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Ikona v krasnobrodskom chráme. Foto: o. J. Čverčko

Liturgika — poznaj svoj obrad
Utiereň

Utiereň — je ranná bohoslužba, ktorá na počiatku sa skladala 
z ranných modlitieb, ktoré zložili nábožní jednotlivci. Učí o nich 
sv. Anton Veľký (+356). Tieto ranné modlitby vždy viac naberali 
všeobecnosť, začali ich odbavovať v chrámoch a po nich biskup 
v chráme kázal, poučujúc veriacich. Píše o tom sv. Cyprián 
(+258), biskup v Kartágu. Na počiatku 4. storočia Cirkev už od- 
bavuje utiereň pre všetkých veriacich. Cirkevný dejepisec Eu- 
sébius Cezarejský (+340) o tomto píše takto: „Nebeskou rados
ťou nás naplňujú piesne, ktoré ráno a večer znejú na celej Ze
mi v chrámoch“. Tiež sv. Epifán (+403) píše: „Okrem toho v 
chrámoch sa odbavujú chválospevy a ranné modlitby, tiež žalmy 
a modlitby.“

( Pokračovanie na 5. str.)

Isť  za  svojím  cieľom

Je veľkopôstna doba a preto čas
tejšie a vo väčšom počte prichádza
me do chrámu Božieho, aby sme po
čúvali hlas cirkvi v tejto svätej do
be. Čo nám predkladá? V čitanl Apoš
tola druhej pôstnej nedele — z Lis
tu Hebrejom počúvame napomenutie
o našej zodpovednosti: „Preto musí
me tým viac dbať na to, čo sme po
čuli, aby sme neprešli pomimo cie- 
*a“ (2, 1).

Svoj cief poznáme všetci. To je 
cesta za Kristom, ku Kristovi. . .  Na 
tento cieľ máme pamätaf, máme si 
ho pripomínať zvlášť v tomto svä
tom pôste. Každý z nás sa má zamys
lieť, čo to znamená cesta za Kris
tom? Je to opustiť rodinu, prácu, do
mov a vstúpiť do kláštora? Či stať 
sa pustovníkom, alebo hľadať muče
nícku smrť? Boli časy, ktoré žiadali 
aj takú obeť. Ale čo dnes?

Človek má dnes dosť príležitostí 
nasledovať Krista v každodennom 
živote: v rodine, na ipracovisku, i v 
spoločnosti. Netreba sa izolovať, 
utekať pred ľuďmi. . .  Nestačí len 
vonkajší úkon — modlitba, nedeľná 
účasť na Službe Božej a piatkový 
pôst. To ešte nie je nasledovanie 
Krista. To sa musí prejaviť vnútor
nou a dobrovoľnou odovzdanosťou. 
A toto sme neraz počuli z evanjelia. 
Môžeme si to znovu pripomenúť 
Kristovými slovami: „Nie každý, kto 
mi hovorí: „Pane, Pane! — vojde do 
Kráľovstva nebeského, ale iba ten, 
kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je 
na nebesiach“ (Mt 7, 21).

Pred vstupom do obdobia svätého 
pôstu počuli sme v jednu nedeľu čí
tať o farizejovi, ktorý sa chválil 
pred Bohom, čo dobrého urobil a o čo 
je lepší, než ten druhý — mýtnik. 
Pre svoju pýchu neobstál pred Bo
hom . . .  V nedeľu syropôstnu sme 
zase počuli, že aj pôst, ktorý konáme 
len preto, aby nás ľudia videli, ne
má pred Bohom cenu. Teda pri kaž
dom skutku, či modlitbe rozhoduje 
úmysel. Ináč nebudeme mať zásluhy 
pred Pánom Bohém.

V jednom veľkom meste urobili 
raz zaujímavý pokus. Chceli vedieť, 
koľko chodcov nerešpektuje na prie
chodoch svetelné semafory. Na ruš
nom mieste sa postavilo niekoľko 
príslušníkov VB v civile a počítali. 
Za hodinu to bolo takmer tisíc, 
zvlášť mladých, ktorí prechádzali na 
červenú. Potom sa tam postavili v 
uniformách a ani jeden sa neopová
žil prejsť na červenú.

( Pokračovaime na 5. str.)



DVA J A R N É  MARCOVÉ D N I
Vstupujeme do prvého jarn ého  m esiaca, v k torom  prv, a k o  príde m eteoro log ický  a  samozrejme i 

skutočný sv iatok prvého jarného dňa, osláv im e u nás už tradičný M edzinárodný deň žien. Zaujíma
vá to sym bolika. Na prahu jari, k e ď  sa  p red iera jú  zo zem e, k torá  je  eš te  skrehnutá a  chladná, prvé 
kvety  — snežienky  a  fia lky , pon áhľam e sa  s nim i, aby sm e ich podali našim  m atkám , manželkám, 
dcéram , sestrám , tým, k to ré  sú živými kvetm i n ášho  života.

N aše m arcové oslavy žien  sú n ielen  čírou  form alitou , čím si, čo  si vykonám e a  potom  po celý  rok 
zase  chod ím e o k o lo  nevším avo, lež  je  to práve pripom enutie si úlohy ženy, m atky v našej spoloč
nosti, k d e  n ie je  už m enejcennou  partnerkou  v m an želskom  zväzku, a le  rovnocennou a  váženou spo
ločn íčkou  muža, dávateľkou  života a  spolutvorit eľkou  všetkých  tých hodnôt, k toré  nás obklopujú.

Pam ätám e si dobre  na časy , k e ď  vtedajšia  spo ločn osť nedbala  na po ložen ie  žien, m atiek, ba ne
raz ich  vyslovene podceň ovala , k e ď  za prácu im dávala  iba m enšiu plácu , a k  vôbec bolo  kde pra
covať, lebo  ani p ráce  nebývalo dosť. K oľko  rodín h ladovalo , k o ľk o  statočných  m atiek  si doslova od
trhlo od  úst, len  aby sa  dosta lo  deťom  . . .

Ženy, m atky dnes?
N aše sp o lo čen sk é  zriaden ie utvorilo ozaj optim álne predpok lady  a  totáln e zm enilo ich neľahký 

údel. To všetko  — a  to si m usím e stá le  uvedom ovať  — však neprišlo  len  sam o od  seba , ak o  by to 
azda ch ce li n iektorí nahovoriť. N ie je  to sam ozrejm á vec vývoja, veď  eš te  a j dnes sú v mnohých 
krajin ách  ženy podceň ovan é, n ie je  im um ožnený prístup ku všetkým  stupňom vzdelania, nemôžu 
stáť na všetkých  pracovn ých  postoch . V ysoko hum ánny postoj k  žene, m atke, a k éh o  sm e svedkami 
v kra jin ách  svetovej so c ia listick e j sústavy, nám n espadol do lona, a le  je  logickým  výsledkom  bojov, 
zápasov, k to ré  m ali spo ločn ý  c ie ľ : dať žen e je j  opravdivú dôstojnosť, n ielen  hovoriť o jej materin
skom  srdci, a le  urobiť všetko , zabezpečiť  všetky  p red p ok lad y , aby toto srdce  m ohlo vydať zo seba 
maximum pre svoje  deti, pre  svoju rodinu!

