa uchopil moci vo svojej krajine pracujúci ľud. Stalo sa tak 
takmer tri roky po oslobodení našej vlasti, c ez  ktoré predstavitelia niektorých politických strán 
vyvíjali maximálne úsilie, aby zvrátili vývoj udalostí a potlačili vôľu ľudu. Kalkulovali s tým, že 
sa im podarí orientovať náš štát na kapitalistické štáty, a preto sa snažili oslabovať naše spoje
necké zväzky so Sovietskym zväzom.

Inou formou ich taktiky bolo oživovať súkromné podnikanie, nechať fungovať súkromné pod
niky, továrne, v ktorých pracujúci človek odovzdával svoju statočnú prácu, ale z jej nadhodnoty 
sa obohacovali tí, čo vlastnili podniky. On nebol účastníkom na výnosoch, nepodieľal sa na zisku, 
potrebovali ho len na úmornú, ťažkú prácu.

Naši pracujúci si však dobre uvedomovali, čo  im hrozí. Poznali pomery v predmníchovskej fe- 
publike, keď  bolo nedostatok pracovných príležitostí, keď  mnohí naši museli odchádzať za prá
cou do ďalekej cudziny, keď  sa žilo na kamenistých políčkach, ktoré dávali iba málo čierneho chle
ba. Poznali naši ľudia, aký to bol život. Preto v oných februárových dňoch roku 1948 odpove
dali na machinácie reakčných ministrov vzácnou jednotou a zasadili ich plánom smrteľný úder.

Radi si to pripomíname. Starší si na to pamätajú, mladí si iste radi prečítajú, aby poznali 
z koľkých zápasov a bojov povstal náš dnešný život. A pripomínať to treba, veď žijeme vo svete, 
ktorý ešte zďaleka nie je pokojný. Vo svete, kde práve tie sily, ktoré chceli zaviesť našu krajinu 
do jarma kapitalizmu, hazardujú so životom ľudstva, keď sa neštítia hovoriť o možnej jadrovej voj
ne, keď  sa neštítia tvrdiť, že ich neutrónová bomba je humánna, lebo neničí stavby, iba ľudí. Koľko 
cynizmu je v takých slovách!

Preto sa ozvalo všetko mierumilovné ľudstvo, preto aj naši otcovia ordinári vyjadrili vo vy
hlásení, ktoré priniesla cirkevná tlač, solidaritu so všetkými tými, ktorí sa usilujú o zachovanie 
mieru, ktorý je jedinou možnou alternatívou pre ľudstvo, ktoré nechce vojnu, nechce krviprelieva
nie. Aj naši duchovní a veriaci to vyjadrili a vyjadrujú a potvrdzujú svojou statočnou prácou.

Práca je našou odpoveďou na cynické slová strojcov novej vojny. Práca, ktorú nám ukladá 
náš 7. päťročný plán i smernice pre rozvoj národného hospodárstva na roky 1981—1985. Práca, 
ktorá vytvára hodnoty, je  tým kľúčom, ktorý nám umožní otvoriť dvere bohatej pokladnice našich 
hodnôt, ktoré vytvárame svojimi rukami a svojím umom, ktoré dvíhajú vždy vyššie latku našej 
životnej úrovne.

Už keď  sme začínali nový rok, už vtedy sm e si povedali, že chcem e od jeho prvých dní byt 
každý jeden dobrým hospodárom na svojom pracovisku. Že chcem e dobre využiť dni, ktoré sa nám 
ponúkajú, že ani jeden z nich nechcem e hriešne premárniť. Pripomíname si to i teraz, veď úlohy, 
ktoré sú pred nami, sú nemalé a od nás závisí, či ich realizujeme. Podiel každého jedného je 
tou prepotrebnou tehličkou tej veľkej stavby, ktorú budujeme, nášho šťastného života. Každá zlá 
práca, každý oneskorený príchod do nej, každý nepodarok, ktorý by sme vyprodukovali, ochu
dobňuje nielen podnik, ale aj nás samých, lebo ochudobňuje spoločnosť, ktorú tvoríme.

Modli sa a pracuj, je krásne benediktínske heslo, heslo toho, ktorý je spolu so sv. Cyrilom 
a Metodom, našimi vierozvestcami, patrónom Európy. Modli sa a pracuj je  a má byt aj naším 
heslom. Kto dobre pracuje, ten sa modlí. Posväcujme svoju prácu modlitbou a robme tak, aby na
ša práca vydávala svedectvo o našej statočnosti. A nielen vtedy, keď robíme diela, ktoré každý 
vidí, ale aj tie práce, ktoré sú napohľad nepatrné, drobné. Ale či celý  život nepozostáva z malých 
vecí? Ci tá veľká životná mozaika neskladá sa z drobných kamienkov, ktoré sú veľmi dôležité?! 
Modlitbou a prácou si pripravíme i blaženú večnosť, ktorú sľúbil Pán všetkým tým, čo ho milujú.

(OM)



Vojna je hrozný zločin proti človeku
Vyhlásenie účastníkov rozšíreného federálneho 

výboru Združenia katolíckych duchovných 
Pacem in terris ČSSR v Banskej Bystrici 

dňa 12. novembra 1981
V historicky známej Banskej Bystrici zhrom aždili sme 

sa za účasti našich otcov  biskupov a ordinárov my českí 
a slovenskí kňazi združení v Pacem in terris, aby sme sa 
zamysleli nad svojou desaťročnou činnosťou, ktorá nás 
utvrdila v tom, že nami nastúpená cesta je  správna. A pre
to si dávame do ďalšieho desaťročia mnoho dôležitých 
úloh pre dobro cirkvi a  našej vlasti.

Sme dobrovoľným spoločenským  a záujmovým hnutim, 
ktoré nadväzuje na tradície a vlasteneckú prácu bývalého 
mierového hnutia katolíckeho duchovenstva a v duchu 
hesla „slúžiť a pomáhať“ budeme zintenzívňovať svoju čin 
nosť v prospech ľudu našich bratských národov.

Usilujeme sa o to, aby sme na základe Kristovho učenia 
o láske k blížnemu a z koncepcie ideovej náplne Združe
nia a zo skúsenosti svojej desaťročnej činnosti prispievali 
k vytvoreniu blahobytu, šťastia a všeobecného dobra náš
ho ľudu. Ako českí a slovenskí käazt, ktorí sme vyšli z ľu
du, cítime potrebu plnej angažovanosti na Jeho rozvoji 
a šťastí. Preto ako občania socialistickej vlasti pokladáme 
za povinnosť podporovať všetko budovateľské úsilie našej 
krajiny.

Združenie sa rovnako zasadzuje za vytváranie dobrých 
vzťahov medzi cirkvou a štátom na zásadách vzájomného 
pochopenia a dôvery. Vážime si to, že spoločnosť našu 
prácu oceňuje a dáva našim veriacim dostatočný priestor, 
aby mohli uspokojovať svoje náboženské presvedčenie. 
Podieľame sa s naším ľudom na spoločných plodoch práce 
a ako občania máme radosť z  úspechov, ktoré na poli 
sociálnom, ekonomickom a mierovom naša socialistická 
vlasť vykonala.

Teraz, keď je nad našou planétou vyvolávaný prízrak 
jadrovej skazy, ked sa vinou Reaganovej administratívy 
stupňuje napätie a zhoršuje medzinárodná situácia, ne
môžeme my, katolícki duchovní, stáť mlčky stranou. Roz
kaz na výrobu neutrónových zbraní, teória možnosti lo 
kálnych atómových vojen, najmä v Európe, a  zmrazenie 
všetkého, čo bolo dosiahnuté na poli uvoľňovania vojen
ského napätia, je výsmechom ľudskosti. Pápež Ján XXIII. 
vo svojej encyklike Mier na zemi volá: „Kto by si. neže
lal najvrúcnejšie, aby bolo odstránené nebezpečenstvo voj
ny, aby sa mier zachoval a viacej upevňoval? Nič nie je 
stratené mierom. Všetko možno stratiť vojnou.“ 

Podporujeme preto mierové návrhy ZSSR z posledných 
dni. Stotožňujeme sa so  všetkými ľuďmi dobre) vôle, ktorí 
milujú život a myslia na budúcnosť, že treba klásť rozhod
ný odpor všetkým podnecovateľom vojenskej konfrontácie.

Vedomí si vážnej zodpovednosti pred Bohom a ľudstvom 
núti nás naše svedomie vyhlásiť na tomto slávnostnom 
zhromaždení, že vojna je hrozný zločin  proti človeku a 
treba ho s rozhodnosťou a bez váhania odsúdiť.

Desať rokov angažovanej činnosti Združenia nám potvr
dilo, že naša práca je jedine správna. Smeruje k jednému 
cieľu — k blahu nám zvereného veriaceho ľndu, k  pro
spechu našej vlasti a k posilneniu boja za mier. Preto 
z tohto miesta oslovujem e všetkých našich spolubratov 
a znovu naliehavo opakujeme: Chceme spolupracovať so 
všetkými, ktorým sú myšlienky mieru nadovšetko drahé, 
b vyzývame ich, aby v tomto vznešenom úsilí tak praktic
ky prejavili svoje kňazské zmýšľanie. Utvrdzuje nás i sv. 
Pavol, keď o kňazoch hovorí: „Prekrásne sú nohy tých, čo 
zvestujú pokoj a blaho“ ( Rim 10, 15).

Sme presvedčení a plní optimizmu, že napokon sa nájde 
cesta k trvalému mieru a že národy „z m ečov svojich 
ukujú si radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti 
národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju“  (Iz 
Z, 4)._______________________________ __________________________

KU DŇU BOJA PROTI KOLONIALIZMU
Vo februári, v mesiaci, keď si pracujúci našej vlasti 

pripomínajú svoje víťazstvo v  roku 1948, keď definitívne 
prešla moc do ich rúk, v tom istom, mesiaci demokratická 
svetová verejnosť slávi aj Medzinárodný deň boja proti 
kolonializmu.

Je to deň, pri ktorom myslíme na všetkých tých našich

ľudských bratov a  sestry, ktorí ešte aj v tomto atómovom 
veku, v XX. storočí, žijú pod jarmom vykorisťovateľských 
systémov a vinoiu ich vládcov nedosiahli svoju národnú 
slobodu.

Kolonializmus má síce čoraz menej miesta na mape na
šej planéty, ale stále sa ešte nevzdáva, stále gniavi a zo
tročuje a vindikuje si právo vládnuť, kým pracujúcim pri
sudzuje iba povinnosť pracovať a poslúchať.

Aj dedičstvo kolonializmu je smutné. Ešte dlho potrvá, 
kým a jr tie krajiny, ktoré už zhodili zo seba jarmo kolo
nializmu, budú m ôcť držať krok s vyspelými krajinami 
sveta. Veď kolonializmus sa postaral o  vykorisťovanie du
chovné i hmotné. Nešíril osvetu, ale podporoval rast ne
gramotnosti. Nestaval nemocnice, ale nechal ľudí trpieť 
a umierať. Nedával pracovné príležitosti a ked dal, tak 
pracujúcich  vydieral až do špiku.

Preto v  Medzinárodný deň boja proti kolonializmu po
zdravujeme všetkých našich ešte pod jarmom kolonializ
mu a neokolonializmu úpiacich bratov a sestry a žičíme 
im, aby sa vymanili zo zvieracej kazajky, ktorá ich dusí 
a vyšli ína výslnie slobody. (o f)

Sú celkom také ako naše deti. Ihravé, šantivé__ Svie
tia im očká, búšia srdiečka. Ale nie všetky majú čo  jesť, 
nie všetky majú šaty a topánky, lebo koloniálny systém 
nehľadí na ich šťastie a  neum ožňuje ich rodičom , aby im 
mohli položiť denne na stôl dosť chleba a toho všetkého, 
čo  majú všetky deti na svete tak rady . . .

ATANÁZ VEĽKÝ
(D okončenie)

O tri roky po Nicejskom koncile roku 328 zom rel ale
xandrijský patriarcha Alexandier. Umierajúc za svojho 
nástupcu menoval Atanáza. Atanáz sa bál prevziať taký 
vysoký cirkevný úrad, veď vtedy mal len 28 rokov, preto 
utiekol z Alexandrie. Avšak veriaci Alexandrie ho chytili 
a priviedli späť. Tak sa Atanáz stal patriarchom Alexan
drie. K jeho patriarchátu patrilo 9 m etropolitov a 103 
biskupov.

Atanáz ako patriarcha sa vydal na cestu, aby navštívil 
svoje biskupstvá, aby posilnil veriacich  vo viere. Súčasne 
menoval biskupa pre Etiópiu, ktorá vtedy prijala kresťan
stvo. Svoju cestu zavŕšil návštevou thébskych pustovníkov.
V ústrety mu vyšiel svätý Pachomius so všetkými pustov
níkmi spievajúc žalmy.

Veriaci pozerajúc sa na svojho patriarchu videli pred 
sebou askéta, človeka slabého na tele, avšak silného du
chom , č o  sa najviac prejavilo neskoršie. „Atanáz bol dob
rosrdečný, lahodný, m ilosrdný, priateľský a milý v rozho
vore a ešte milší vo svojich  skutkoch; vyzeral ako anjel 
a bol anjelského charakteru. Všetkých učil svojím prí
kladom, takže učiť slovam i už veľa nepotreboval. Bol 
ochranom zarmútených a trpiacich, oporou slabých, uči



teľom a vodcom  mládeže, otcom  chudobných a sirôt, o  kto
rých  aa najviac staral.“  — tak ho opísal sv. Gregor Na- 
ziánsky.

Arius, odsúdený prvým všeobecným  koncilom  t  Nicei 
prebýval vo  vyhnanstve. AvSak jeho prívrženci hlavne bis
kup Nikomédie Eusébius, ktorý mal vplyv na cisára Kon
štantína Veľkého vym ohli preňho slobodu a on sa usíd
lil v Alexandrii. Ariáni prosili patriarchu Atanáza, aby 
prijal Ária do Cirkvi. Atanáz sa domáhal, aby Arius uznal, 
že jeho učenie je bludné, odvolal ho a kajal sa. A keď to 
Arius neurobil, Atanáz nechcel mať nič spoločného s blu
dárom. Vtedy ariáni začali otvorený boj proti Atanázovi 
snažiac sa nielen odstrániť ho zo stolca  patriarchu, ale ho 
a j vyhnať z Alexandrie. Falošne obvinili Atanáza u cisá
ra, že zobral cirkevné peniaze a  dopustil sa zločinu.

Cisár rozhodol, že vec Atanáza posúdi súd biskupov.
Súd biskupov sa zišiel do Tyru. Dostavil sa a j Atanáz. 

Ariáni vedeli, že medzi veriacim i je chýr o svätosti Ata
náza, ktorý aj robí zázraky. Preto sa rozhodli pošpiniť ho 
jtred veriacim i ako človeka nemravného. Priviedli na súd 
akúsi ženu, ktorá mala o všetkom svedčiť.

— PriSiel ku mne Atanáz, — sťažovala sa na súde pred 
biskupmi plačúc žena. — Ja som  ho privítala, ako sa sluší 
a on využil toho, že som bola v dome sama, znásilnil ma...

Žena hlasité plakala.
Atanáz stál za dverami v susednej komnate a počúval 

obžalobu. Pri ňom stál jeho kňaz Timotej. Ten, keď  po
ču l takú lož, zrazu otvoril dvere a postavil sa pred ženu.

— 2ena, — povedal prísne, — ja som ťa znásilnil ako 
tvrdíš? Povedz ihneď, ja som to?