N ebolo to m ožné a  nie je  to  m ožné tam , k d e  n ie je  postarané o rodinu, k d e  rod ičia  i deti živoria, 
sú bez  práce, vyhodení doslova  na ulicu. I  v týchto dňoch , k eď  sa  u nás budem e ponáhľať s hrejivým  
slovom , ky tičkou  kvetov , m alou pozornosťou  k  tým, k to ré  budú sláviť svoj deň , sú na svete milióny 
m atiek , k to ré  trpia núdzu, ktorým  je  ľúto h ladn ých  d etí a  ich  m aterinské srdcia sa pýtajú, ako  je to 
všetko m ožné v ča se , k e ď  sa  č lo v ek  odpútal od  zem e, k e ď  siaha po hviezdach, k eď  nastal taký moc
ný rozm ach jeh o  umu, že č lov eku  na pery  sadá  otázka, č i je  m ožné dokázať ešte  viac, a k o  to, čo sme 
už d o k á z a l i . . .

M edzinárodný deň  žien je  súčasne príležitosťou  na spytovanie svedom ia, na položen ie si otázky, 
a k í  sm e k  tým, k to ré  id em e osláviť. Ci by sm e v lastn e neraz nem ali odprosiť a  povedať, že je nám 
túto, že sm e neboli vždy ku nim láskaví, trpezliv í a  pozorní, že sm e vlastne ich  veľkým i dlžníkmi. 
Dlžníkmi voči našim  dobrým  zrobeným , zohnutým  m atkám , k to ré  po ničom  inom tak  netúžili, len 
aby sm e im v živote neurobili hanbu a  boli ich statočným i synm i a  dcéram i. Dlžníkmi voči manžel
kám , k e ď  sm e nem ysleli na to, že a j ony si potrebujú  oddýchnuť, že aj ony majú len dve ruky a  jed
ny nervy a  že prehn an é zdôrazňovanie toho, že nám  majú byt za čosi vďačné, bolo  vlastne urážkou, 
k torá  ich bo le la . Sm e d lžn íkm i voči dcéram , k to ré  by iste boli rady, k eby  sm e sa im viacej venovali 
a  nem ysleli si, že c e lá  naša starostlivosť sa  začína a  k o n čk  zaodetím  a  nasýtením .

Sm e dlžn íkm i i voči tým, k to ré  už nežijú, leb o  a j na ne si budem e spom ínať na tento ich deň. 
Pre nás sa zhrbili, p re  nás zm ozoľnateli ich  d la n e , pre nás vrásky pokry li tú ked y si krásnu tvár mla- 
duchy, k to rá  sa teš ila  zo života, čo  a j n ebol ľahký . Oj, nezabudnim e na ne v tento deň ! Aspoň otče
nášom , aspoň  ky tičkou  sn ežien ok . Zájdim e na m iesta  ich  odpočinku  a  pošepka jm e im: mam a, máme 
vás stá le  r a d i . .  .1

A urobm e si a j predsavzatie, že od teraz  sa  vynasnažím e byt k  nim takí, aby sm e im každým  slo
vom, každým  skutkom  dávali najavo, že  si ich vážim e a  že si uvedom ujem e, čo  všetko pre človeka, 
rodinu, národ, spoločn osť, štát, svet, znam enajú. Preto aj náš tradičný vinš bude vychádzať z tohto 
nášho úprim ného predsavzatia  a  bude vyjadren ím  vďaky za všetko , čo  sa nedá ani vyrátať.

V duchu budem e m yslieť a j na tie  ženy, m atky , k to ré  obetovali svoje životy za vznešené ideály, 
za lepší svet. Na tie, k to ré  išli po  boku  mužov do bojov druhej svetovej vojny, k torá  vydala veľa sve
dectiev  o ženskom  hrdinstve. Na tie, k to ré  sú prík ladm i statočnosti a  obetavosti na svojich pracovis
kách , k toré  stač ia  postarať sa  o svoju rodinu a  pritom  odvádzajú ešte  ď alší kus p ráce  p re  spoločnosť 
na svojich  pracovných  postoch .

A potom  príde jari Tá opravdivá, k torá  zažen ie zas na jeden  rok  panstvo zimy, zafarbí k o b erec  prí
rody na zelen o , privolá ch orá l spevavých vtáčkov  a  n echá  rozkvitnúť do krásy  tisíce kvetov. Tá jar 
nám bude pripom ínať tú neopakovateľn ú  veľkú  jar k o n ca  druhej svetovej vojny, k eď  sa  približoval 
deň  víťazstva a  rozkvitnuté orgovány zdobili náruče tých, čo  prichádzali, aby nám don iesli slobodu. 
Tu od nás prichádzalai Tu na našom  krásnom  východe sm e prví privítali našich osloboditeľov, k to
rí potom  niesli víťazné zástavy slobody  naprieč republikou  až do  našej stovežatej m atičky P rahy ...

Ako dobre sa  nám spom ína, a le  k o ľk o  obetí, k o ľ k o  n ajlepších  životov, k o ľk o  krvi to stálo. Z veľ
ký ch  obetí sa  zrodila  naša sloboda! V ten  m arcový deň , v ktorý  — práve preto , že žijem e v mieri
— pôjd em e podať ruku a  povedať tým, k to ré  spolu  s nami budujú náš spoločn ý  šťastný život: Ďaku
jem e!  (OM)



L. BREŽNEV PRIJAL NA ŽIADOSŤ JANA PAVLA II.
SKUPINU VEDCOV PÁPEŽSKEJ AKADÉMIE VIED

Generálny tajomník ÚV KSSZ, predseda Prezídia Najvyš- 
iieho sovietu ZSSR Leonid Brežnev prijal 15. decembra m. 
r. v Kremli na žiadosť hlavy katolíckej cirkvi a vatikán
skeho štátu pápeža Jána Pavla II. sikupmu vedcov Pápež
skej akadémie vied. Členovia Akadémie informovali naj
vyššieho sovietskeho predstaviteľa o výsledkoch výskumov 
Akadémie týkajúcich sa následkov prípadnej jadrovej voj
ny a odovzdali mu Deklaráciu o následkoch použitia jad
rových zbraní, ktorá zhrňuje výsledky ich práce.