— Ano, tento ma znásilnil, — obrátila sa k sudcom 
žena, — jeho som prijala do domu, tento ma pozbavil čis
toty . . .

Sudcovia, počúvajúc všetko, začali sa smiať. Tá žena 
nikdy nevidela Atanáza. A ariáni vidiac, že vyšla najavo 
ich lož, rýchla vyviedli ženu zo zasadačky.

Súd biskupov ospravedlnil Atanáza. Vtedy ariáni znovu 
falošne nahovorili cisárovi, že Atanáz zakázal posielať 
z Alexandrie do Carihradu obilie a  navádzal veriacich, 
aby neplatili štátnu daň. Cisár uveril klebetám a dal prí
kaz odviesť Atanáza do vyhnanstva. Bol rok 335. Atanáza 
odviedli do vyhnanstva do Trieru v Gallii. Ariáni sa rado
vali, slávnostne uvádzali Aria do konštantinopolskéha 
chrámu, kde z príkazu cisára ho patriarcha mal prijať do 
Cirkvi a m ali spolu slúžiť Službu Božiu. Avšak zrazu Arius 
Vjystúpil z procesie pre telesnú potrebu. Keď sa dlho 
nevracal, išli za ním a našli ho mŕtveho. Vyšli z neho 
črevá. Bol rok 336.

Atanáz prebýval vo vyhnanstve v Gallii. Tam mu pom á
hali tam ojší kresťania a on tam napísal životopis svätého 
Antona, pustovníka. Vo vyhnanstve bol Atanáz dva roky 
a vrátil sa do Alexandrie roku 337, po smrti cisára Kon
štantína Veľkého. Jeho návrat potešil biskupov, kňazstvo 
a veriacich. Avšak Ariov nástupca biskup Nikomádie Eusé
bius presvedčil mladého cisára Konštantína II., že Atanáz 
je zločinec a je nepriateľom cisára. Bol veľkonočný týždeň 
roku 340. Patriarcha Atanáz odbavoval v chrám e polnočnú 
bohoslužbu, keď do chrámu vtrhlo vojsko, aby Atanáza 
uväznilo. V chrám e nastal rozruch, zhasli sviečky a v 
tmavej noci Atanáz, krytý veriacimi, pretlačil sa cez kruh 
vojakov a u š ie l. . .  Teraz Atanáz utekal do Ríma. A vojsko 
násilne posadilo na stolec patriarchu v Alexandrii ariána 
Gregora Kappadoka. Pravoverní odm ietli chodiť na boho
služby k ariánom a schádzali sa na modlitby na cintoríne 
alebo v poli. A Atanáz z cesty  svojim i listami udržiaval 
pravú vieru u biskupov, kňazstva a veriacich.

Pápež Július I. zvolal synodu biskupov, ktorá mala posú
diť vec Atanáza. Boli povolaní a j ariáni, avšak oni sa ne
dostavili. Synoda vypočula Atanáza a vyhlásila ho za ne
vinného. Zasadla ešte synoda v Sardike (teraz — Sofia 
v Bulharsku), na ktorej boli a j ariáni: a tá tiež potvrdila 
rozhodnutie rímskej synody. Hoci Atanáz bol ospravedl
nený, na svoj stolec sa nemohol vrátiť, pretože cisár Kon
štantín II. podporoval ariánov. Až keď sa do veci zamie
šal západorímsky cisár Konštanc, brat Konštantína, po
sledný dovolil, aby sa Atanáz vrátil do Alexandrie na 
svoj stolec. Tak po Ôsmich rokoch vyhnanstva Alexandria 
znovu vítala svojho patriarchu Atanáza.

Avšak Atanáz aj teraz len trošku žil v  pokoji. Nové 
udalosti priniesli nové ťažkosti na Cirkev a na Atanáza. 
Cisár Konštantín II. po smrti cisára Konštanca stal sa 
vládcom  Východu a  Západu. Ariáni vtedy znovu nahovo

rili cisára, aby Atanáza z  Alexandrie vyhnal. Vtedy cisár 
Konštantín II. zvolal dve západné synody v Arles a Milá- 
ne a pod hrozbou meča prinútil západných biskupov, aby 
Atanáza odsúdili. Hrozbe cisára sa nepoddali len pápež 
Liberius, nástupca pápeža Júliusa, ďalej storočný biskup 
Hozius z Kordoby v Španielsku a ešte štyria biskupi, kto
rých  všetkých odviedli do vyhnanstva. Cisár prikázal 
Atanáza uväzniť. Atanáz znovu musel utekať a sa skrý
vať. Vtedy zapísal do svojho denníka:

„Znovu prišli do Alexandrie ariáni s cieľom nás zabiť. 
A to, čo sa stalo, bolo strašnejšie od všetkého predošlého. 
Pravoverných biskupov viedli do vyhnanstva zviazaných. 
Do večného vyhnanstva odsúdili viac ako tridsať bisku
pov. Tak ich mučili, že jedni zom reli po ceste, iní vo vy
hnanstve. Uväznili pravoverné panny, pálili ich ohňom 
nútiac ich uznať a vyznávať blud, rozkrádali majetok pra
voverných, bili ich, takže veľa z nich zomrelo. Niektorí 
veriaci zanechávali svoje domy a utekali a iní začali ti
chý odpor. Nechodili do chrám ov obsadených ariánmi, ale 
schádzali sa na modlitbu na cintorínoch. Keď sa o tom 
dozvedeli ariáni, posislali iná nich vojsko, ktoré ich nemi
losrdne bilo a m u č ilo . . .  Mŕtvoly umučených pravover
ných aepovolovali odovzdávať rodine, ale ičh vojaci kdesi 
odvážali a zakopávali, aby ich veriaci nenašli a nevyhlá
sili za svätých . . .  A č i možno z celej zeme vziať a zničiť 
pravdu? . . . "

Bol to rok 3S6.
Atanáz sa skrýval a listami posilňoval veriacich. Písal 

a tieto jeho listy boli jeho zbraňou. Nemohol hovoriť, ale 
mohol písať. Jeho pastiersky list biskupom chodil z rúk 
do rúk.

„Pred Ježišom Kristom videl svet veľa vladárov a moc
ných ľudí. Pohanskí filozofi napísali veľa spisov na 
vysokej um eleckej úrovni. Ktoré z nich boli také úspešné 
ako kríž Kristov?“

„N ič nás neprinúti odlúčiť sa od lásky ku Kristovi, hoci 
by falošní učitelia nám hrozili smrťou! — opakovali ve
riaci slová z listu Atanáza.

A Atanáz skrývajúc sa písal knihy. Tieto šli z rúk do 
rúk. Medzi nimi boli „Tri hlavné reči proti ariánom“ . Bo
lo  to objasnenie nicejského vyhlásenia na základe Svätého 
písma a spisov svätých Otcov.

Šesť rokov sa skrýval Atanáz v púšti Líbye. Sám skrytý, 
svojimi listami a knihami bojoval proti ariánom. Cisár vy
písal na jeho hlavu veľkú odmenu. Pritom cisár podporo
val ariánov. Takmer celú Cirkev urobil ariánskou. Takmer 
všetci pravoverní biskupi boli vo vyhnanstve.

Avšak roku 361 cisár neočakávane zomrel a nastúpil no
vý cisár Julián, neskoršie nazvaný Apostatom. Julián v ná
deji, že kresťania sa sami zničia náboženskými rozpormi, 
pustil biskupov z vyhnanstva na slobodu. Tak po šiestich 
rakoch Atanáz sa znovu vrátil na stolec patriarchu. Veria
ci s radosťou objímali svojho biskupa, patriarchu.

Keď Julián posilnil svoju vládu, verejne pred vojskom 
sa odriekol od Krista a poklonil sa modlám. Vydal príkaz 
znovu otvoriť pohanské svätyne. Tiež dal príkaz odstrániť 
Atanáza. Atanáz znovu utiekol, aby sa nedostal do žalára.

Avšak Julián do roka zahynul. Po ňom sa stal cisárom 
Jovinián a Atanáz znovu mohol obsadiť svoj stolec. Avšak 
aj Julián vládol len sedem mesiacov a cisárom sa stal Va
lení, arián. Tento cisár povyháňal pravoverných biskupov 
a prikázal chytiť a j Atanáza. Atanáz znovu utiekol. Už 
piaty raz mal ísť do vyhnanstva. Teraz sa za štyri mesiace 
skrýval v hrobke svojho otca. Avšak teraz už veriaci Ale
xandrie nevydržali. Pohrozili cisárovi povstaním. Cisár 
videl, že nad ríšou visí hrozba vnútornej vojny, nastrašil 
sa a dovalil, aby Atanáz zaujal svoj stolec patriarchu.

Tak Atanáz po mnohých trápeniach už ako starec se
dem posledných rokov svojho života prežil na svojom 
stolci v tichosti a pokoji.

Atanáz bol 45 rokov biskupom-patriarchou. Za tento čas 
bol päťkrát vo vyhnastve, ktoré spolu trvalo dvadsať ro
kov. Napriek tomu svoju životnú úlohu splnili. V jeho ži
vote boli roky, keď sa zdalo, že celý kresťanský svet je 
ariánsky. V Carihrale v priebehu štyridsiatich rokov všet
ky chrámy boli v rukách ariánov. A proti všetkému arián- 
stvu viedol boj slabý Atanáz. Napriek tomu nepoddal sa 
sile ariánov a vyšiel ako premožiteľ. Atanáz — to je naj
väčší muž svojho času a  jeden z najväčších cirkevných 
vodcov  všetkých čias. Nazývajú ho stlpom a učiteľom Cir
kvi otcom  pravovem osti, Veľkým.



(Dokončenie z 1. aťr.)
Auxentius (t4 7 0 ), zložil „tropáre“ na oslavu Božiu, apoštolov, 
mučeníkov, sv. Roman Sladkopevec (V.—VI. stor.) zložil „kon- 
dáky“, a potom obohatil večiereň svojimi dielami sv. Sofron Je
ruzalemský ( t 638), sv. Andrej Krétsky ( t 740), sv. Ján Damas
cénsky [+753), sv. Kozma Majumský (+760), sv. Štefan Savaita 
(+794), sv. Teodor Studita (+826), sv. Teofan Načertaný (+845) 
a Jozef Piesňopevec (+886) — to všetko tvorcovia stichir na 
rôzne sviatky.

Večiereň sa sformovala v najvýznamnejšom centre východného 
mníšstva kresťanského staroveku v kláštore sv. Sabu blízko Je
ruzalema a mnísi studiti sa postarali o to, aby sa tento obrad 
upevnil stálymi predpismi. Tieto predpisy spísali v knihe zvanej 
„Ipotiposis“, to znamená — ústav. Svojimi obradnými formami 
večiereň dosiahla vrcholu velebnosti v chráme sv. Sofie v Kon- 
štantinopole a tak prešla k nám.

Večiereň má byť trvalou bohoslužbou v sobotu večer a v ne
deľu poobede, ako tiež v predvečer sviatkov a poobede v sviat
ky. O tom takto hovorí sv. Bažil Veľký: „Keď sa skončí deň, treba 
poďakovať Bohu za všetko, čo nám dal, a za to, čo sme dobrého 
urobili. Tiež treba vyznať aj naše viny, lebo — či sme sa previ
nili vedome alebo nevedome skutkom, slovom alebo len myšlien
kou — za všetko treba odprosiť Boha v modlitbe“ .

Večiereň má tri časti: Prvá časť — to je oslava Boha Stvorite
ľa, Darcu dobrodení; Druhá časť — je vyslovením prosieb; Tre
tia časť — je kajúcnou.

Prvá časť večierne:
Začína sa večiereň vyhlásením kňaza: „Blahosloven Boh 

naš. . — táto obyčaj sa ustálila na prelome 8.—9. storočia, 
aby sa. tak odlišoval počiatok na všetkých bohoslužbách od po
čiatku Služby Božej. A žalm 103. „Blahoslovi duše moja Hospoda
— Dobroreč, duša moja, Pánovi“ velebí dielo stvorenia, ktoré 
názorne ukazuje krásu prírody: povolania Bohom k jestvovaniu 
svetla, vôd, oblohy, vetrov, vyzdvihnutie súše a mora, zavodne
nie zeme žriedlami a vyrastenie rastlín-kvetov, zjavenie mor
ských rastlín a zvierat, naplnenie nebeských priestorov vtáctvom 
a polí — zvieratami — a toto všetko v Božích rukách: „Keď Du
cha svojho vysielaš, stvorené sú, a obnovuješ tvárnosť zeme. 
Nech sláva Pánova je naveky, nech raduje sa zo svojich diel 
Pán“. Je to veľkolepý hymnus na oslavu Stvoriteľa.

A čo sa týka výkonu, tento žalm spievajú alebo recitujú dva 
„krylosy“ na výmenu vždy po jednom verši. Počas spevu tohto 
žalmu kňaz vychádza pred ikonostas a pred svätými (cárskymi) 
dverami číta večerné modlitby. Po veľkej jektenii spieva sa „Bla
žený muž“ a to na svoju vlastnú melódiu a kde ju nevedia, tam 
na melódiu stichiry 8. hlasu. Sú to veľké slová usmernenia kres
ťana na cestu: „Blažený muž — aleluja — čo nechodieva podľa 
rady ničomných — aleluja. Veď cestu spravodlivých opatruje 
Pán a cesta hriešnikov skončí zle.“

Druhá časť večierne: — začína sa stichiranli žalmov: „Hospodi, 
vozvach k Tebi — Pane, ja volám k tebe: vyslyš ma . . . “ — toto 
je naše volanie, ako volanie syna, ktorý prosí otca o pomoc. Sti
chiry — to sú krátke piesne na oslavu Boha. Písali ich už kres
ťania prvých čias a dosiahli vrchol v dieloch sv. Efréma Sýrske
ho a ďalších až do sv. Jána Damascénskeho, ktorého všeobecne 
považujú za autora prvých troch stichir „voskresnych“ . Všetky 
stichiry — to sú modlitby, napísané poeticky, obracajú sa na 
zmŕtvychvstalého Ježiša, aby „prijal naše modlitby“, „dal nám 
očistenie a odpustenie hriechov“ , „spasil nás vzkriesením“, aby 
„sa nad nami zmiloval“ .

Stichiry sa tiež majú spievať pre zmenu dvoma krylosmi a na 
poslednú stichiru oba krylosy sa schádzajú uprostred chrámu 
a spoločne vykonajú: „Sláva, i nyňi“ . . .  dogmat.

Dogmat — je to už čosi vyššie' ako stichira, je to hymnus (tak 
ho nazývame berúc do úvahy vysoký štýl poetickej formy a vo
kálneho vykonania). Také hymny sú dávne, ako sama Cirkev.

(Dokončenie z 1. str.)
Sv. Ján Zlatoústy nás učí, že za 

blížneho sa m odliť je záslužná vec, 
lebo: „Keď za seba sa modlíme, na 
to nás núti naša potreba a bieda. Za 
druhých sa m odliť nám vnukuje lás
ka. Ako prosí ap. Pavol svätých?“ 
„Veľm i vás prosím, bratia, pre Pána 
nášho Ježiša Krista a pre lásku Du
cha Svätého, zápaste spolu so mnou 
v modlitbách pred Bohom za mňa...“ 
(Rim 15. 30.)

„Proste a dá sa vám“ . Či nevyplý
va z tých slov Svätého písma, že 
Boh nenechá naše prosby bez toho, 
aby ich nevyslyšal, keď slúžia pre 
našu spásu a. keď správne ich pred
nášame pred tvár Božiu?

Pozrime sa, aká má byť naša mod
litba, aby bola vyslyšaná: Niekedy 
sa nemodlíme správne. Sv. Jakub 
apoštol vyčíta: „Prosíte a nedosta
nete, lebo zle prosíte, lan aby ste 
to premárnili svojimi náruživosťa
m i!“ (Jak 4, 3.) Teda aká má byť na
ša modlitba? Sv. Tomáš nám radí 
tri podmienky: vieru, pokoru a vy
trvalosť. Čo sa týka viery, hovorí: 
„Musíme veriť, že od Boha, na kto
rého sa obraciame, dostaneme to, 
o čo prosím e.“ Vieru spomína i Kris
tus Pán, ked hovorí: „Všetko, čo v 
modlitbe s vierou prosíte, dostane
te !“ (Mat 21, 22.) Ďalej: „Všetko je 
možné veriacem u!“ (Mk 9, 12.) 
Ďalej: „Tvoja viera ťa uzdravila. (Lu
káš 17, 19.) Preto hovorí sv. Augus
tín: „Keď nemáme vieru, daromná je 
naša každá modlitba.“

Druhá podmienka účinnej m odlit
by je pokora. Dôvera a pokora sú 
tie dve krídla, na ktorých  naša m od
litba poletí k Bohu. Hoci aká silná 
je naša dôvera v Boha, bez pokory 
nepohneme milosrdným srdcom  Bo
žím. Len si pomyslíme na mýtnika 
a farizeja. Preto hovorí Pán u pro
roka Izaiáša: „Na takéhoto zhliad- 
nem: na pokorného.“ (Iz. 66, 2.)

Ďalšia podmienka ú íinnej m odlit
by je vytrvalosť. Je taká dôležitá, že 
od nej závisí každý úspech. Sv. Gre
gor hovorí: „Keď v prvom prípade 
nebudeš vypočutý, modlitbu nene
chaj, ale pros hlasnejšie a  vytrvalej
šie, ako predtým.“ Tak urobil pri 
ceste do Jericha slepý žobrák. Výsle
dok  vieme. Tak sa zachovala kana- 
ánska žena. Výsledkom bol výrok 
Krista: O, žana! Veľká je tvoja vie
ra, nech sa stane, ako si želáš!“ 
{Mt 15, 38.)

Koľkokrát mohol by nám vyčítať 
náš Majster: „M aloverný, prečo si 
pochyboval! (Mt 14, 3.)

Prosebnú modlitbu môžeme pred
nášať v srdci a lebo ústami. Sám Kris
tus Pán modlitbou „O tče náš . . na
učil nás ústnu modlitbu. Pri ústnej 
modlitbe hlavná je úctivá pozornosť 
a horlivosť. Sv. Monika za osemnásť 
rokov modlila sa za obrátenie syna 
Augustína. Aká horlivosť, pokora 
a vytrvalosť!

Či nehodí sa na mňa výčitka Otca 
nebeského, ktorú povedal cez ústa 
Izaiáša proroka: „Tento ľud svojimi 
ústami a perami ma ctí, srdce si 
však vzdiaľu je odo m ň a. . .  ( Iz 29,
13.) Sv. Gregor zase hovorí: „Ozajst
ná modlitba sa nachádza nie v slo
vách, ale v horúcej túžbe srdca.



túžba nášho srdca viac pôsobí ma 
Božie srdce ako slová našich 'úst.“ 

Teda modlime sa správne! Ako na
ša modlitba letí do neba, tak pri
chádza na nás m ilosť Božia.

o. M. M a g y a r

SLOVÄ NAŠEJ MATKY

2. „Hla, služobnica Pána, nech sa 
mi stane “podľa tvojho slova!“-

(Lk 1, 38)

Boíh si ivyvolil za ľudskú matku 
svojho Syna skromné nazaretská 
dievča, ktoré sa volalo Mária. Pre
kvapená Mária pri tomto oznámení 
sa pýta anjela. „Ako sa to stane? 
Veď ja muža nepoznám“ (Lk 1, 34). 
Anjel jej vysvetľuje, že sa to stane 
m ocou Ducha Svätého, m ocou Naj
vyššieho, u ktorého „nijaká vec nie 
je nemožná“  (Lk 1, 37).

Keď si to žiada Boh, bez váhania 
vypovie svoj súhlas. Som služobnica 
Pánova. „Hľa, služrbnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova !“ (Lk
1, 38).

Aké dôležité a významné siú tieto 
slová Márie!

Večným úradom Božej vôle bolo 
vykúpenie ľudského pokolenia z 
hriechu. Pre tento svoj úmysel vy
volil si Boh izraelský národ, z ktoré
ho mal vyjsť Vykupiteľ, ŕosiela l k 
nim prorokov, aby vo vyvolenom  ná
rode budili vieru v príchod Mesiáša, 
ktorý mal prísť „na osvietenie a slá
vu Izraela, ľudu svojho“ (Lk 2, 32). 
A keď nadišla plnosť času, poslal Boh 
anjela Gabriela k Márii, aby jej zve
stoval vteľenie Vykupiteľa sveta. A 
Mária kladie do popredia správny 
postoj tvora: Som služobnica Pána, 
ako protiklad k Luciferovým slovám: 
Nebudem slúžiť, a k pyšnej túžbe 
Evy: byť ako Boh.

Nech sa mi stane podľa tvojho slova! 
Tieto jej slová, vyslovené v tichom 
nazaretskom domčeku, boli plnením 
vôle Božej po celý  život. Verná svo
jim slovám prijme bez výhrady nie
len každý zjavný prejav vôle Božej, 
lež aj všetky okolnosti, ktoré Boh 
Sopustí. Prijme dlhú ťažkú cestu ďa
leko od domova práve v dňoch, keď 
mala porodiť Syna Božieho. Prijme 
.ponížený, biedny útulok v maštali, 
útek v noci do Egypta, núdzu a 
ťažkosti vyhnanstva, prácu s náma
hou chudobného života, rozlúčenie 
so Synom, keď odíde od  nej, aby sa 
venoval apoštolátu, prijme prenasle
dovanie a pohanu jej Syna, tak bo 
lestnú pre materinské srdce. Koneč
ne prijme potupu umučenia <na Kal
várii i smrť milovaného Syna. Ale zo

Tak na večierni sú hymnami: dogmat, Svite tichij a Prokimen. 
Ako je osem „hlasov“ , tak je aj osem dogmatov a tieto sa spie
vajú buď na vlastnú melódiu alebo na melódiu hlasu. Každý 
dogmat-pieseň poeticky podáva jedno z tajomstiev vtelenia Bo
žieho Slova, to znamená, podáva pravdu viery — dogmu, preto 
sa aj nazýva táto pieseň — dogmatom. Tak dogmaty podávajú 
tieto tajomstvá: v 1. hlase — Nepoškvrnenosť Prečistej Panny 
Márie; v 2. hlase — splnenie starozákonných predobrazov; v 3. 
hlase — Narodenie Ježiša Krista; v 4. hlase — Ježiš Kristus pri
šiel na svet, aby ho spasil; v 5. hlase — hoci sa Ježiš narodil ako 
človek, Matka navždy ostala Pannou; v 6. hlase — cez Prečistú 
Pannu Máriu v osobe Ježiša Krista uskutočňuje sa spojenie dvoch 
prirodzeností: Božej a ľudskej; v 7. hlase — vtelenie — je ta
jom stvo, ktoré možno vidieť len očami viery; v 8. hlase — je 
zvlebenie všetkého učenia Cirkvi o Kristovom narodení. — Teda, 
na večierni, účastník nielen modlitbou-spevom oslavuje Boha, 
ale sa aj učí veľkým kresťanským pravdám viery. — Dogmaty 
sú dielom sv. Jána Damašského.

Hymnus „Svite tichij — Svetlo tiché“ —~ niektorí pripisujú 
sv. Sofronovi, jeruzalemskému patriarchovi (+638] avšak sú 
názory, že je to modlitba z prvokresťanských čias od neznámeho 
autora. Tento hymnus, ako i všetky hymnusy, spievajú oba kry- 
losy spolu, to znamená všetok ľud v chráme.

Prokimen — je vybraný zo žalmu verš, ktorý sa spieva pred 
čítaním Svätého písma. (Slovo grécke „proikimena“ — predchá
dza čítanie.) Prokimeny sú rozdelené na 8 hlasov a majú svoje 
zvláštne melódie. Možno sa niekomu vidí, že je to len obyčajný 
veršík, — možno na ozdobu bohoslužby. Nie! Je to hymnus! Sú 
to veľmi dôležité verše. Prokimeny sú vybraté zo žalmov ako 
také, ktoré majú v sebe akési vysoké učenie o našej spáse alebo 
pravde viery. Prokimeny učia viere a hlásajú všetky vieroučné 
pravdy —- dogmy. Preto pred nimi kňaz vyzýva: „Premúdrosť“ — 
lebo je v nich Božia múdrosť, dávaná nám k spáse, a „Voňmim“ 
sa vyhlasuje preto, aby sme si tie pravdy Božie rozvážne uve
domili a prijali. Pozrime sa na niektoré prokimeny:

„Hospoď vocarisja . . .  Pán kraľuje, zaodel sa velebou“ — svätí 
to takto vysvetľujú: „Pán kraľuje — lebo On, vstaním zmŕtvych, 
zaodel sa velebou, premohol smrť.“ — Alebo: „Velij Hospoď naš, 
i velija kriposť jeho . . . “ „Rcyte vo jazycich . . .  povedzte náro
dom, že Boh stvoril svet.“ Alebo sa pozrime na prokimeny, ktoré 
ukazujú cestu spásy: „Hospoď uslyšit mňa . . .  Pán ma vyslyší, 
keď budem volať k nemu“, „Pomošč moja ot Hospoda, sotvoršaho 
riebó i žemľu — Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo 
a zem“, „Bože, zastupnik moj jesi t y . . .  — Bože, ty si môj och
ranca, a tvoja milosť ma sprevádza“ . A aké veľkolepé sú proki
meny vo sviatky! Okrem toho prokimeny majú neobyčajne pekné 
melódie. My s istotou veríme, že keď kresťan z duše si zaspieva, 
povedzme prokimen: „Pomošč moja ot Hospoda, sotvoršaho nebo 
i zemľú — Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem“, 
že ho neminie milosť spásy.

Na veľkých večierňaijh po prokimene nasledujú Čítania z kníh 
Svätého písma Starého zákona. Pôvodne aj tieto čítania sa čítali 
na Službe Božej, avšak neskoršie ich preniesli zo Služby Božej 
na večiereň.

Potom nasledujú dve jektenije a medzi nimi je hymnus „Spo
dobí, Hospodi — Ráč nás, Pane . . Táto modlitba-hymnus sa 
skladá zo zvláštnych veršov vybraných z rôznych miest Svätého 
písma:

„Ráč nás, Pane, tento večer zachrániť od hriechu.
Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich, chválime a oslavujeme 

tvoje meno na veky. Amen (Dan. 3, 26],
Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. 

(Ž 32, 22).
Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. Blahoslavený si 

Vládca, daj nám porozumieť svoje pravdy. Blahoslavený si, Svätý, 
osvieť nás svojimi pravdami. (Ž 118, 12, 26, 135).



Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, nepohŕdaj dielom svojich 
rúk (Ž 138, 8).

Tebe patrí chvála, tebe patrí pieseň. Tebe, Otcovi i Synovi 
i Svätému Duchu, patrí sláva teraz i vždycky i na veky vekov. 
Amen.“ (Z 64, 2).

Tento hymnus je dávny a bol už zapísaný v „Apoštolských us
tanoveniach“ . Spieva ho celý lud na „samopodoben“ „Udivisja 
Josif“ alebo na 7. voskresný hlas, alebo recituje.

Na základe dvoch jektenijí v tejto časti večierne, táto druhá 
časť sa nazýva časťou prosieb. Obsah týchto jektenijí objasníme 
pri Službe Božej.

Tretia časť večierne — je kajúcna, to znamená, že má za ciel 
vzbudiť u veriacich ducha kajúcnosti. Začína sa táto časť s t i- 
c h i r a m i ■ „na stichovňi“ , autorstvo ktorých patrí sv. Jánovi 
Damašskému. Obsah týchto stichir: velebenie Božieho milosrden
stva. Po nich nasleduje:

Simeonova pieseň „Nyňi otpuščaješi — Teraz prepustíš 
(Lk 2, 29—32). — Je to prekrásny hymnus zvelebenia Pána „lás
kavého a milosrdného“, ktorý aj v nás vzbudzuje nádej, že lás
kavý Boh vyslyší naše modlitby a dá nám to, čo prosíme. Je to 
modlitba z prvokresťanských čias, spomína ju už sv. Irenej 
(+ 2 0 2 ) .

Zakončujúcou piesňou večierne je t r o p á r. Je to „poetický 
verš“ , ktorý svojím obsahom zvelebuje sviatok alebo svätého. 
(O tropároch viac pri objasnení Služby Božej.)

Nuž toto je večiereň. Na večierni oslavujeme Boha — 
Stvoriteľa, prasíme od neho pomoc, obracajúc sa k nemu v ka
júcnosti. A naša prítomnosť a účasť na večierni iste nám bude 
započítaná ako protiváha našich zlých skutkov a to z Božieho 
milosrdenstva. Naši veriaci milovali večiereň, odbavovali večie
reň už v sobotu večer a taktiež v nedeľu poobede. Táto boho
služba u kňaza zastupuje „pravidlo“ a v dejinách našich diecéz 
čítame, že kňazi ju veľmi svedomite slúžili. Treba túto obyčaj 
obnoviť a dať veriacim ďalšiu možnosť priľnúť k Bohu, duchov
ne sa obohacovať a zachraňovať svoje duše.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh Stvoríte!

Sväté písmo učí, že so stvorením sveta aj život na Zemi — 
rastliny, zvieratá a človeka — stvoril Boh. Boh stvoril všetko, 
čo jestvuje na Zemi, to znamená — svet neživý (hmota) a svet 
živý: rastliny, zvieratá a človeka.

Pozrime sa na stvoriteľské slová:
„Zem, vyžeň trávu, rastliny, s plodom semena a plodonosné 

stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho 
druhu, na zemi!“ (Gen 1, 11).

„Hemžite sa, vody, množstvom živých tvorov, a okrídlené tvo
ry, lietajte ponad Zem na nebeskej oblohe!“ (Gen 1, 20).

„Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy, 
divú zver podľa svojhu druhu!“ (Gen 1, 24) a nakoniec:

„Učiňme človeka na náš obraz, nám podobný! — A stvoril Boh 
človeka . . . “ (Gen 1, 26—27).

Toto nás učí Sväté písmo.
So stvorením sveta Boh stvoril hmotu. Hmota nie je večná 
a nekonečná, veď každý vidí, že hmota je premenlivá a obme
dzená, teda ako by mohla byť pri tom večnou? Avšak aj keby 
sme pripustili, že hmota je večná, ostane za celú večnosť len 
hmotou, veď doba, čo aká dlhá, jej život nedá.