V rozhovore Leonid Brežnev zdôraznil, že hlavným fak
torom sovietske] zahraničné] politiky bolo a ]e úsilie ub
rániť mier, odvrátiť jadrovú vojnu a upevniť bezpečnosť 
národov. Uviedol, že Je nesmieme dôležité, aby ľudia ve
deli, aké medozieme následky by mala jadrová vojna. Práve 
preto treba venovať varovaniu politikov a vedcov rozlič
ných krajín sveta veľkú pozornosť. Táto myšlienka je zá
kladom návrhu na utvorenie medzinárodného výboru, ktorý 
by dokázal životnú nevyhnutnosť odvrátenia jadrovej ka
tastrofy. Návrh bol predložený na XXVI. zjazde KSSZ. Čím 
hlasnejší bude autoritatívny hlas vedcov, tým uvedomelejšie 
si budú počínať milióny ludí pri uskutočňovaní tohto cie- 
la.

Príznačné pre naše obdobie je, pokračoval L. Brežnev, že 
úsilie zbaviť ľudstvo hroziaceho nebezpečenstva zjednocuje 
štáty, politické strany i smery, verejné a iné kruhy, ktoré 
si nezávisle od rozdielnosti svojich ideológií, filozofických 
názorov a presvedčenia uvedomujú, že majú spoločné ži
votné záujmy.

Nedopustiť jadrovú vojnu, to je dnes najvyššia zodpo
vednosť vedúcich predstaviteľov štátov pred ich národmi, 
pred ludstvom i pred budúcimi generáciami. Sovietske ve
denie si túto zodpovednosť plne uvedomuje. Sovietsky zväz 
tejto úlohe podriaďuje celú svoju zahraničnú politiku.

L. Brežnev pripomenul hosťom, že VZ OSN schválilo na 
návrh Sovietskeho zväzu dokument, podlá ktorého bude 
prvé použitie jadrovej zbrane označené zia najťažší zločin 
proti ľudstvu. Upozornil ďalej na konkrétne kroky, ktorých 
cielom je zmierniť napätie v Európe, dosiahnuť, aby obe 
strany znížili počet svojich jadrových zbraní v Európe a 
ešte lepšie, aby sa zriekli všetkých druhov jadrových zbra
ní stredného doletu namierených na európske ciele. ZSSR 
sa bude o dosiahnutie týchto cieľov. usilovať na rokova
niach s USA v Ženeve.

V medzinárodných kontaktoch a v dialógu o ozdravení 
politického ovzdušia vo svete a upevnení mieru je miesto 
pre všetky štáty, veľké, stredné i malé, pre všetky politic
ké, spoločenské, vedecké, náboženské aj ďalšie sily, ktoré 
si vytyčujú mierumilovné ciele.

Predstavitelia Pápežskej akadémie vied vyjadrili súhlas 
s tým, že za terajšej situácie je nevyhnutné, aby sa mie
rumilovné sily široko zapojili do úsilia zameraného na 
upevnenie mieru a bezpečnosti národov.

Beseda sa konala v duchu vzájomnej úcty a dobrej vôle.

Rastie nám nový chlieb
Marec nie Je len mesiacom príchodu jari, nielen me

siacom, v ktorom hneď v prvej jeho dekáde pozdravujeme 
naše ženy, matky, alei aj mesiacom, v ktorom už vrcholia 
prípravy na jarné poľnohospodárske práce a v južnejších 
oblastiach, kde to počasie dovolí, už aj prebiehajú. Smer- 
Hice rozvoja národného hospodárstva na roky siedmej päť
ročnice nám vytýčili smelý, ale realizovateľný cieľ: sebe
stačnosť v zásobovaní potravinami. Je to úloha, ktorá zá
visí od nás všetkých. Tí, ktorí sa zúčastňujú na dorábaní 
chleba alebo iných poľnohospodárskych plodín, majú odov- 
idať svoj statočný podiel zodpovedným plnením úloh, kto
ré sú na nich kladené. Azda to netreba ani pripomínať, 
ved sme boli národom roľníckym, poľnohospodárskym a 
líške k starootcovským hrudám sme sa učili od mala. Na
vyše teraz moderná družstevná veľkovýroba dala poľno
hospodárom do rúk výkonné stroje, mechanizmy, účinná 
chemikálie, hnojivá, aby zem naozaj vydala zo. seba čo 
naiviac.

Čo starší dobre si pamätáme na časy, keď naši otcovia 
a starí otcovia hospodárili na malých pásikoch polí, keď 
sa robilo rnčne, na vychudnutých záprahoch, keď úroda, 
ktorú pole vydalo, nebola vždy úmerná námahe, ktorú člo
vek do nej vkladal. Tie časy sú už za nami. Preto je ra

dostný pohľad na vlniace sa lány ozimín, na nádejnú bu
dúcu úrodu. Lenže nielen tí, čo sa priamo zúčastňujú na 
poľnohospodárskych prácach v našich družstvách a na 
šti&tnych majetkoch, ale aj ti, čo sú konzumentmi chleba, 
ktorí nám poľnohospodári dorobia, môžu a  musia pomôcť 
k realizovaniu smelých plánov šetrným zaobchádzaním s 
týmto Božím darom, chlebom a ostatnými výrobkami, kto
rými neslobodno plytvať a ktoré nemožno vyhadzovať.

Je síce pravda, že ani starý chlieb po našich domácnos
tiach nevychádza nazmar, že sa zužitkuje, lebo sú rozličné 
formy jeho hospodárneho využitia, predsa je však len po
trebné, aby sa používal iba na to, na čo je určený, na 
jedenie. V každej domácnosti sa dň sledovaním spotreby 
chleba a pečiva prísť Ha množstvo, ktoré je dostačujúce a 
nekupovať zbytočne viac. Nie preto, žeby sme nemali, lež 
preto, aby sme sa i na tomto poli ukázali dobrými hospo
dármi, ktorí neplytvajú ani vtedy, keď majú na to. Ono 
totiž nikdy nezaškodí riadiť sa tou starootcovskou šetr
nosťou, skromnosťou, ktorá je jednou z charakteristických 
črt kalkulujúceho a uvažujúceho človeka. (of)

SVÄTÝ MESIACA
PATRIARCHA TARAS 

(K prvej nedeli pôstu — nedeli víťazstva nad ikonobo- 
rectviomj

Celý Clarihrad hučal. Ľudia sa zastavovali na uliciach v 
skupinkách, pýtali sa jeden druhého, každý po svojom si 
udalosť vysvetľoval.