Ďalej: hmota je nečinná. Keď je v pokoji, sama od seba sa 
nepohne, ked je v pohybe, sama od seba sa nikdy nemôže na
staviť. Zastaví ju len nejaká vonkajšia príčina. Toto je zákon fy
ziky. Teda, ked hmota sama nie je príčinou svojho pokoja alebo 
pohybu, vtedy tiež s a m a  n i e  j e  príčinou s v o j h o  j e s t -  |

všetkých je] slov a Činov zaznieva 
ozvena podriadenia sa B oiej vôli, pre
tože Pán je j zveril úlohu a dal a) 
silu a schopnosti, k olko na to potre
bovala. Preto ústami anjela vyslovu
je ubezpečenie: „N eboj sa, Mária . . .  
Pán s tebon!“

Každý z nás má svoje perspektívy, 
svoje plány a sny. Ale má aj svoje 
zvestovanie, ktorými Boh z času na 
čas zasiahne do nášho života a núti 
nás prispôsobil! sa jeho zámerom. 
Neužíva k tomu svojho anjela. Je to 
často naše svedomie, kniha, pria
teľ, predstavený . . .  Oznámi a potom 
čaká. Môžeme sa rozhodnúť. Môžeme 
e j odmietnuť. Pán Boh si pre splne
nie svojho zámeru nájde iného člo 
veka,, ale my si pre svoju spásu ne
nájdeme iného Boha. A preto v pl
není vôle Božej je nám Mária veľkým 
príkladom.

Sv. Alžbeta Anna Setonová (1774— 
1821) zanechala ako posledný od 
kaz nielen svojim rehoľným sestrám, 
ale všetkým, čo  putujú do večnosti 
tieto pekné slová: „  . . .  aby vo všet
kom, čo robia, plnili vôľu Božiu, aby 
sa mu vždy a vo všetkom páčili a 
aby to robili, lebo si to On praje I“ 

Takaši Nagai, lekár, univerzitný 
profesor, jeden z mála Japoncov, 
ktorý vedel duchom  zvíťaziť aj nad 
atómovou bombou, ked zistil, že bol 
postihnutý leukémiou, potichu pove
dal: „Pane, som neužitočný služob
ník. Nech sa stane tvoja vôľa. Len 
mi daj silu povedať to Midari (man
želke) a drž nad ňou i nad našimi 
deťmi svoju ruku.“

,Nech sa mi stane podľa tvojho slova!“
— to je sila, odvaha, ktorá vnáša 
pokoj do nášho života a v každom 
našom rozhodovaní. Najmä vtedy, ak 
zámery Božej vôle nie sú nám hneď 
vždy jasné a prijateľné. Ak si však 
uvedomíme, že Boh je  vždy s nami 
a pri nás, že je neviditeľným, ale 
účinným pom ocníkom  pri každej úlo
he, ku ktorej nás volá poslušnosťou, 
naše rozhodnutie bude ľahké. Aby 
sme nestrácali odvahu, kňaz nám pri 
každej Službe Božej pripomína túto 
stálu Páinovu blízkosť slovami: „M i
losť Pána nášho Ježiša Krista nech 
je so všetkými vam i!“ a  „Pán s va
mi!“ Sv. apoštol Pavol túto svoju 
skúsenosť v tomto ohľade zhrnul do 
tejto vety: „Všetko môžem v tom, 
ktorý ma posilňuje“  (Flp 4, 13). A 
postoj našej nebeskej Matky, vycho
vávateľky k Bohu, je v plnení vôle 
Božej našim ideálom.

František  DANCÄK

DUCHOVNÝ ŽIVOT —
CESTA OSVETNA

(JEŽIŠ KRISTUS — VTELENÝ BOH
— VZOR PRE NÄŠ ČINNÝ ŽIVOT) 
Ježiš Kristus — vtelený Boh po

znal do základu našu ľudskú priro
dzenosť, lebo ju On sám stvoril. Pri
jal na seba všetky naše nemohúc
nosti a  slabosti okrem hriechu. Ten, 
ktorého v nebi obklopujú blažení 
duchovia, bude navždy uprostred 
tvorov odetý ludským  telom. Prišiel 
z lásky k ľuďom a bude milovať ľu
d í až do krajnosti. V tejto láske ne
zastaví Božského Vykupiteľa nič, ani 
poníženie, ani zneuznávanie ľudí, ani



potupy pri jeho umučaui. Ú, aké Je 
t o  tajomstvo sústrasti Boha • lebo 
úbohými a nevďačnými tvormi! Chce 
nás pretvoriť v Ježila tichého a po
korného srdca. Ktorá vznešenosť m5- 
Se byť väčšia, než je  vznešenosť po
dobať sa na xemi Božiemu Synovi, 
ktorý sa stal človekom  s lásky k 
nám?

Preto poďme s Ježišom. Pozerajme 
sa na jeho skrytý život a pripodob
ňujme svoj Život jeho svetlému prí
kladu. Majme a uskutočňujme lásku 
ku všetkým bratom a sestrám, kn 
všetkým a ku všetkému, s čím  sa 
stretávame pri svojich  povinnostiach, 
radostiach i starostiach.

Jeho Matka rešpektovala tajomstvo 
skrytého života a mala na ňom účasť. 
Bola veľká pred Bohom, ale bola 
«krytá svetu. Ona nasleduje Syna v 
skrytosti. Aj svätý Jozef prežíva tento 
pokorný a skrytý život. Má dva veľké 
poklady, Syna Božieho a Kráľovná 
nebies, ale nepýši sa nimi pred ľuď
mi a nedelí sa s nikým o toto veľké 
tajomstvo.

JežiS, zjav nám všetkým poklady 
svojho skrytého života, a  najmS daj 
nám všetkým silu, aby sme ho m ohli 
nasledovať. Daj nám pochopiť tajom 
stvá Tvojho skrytého života. Veru, 
šťastný, kto bude chcieť Ťa nasledo
vať a bude žiť v poslušnosti odtrhnu
tý od márností sveta, skrytý a za
znávaný na zemi, ale zrelý pre več
nú blaženosť.

Naše úsilie a výsledky našich ná
mah ochrom uje túžba zdať sa niečím 
veľkým a dôležitým v očiach  ľudí. 
To je umelá reklama pred verejnos
ťou, aby sme stavali na obdiv svoju 
činnosť a svoje úspechy. Toto zaprí
čiňuje neplodnosť našej činnosti a 
ruší pred Bohom hodnotu našich zá
sluh. Preto zapozeriajme sa na Ježiša 
a na seba, ako ďaleko je naše napo
dobenie Kristovho života v nás. Koľ
ko ešte treba práce a Otcových mi
losti, aby sme sa naozaj stali Kris
tovi čo najpodobnejší a  tak dosiah
li božskú záruku večného života vo 
vlasti, v ktorej nás očakávajú s Ot
com  všetci tí, čo  nás predišli do 
večnosti.

Panna Mária, Matka nášho spáse, 
mia, pomôž nám poznať opravdivú 
tpovahu kresťanského života, ducha 
poslušnosti, odlúčenosti a pokory. 
Vypros nás silu napodobňovať všet
ky čnosti, ktoré sa praktizovali v 
chudobnom, ale Bohu milom príbytku 
¿nazaretskom.

Milouláš MARIÁNSKY

KRÁTKE POHĽADY NA ŽIVOT 
NOVÍ CH BLAHOSLAVENÝCH

V nedeľu 4 . októbra 1981 Sv&tý 
Otec Ján Pavol II. vyhlásil za blaho
slavených piatich služobníkov Bo
žích. Prinášame ich krátky životo
pis:

ALAIN DE SOLMINIHAC narodil sa 
ŕ. 1593 v šľachtickej rodine, jeho 
strýko, kanonik sv. Augustína, vyvo
lil malého Alaina za svojho nástup
cu  a tak sa ten už od  mladosti pri
pravoval na duchovný stav. R. 1616 
zložil rehoľné sľuby a r. 1618 bol vy-

v o v a n i a. Teda, hmota, tak vo svojej činnosti, ako aj vo svojom 
jestvovaní je závislá n a  n e j a k e j  v o n k a j š e j  p r í č i n e .  
Avšak tou príčinou nemôže byť znovu iná hmota, ktorá sama 
takú vonkajšiu príčinu k svojmu jestvovaniu potrebuje. Tou prí
činou môže byť len D u c h .

Každá hmota má svoj určený v z h I a d. Avšak svoj vzhľad 
sama hmota od seba nikdy nemôže zmeniť. Keď hmota sama od 
seba svoj vzhľad nemôže zmeniť, teda si ho ani nemohla dať, 
a tým si nemohla dať ani svoje jestvovanie.

Vedci dokazujú, že hmota teraz stále degraduje prechádzajúc 
zo stavu vo vysokej atómovej váhe do stavu nízkych atómových 
váh. Otázku,, ako bola kedysi hmota privedená na vyššiu úroveň, 
vedci nemôžu inak riešiť len tak, že sa to stalo činnosťou nad
prirodzeného činiteľa.

Niektorí celkom prosto vyhlásili hmotu za živú. Vyhlásiť mož
no všeličo. Avšak my vieme, že každý človek, hoci nekultúrny, 
divoch, ba aj každé zviera i to s najnižšou inteligenciou robí 
rozdiel medzi živým a neživým. Minerály neprejavujú najmenší 
znak života.

Teda, hmota nemohla jestvovať od večnosti, ale má svoj po
čiatok, bola stvorená v čase. Lebo veda dokazuje, že svet nejest
vuje od večnosti, ale naopak: mal počiatok, a to znamená, že 
bol stvorený z ničoho a vtedy vznikla aj hmota. A táto hmota je 
neživá a preto ani sama nemohla dať život iným. My ľudia máme 
z m y s l o v é  a d u š e v n é  p o z n a n i a ,  naše pojmy sú ne
materiálne, nehmotné, teda nemohli vzniknúť z hmoty. Ako môže 
u človeka hmota splodiť nehmotnú myšlienku, pocit? Žiaden, 
povedzme kameň, žiadna hmota, žiadna hmotná sila nemôže 
vytvoriť také pojmy. Teda naše myslenie je nezávislé na hmote, 
je čisto duševné.

Neživá hmota teda nemôže byť ani od seba samej ani nemôže 
byť posledným dostatočným dôvodom existencie bytostí živých 
a rozumných.

Je zásadný rozdiel medzi bytosťami živými (organickými) a 
bytosťami neživými (anorganickými). Organický život musel mať 
niekedy začiatok. Lebo Zem bola pôvodne podľa učenia vedy 
v horúcom stave a v spodných vrstvách zemských nie sú stopy 
po živote. Príčinou života nemôže byť neživá hmota, lebo zro
denie života z neživej hmoty nebolo možné ani v dávnej minu
losti a je nemožné ani dnes.

Núka sa otázka: Odkiaľ je život živých tvorov? Kto dal život 
živým tvorom? Kto je darcom ľudského života? Kto je pôvodcom 
života na Zemi?

Na Zemi vidíme mnohoraký život. Vidíme, že vznikajú nové 
bytosti, r a s t l i n y ,  z v i e r a t á .  Rodia sa ustavične aj noví 
ľ u d i a .

„Každodenne vidíme, že živé tvory vznikajú stále z iných, im 
podobných živých tvorov. Človek sa rodí z človeka, rastliny vy
rastajú zo semien, ktoré dozreli na takých istých rastlinách, ryby 
vznikajú ž rybích vajíčok, ikier, ktoré nakládla taká istá ryba. 
Tak tomu nemôže byť odjakživa, ani naša Zem nejestvuje od 
večnosti, ale vznikla kedysi v dávnej minulosti tým, že sa ako 
horúca, žeravá guľa oddelila od Slnka. Až keď postupne vychlad
la, mohli sa vytvoriť na jej povrchu predpoklady pre vznik ži
vých tvorov.“ (Zdravoveda, Martin 1953, str. 22.)

Odkiaľ je tento život? Neživá hmota ho nerobí. Živé tvory sa 
rozmnožujú, to znamená povstávajú l e n  z o  ž i v ý c h. To sa 
vzťahuje na celé živé stvorenstvo: na rastliny, zvieratá a človeka.

Vedci dokázali, ž e  v š e t k o  ž i v é  j e  z o  ž i v é h o ,  ž e  
každá bunka je z bunky a každé jadro z bunečného jadra, ba aj 
každý chromozóm (farebné telieska v bunke) je z chromozómu.

Geológia nás učí, že n a  Z e m i  k e d y s i  n e b o l  ž i v o t .  
Bol čas, keď naša Zem bola žeravou guľou a to tak silne, ako 
teraz Slnko. A táto horúčava zabíja každý zárodok života.

Pred niekoľko miliónmi rokov nebolo živočíchov, vtákov, rýb, 
ešte pred tým nebolo ani rastlín. Pred tisícimi rokov nebolo člo-



veka na Zemi. Keď Zem bola rozžeravenou plynovou guíou, kto
rá zabíja každý život, toto ukazuje, že život na Zemi nie je zem
ského pôvodu. V hlbších geologických vrstvách nenáchadzame 
nijaké stopy života Teraz jestvujúce rastliny a živočíchy pochá
dzajú od predošlých, tie za§a od predošlých a takto postupujúc, 
dostaneme sa až k prvým rastlinám a živočíchom. Keďže Zem bola 
sprvoti v žeravom stave, ako to dokazuje veda, ani tu nemoht)l 
byť život. Kde sa teda vzal neskoršie? Ako vznikol?

Najprv uvediem, čo o živote hovorí veda.
„Živá hmota dosial zostrojená nebola.
Ani vedecky mysliaci človek nerozriešil záhadu života s ko

nečnou platnosťou.
Podstatou života je čosi zvláštneho, čo sa v neživej prírode 

nevyskytuje.
Bolo dokázané, že:
Neživé látky nedajú samy od seba vznik životu.
Živé vzniká zasjen  zo živého.
Samovoľná premena neživej hmoty v hmotu živú je — nemožná. 
Zostrojiť umelú živú hmotu sa dosiaľ nepodarilo.“
Pozrime sa teraz na rôzne názory:
Je názor, že život sa začal sám od seba tým, že sa n á h o d o u  

spojili uhlík, vodík, dusík, kyslík a iné časti hmoty a vytvorili 
zárodok života. Teda život povstal z hmoty neživej vplyvom fy 
zických a chemických síl. — Táto teória nie je podopretá žiadnou 
skutočnosťou zistenou v prírode alebo v laboratóriu. Poznatky 
fyziky a chémie vo vedeckom svete veľmi vzrástli, avšak vedcom 
sa dosial nepodarilo zostrojiť ani najmenšiu bunku, ktorá by 
v sebe mala život. Napr. chemici vyrobili zrno, vajce, také, ktoré 
od skutočných nemožno ani rozpoznať. Dali do nich všetko to, 
čo je v živom zrne alebo vajci, avšak hlavné tam chýbalo: z á- 
r o d o k života a preto toto zrno nevyklíčilo a z chemicky zlo
ženého vajca nikdy sa nevyliahol vták. Z neživej hmoty sám od 
seba život povstať nemohol. Ž i v é  m ô ž e  p o v s t a ť  l e n  z o  
ž i v é h o ,  b u n k a  l e n  z b u n k y ,  k a ž d é  z r n o  l e n  z o  
z r na .  Toto je stanovisko vedcov. Premena neživého v živé ani 
dodnes nie je v ľudských silách. — A keď nevzniká život z ne
živej hmoty teraz, nemohol z nej vzniknúť ani v dobách minu
lých. Dnes nikto nebude tvrdiť, aby náhodným zmiešaním kovov 
niekedy v bani mohol sám od seba vzniknúť nejaký stroj, ako 
váhy, hodinky, motor a pod. Tým viac nemôže tvrdiť, aby ná
hodou z neživej hmoty bezprostredne vznikol živočích, ktorého 
fyziologické úkony ukazujú na zloženie oveľa komplikovanejšie, 
než ako majú stroje nami urobené. Fyzické a chemické sily ne
môžu za žiadnych okolností vytvoriť z neživej hmoty bytosť ži
vú. Dnes v prírode nikde nevidíme, aby život vznikol sám od 
seba z hmoty neživej.

Vedci urobili všetko, aby našli nejakého tvora medzi ríšou 
neorganickou a organickou {neživou a živou). Avšak nenašli nič 
a ked1 niečo našli a to vyhlásili za živú hmotu, ukázalo sa, že sa 
klamali alebo úmyselne podvádzali. Bola to obyčajná zlúčenina 
hliny.

Sú názory, že v prvých dobách vývoja na Zemi boli na nej 
oveľa priaznivejšie podmienky pre vývoj života z neživej hmoty. 
Avšak veda hovorí o úplnej nemeniteľnosti prírodných síl, a te
rajšie prírodné zákony boli zákonmi platnými vo všetkých ča
soch. Ked nevzniká život z neživej hmoty teraz, nemohol sa z nej 
vyvinúť ani v dobách minulých. Veď tú temperatúru, v ktorej 
podľa niektorých vznikol život z neživej hmoty, veda vo svojich 
laboratóriách si môže ľahko vytvoriť a tiež takto sa aj snažila 
oživiť neživú hmotu. A prišla k presvedčeniu, že fyzické sily nie 
sú schopné oživiť neživú hmotu. A keby sme postavili otázku: 
Kedy a prečo Zem stratila silu z hmoty plodiť život? — konšta
tujeme, že ju nestratila, lebo ju nemala. Nikto nemôže dať to, 

čo nemá. A náhodou nevznikla ani Homérova Iliada, ani socha 
Apolónova, ani náš dom, ani nič vo svete.

n it e n ý  na kňaza. Počas it td ií  t  Pa
r t ii  bol dobrým priateľom n .  Vin
centa i  Pauly a n .  Františka Sales- 
kého. Ako 30-ročný sa stal opátom  v 
kláitore, kde svojim  príkladom pri
spieval k  obnove rehoľného života 
spolubratov v prostred! nepriaznivo 
ovplyvnenom ' tridsaťročnou vojnou. 
R. 1S3S bol vymenovaný sa biskupa. 
Ako biskup sa snažil o  uskutočňova
nie uznesení Tridentského koncilu  
podľa vzoru sv. Karola Boromejské- 
ho. Staral sa o  duchovnú obnovu du
chovenstvo. Zvolal diecéznu synodu. 
Pravidelne navštevoval farnosti. Veľ
kú statočnosť prejavil najmä počas 
moru roku 1S52. Umrel vyčerpaný 
31. decembra 1659. Jeho telesné po
zostatky sú od  r. 1791 uložené v ka
tedrále v Cahors.

LUIGI (ALOJZ) SCROSOPPI naro
dil sa 4. augusta 1804 v Udine, v ro
dine bohatej na vieru a lásku. Jeho 
rod ič ia  obetovali všetky svoje tri 
deti eirkvi. A lojz bol r. 1827 vysvä
tený na kňaza rehole sv. Filipa Neri. 
Päťdesiat rokov  sa venoval apošto
látu opustených. V Udine založil do
m ov pre dvesto opustených dievčat 
bez rodičov  a prístrešia. Ďalších sto 
dievčat sem prichádzalo z okolia. 
Neskôr založil ďalší dom ov pre diev
čatá, ktoré nenašli prácu a nachá
dzali sa vo veľkom mravnom nebez
pečenstve. Napokon založil ústav pre 
hluchonem ých. Aby získal personál 
pre tieto svoje diela, založil ženskú 
kongregáciu sestier Prozreteľnosti, 
ktorá je dnes rozšírená a j mimo Ta
lianska. Pomáhal pri ošetrovaní cho
rých najmä v  období rôznych epidé
mií a ranených počas vojen. Umrel
3. apríla 1877.

RICARDO PAMPURI narodil sa 2. 
augusta 1897 v talianskej provincii 
Pávia ako desiate z jedenástich detí. 
Ked mal tri roky, umrela mu matka. 
O jeho výchovu sa potom staral je
ho strýko v Turíne. Tu Ricardo na
šiel dobré kresťanské prostredie. Po 
maturite odišiel do  vojnových oblas
tí a ošetroval ranených. Získal si 
uznanie pre mimoriadny pocit zodpo
vednosti a  obetavosti voči raneným. 
Po prvej svetovej vojne sa stal leká
rom. Do roku 1927 pracoval ako le
kár v ok o lí Milána. Bol veľmi aktív
nym členom  združenia sv. Vincenta. 
Členom rehole milosrdných bratov 
bol len tri roky, ale bol príkladom 
lásky, dokonalosti a povzbudenia pre 
bratov. Umrel 1. mája 1930.

MÁRIA REPETTOVÄ, narodila sa 
31. októbra 1807 vo Voltagiu v Pie- 
monte ako najstaršia z jedenástich 
súrodencov. Otec bol notárom. Mária 
pomáhala matke pri dom ácich prá
cach. Dvadsaťdvaročná vstúpila ako 
postUilantka k janovským sestrám 
Panny Márie útočišťa na vrchu Kal
várie. Práve táto rehoľa, ktorá má 
za cieľ pomáhať chudobným, bola 
pre Máriu veľmi vhodná. Spočiatku 
sa v  kláštore venovala šitiu. Ked 
však v rokoch  183S—1854 zúrila cho
lera, sestra Mária sa venovala službe 
chorým , tráviac pri ich lôžkach celé 
dni a  noci. Po prechode pohromy sa 
vrátila do kláštora, kde v tichosti 
pokračovala v predošlej práci. |e|



ii fa t ,  navonok n im i  jednoduchý, bol 
plný obetavej služby a  lásky »o č i 
chudobným, s  ktorým i najmä ako 
vrátnička prichádzala Často do sty
ku. Nik neodchádzal od brány bes 
pom oci a  povzbudenia. Umrelai S. Ja
nuára 1890.

CLAUDINE THEVENETOVÄ narodi
la sa 30. marca 1774 v Lyone. V ro- 
¡dUhvrakDm dom é, kde Evanjelium 
malo prvé miesto, prežila veľmi 
šťastné detstvo. Potom však musela 
pozerať, ako jej dvoch  bratov po
pravili pre účasť na obrane Lyonu. 
No ostali je j v pamäti slová, ktoré 
jej bratia povedali pred popravou: 
„Claudy, odpusť, ako aj my odpúšťa
me.“  Po celý  život hľadala iba vä- 
fu Božiu. S neobyčajnou srdečnosťou 
sa venovala opusteným a  chorým, 
najmä deťom. Jej duchovný ju istého 
d ia  požiadal, aby sa postarala o  die
ťa, ktoré našiel odvrhnuté. Tým bol 
určený smer jej apoštolátu. Založila 
združenie žien, ktoré sa starali 
o  opustené deti. Zo združenia sa vy
tvorila kongregácia sestier Ježiša a 
Márie, ktorá sa venovala práci v do
m ovoch pre dievčatá a v sirotincoch. 
Umrela po krátkej chorobe 3. febru
ára 1837.

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

• „Je vecou zásadne d&ležitou, aby 
sa uskutočnili rokovania v prospech 
mieru, a to najmä medzi účastníkmi, 
ktorí majú v tejto otázke najväčšiu 
zodpovednosť“ — týmito slovami vy
slovil Ján Pavol II. podporu odzbro
jovacím  rozhovorom  obnovených so- 
vietsko-amerických rokovani o  jad
rových zbraniach.

e  „Uzmierenie a pokánie v c ir 
kvi“  bude podľa rozhodnutia Sväté
ho Otca témou VI. plenárneho zasa
dania Biskupskej synody v  r. 1983.

• Matka Tereza poslala okružný 
list sestrám svojej spoločnosti. Pri
pomína v ňom, že aj keď vykonáva
jú prácu sociálnych sestier, v  prvom 
rade majú na starosti dušu človeka.

e  Argentínsky m 'nister zahraničia 
Oscar Camilion rokoval v Ríme 
o ďalšej účasti Vatikánu v sprostred
kovateľskej akcii medzi - Argentínou 
a Chile v spore o pohraničné ostro
vy ležiace pri kanále Beagle.

• Indiáni v USA dožadujú sa vlast
ného biskupa. Z pol druha milióna 
Indiánov žijúcich  v Spojených štá
toch asi 25 *k  sa hlási ku katolíc
kej viere. Majú 12 kňazov a 65 re
hoľných sestier indiánskeho pOvodu.

• Svätý Otec lán Pavnl M zaslal 
Organizácii Spojených národov pre 
výživu a poľnohospodárstvo (F A o), 
list, t  ktorom  ocenil výsledky, ktoré 
dosiahla zvlášť v rozvojových  kraji
nách.

• Dušpastierstvu, obrane mieru a  
práv človeka bolo venované stretnu
tie predstaviteľov Konferencie epi
skopátov Európy, ktoré sa konalo 
r Ženeve.

m Čínske úrady povolili otvoriť 
r  Tibete svätyne zavreté r. 1950. Oko
lo 500 mníchov a mníšok sa vrátilo 
do  svojich  kláštorov. Potala, sídlo 
dalajlámu bolo od základov zreš-

Teória večnosti hovorí, že organický život rastlín, živočíchov 9  
a človeka na Zemi je od v e č n o s t i  bez počiatku. Veda však 1 
učí, že bol čas, keď na Zemi nebol žiadny život a že Zem mala 1 
takú teplotu (bola málo nižšia od povrchovej teploty Slnka t. j. J 
asi 6000 °C), že v nej žiaden život nebol možný. Napr. keby tep- 1 
lota Zeme a jej povrchu stúpla na jednu hodinu na 120 stupňov 
Celzia, všetok život na Zemi by vyhynul. Živé bytosti taktiež po
trebujú bezodkladne tečúcu vodu. A boli časy, keď jej na Zemi 
.nebolo. Život na Zemi mohol vzniknúť až vtedy, keď Zem na " 
svojom povrchu ochladla a keď na jej povrchu sa zrazila tečúca 
voda. Bol čas, keď bola tak silne rozžiarená ako teraz Slnko. — 
Preto túto teóriu veda zásadne zamietla.

Neobstojí ani názor, že všetko je živé a že niet neživej hmoty, 
že niet rozdielu medzi neživou hmotou a živým organizmom. : 
Avšak veda rozlišuje živú a neživú hmotu a že živá hmota jest- j 
vuje len v živých bytostiach, sama v sebe živá hmota nejestvuje. \ 
Každý človek, ešte aj z v i e r a t á  rozlišujú medzi živým a ne- j 
živým. Minerály n e p r e j a v u j ú  najmenšie znaky života. Ska- 1 
la, nech leží aj celé tisícročia, zostane na celú večnosť len ska-  ̂
lou. Večnosť jej život nedá.

(Tu treba poznamenať, že až do XVII. storočia ľudia verili, 
a to aj ľudia vedy, že živé bytosti, napríklad červíky, hmyz, ba 
dokonca aj myši môžu vzniknúť aj bezprostredne samy od seba, 
že sa môžu zrodiť z bahna, hnoja a iných neživých látok, alebo 
že mole vznikajú z múky, vši, ploštice zo smetí, červy z mäsa 
a pod. Také názory sú mylné, pretože každá rastlina alebo živo
čích môže vzniknúť len zo zrna alebo vajíčok, uložených samič
kou týchto živočíchov. V múke sa preto vyliahnu mole, lebo tam 
samička múčneho moľa naložila oplodnené vajíčka. Muchy sa 
vyliahnu zo smetí preto, lebo do nich samička muchy domovej 
naložila vajcia, ktoré sa v smetiach veľmi dobre rozvíjajú. Po
dobné blchy, ploštice, myši. Z neživého nikdy nevzniká živé.) 
(Zdravoveda, Martin 1953, str. 22.)

Zárodky života nemohli doletieť na našu Zem ani z i n ý c h  
s v e t o v ,  z iného nebeského telesa, lebo prenesenie života, ži
votného zárodku je fyzicky nemožné (žeravý stav nebeského 
telesa, chýbajúce podmienky pre vznik života, cesta na Zem). 
Telesá, ktoré k nám letia z vesmíru (meteority), preletujú pries
torom vzduchoprázdnym a veľmi studeným (nad 270 stupňov C), 
takže nedostatkom vzduchu a zimou by sa v nich zničil všetok 
|ivot skôr, ako by dopadli na Zem. A keby aj toto vydržali, 
v zemskej atmosfére by ich zničila veľká teplota, ktorú v pada
júcom telese spôsobuje trenie o zemskú atmosféru. Veď vidíme’ 
niekedy aj prostým okom, že padajúce telesá vo vzduchu horia. 
Táto teória nie je správna a ukázala sa ako nevedecká. (Zdravo
veda, Martin 1953, str. 22.) Okrem toho najnovšia veda dokázala, 
že let nejakého zárodku života k nám z ostatných svetov je ne
možný, lebo kozmické a ultrafialové lúče, ktoré sú vo vesmíre, 
v jednom momente by takýto zárodok zničili. Avšak aj keby sme 
to všetko pripustili, ostáva otázka otvorená: odkiaľ sa vzal život 
tam?

Aj keby bolo pravdou, že všetok život sa vyvinul len z jednej 
prvej bunky, aj tá pre seba žiada prvú príčinu. A pretože živé 
je len zo živého, prvou príčinou môže byť len bytosť ž i vá ,  a to 
bytosť vždycky živá, ktorá, majúc život sama v sebe a od seba, 
dala ho všetkému ostatnému. Tou bytosťou, tou prvou príčinou 
a pôvodcom života je v ž d y  ž i v ý ,  v e č n e  ž i v ý  Boh.

Všetko uvedené zhrnieme takto:
Život na Zemi nebol vždy, má svoj počiatok. Veda učí, že bol 

čas, keď nebol na Zemi žiaden život, žiadne žijúce zrno, či se
meno. A teraz vidíme na Zemi ž i v o t :  rastlinný, živočíšny 
a ľudský. Ako vznikli tieto životy? Samy od seba z neživej hmoty? 
Rozum dokazuje, že z neživej hmoty nemohol vzniknúť žiaden 
život, ani rastlinný, ani živočíšny a tým menej duševný, život 
ľudský. Veda toto potvrdzuje. Nikdy nebolo zistené, žeby sa 
z neživej hmoty sám od seba vyvinul i najnižší živočích. Z ne-



živej hmoty sa nič nerodí. Nikto nedá, čo sám nemá. Všetko živé 
zo živého. Všetky pokusy, ako dokazuje veda, oživiť ľudským 
umením neživú hmotu, boli neúspešné.

Teda hmota sama od seba nie je a nemôže byť príčinou života.
Avšak keď život nemohol povstať sám od seba,, z neživej hmo

ty a keď má, ako sme ukázali, svoj začiatok, vtedy nemá príčinu 
svojho jestvovania v sebe, ale mimo seba, v p r í č i n e  p r v e j .

Prvou príčinou života môže byť len b y t o s ť  ž i v á ,  bytosť, 
ktorá majúc život sama v sebe, dala ho ostatným živým tvorom. 
A tou bytosťou, prvou príčinou života, je večne živý Boh — Stvo
riteľ. Bez Boha nemožno objasniť vznik života.