Patriarcha Carihradu Pavol z Cypru tajne vyšiel z paláca 
patriarchie, nechal Carihrad nikomu nič nehovoriac. Ľudia 
postávali na uliciach a  jeden druhého sa vypytoval, čo 
sa stalo s  patriarchom. A ešte viac Carihrad zahučal, keď 
prišla správa, že patriarcha vstfapil do kláštora a prijal 
na seba schimu.

— Schima? — vieš, čo je to? — pýtal sa jeden druhého 
a ihneď aj objasňoval:

— Živý už je v hrobe...
— A len ätyri roky bol patriarchom!. . .
— Bol to dobrý a čestný človek!. . .
Podobné reči bolo počuť na každom kroku.
Dotklo sa to  a| cisárovnej Ireny, že patriarcha to  urobil 

bez toho, aby niekomu niečo povedial. Vzala svojho syn
čeka, cisára Konštantína, ktorý mal len desať rokov a po
náhľala sa do kláštora, aby sa sama z úst patriarchu do
zvedela o príčine jeho skutku.

— Čo si to, otče, urobil, a prečo? — spýtala sa cisárov
ná.

Patriarcha už bol va-svojom hrobe. Jaskyňa, zamurova
ná, ostalo len otvorené malé okienko, cez ktoré „schimni- 
kovi“ raz týždenne podali ťrošku chleba a vody. Keď ne
prevezme prinesený chlieb a vodu, to bude znak, že už 
zomrel. Vtedy na veži kláštorného chrámu zazvonia a po
tom zamurujú okienko hrobu a hrob bude otvorený až v 
deň posledného súdu.. .  Pohreb už neodbavujú, lebo ho 
odbavili vtedy, keď ho v procesii priviedli do jaskynného 
hrobu a zamurovali ho . . .

K okienku podišiel patriarcha.
— Do schimy ma voviedla moja choroba a očakávanie 

skorej smrti. A najviac to, že Ja, hriešny, až tri razy mo
jou rukou som podpísal súhlas na ikonoborectvo a z toho 
sa teraz kajam.

Patriarcha umlkol. Po tvári mu stekali slzy, Trošku sa 
odtiiahol od okienka, aby si ich utrel. Všetci ho poznali 
ako človeka dobrého a čestného. To bola pravda. Avšak 
pri tom bol veľmi bojazlivý. Keď videl ako prenasledujú 
a mučia kresťanov za úctu k ikonám, tajil svoju úctu k 
ikonám a pod nátlakom podpísal súhVas na odstránenie 
ikon. Avšak toto nemôže zniesť, radšej bude žiť v hrobe.

Patriarcha znovu prestal hovoriť, ťažko dýchjal a keď 
sa trošku upokojil, povedal cisárovnej:

— Vláda nad vašou krajinou je vo vašich rukách. Ne
pozerajte sa bez záujmu na plač našej matky Cirkvi. Po
starajte sa, aby sa znovu obliekla do svojej pôvodnej krá
sy. Máte človeka, ktorý môže ohnoviť v Cirkvi pravdivé 
vyznávanie viery . . .

— 0  kom to hovoríš, otče? — spýtala sa cisárovná.
— O Tarasovi, radcovi cisárskej rady. On je hodný stáť 

vo vedení Cirkvi. On bude vedieť ukázať na blud ikojio- 
borectva a vrátiť stádu Kristovmu správnu vieru.

Smutná odchádzala od hrobu patriarchu Pavla cisárovná 
Irena.



Pri patriarchovom okienku ešte ostalo niekoľko senáto
rov.

— 0 , keby som bol nikdy nesedel na stolci patriarchu,
— začal ďalej hovoriť patriarcha. A potom náhle povedal:

— Senátori, ak nebude zvolaný VII. všeobecný koncil a 
blud ikonoborectva neodhodíte, nemažete byť spasení.

— A prečo si ty, otče, keď ťa svätili na patriarchu, pod
písal ikonoboreetvo? — ohradili aa senátori.

— Preto sa tenaz kajam, že som ho podpísal, a bojim 
sa, aby mfa netrestal Boh, lebo som zo strachu mlčal a 
nepovedal pravdu. Teraa sa kajam a vám hovorím, že niet 
vám spásy, ak ostanete v blude . . .

Senátori schýlili hlavy a odišli.
Po niekoľkých dňoch v kláštore svätého Flóra na hrobe 

patriarchu Pavla zamurovali okienko . . .

Carihrad ešte viac vrel. Ľudia začali verejne hovoriť o 
ikonách, o čom dosial, od čias cisára Leva Izaurejského 
nikto sa hovoriť neopovážil. Cisárovná Irena, aby upoko
jila búrku v ľude, snažila sa postaviť nového patriarchu. 
Zodpovednejšieho od Tarasa nenašla ani ona. Taras bol 
laik, z významného carihradského rodu, úradník — radca 
v cisárskom dvore. Človek učený, rozumný, čestného života 
a všetci si ho vážili. Avšak Tanas odmietol prijať úrad 
patriarchu. Cisárovná zvolala radu biskupov, kňazstva a 
veriacich.

— Viete, že nás zanechal patriarcha Pavol. Je potrebné 
namiesto neho vybrať dobrého pastiera a učiteľa Cirkvi.. .

— Nikto iný iba Taras! — povedali prítomní.
Taras vsSal.
— Vidím roztrhanú a rozdelenú Božiu Cirkev. Ak bude 

zvolaný všeobecný koncil a všetci sa zjednotíme vo viere, 
odhodíme blud ikonoborectva, súhlasím, hoci som nedô
stojný a bez skúseností, prijať vedenie Cirkvi. Bohu nie 
je nič milšie aiko prebývanie všetkých v jednote viery 
a lásky. A keď nebude všeobecného koncilu, vtedy nepri
jímam úrad patriarchu. Ja nechcem byť prekliatym a od- 
stdeným. Lebo žiadny cisár ma nezachráni od Božieho sú
du a večného trestu.

Prítomní vypočuli Ttarasa a  dali súhlas na zvolanie vše
obecného koncilu. V nasledujúcich dňoch Taras ako laik 
prijal všetky stupne svätení a stolec patriarchu v nádeji, 
že sa mu podarí pri Božej pomoci vykoreniť blud ikonobo
rectva.