Z biblických dejín
Prvé tri storočia kresťanstva 

Kresťanské cintoríny. Katakomby.
Prví kresťania pochovávali svojich zomrelých na cintorínoch, 

tak ako sa pochovávajú teraz. Slovo „cintorín“ je grécke a po
chádza od slova „kimiter — spať“ . Teda, v pojme prvých kres
ťanov cintorín je „odpočinkom “ tiel zomrelých do dňa vzkrie
senia. Prvé svoje cintoríny rímski kresťania mali na okraji Ríma, 
a to ešte do smrti apoštola Petra. Keď nastalo prenasledovanie 
Cirkvi, kresťania začali na cintorínoch vytvárať celé podzemné 
cintoríny, ktoré boli spojené podzemnými chodbami, po bokoch 
ktorých v stenách vykopávali hroby pre zomrelých. Tie podzem
né cintoríny nazvali katakombami. V katakombách nielen po
chovávali svojich zomrelých, ale v časoch prenasledovania sa 
skrývali a tiež sa schádzali na bohoslužby. Pohreb zomrelých 
v pohanskom Ríme bol chránený zákonom, katakomby boli po
važované za cintoríny, preto aj takí veľki prenasledovatelia 
Cirkvi ako Nero, Hadrián, Trajan a Decius neopovážili sa narušiť 
pokoj cintorínov-katakomb. Až cisár Valerián roku 257 zakázal 
pod trestom smrti schádzať sa kresťanom v katakombách. Od 
toho času cisárski vojaci vtrhávali do katakomb a uväzňovali 
kresťanov.

Aj po vyhlásení slobody kresťanstva roku 313 kresťania na
ďalej ešte v priebehu jedného storočia pochovávali svojich zom
relých v katakombách. Roku 410 Rím napadli Góti a veľmi 
vyrabovali katakomby, preto kresťania potom prestali pochová
vať svojich zomrelých v katakombách. V neskorších stáročiach 
na katakomby sa zabudlo, vchody do katakomb sa zavalili. Až 
v roku 1578 prepadla sa jedna rímska ulica a pod ňou sa obja
vilo nové mesto — katakomby sv. Priscily. Bádatelia začali štu
dovať katakomby. Avšak systematické bádanie sa začalo až roku 
1841. Slávni bádatelia katakomb sú talianski vedci: Marki i Rossi 
a tiež dvaja Nemci: Vaal a Vilpert. Bádatelia vypočítali, že dlžka 
podzemných chodieb, po bokoch ktorých sú v stenách hroby, 
dosahuje 880 km. Poznamenávame, že pod Rímom mohli byť 
kopané katakomby preto, lebo tam sa pôda nezosypáva, drží sa 
mocne, preto sa dlhé podzemné priestory nezavaľovali.

Dôležitosť katakomb je veľmi veľká. Po prvé je to historický 
dôkaz jestvovania kresťanstva, jeho prenasledovania, vytrvalosti 
kresťanov vo viere, avšak je to aj veľký dôkaz viery kresťanov. 
Nadpisy (len Rossi odkryl 13 000 nadpisov v katakombách), ob
razy a symboly, nakreslené v katakombách ukazujú, že naša 
viera nie je inakšia ako viera prvých kresťanov, že my veríme 
tak a v to, ako a v čo verili prví kresťania. Napr. sú tam také 
nadpisy na hroboch: „Attik, spočívaj v pokoji a modli sa za nás“ ,
— alebo: „Ži!“, alebo: „Nech odpočíva v Pánovi tvoja duša“ . Sú 
tam nakreslené obrazy, napr. prorok Jonáš, Noemov koráb, vzkrie
senie Lazára, poklona troch mudrcov Dieťaťu Ježišovi a . Panne 
Márii. Je tam aj veľmi veľa symbolov prvých kresťanov. — Naj
dávnejšie nadpisy v katakombách sú grécke. Posledný pápež po
chovaný v katakombách bol sv. Miltiades (311—314).

taurované. Dalajláma však napriek 
pozvaniu CľR aj naďalej ostáva 
v em igrácii v Indii, kam odišiel 
r. 1950.

• K tohoročném u Svetovému mi
sijnému dňu, ktorý pripadol na pred
poslednú októbrovú nedeľu, vydali 
kórejskí biskupi pastiersky list, v 
ktorom vysvetlili svojim veriacim 
misijný charakter cirkvi. Vyzvali ich, 
aby každý získal jedného inoveica  
pre učenie cirkvi. Rovnako im pripo
menuli povinnosť dobrého príkladu, 
svietiť tak, aby ľudia videli ich dob
ré skutky a tak oslavovali Boha, 
ktorý je na nebesiach.

NAJLEPŠIA ODMENA RODIČOM

Helena bola celá šťastná. Trnula, 
keď sa jej dcéra Irenka vydávala. 
Veď jej budúci zať, Mirko, bol zďa
leka. Nikdy ho nevidela. Nevedela, 
aký je človek. Mnohí ho chválili, a le  
nechýbali ani varovné hlasy. Pochá
dzali pooiajviac od mamičiek šuha
jov, čo by si boli Irenku sami radi 
vzali za ženu. A tak radila dcére 
opatrnosť. No ked Irenka (trvala na 
svojom , so strachom súhlasila i He
lena a jej dcéra sa vydala za Mirka.

Irenka odišla k svojmu manželo
vi. Helena ju s plačom  vyprevadila 
a čakala, aký bude mať život s Mir
kom. Prosila dcéru, aby rodičov  s 
manželom čim  častejšie navštívila, 
dopytovala sa, ako sa Mirko správa, 
najmä od  jeho spolupracovníkov v 
továrni. Počula len dobré, čo bolo 
balzamom na jej rozochvené srdce. 
Chcela sa o tom sama presvedčiť. 
Navštevovala ich. Nikdy k nim ne
prišla s prázdnymi rukami. Zavše 
im priniesla hus alebo kačicu, ovocie  *. 
a čo mohla. Starostlivo si všímala 
tón reči, ako sa prihováral jej zať 
k svojej manželke, jeho poihľadu, kto
rým sa na ňu díval. Srdce jej posko
čilo  radosťou, keď jej povedal: Zlatá 
moja. Tešila sa, ked videla, ako jej 
ide vo všetkom v  ústrety. Napomí
nala svoju dcéru, aby sa svojmu 
manželovi zavďačila ešte väčšou po
zornosťou. Mladí zbadali jej úzkostli
vosť a snažili sa svojim i slovam i i 
správaním spôsobiť jej čo najväčšiu 
radosť.

Helena sa rozplývala šťastím, keď 
sa narodili vnúčikovia. Nevedela, 
ako ju má dať najavo. Vinula ich k 
sebe, vybozkávala, a čo najbohatšie 
vždy odbarovala. Búbila ich úprim 
ne, ale tými prejavmi lásky usilovala 
sa upevniť vzájomnú lásku ich rodi
čov, Mirka a Irenky.

Bola šťastná a netajila sa tým 
pred druhými, ba ani nemohla. Kaž
dému vyprávala len o  krásnom naží
vaní dcéry a zaťa. Bola t.o takmer vý
lučná téma jej reči.

Ani jej na um neprišlo, žeby tým 
niekoho pichala. A veru každé jej 
slovo, ktoré vyriekla o podarenom 
manželstve jej dcéry, bodlo Moniku 
do srdca. Bola presvedčená, že Hele
na to hovorí naschvál, aby ju čo naj
citeľnejšie zranila. Monika mala dve 
dcéry. Katku a Veronku, ale nemoh
la sa pochváliť so žiadnou. Katka 
bola rozvadená a zlé jazyky tvrdili, 
že s i to zavinila svojou tvrdohlavos
ťou. Veironka síce žila s manželom.



ale t o  večných sporoch. Už niekoľko 
ráz zanechala muža, nadávala na 
neho ako vedela. Fo čase sa k nemu 
vrátila na veľké dohováranie rodičov 
a príbuzných, ale pokoja medzi ňou 
a mužom nebolo.

Monika bola z toho nešťastná. 
Jednako za všetko vinila svojich  za- 
fov, na ktorých kládla, č o  jej slina 
na jazyk priniesla. So závisťou poze
rala na šťastné manželstvá a tešila 
sa, keď počula, že sa niaktoré začí
na otriasať. Chápala to ako úľavu vo 
vlastnom nešťastí.

Stretla ju Betka a rečie:
— Ach tie tvoje dcéry, č i by ne

m ohli tak žiť ako Helenina Irenka s 
Mirkom?

Míľniku urazila táto otázka až v 
špikoch. Vybuchla:

— Humbug 1 Myslíš, že všetko je 
pravda, čo tá jazyčnica Helena tvr
dí?

Práve dnes som sa dozvedela, ako 
jej zať dcéru zbil. Žije s ňou ako 
pes s  mačkou. Počkaj, ls® počkaj, 
vyjde všetko najavo, dočkáš sa pre
kvapenia.

Pritom dvíhala zovretú päsť akoby 
niekomu vyhrážala za svoje nešťas
tie, hoci ani sama nevedela, komu 
by to  malo patriť.

Betka to v sebe neudržala ani 
chvíľku. Bežala k Helene a vyložila 
je j v čo  najčiernejSích farbách novi
nu, ktorú sa dozvedela od  Moniky. 
Helena bez slova počúvala, potom 
pocítila závrat v hlave a spadla. Bet
ka vrešťala o  pom oc. Zbehli sa su
sedky, ktoré Helenu priviedli k sebe 
a spolu sa dozvedeli príčinu jej 
omdletia.

Helena bola by najradšej utekala 
k  dcére, ale bolo to ďaleko. Musela 
čakať, až sa jej muž, jožo, vráti z 
práce. Len čo došiel, povedala mu:

— Ibned pristav auto, ideme k 
dcére.

— Čo sa stalo? — spýtal sa udi
vene.

Monika povedala, že Mirko zbil 
Irenku.

— Taľafatky, — mávol rukou Jo
žo, — Monika chce špinením na dru
hých zakryť vlastnú hanbu.

Ale Helena neprestala prosiť, aby 
ihneď šli k  dcére. A tak šli. Keď 
ich zať a dcéra zbadali, vytreštili 
o č i a  pýtali sa, čo ich tu doviedlo v 
takom nezvyklom čase.

Keď Helena videla, ako ich srdeč
ne privítali, stratila reč, neodvážila 
sa im povedať skutočnú príčinu.

— Len povedz tú hlúposť, čo  o 
nich Monika šíri, — povzbudzoval ju 
Jožo.

•Keď Helena stále nem ohla prísť k 
slovu, pom ohol je j manžel:

— Vraj sa bijete a tlčiete.
— Ha, ha, ha, — rozosm iali sa 

Mirko aj Irenka — ako ste to m oh
li uveriť?

Helena sa rozplakala, teplé slzy 
jej stekali po tvári.

— Prečo plačete? — dozvedala sa 
prekvapená dcéra.

— Od radosti, že predsa si žijete 
v láske a pokoji. To je naša najkraj
šia odmena. Nič iného si neprajeme 
za našu námahu, len vaše šťastie.

Najcennejšou odm enou pre rodi-

Úcta mučeníkov

Kresťania od samého počiatku uctievali mučeníkov a oslavo
vali výročia ich smrti. Avšak mučeníci sú aj h i s t o r i c k ý m  
dôkazom pravdivosti kresťanského náboženstva, jestvovania 
Krista, jeho smrti a vzkriesenia. Za tieto pravdy kresťania išli 
na smrť a to nie jeden-dvaja, ale bolo ich toľko, koľko ešte ani 
za jednu pravdu nezomrelo. Oni sú dôkazom toho, že Cirkev je 
B o ž i a ,  pretože len Božia ustanovizeň môže mať tolko odvahy 
a sily, aby za ňu obetovali svoje životy milióny ľudí v strašných 
mukách. Mučenícka smrť znamenala víťazstvo nad všetkým tým, 
čo stálo proti Kristovi.

Relikvie mučeníkov boli zvlášť uctievané. Po vyhlásení slobody 
kresťanstva v deň smrti mučeníka na jeho hrobe sa odbavovala 
sv. Liturgia v prítomnosti celej kresťanskej obce. Pri bohoslužbe 
čítala sa udalosť jeho mučeníckej smrti, aby sa žijúci povzbudili 
a posilnili vo viere. Biskupi zapisovali pamätné dni mučeníkov 
a tak povstali kresťanské kalendáre.

Životopis: Bonifác.
Poznámka: Na našich oltároch máme plátno, zvané „antimens“. 

V tom plátenku sú zašité relikvie niektorého svätého, prevažne 
mučeníka. Tak aj naše Liturgie sa odbavujú podľa vzoru prvých 
kresťanov pri relikvii mučeníka, akoby nad hrobom mučeníka.

Aká je historická pravdivosť životopisov mučeníkov?
Treba nám vedieť údaje aj o historickosti životopisov svätých, 

pretože z tejto stránky je veľa pochybností. Už od samého po
čiatku boli snahy zakryť historickosť svätých, hlavne mučeníkov. 
Tak v dobe prenasledovania umučených likvidovali bez stopy, 
napríklad spálením, vhodením do mora, rieky, aby kresťania ne
mali telo-relikvie umučených, ako názorný dôkaz ich existencie. 
Aj v našich časoch sa popiera existencia svätých, kladú sa pred 
čitateľov pochybné údaje.

A pravda o svätých je táto:
Opisy životov a skutkov osôb svätých, ktorí rôznym spôsobom 

oslávili Boha, sú také dávne v kresťanstve, ako dávnou je Kris
tova Cirkev. Počiatok a základ životopisov svätých nachádzame 
v Skutkoch Apoštolov, kde sú opísané skutky a diela tak jed
notlivých apoštolov, ako aj iných spravodlivých. Zapísané boli 
evanjelistom Lukášom na zachovanie ich pamiatky a na návod 
k nasledovaniu všetkým veriacim v Krista.

Podľa príkladu evanjelistu Lukáša postupovala prvotná Cirkev. 
Keď sa začali prenasledovania, všade boli ľudia, ktorí zapisovali 
udalosti mučeníkov. Keď sa prenasledovanie rozrástlo, boli Cir
kvou ustanovení rýchlopisci, ktorých úlohou bolo zapísať celý 
chod mučení, a to svedomite a pravdivo, a tieto údaje sa zapiso
vali do zvláštnych kníh zvaných Martyrológium. Veriaci ich po
važovali nielen za pravdivé a presné, ale mali ich v takej úcte, že 
v pamätné dni svätých po prečítaní Svätého písma čítali sa ve
riacim v chrámoch. Protokol z výsluchov a súdov mučeníkov tiež 
písali štátni úradníci na súdoch a boli určené pre archívy pro- 
konzulov. Kresťania sa snažili dostať protokoly často za drahé 
peniaze podplatením súdnych úradníkov. Tie protokoly kresťania 
prikladali k aktom mučeníkov a niektoré z nich sa zachránili 
v origináloch, niektoré v opisoch pri tzv. „čítaniach“. Svedectiev 
historickosti zápisov o priebehu mučení je veľa: nariadenia rím
skych pápežov, patriarchov a biskupov. Za účelom spomienok 
výročí mučeníkov boli robené kalendáre, martyrológiá. Potom 
sa začali vytvárať Zborníky krátkych životopisov mučeníkov a 
svätých pre bohoslužobné potreby, ktoré sa vplajú Synaxármi. 
Tie životopisy sa čítali na bohoslužbe v deň alebo sviatok svä
tého.

Keď prestalo prenasledovanie Cirkvi roku 313, začalo sa zbie
ranie zápisov o utrpeniach mučeníkov. Vo východnej Cirkvi pr
vým takým zberateľom bol Eusébius, biskup Cézarey Palestínskej 
( t 338), ktorý najprv pozbieral údaje o živote mučeníkov pales-



tínskych a potom sa obrátil na cisára Konštantína Veľkého, aby 
zo všetkých sudcovských miest rímskeho impéria mu vypísali 
a poslali protokoly zo súdov mučeníkov. Cisár v tejto veci mu 
vyšiel v ústrety a Eusébius, majúc súdne dokumenty, zostavil 12 
kníh, ktoré obsahovali životopisy a hrdinstvá mučeníkov — mu
žov, žien, detí, junákov a dievčat zo všetkých provincií rímskeho 
impéria. Spisy Eusébia sa nám nezachovali v origináli, ale za
chovali sa nám v spisoch iných svätcov a Učiteľov Cirkvi, ktorí 
zapísali tie životopisy do svojich spisov.