Z laika sa Taras stal duchovnou osobou. Jeho život ešte 
ako laik® bol príkladný al teraz sa stal ešte prísnejší. 
Stály pôst, celonočné modlitby, krátky sen, spal na tvr
dom lôžku, nedovolil, aby mu posluhovali. Bol veľmi mi
lostivý k chudobným, kŕmil hladných, odieval biednych, 
denne im dával stravu, vystaval nemocnicu. Na Veľkú noc 
a vo veľké sviatky sám posluhoval úbohým pri obede. Zo 
svojho majetku, ktorý mu ostal po rodičoch, dal vystavať 
kláštor. A najviac sa staral, aby ikony znovu uviedol do 
chrámov. Až jedného dňa od maloletého cisára Konštan
tína, v mene ktorého vládla matka Irena, prišiel list, kto
rým bol zvolaný všeobecný koncil. Zo všetkých strán sa 
schádzali do Carihradu biskupi. Pápež Hadrián a patri
archovia Alexandrie, Anttochie a Jeruzalema poslali na 
koncil kňazov, významných učenosťou a životom, ako 
svojich zástupcov. Avšak z dôvodov, že ikonoborci zasa
danie koncilu znepokojovali, koncil sa presťahoval do 
Nicey, mesta, v ktorom zasadal I. všeobecný koncil. Tento 
koncil «a uskutočnil ako siedmy všeobecný. Koncil zasadal 
v chráme.

Do chrámu vstúpil patriarcha Taras s námestníkmi: od 
pápeža Hadriána arcipresbyter Peter, od Politiána Alexan
drijského jeromonach Tomáš, od Teodorita Antiochijského 
a Eliáša Jeruzalemského jeromonach Ján. Taras tiež vzal 
so sebou Nikefora, radou cisárského dvora, čestného lai
ka, ktorý neskoršie- po Tarasovi sta stal jeho nástupcom. V 
chráme zasadlo '367 Otcov koncilu. Koncil bol otvorený v 
deň sv. prvomučenice Tekly, 24. septembra.

Patriarcha Tanas povedal, z akých dôvodov bol koncil 
zvolaný. Vyzval biskupov, aby súdili spravodlivo a vyko
renili nesprávne učenie ikonoborcov. Potom bol čítaný list 
cisána. Cisár pisal, že patriarcha Pavol, pred svojou smr
ťou mu radil, aby blud ikonoborectva bol odhodený.

Dvadsať dní zasadal koncil, dvadsať dní koncil citoval 
miesta zo Svätého písma a  čítal zo spisov svätých Otcov 
Cirkvi, o úcte k ikonám. A keď sa hovorilo o tom, ako boli 
ikony ničené, otcovia koncilu plakali. Koncil vyhlásil uče
nie ikonoborcov za bludné. Potom koncil prijímal pokánie 
biskupov, ktorí pod násilím padli do bludu ikonoborectva.

V patriarchálnom chráme v Carihrade patriarcha Taras 
vyhlasoval svätých. Veriaci1 boli šťastní. Všetci sa pozerali 
na ústa patriarchu a  pred ich očami defilovali postate 
vyznavačov a mučeníkov za ikony, mená ktorých patriar
cha čítal:

„Svätä Anna, vdova z Carihradu, za obranu ikon uväz
nená a vo väznici aj zomrela. Jej pamiatka ja 28. novem
bra.

Mučeník Peter, za vlády cisára Konštantína Kopronyma 
tak dlho bitý, dokiaľ nezomrel. Jeho pamiatku Cirkev osla
vuje 16. mája.

Mučeník Pavol, cisársky dôstojník, ktorý bránil úctu k 
ikonám. Cisár Konštantín Kopronym prikázal, aby mu od
rezali nos a ho oslepili. Vláčili ho na uliciach Carihradu, 
dokiaľ nezomrel. Jeho pamiatku Cirkev oslavuje 3. júla.

Tak jedno za druhým čítal patriarcha mená mučeníkov 
a vyznavačov, ktorí vydali svedectvo viery. Ľud v úcte 
počúval, žehnal sa a ich ústa šepkali:

„Mučeníci a vyznavači Kristovi, proste Boha za násl“.

Patriarcha Taras dobre spravoval Cirkev zastupujúc 
ukrivdených a  pomáhajúc .tým, čo boli v biede. Medzi tým 
mladý cisár sa stal dvadsaťročným. Avšak syn dobrej mat
ky išiel po stope svojho zlého deda. Dal oslepiť svojich 
strýkov, otcových bratov, aby sa tak pozbavil ich mož
ných ipretenzií na trón. Oženil sa. V celej ríši našli desať 
najkrajších dievčat. Vybral si z nich Máriu, vnučku Fila- 
reta Milostivého, človeka rozumného a spravodlivého, naj
krajšie dievča v ríši.

Avšak mladý cisár počúval svojich zlých radcov. Najprv 
odstránil z vlády svoju matku Irenu, ktorá vládla múdro 
a spravodlivo. A sám sa začal zabávať a na zábavách si 
našiel akúsi Teodôtu, začal s ňou tajne žiť v hriechu, a 
aby sa s ňou oženil, rozšíril správu, že ho chcela jeho 
manželka Mária otráviť. K patriarchovi Tarasovi poslal 
svojho úradníka, ktorý mu začal rozprávať, ako Mária 
chcela cisára otráviť. Cisár má mať vernú ženu a preto 
prosí, aby patriarcha požehnal jeho nové manželstvo.

Patriarchovi sa v očiach zjavili slzy. On vedel o ne
vine Márie a  videl falošnosť cisára.

— Nie, nikdy nedám súhlas na rozvod a nové manžel
stvo cisára) — odhodlane povedal patriarcha Taras.

Cisár predvolal patriarchu k sebe. Do paláca cisára 
patriarcha Taras vstúpil v sprievode starca — kňaza Jána, 
ktorý na všeobecnom koncile zastupoval antiochijského a 
jeruzalemského patriarchü.

— Ctím si vás ako otca, — začal cisár, ked si patri
archa sadol, — a chcem vám vyrozprávať, ako ma chcela 
moja manželka otráviť. Preto alebo bude odsúdená na 
smrť, alebo nech z milosti pôjde do kláštora a tam do 
smrti nech sa kaja zo svojho hriechu. 'Preto ju nahováraj, 
aby išla do kláštora, ked ju chceš vidieť medzi živými!

Patriarcha Taras jasne videl falošnosť a lož cisára. Pre
hovoril bez strachu:

— Cisár! Nebojuj falošnosťou proti pravde, lebo každý 
vie, že cisárovná je nevinná, a že ju obviňuješ nespravod
livo. Preto vaše zákonné manželstvo ja rozlúčiť nemôžem, 
lebo neverím tomu, čo hovoríš a  tiež sa bojím Božieho 
súdu. Už dávnejšie viem o tvojom živote s tou nečestnou 
ženou a teraz chceš s ňou hrešiť verejne v nezákonnom 
manželstve. Aký príklad života dáš svojim poddaným, keď 
robíš nespravodlivosť? Vymyslel si jed, aby si ponížil 
čestné manželstvo. Ako si ťa bude môcť ľud vážiť, ked v 
tebe bude vidieť cudzoložníka? Nie, hovorím ti pred Bo
hom, hoci si cisár, nikdy nedám súhlas na tvoj rozvod. . .

Prehovoril k cisárovi aj starec Ján. Avšak cisár nepo
čúval. Dal oboch, vyhnať z paláca. Potom násilne odviedol 
svoju manželku do kláštora a oženil sa s Teodótou. Kňaza 
Jozefa, ktorý bez povolenia patriarchu cisára zosobášil, 
patriarcha vylúčil z Cirkvi. A cisár sa mstil. Avšak patri
archa všetko trpezlivo znášal.

Minul rok. Matka cisára, Irena, vidiac zlobu a neprav
du svojho syna, postavila sa na stranu pravdy. Viac mi
lovala pravdu ako svoju krv. Po porade s bojarmi dala 
cisára uväzniť v komnate, v ktorej sa narodil. Potom svoj
ho syna súdila. Irena bola chazarská kňažná, žena vážna 
a tvrdá. Vypočítala synovi všetky jeho zločiny a vyniesla 
rozsudok, aby ho oslepili, tak ako on dal oslepiť svojich 
strýkov pred piatimi rokmi. . .  Cisár v bolesti oslepenia 
zahynul.

{IPloikračovainie na 15. sír.)



(Pokračtqvanle z 1. str.)
Cielom ranných modlitieb — utierne — bola oslava Ježiša 

Krista, ktorý po utrpení, vstal z mŕtvych. V tom smere bola zlo
žená utiereň, je j chod a bohoslužobné texty.

Do skladby najdávnejšej utierne (III .—IV. stor.) vchádzali žal
my, piesne, modlitby, čítanie evanjelia, poučenie veriacich a pre
pustenie (odpust). Potom chod utierne sa viac rozvíjal. Náš te
rajší chod utierne máme z ústavu carihradskej cirkvi. Samozrej
me, utiereň bola ovela dlhšia, pretože ju odbavovali v klášto
roch a tam sa bohoslužby odbavovali v priebehu celého dňa. Život 
a okolnosti priniesli so sebou potrebu skrátenia niektorých častí 
utierne až na terajší stav.

Naša terajšia utiereň sa skladá z dvoch častí.
Prvá časť utierne
Skutočná utiereň sa začína vyhlásením kňaza: ,Slava sv ja tij. . .  

Sláva svätej, jednej podstaty, oživujúcej a nerozdielnej Trojici: 
Otcovi, Synovi i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky ve
kov.“ Je to najstaršia modlitba na oslavu Svätej Trojice, ktorá 
sa nachádza v najdávnejších pamätníkoch kresťanského dávno
veku. Siaha k samým počiatkom dejín Cirkvi.

Začiatočnú časť utierne tvorí šesť žalmov. Čítame z nich po
stupne vždy len jeden.

Po Veľkej ekténii kňaz spieva: „Boh Hospoď“, — Boh je Pán 
a zjavil sa nám. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom"
— a veriaci to dvakrát opakujú. Tento verš je vzatý zo žalmu 
117, 26. Na tieto slová sa odvoláva Ježiš Kristus, keď dáva dôkaz 
o svojom mesiášstve (Mt 23, 39), a tiež týmito slovami na Kvetnú 
nedelu ľud Jeruzalema vítal Ježiša Krista (Lk 19, 38). Teda, spie
vajúc tieto slová, vítame nimi Ježiša Krista v našich chrámoch 
a v našich dušiach.

Nasleduje tropár, ktorý velebí sviatok a po ňom sedalny. Se- 
dalny — sú tropáre, ktoré sú len na utierni, na iných bohosluž
bách nie sú. Zložil ich sv. Sofron, jeruzalemský patriarcha. Se
dalny ospevujú udalosť Kristovho vzkriesenia. Končia sa sedalny 
„bohorodičným sedalnom“. Bohorodičník — je to modlitba k Bo
horodičke. Na dva bohorodičníky obraciame zvláštnu pozornosť, 
a to na: „Udivisja Josif — Podivil sa Jozef“, ktorý má svoju zvlášt
nu melódiu, a na „O Tebi radujetsja — Milostiplná Matka“ kto
rý sa spieva na Božej Službe sv. Bažila Veľkého.

Polyelej — názov pochádza z gréckeho slova „polyeleos“ a zna
mená „mnohomilostivý“. Sú to verše, vybrané zo 135. žalmu, v 
ktorých veršoch sa opakujú slová „jako blah, jako vo vik milosť 
Jeho — lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo je večné“, čím sa 
zdôrazňuje Božia dobrota. Je to ten hebrejský „veľký hallel“, 
ktorý vo veľké sviatky spieval zbor levitov, a im na každý verš 
žalmu odpovedal ľud spevom „lebo je dobrý, lebo Jeho milosr
denstvo je večné“ (2 Kron 7, 3). Spievajúc polyelej a j my oslavu
jeme Božiu dobrotu a milosrdenstvo, prosiac ho aj pre seba.

Vo veľké sviatky po polyeleji je veličanije — velebenie, ktorým 
velebíme Boha, Prečistú Pannu Máriu, anjelov, svätých, niektorú 
evanjeliovú udalosť alebo tajomstvo viery.

„Na rikach vavilonských — Na brehu babylonských riek“ — 
sú to verše zo žalmu 136 a každý verš sa končí trojitým opako
vaním Aleluja. „Na rikach vavilonských“ sa spieva v nedele 
márnotratného syna, mäsopôstnu (o poslednom súde) a syro- 
pôstnu (vyhnania z ra ja). Je to modlitba Izraelitov v babylon
skom zajatí. Je zrejmé, že tieto slová sa vôbec nehodia k našej 
bohoslužbe, mohli by sme ich nazvať aj „nekresťanskými“. Preto 
už Otcovia raného kresťanstva, zvlášť sv. Augustín ( +340) sna- 

. žili sa ich chápať v prenesenom zmysle, napr., že Babylon teraz 
to sú naše vášne, z ktorých sa máme oslobo'diť a tak čistí na du
chu velebiť radostnými piesňami Boha. Myslíme, že o. Š. Papp 
veľmi vhodne upravil tento text pre našu utiereň (v Irmologióne, 
str. 93) a tak ho treba aj spievať.

„Anjelský zbor“ — sú tropáre, napísané formou rozhovoru an
jela s „mironosičkami“, ženami, ktoré priniesli voňavky, a opla
kávajú mŕtveho Krista majúc starosť, ako odvalia kameň z hrobu

(Pokračovanie z 1. str.)
Je to smutné, že India dodržujú 

predpisy, keď sú sledovaní. A predsa 
dopravné predpisy sú pre ľndské 
dobro . . .  Tiež a] kresťanstvo zlybalo 
v mnohých kresťanoch, lebo ho ne
mali v sebe, t o  svojom vnútri. Za
chovávali prikázania, len keď ich 
niekto sledoval — rodičia, manžel
ka, kňaz a pod.