Eusébius vo svojich Cirkevných dejinách píše: „Kto by neob
divoval nebojácnosť kresťanov v boji so strašnými šehnami? Sám 
som bol prítomný na mnohých mučeniach. Šelmy sa hnali na 
obeť, ich oči hádzali oheň, pazúry napnuté. Dlho sa neodvážili 
dotknúť sa tiel mučeníkov. V hroznom reve sa na nich hádzali, 
avšak odrazu, ako by od neviditeľnej sily skrotil a ustúpil. Ale
bo, keď jedna šelma nenapadla na svoju obeť, vypúšťali druhú 
a tretiu. Vzrušujúcou bola nebojácnosť kresťanov, ktorí sami 
stáli bezbranní a obnažení.“

Avšak zachovalo sa aj veľa originálov týchto aktov mučeníkov, 
napr. Martýrium Polycarpi (Cirkev vo Smyrne upovedomuje ostat
né cirkvi o smrti sv. Polykarpa. Zachoval sa text grécky, ktorý má 
veľký historický význam), Akty mučeníctva sv. Karpa, Papyla 
a Agathonices (biskup Karpus a ostatní boli odsúdení na smrť 
upálením za Marka Aurélia), Akty sv. Justína (bol sťatý v Ríme — 
obsahujú súdne akty a priebeh popravy), Akty sv. Apolonia (opi
suje sťatie vzdelaného kresťana Apolonia), Akty sv. Perpetuy a 
Felicity (podáva mučenícku smrť mladej matky Perpetuy s die
ťaťom na rukách, spisy zostavil očitý svedok pri poprave roku 
203), Akty 40 mučeníkov — vojakov popravených za cisára Li- 
cinia atď.

Ďalej životopisy svätých spísali velikáni Cirkvi a dejín: Kle
ment, pápež a mučeník ( + 101), Cyprián mučeník (t2 5 8 ), Ata
náz Veľký, patriarcha alexandrijský (+373), Ambróz, biskup mi
lánsky (+397), Bažil Veľký, arcibiskup Cézarey v Kapadócii 
(+379), Gregor Nysský, biskup a Učiteľ Cirkvi (+395), Dionýz 
Areopagita, mučeník, Cyril, patriarcha jeruzalemský ( + 386), 
Cyril, patriarcha alexandrijský (+444), Maxim Vyznavač ( + 662), 
Hieronym, Učiteľ Cirkvi (+419), Efrém Sýrsky, Učiteľ Cirkvi 
(+373), Ján Zlatoústy — patriarcha carihradský (+407), Gregor
— pápež (604), Lev — pápež (+461), Ján Damašský (+749), Ján 
Lestvičník (+600), Andrej Krétsky, biskup (+720), Sofrón, patri
archa jeruzalemský ( + 638), Taras, patriarcha carihradský a iní. 
Životopisy svätých sú aj u historikov: Kedrina, historika grécke
ho, Sokrata, scholastika konštantinopolského a iných.

Aj v ďalších stáročiach Cirkev bola ozdobovaná spravodlivým 
životom pustovníkov, vyznavačov, obrancov viery, svätcov. Cirkev 
dbala, aby aj títo neupadli do zabudnutia. Tak do knihy Životo
pisov svätých vošli po mučeníkoch vyznavači, potom askéti a tí 
sú stále aj doteraz, Cirkev aj teraz vyhlasuje svätých.

Všeobecný pohľad na prvé tri storočia kresťanstva

Všetky ukrutné prenasledovania nezastavili šírenie sa kres
ťanstva. Okolo roku 150 písal sv. Justín mučeník: „Niet národa 
medzi Grékmi či barbarmi a inými plemenami, aby od nich sa 
nevznášala modlitba k Bohu Otcovi a Stvoriteľovi v mene Ježiša 
Krista Ukrižovaného“ . A okolo roku 200 písal Tertulián: „Hoci 
sme včerajší, zalievame celú vašu ríšu, mestá, ostrovy, zámky, 
dediny, vaše tábory, vaše paláce, váš senát a vaše súdy. Počet 
kresťanov je už taký veľký, že keby vyšli z rímskeho impéria, 
ostalo by pusté.“

Rímska ríša, ktorá mala silnú armádu, štátny aparát, nemohla 
si poradiť s dvanástimi rybármi a s kresťanmi, ktorí nemali žiad
nu silu, len silu za vieru zomrieť. Všetky prenasledovania Cirkev 
Kristovu nezničili, čím bolo dokázané, že je to Božia ustano
vizeň.

č»v  je šťastný manželský život ich 
dietoic. Uvedomte si to všetky mladé 
manželské páry a podľa toho ko
najte!

Dr. Ján BUBÁN

145 ROKOV OD SMRTI A. S. PUŠKINA

A. S. Puškin (6. 6. 1799 — 10. 2. 
1837) vstupuje do literatúry v prvej 
polovici 19. storočia, v čase, ked po 
potlačení dekabrlstickéfio povstania 
nastalo obdobie upevňovania cárskej 
m oci, obdobie teroru. Toto ťažko nie
sli najmä vzdelanci, ktorí pod pláš
tikom filozofick ých  krúžkov bojova
li proti oficiá lnej ideológii. Pod 
vplyvom týchto spoločenských snáh 
pretvárali sa a j názory na umenie 
a literatúru, a najmä na ich nosi
teľov — spisovateľov, a to znamenalo 
odklon od  konzervatívneho roman
tizmu smerom k realizmu. Takto sa 
tvorba mladého Puškina stáva bez
prostredným prejavom  spoločenské
ho a um eleckého pokroku. Je prvým 
z galérie ruských spisovateľov, kto
rých  význam prerástol hranice Rus
ka. Je tvorcom  novej ruskej litera
túry. Básne z prvého obdobia jeho 
tvorby majú charakter ód, v neskor
ších prácach Puškinov sociálny pro
test prerastá do vzbury proti súčas
nej spoločnosti (v  poém ach Kaukaz
ský zajatec. Zbojnícki bratia, ale 
predovšetkým v básnickej poéme Ci
gáni).

Svojimi názormi si Puškin „vyslú
ž il“ od  cára vyhnanstvo v Michajluv- 
skom na juhu Ruska, kde napísal 
svoje vrcholné diela — historickú 
drámu Boris Godunov a veršovaný 
román Eugen O negin ', kde sa už 
naplno prejavili jeho spoločenské ná
zory. 'Jednotlivé postavy, najmä cá
ra Borisa a Samozvanca, vykreslil 
Puškin s psychologickou hfbkou v 
ce le j ich zložitosti a rozpornosti. Po
dobne v hlbokom zábere sú vykres
lené postavy v „m alých tragédiách“ , 
napr. Skúpy rytier, Mozart a Salieri, 
a Kamenný hosť. Puškinov román vo 
veršoch Eugen Onegin predstavuje 
hlavného hrdinu ako výsledok ne
správnej výchovy v šľachtických ro 
dinách a prázdneho života statká
rov, na ktorých dreli stovky sedlia
kov. Puškin tu presvedčivo dokázal, 
že nevoľníctvo nie je preikliatím len 
pre nevoľníkov, lež a j pre vládnúcu 
vrstvu, pretože pri takomto parazi
tickom  spôsobe života sa zákonite de
generuje: Takto dielo odrazilo život 
vtedajšej spoločnosti v celej šírke a 
nastolilo najzákladnejšie spoločen
ské problém y. Právom ho nazvali 
encyklopédiou ruského života tých 
rokov.

V tridsiatych rokoch  vznikla Roz
právka o rybárovi a rybke, Rozpráv
ka o zlatom kohútikovi. Rozprávka 
o  cárovi Saltánovi a iné. No najväč
šiu dokonalosť dosiahla novela Piko
vá dáma a historická povesť Kapitá
nova dcéra, čo sú skutočne skvosty 
ruskej prózy.

A. S. Puškin svojím  dielom začal 
novú kapitolu ruského literárneho 
vývinu a posunul ruskú literatúru 
na svetovú úroveň. (čk)



i

Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA
LISTY APOŠTOLA PAVLA 
PRVÝ LIST KORINŤANOM

Korint bolo vetké obchodné mesto medzi Egejským a Ján
sky m . morom a medzi severným a južným Gréckom. Bolo 
to  dôležité kultúrne a politické stredisko, avšak aj stredis
k o nemravného života. Apoštol Pavol došiel do Korinta na 
konci svojej druhej apoštolskej cesty a  pobudol tam vyše 
poldruha roka. Po svojom  odchode zanechal v  Korinte 
kvitnúcu cirkevnú obec, ktorej zo svojej tretej apoštolskej 
cesty (r . 57) napfsal list, v ktorom sa týka otázok man
želstva, rodiny, eucharistie, daru, lásky zmŕtvychvstania 
s Kristom a v Kristu.

Pavol, apoštol Ježiša Krista, povolaný z Božej 
vôle, a brat Sostenes cirkvi Božej v Korinte, po
sväteným v Kristu Ježišovi, (od Boha) povolaným 
svätým a všetkým, ktorí na každom mieste vzý
vajú meno Pána nášho Ježiša Krista, svojho i náš
ho.

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od 
Pána Ježiša Krista!

Ustavične vzdávam svojmu Bohu vďaky za vás, 
za tú milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu 
Ježišovi, že ste totiž v ňom boli všemožne oboha
tení každým druhom náuky a poznania.

Povzbudzujem vás, bratia, v mene Pána nášho 
Ježiša Krista, buďte všetci jednej reči, aby neboli 
medzi vami roztržky! Buďte spojení v tej istej 
mysli, v tom istom úsudku!

Zaiste, hlásanie kríža je hlúposť pre tých, čo 
sú určení pre zatratenie, ale nám, ktorí sme ur
čení pre spásu, je (prejavom) moci Božej. Ako je 
napísáné: Múdrosť múdrych zničím a rozum ro
zumných zmarím.

Kdeže je múdry? Kdeže je zákonník? A kde je 
skúmatel tohto sveta? Či Boh múdrosť tohto sve
ta neobrátil na hlúposť?

Keďže svet v (prejavoch) Božej múdrosti svo
jou múdrosťou nespoznal Boha, Boh sa rozhodol 
spasiť tých, čo veria, hlúposťou kázania. Lebo veď 
Židia žiadajú znamenia, Gréci hľadajú múdrosť, 
a my im hlásame Krista ukrižovaného: Židom na 
pohoršenie, pohanom hlúposť, ale povolaným (od 
Boha), či Židom, či Grékom, Krista — Božiu moc 
a Božiu múdrosť. Lebo čo je hlúpe u Boh'a, je 
múdrejšie od ľudí a čo je slabé u Boha, je silnej
šie od ľudí!1

A preto, bratia, keď som prišiel k vám, prišiel 
som nie s vyberanou rečou alebo múdrosťou hlá
sať vám posolstvo Božie. Nepokladal som za vhod
né vedieť niečo medzi vami okrem Ježiša Krista, 
a to ukrižovaného. Ukázal som sa pred vami sla
bým, bojazlivým a veľmi úzkostlivým; moje ká
zanie a hlásanie nespočívalo v presvedčivých 
a múdrych slovách, ale v dôkazoch Ducha a (zá
zračnej) moci, aby sa vaša viera nezakladala na 
ľudskej múdrosti, ale na moci Božej.

Isteže, aj my hlásame múdrosť tým, čo sú doko
nalí, lež nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat 
tohto sveta, už bezmocných; ale hlásame skrytú 
Božiu múdrosť, spojenú s tajomstvom, ktorú Boh 
pred vekmi určil nám na slávu.2

Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi 
danej, položil som základ a druhý na ňom stavia.

Každý však nech si dáva pozor, ako stavia! Lebo 
nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý 
je už položený, a ním je Ježiš Kristus.

Či na tomto základe niekto stavia zo zlata, 
striebra, drahokamov, z dreva, sena, slamy, kaž
dého dielo vyjde najavo. Deň (súdu) ho vyjaví, 
lebo príde s ohňom a oheň preskúša dielo kaž
dého, akú má hodnotu. Ak dielo niekoho, ktoré 
on zbudoval, vydrží, dostane sa mu odplaty; ak 
niekoho dielo zhorí, on utrpí škodu, hoci sa osob
ne zachráni, len akoby cez oheň.3

Neviete azda, že ste chrámom Božím a Duch 
Boží prebýva vo vás? Kto teda ruší chrám Boží, 
toho Pán Boh rozruší, lebo chrám Boží je svätý, 
a tým chrámom ste vy!4

Nech sa nikto neklame! Ak sa niekto z vás 
pokladá za múdreho v tomto svete, nech sa sfane 
hlúpym, a tak bude (naozaj) múdry! Lebo múd
rosť tohto sveta je hlúposťou pred Bohom. Ved 
je aj napísané: Múdrych chytá do ich chytráctiev! 
A zasa: Boh pozná myšlienky múdrych, že sú 
márne.

Preto nič nesúďte pred časom, kým nepríde 
Pán, ktorý osvetlí to, čo je skryté v tme, a vyjaví 
úmysly sŕdc. A vtedy každý dostane od Boha 
svoju pochvalu.

Teraz vám však píšem, aby ste neobcovaíi s ta
kým, ktorý sa volá bratom, ale je smilníkom, 
chamtivcom, modloslužobníkom, rúhačom, opil
com, zbojníkom. S takým ani nejedzte!

Niet vari medzi vami ani jedného rozumného, 
ktorý by vedel rozsúdiť medzi bratmi? Ale brat 
sa s bratom súdi, a to pred neveriacimi! Už to je 
u vás chyba, že vôbec máte súdy medzi sebou! 
Prečo radšej krivdu netrpíte? Prečo radšej škodu 
neznášate? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bra
tom! , ,

Neviete, že nespravodliví nebudú mať účasť na 
Kráľovstve Božom? Nemýľte sa! Ani smilníci ani 
modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani 
súložníci mužov ani zlodeji ani lakomci ani opilci 
ani ohovárači ani zbojníci nebudú mať účasť na 
Kráľovstve Božom! Niektorí ste boli takí, ale ste 
sa obmyli, ale ste sa posvätili, ale ste sa osprave
dlnili v mene Pána nášho Ježiša Krista a v Duchu 
nášho Boha.

Vyhýbajte sa smilstvu! Každý iný hriech, ktoré
ho sa človek dopustí, sa pácha mimo tela; ale kto 
smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že 
vaše telo je chrámom vo vás prebývajúceho Du
cha Svätého, ktorého vám dal Boh, a že ste nie 
svoji vlastní? Veď ste boli kúpení za (veľkú) ce
nu! Oslávte teda Boha vo svojom tele!5

Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý 
svoju ženu a každá nech má svojho muža! Muž 
nech preukáže svojej žene, čo jej je podlžný, 
a podobne aj žena mužovi! Lebo žena nemá práva 
nad svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž 
nemá práva nad svojím telom, ale jeho žena. Ne- 
ukracujte jeden druhého, iba ak na čas so vzá
jomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe! 
Potom zas žite pospolu, aby vás Satan nepokúšal 
pre vašu nezdržanlivosť!



Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, 
ked zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia 
zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie 
je žiť v manželstve než horieť.6

Ženatým zasa prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena 
nech neodchádza od muža! A ak by odišla, nech 
ostane vydatá, alebo nech sa pomerí s mužom. 
Muž zasa nech neprepúšťa ženu!