Nebuďme kresťanmi len navonok, 
ale kvSli Kristovi. Kristus prelial za 
nás yvoju krv, Je našim Spasiteľom 
a urobil nás dedičmi Božieho krá
ľovstva. Preto v Krista veríme, stále 
ho viac milujeme, stále ho viae na
podobňujeme. A toto všetko si zvlášť 
uvedomujeme i v tomto milostivom 
čase. Aby sme sa od Krista nevzdia
lili, ale znovu a lepšie sa k nemu 
priblížil, nielen svojimi slovami, ale 
skutkami. František DANCÄK

SLOVA NASEJ MATKY
3. „Zvelebuje moja duša P&na, 

a zaplesal môj duch v Bohu, 
mojom Spasiteľovi. . . "  -

(Lk 1, 47)
Keď ľudstvo zhrešilo v prvom člo

vekovi, rozhodla sa Božia láska zo
stúpiť na svet a v podobe človeka 
zachrániť ľudstvo. VSemohúcnosť Ot
cova vykúpenie sveta zverila svojmu 
Synovi. Preto bol poslaný anjel Gab
riel k nazaretskému dievčaťu Márii, 
aby jej zvestoval, že si ju Boh vyvo
lil za matku Spasiteľa sveta.

A Mária, od chvíle, keď povedala 
svoje „Staň sa!“, bola nesmierne 
šťastná, že Boh si práve ju vyvolil 
pre uskutočnenie svojho plánu. Plná 
radosti vybrala sa na o^stu k Alžbe
te, ktorá potrebovala jej pomoc. Sv. 
evanjelista Lukáš nám v krásnom 
chválospeve zachytil tú radosť, ktorú 
Mária šla vyrozprávať do Zachariá- 
šovho domu, preniknutú v nadšený 
hold slávy a vďaky Pánovi, Bohu 
svojmu: „Zvelebuje moja duša Pána, 
a zaplesal mQj duch v Bohu, mojom 
Spasiteľovi. . .  (Lk 1, 47).



Mária ako prvá zaplesala rados
ťou nad tým, že konečne príde Vyku
piteľ — sám Boh a spasi svoj ľud 
(Iz 35, 4). A po nej ton radosťou te
šia sa všetci, ktorí očakávali Vyku
piteľa — Jozef, ZachariáS a Alžbeta, 
pastieri, mudrci, Simeon a Anna, 
proroci a duše spravodlivých. A prá
vom, pretože tejto radosti nemôže 
sa rovnať žiadna radosť, lebo žiadny 
iný predmet radosti sa nemôže rov
nať vedomiu, že zrodením Božieho 
Syna v Betleheme bola nám plne ot
vorená náruč nebeského Otca. Nicej- 
sko-carihradské vyznanie viery nám 
to vyjadruje takto: „ . . .  pre nás ľudf 
a pre naše spasenie zostúpil z ne
bies“. V tejto chvíli sa stalo ľudstvo 
nesmierne bohatým. Má medzi sebou 
samého Boha. Ľudskej prirodzenosti 
sa dostalo najväčšieho vyznamena
nia, pretože ju vzal na sebe sám Bo
ží Syn, ktorý svoje božstvo spojil s 
našou prirodzenosťou. Sv. Augustín 
túto myšlienku vyjadril krátko, ale 
hlboko: „Kristus sa stal človekom, 
aby sa človek stal Bohom“. Syn Boží 
zostúpil k nám na zem, vzal na seba 
našu podobu, aby sme my, vykúpení 
jeho krvou, odetí jeho milosťou stali 
sa podobnými Bohu. Radosť Márie i 
radosť naša, je preto naozaj veľká. 
„Dobroreč, moja duša, Pánovi a ne
zabúdaj na všetky jeho dobrode
nia. . .“ (2 102, 2). „Nech sa to pre 
budúce pokolenie zapíše a bude 
chváliť Pána ľud, čo bude stvorený. 
Lebo Pán zhliadol zo svätyne svojej 
vysokej a z neba sa na zem podí
val ..."  (Z 101, 19—20).

Na jedny Vianoce, tesne pred sv. 
liturgiou, spovedal som mladú ženu. 
Ponáhľala sa, aby sa stihla ešte vy
spovedať a tak mohla pristúpiť aj k 
sv. prijímaniu. Cítil som , že je akási 
naradovaná, že prežíva vo svojom 
vnútri zvláštnu radosť. Pýtal som sa 
na príčinu a ona hneď bez rozmýš
ľania povedala: „Otče, dostali sme 
nový družstevný byt a včera sme sa 
do neho nasťahovali. Mám veľkú ra
dosť, s ktorou som prišla k Pánu 
Bohu do chrámu, podeliť sa s ním, 
s touto radosťou“. '

Svätý Otec Ján Pavol II. na svia
tok Nanebovzatia Panny Márie dňa
15. augusta 1981 pri poludňajšej mod
litbe Anjel Pána vyjadril vďaku nad 
tým, že po troch mesiacoch choroby 
sa mohol vrátiť do Vatikánu a znovu 
pomodliť sa s veriacimi Anjel Pána 
a preto povedal, citujúc slová Márie 
z Magnifikátu: „Zvelebuje moja du
ša Pána, a zaplesal môj duch v Bo
hu, mojom Spasitefovi..

Kiež by sme sa i my nikdy nera
dovali inou radosťou, iba v Bohu, 
našom Spasiteľovi. „Nech je v kaž
dom z nás duša Márie, aby sme zve
lebovali Boha a nech je v každom z 
nás jej duch, aby sme plesali v Bo
hu“ (sv. Ambróz). K tomu nech nám 
pomáha naša nebeská Matka, ktorá 
Pána Boha najviac velebila a oslavo
vala. František DANCÄK

DRUHA n ed eľa  SV. v eľk éh o  
POSTU

Spasiteľ podľa slov sv. Matúša pri
chádza do „svojho“ mesta (9, 1). 
Týmto mestom sa všeobecne uznáva 
mesto Kafarnaum. Zvesť o jeho prí-

a natrú mŕtve telo Kristovo. Anjel ich poúča, že Kristus vstal 
z mŕtvych. Táto pieseň je  vyvrcholením nedeľnej utieme — osla
vy zmŕtvychvstalého Krista.

Vo sviatky sa ešte spievajú stepenné antifóny „Ot junosti mo- 
jeja“ — Od mladosti m ojej“. Za autora stepenných sa považuje 
sv. Teodor Studita ( + 826).