My máme len jediného Boha, Otca, od ktorého 
všetko pochádza a pre ktorého sme aj my (urče
ní), a jediného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého 
všetko jestvuje a skrze ktorého sme aj my.

Pokrm sám nás Bohu neodporúča; ak nejeme, 
tým nič nestrácáme, ak jeme, tým nič nezískame.

Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej 
nikdy nebudem mäso jesť, len aby som brata ne
pohoršil!

Neviete, že tí, ktorí v chráme (Bohu) slúžia, 
z chrámu aj žijú? Ze tí, ktorí posluhujú pri oltá
ri, na oltári majú podiel? Preto aj Pán nariadil, 
aby tí, ktorí hlásajú evanjelium, z evanjelia aj 
žili.

Neviete, že tí, čo bežia na závodišti, bežia síce 
všetci, ale iba jeden dosiahne (víťaznú) cenu? Aj 
vy tak bežte, aby ste dosiahli (cenu)l A každý, 
kto závodí, zdržuje sa všetkého. Tí preto, aby do
siahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľ- 
ný.7

Preto teda kto si myslí, že stojí, nech si dáva 
pozor, aby nepadoll Pokušenie vás zastihlo iba 
ľudský znesiteľné, a Boh je verný, On nedopustí 
skúšať vás nad vaše sily a pri skúške dá aj vý
chodisko, aby ste ju mohli zniesť.8

Ja som totiž prevzal od Pána to, čo som aj vám 
odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, ked mal byť vydaný, 
vzal chlieb a vzdajúc vďaky, rozlomil ho so slo
vami: „Toto je Telo moje, ktoré sa za vás (vydá
va): Toto čiňte na moju pamiatku!“ Podobne po 
večeri vzal aj kalich a riekol: „Tento kalich je 
nová zmluva (založená) na mojej Krvi. Kedykoľ
vek budete z neho piť, robte to na moju pamiat
ku!“ y

Kedykoľvek teda jete z tohto chleba a pijete 
z tohto kalicha, hlásate smrť Pánovu, dokiaľ 
(znovu) nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne je
dol z chleba alebo pil z kalicha Pánovho, pre
hreší sa proti Telu a Krvi Pána. Nech sa teda 
každý najsamprv skúma, a tak nech je z toho 
chleba a pije z toho kalicha. Lebo kto (z neho) 
je a pije, súd si je a pije, ak nerozlišuje Telo 
(Pánovo).9

Keby som hovoril jazykmi ľudí a anjelov a ne
mal by som lásky,

bol by som iba znejúcim kovom
a brnkavým cimbalom.

Keby som bol prorokom 
a vedel by som všetky tajomstvá 
a (mal) všetko znanie, 
keby som mal úplnú vieru, 
že by som hory prenášal

a nemal by som lásky, 
nebol by som ničím.

Keby som rozdal (chudobným) všetky svoje ma
jetky,

keby som vydal svoje telo a dal sa spáliť, 
a nemal by som lásky, 

nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá a nezávidí.
Láska sa márnivo nevypína, ani nenadúva.
Nekoná neslušnosti, nehľadá vlastný záujem; 
nerozhnevá sa, (utrpené) zlo nezapočíta.
Neraduje sa z neprávosti, 
ale sa raduje z pravdy.
Všetko znáša, vo všetko verí, 
vo všetko dúfa, vo všetkom vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.10 
My teraz vidíme cez zrkadlo, 

v hádanke,
potom však (uvidíme) tvárou v tvár.

Teraz poznám len čiastočne,
potom však budem poznať dokonale, 

ako Boh pozná dokonale mňa.11 
Ostáva (nám) teda viera, nádej a láska,
( toto troje,

ale najväčšie z nich je láska.12
1. Evanjeliové 'posolstvo, 'ktorého ťažiskiom je ukrižovaný 

Syn Boží a ktoré svojich  prívržencov učí pokornému seba
zapieraniu a odriekavej láske, zdá sa pohanom hlúposťou. 
Židom zasa pohoršením. Židia by si žičili m ocného Mesiá
ša, ktorý by divmi a zázrakmi premohol celý svet a po
drobil ho židovskému panstvu. Pohania by zasa chceli po
čúvať len vzletné a učené reči, podlá vzoru svojich veľ- 
kých filozofov , básnikov a rečníkov. Ale Boh zavrhol már
nu ľudskú m oc a múdrosť a dáva hlásať „h lúposť“ kríža, 
o  ktorom „povolan í“ , či už Židia a či Gréci, vedia, že je 
najvyšším prejavom lásky Božej k nám, ozajstným veľdie
lom Božej múdrosti a moci.

2. „Kniežatá tohto sveta, už bezm ocné“ , sú tí, čo  vládnu 
svetom, alebo ešte skôr satanské m ocnosti, ktoré do svo
jich služieb zapriahujú rozličné vym oženosti ludskej vedy 
a kultúry. Víťazstvo Kristovo nad svetom a nad hriechom 
pozbavilo ich m oci nad nami.

3. Pri Božom súde sa ukáže, ako kto pracoval v službách 
Kristových, či staval verne, svedomito a nezištne alebo ne
poslušne, nedbalo a sebecky. Koho dielo obstojí pred sú
dom Božím, ten dostane svoju odmenu. Koho práca nevy
drží v ohni skúšky, ten môže byť osobne spasený, ale jeho 
zásluhy vyjdú nazmar, zhoria. — Niektorí katolícki vykla
dači vidia tu narážku na očistec.

4. Každý kresťan je príbytkom Ducha Svätého. Kto teda 
poškodzuje tento chrám Boží, Bohu bude za to zodpovedať.

5. Sv. Pavol zdôrazňuje dve veci proti smilstvu: Naše 
telo je  chrámom Božím a Ducha Svätého, a tak ho nesmie
me znesvätiť; ono je vlastne už vlastníctvom Božím, lebo 
Kristus Pán si ho „vykúpil“ za drahú cenu.

6. Slová „než horieť“ niektorí vykladatella vysvetľujú 
o „oh n i“ vášne a pokušenia, iní zas o „oh n i“ trestu na 
druhom svete, v očistci alebo v pekle.

7. Obraz, vzatý zo športových pretekov, bol Korinťanom 
veľmi blízky, lebo tam sa konávali veľkolepé hry.

8. Boh zosiela na nás všelijaké skúšky, ale nikdy nie 
také, ktoré by boli nad naše sily. A vždy nám dá aj po
trebné milosti, aby sme ich mohli zaslúžene prekonať.

9. Apoštol Pavol rozpráva o ustanovení Sviatosti Oltárnej. 
Zlo slov je  jiasné, že apoštol Pavol chápe Euchiaristiu veľ
mi vážne. Preto, kto nehodne prijíma Eucharistiu, prehre
šuje sa priamo proti Kristovmu Telu a Kristovej Krvi.

10. V ozajstnej velpiesmi apoštol Pavol ospevuje dar lás
ky, cestu kresťana sprevádzanú láskou Boha a blížneho. 
Láska je  najvyšším prejavom kresťanského života.

11. Tu na zemi poznáme Boha len „čiastočn e“ , nepriamo 
a nedokonale, tak ako sa nám hmlisto zrkadlí vo svojich 
dielach. V nebeskej vlasti ho však budeme poznať priamo 
a dokonale, „tvárou v tvár“ a tak budeme mať účasť na 
jeho večnom Živote.



NAŠI JUBILANTI

V tomto m esiaci si svoje životné 
a  kňazské jubileá pripom ínajú títo 
vdp. duchovní otcovia:

Jozef Sukovský — 50 rokov  od na
rodenia (8. 2 .), Peter Staurovský — 
40 rokov kňazstva (12. 2.).

MNOHAJA BIT, BLAHAJA ĽIT!

V nedeľu 15. novembra 1981 zaví
tal Najd. o. ordinár do obce Stebnik, 
filiálnej obce farnosti Chmeľová, 
okr. Bardejov. Po veľm i milom pri
vítaní deťmi i veriacim, posvätil 
zvonku obnovený chrám, zasvätený 
prep. Paraskeve. Pri tejto príležitosti 
slúžil sv. liturgiu a kázal slovo Bo
žie, za koncelebrácie dp. okr. deka
na Frantifika Dancáka a dp. arcide- 
kana VasiLa Prokipčáka, administra- 
tora z Chmeľovej.

Pri príležitosti chrám ového sviat
ku sv. arch. Michala, zavítal Najd.
o. ordinár Ján Hirka do farnosti Be- 
loveža, v  nedeľu dňa 22. novembra 
1981, kde pri tejto príležitosti po
svätil zvonku a  zvnútra obnovený 
chrám. Odslúžil tiež sv. liturgia a 
kázal Božie slovo za koncelebrácie 
dp. okr. dekana Františka Dancáka 
a dp. Alfonza Bočka z Beloveže, za 
vefkej účasti veriacich.

z februárových  výroCI
1. februára r. 1882 — pred 100 

rokm i — narodila sa  národná um el
kyňa MÁRIE MAJEROVÁ, česká spi
sovateľka (rom ány: Panenstvo, ¡Naj
k ra jš í svet. Priehrada, H aviarska taa- 
lada a i .  (um rela  r. 1967).

2. februára r. 1907 — pred 75 ro k 
mi — um rel DMITRIJ IVANOVIC 
MENDELEJEV, ruský chem ik, o b ja 
viteľ periodického zákona ch em ic
ký ch  prvkov (n a r , r. 1834).

3. februára r. 1812 — pred 170 
rokm i — narodil sa JONÁŠ ZABOR- 
SKÝ, kňaz, sp isovateľ a dram atik, 
národný buditeľ, red aktor vieden
ských Slovenských novín (b ásn e: 
Oda na Slovákov, Zehry; kázne: 
Múdrosť života; poviedky: Panslavls- 
tlcký fa rá r, Dva dni v Chufave, Fau- 
stláda; h isto rické  drám y: Posledné 
dni Moravy, B itka pri Rozhanov
cia ch , Jánošíkova večera* Lžidiml- 
trlád a; veselohra N ajdúch a 1.); 
um rel r. 1876.

5. februára r. 1942 — pred 40 ro k 
mi — v Buzuluku sa  z a ča la  organ i
zovať 1. Československá vo jenská 
jednotka v ZSSR.

7. februára r. 1812 — pred 170 
rokm i — narodil sa  CHARLES DIC- 
KENS, anglický rea lis tick ý  spisova
teľ rom ánopisec (K lub Pickw ickov-

cov, Oliver Tw ist, Dávid Copperfield, 
Veľké n á d e je  a  i-); um rel r . 1870.

— — r. 1862 — pred 120 rokm i
— um rel FRANTIŠEK JAN ŠKROUP, 
český hudobný sk ladateľ, autor hym
ny Kde domov imfij a  prvej česk e j 
opery Drátenlk, (n ar. r , 1801).

10. februára r. 1837 — pred 145 
rokm i — um rel ruský básnik ALE
XANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN, za
k lad ateľ m odernej národnej spisby 
(n,ar. r. 1799).

11. februára 1847 — pred 135 
rokm i — narodil sa  THOMAS ALVA 
EDISON, am erický  vynálezca žia
rovky), ¡m ikrofónu a i. (um rel x. 
1931).

14. februára 1732 — pred 250 rok
mi — n a r. JOAN BRADAČ, gr.-kat. 
biskup m ukačevskej diecézy, náb. 
spisovateľ.

15. februára r. 1857 — pred 125 
rokm i — um rel MICHAIL IVANOVIC 
GLINKA, ruský hudobný skladateľ, 
zaklad ateľ ru sk e j n árod nej školy 
(opery  Ivan Susanin a Ruslan a Ľud
m ila, rom ance, k lavírne skladby, c ir 
kevné skladby a i .) ;  nar. r. 1804.

17. februára r. 1827 —• pred 155 
rokm i — um rel JOHANN HEINRICH 
PESTALOZZI, šva jčiarsk y  osvieten- 
ský pedagóg a  sp isovateľ (nar. r. 
1746).

19. februára ir. 1952 — pred 30 
rokm i — um rel KNÚT HAMSUN, nór

sky rom ánopisec, nositel Nobelovej 
ceny, autor románov: Hrad, Jan, Vtc- 
to ria , Benoni, Mesto Segelfoss, Po
žehnanie zeme (nar. r. 1859).

22. februára r. 1512 — pred 470 
rokm i — um rel AMERIGO VESPUC- 
CI, taliansky moreplavec, podlá kto
rého pomenovali objavený konti
nent — Ameriku.

25. februára r . 1707 — pred 275 
rokm i — narodil sa CARLO GOLDO- 
NI, dram atik, reform átor talianske
ho divadla (kom édie: Mirandolína, 
Klam ár, V ejár, Škriepky v Chlozze 
a i .) ;  um rel r. 1793.

— — r. 1852 — pred 130 rokmi
— um rel THOMAS MOORE, trsky ro
m antický básnik a spisovateľ (írske 
m elódie. Lásky an jelov ; rom. po
viedka Lalla rookh; romány Eplku- 
re je c , Sheridanove pamäti a i.); 
nar. r. 1779.

—  — 1803 — pred 180 rokmi — 
narodil sa VICTOR HUGO, francúz
sky spisovateľ a  dram atik (romány: 
Chrám Matky Božej v Paríži, Bedá
ri, Robotnici mora, Človek, čo sa 
sm eje, D eväťdesiatri; drámy Her- 
nani, Ruy B l a s a  i . ) ;  umrel r. 1885.

— — r. '1887 — pred 95 rokmi — 
um rel ALEXANDER PORFIRIEVlC 
BORODIN, ruský 'hudobný skladatel, 
spolutvorca ruskej národnej symfó
n ie  (B oh atierska sym fónia, opera 
Knieža Igor a i .) ;  nar. r. 1833.

(Dokomčemiie zo 4. str.)

Zomrel 2. mája roku 373. Jeho relikvie boli prevezené 
z Alexandrie do Carihradu a potom do Benátok v Talian
sku.

Atanáz celý  svoj život venoval tomu, aby bránil základ
nú pravdu viery: Božstvo Ježiša Krista, apoštolskú vieru, 
vieru mučeníkov, vieru celej prvotnej Cirkvi, ktorá je v 
Svätom písme,, v spisoch svätých Otcov, vo vyhlásení prvé
ho všeobecného cirkevného koncilu  v Nicei. Za vytrva
losť, nepodajnosť jeho vyznavačstva bol Cirkvou nazvaný 
„Veľkým “ .

Aj pri veľkej pom oci cisárov, ktori použili a j násilie, 
ariáni sa neudržali. Ako to obyčajne pri bludoch býva, 
rozbili sa na skupiny, z ktorých každá hlásala niečo iné 
a toto ich doviedlo do postupného úpadku a úplného zá
niku. H oci Atanáz zom rel ešte za vlády cisára Valenta, 
airiána, ale vtedy už pravoverných viedli silní biskupi 
a patriarchovia ako sv. Bažil Veľký, Gregor Naziánsky, 
Gregor Nysský, Ambróz a iní, ktorých spisy sa pričinili 
o  úpadok a zánik arianizmu. Roku 381 zišiel sa nový vše
obecný  cirkevný koncil, ako druhý v poradí, v Carihrade, 
ktorý znovu odsúdil arianizmus a tento blud na Východe 
celkom  zmizol.

Pamiatku sv. Attanáza, vyznavača, učiteľa Cirkvi, pat
riarchu Alexandrie, Cirkev oslavuje 18. januára a 2. mája.

Keď v našich chrám och na litiji v hlasnej modlitbe kňa
za počúvam e slová „Na p ríh ovor . . .  Atanáza . . .  treba, 
aby sme vedeli, čím bol v Kristovej Cirkvi Atanáz.
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