Druhá časť utierne
Druhá časť utierne sa začína Prokimenom. (O Prokimene a je

ho dôležitosti sme hovorili vo vysvetlení večierne). Táto druhá 
časť utierne je najstaršou časťou utierne.

Nasleduje Evanjelium. Evanjeliá utierne sa delia na nedelné 
a sviatočné. Nedelné evanjeliá popisujú udalosti vzkriesenia 
Kristovho a sviatočné svojím obsahom sú viazané k sviatkom. 
Hoci náš ústav predpisuje čítanie evanjelia na utierni pri oltári, 
patrí sa, aby kňaz aj na utierni čítal evanjelium obrátený k Bo
žiemu ľudu. Keď kňaz je obrátený k oltáru, zle ho počuť a vôbec 
sa nedá rozumieť obsah čítaného. A tu je najdôležitejším to, aby 
veriacim bol daný obsah evanjelia, aby ho počuli, pochopili a si 
osvojili. A toto nás ospravedlňuje na zmenu predpisu ústavu, aby 
sme aj na utierni čítali evanjelium ako na Službe Božej, obrátení 
k veriacim.

Po evanjeliu nasleduje modlitba „Voskresenije Christovo — 
Videli sme Kristovo vzkriesenie“ — ktorá oslavuje víťazstvo Je
žiša nad smrťou. Táto modlitba je jeruzalemského pôvodu a bola 
tam „piesňou po evanjeliu“, ktorú spievali všetci veriaci alebo 
recitovali striedavo kňaz a veriaci. Keď slúžil biskup, recitoval 
ju on. U nás ju číta kňaz obrátený tvárou k oltáru, ludia ho sla
bo počujú a tiež dobre nerozumia. A potom namiesto veriacich 
ju rýchlo prečíta kantor. — Táto modlitba zložená na vzor dia
lógu, v ktorom kňaz privoláva k poklone Kristovi, a veriaci od
povedajú. Pozrime sa:

Kňaz: Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pá
nu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu.

Veriaci: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje zmŕtvychvsta
nie ospevujeme a oslavujeme, lebo ty si náš Boh. Okrem teba 
iného nepoznáme. Tvoje meno vyznávame.

Kňaz: Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa Kristovmu vzkriese
niu, lebo skrze kríž prišla radosť celému svetu.

Veriaci: Neprestaňme dobrorečiť Pánovi a ospevovať ho, lebo 
pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť.

Teda, aby sme dosiahli ciel tejto modlitby, treba ju alebo tým
to spôsobom (kňaz obrátený k veriacim) raz odrecitovať, alebo 
raz s veriacimi prespiévať na melódiu hlasu stichiry nedele.

Po tejto modlitbe veriaci prichádzajú bozkať evanjelium. Evan
jelium vynáša kjňaz k veriacim a tým znázorňuje zjavenia sa 
Krista vzkrieseného. Bozkajúc evanjelium vítame Krista zmŕt
vychvstalého. Keď evanjelium drží v rukách kňaz, hovorí kaž
dému pristupujúcemu: „Christos posreďi nas — Kristus je s na
m i!“ — a veriaci odpovedá: „Je a bude!“. Keď evanjelium je po
stavené na stole (tetrapod), veriaci, pobozkajúc evanjelium, tíš
ko hovorí: „Kriste Bože, pomôž nám a spas duše naše!“

Žalm 50. — Pomiluj mja, Bože — Zmiluj sa, Bože, nado mnou“
— majú recitovať všetci veriaci. Je to veľká modlitba pokánia. Sv. 
Bažil Veľký píše, že na utierni „všetci spolu, ako jedny ústa 
a jedno srdce, vysielajú k Pánovi žalm vyznania, robiac pokánie 
každý svojimi slovami“. Treba, aby sa naši veriaci naučili, že akt 
pokánia, vzbudenia ľútosti, je vecou spásonosnou. A tento žalm 
má nám toto pripomínať.

iPri tomto žalme ukazujeme na to, že . «ledný verš žalmu „Ublaži Hospo- 
dl blahovolenijem tvojim Siona — Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči 
Stanu, daj znovu povstať múrom jeruzalemským. . . “ nepatri k originálu, do
dali ho neskoršie židia ako modlitbu za obnovu židovského królovstva. Ok
rem itoho tie slová sa vôbec nehodia ku kajúcnemu žalmu. Niektoré cirkvi sa 
smažili tento text zmeniť alebo objasňovať prenesene, avšak 50. žalm sa končí 
veľmi pekne veršom predošlým — „Ty, Bože, nepohrdneš srdcom skrúšeným 
a poníženým“ preto treba tento Ižalm týmito slovami aj zakončiť.



Modlitba, ktorú číta kňaz „Spasi, Bože — Spás íud svoj“ — je 
to prosba nás hriešnych, prostredníctvom zastúpenia Prečistej 
Panny a všetkých svätých o to, aby Pán vypočul naše modlitby. 
Táto modlitba sa končí slovami: „Milosťou, hojnými darmi“, kto
rými my oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Základ tejto modlitby 
je z „hlbokého kresťanského dávnoveku“. Dávno sa spievala tiež 
v procesii.

Kánon utierne — u nás viac známy pod menom Irmos — je 
veľký hymnus oslavy Boha, cirkevná poéma, zložená na základe 
označených pravidiel, a to z 9 piesní, aby sa napodobnilo deväť 
anjelských zborov, ktoré neprestajne oslavujú Boha v nebi. Kaž
dý Irmos má svoj „hlas“ tak na nedele, ako aj na sviatky. Pťyým 
autorom kánona utierne je sv. Sofron Jeruzalemský, patriarcha 
{ t 638). Kánon zdokonalil sv. Andrej Krétsky (+740), ktorý zložil 
kánony: Vzkriesenia, na nedeľu Myronosičiek, na Narodenie Kri
stovo, Narodenie Jána Krstiteľa, Povýšenie Kríža, Počatia Boho
rodičky, Stretnutia a iné. Chýbajúce doplnil sv. Ján Damašský 
(+750) „voskresnymi“ kánonmi Oktoicha a kánonmi na 12 veľ
kých sviatkov, a tiež sv. Štefan Savaita (+807) na sviatok Mena 
Ježiš a niekoľkým svätcom. V 8. storočí kánon utierne už vyzeral 
tak, ako ho teraz vidíme v našich bohoslužobných knihách. Hoci 
na nedele a sviatky je predpísané viac kánonov, teraz, z praktic
kých dôvodov sa spieva len jeden.

Teda náš kánon na utierni je deviatnikom velebenia Boha. Nie
ktoré z kánonov, ako vianočný: „Christos raždajetsja“ a veľko
nočný: „Voskresenija deň“ naši veriaci vedia naspamäť, čo je 
nielen veľmi chválitebné, ale aj spásonosné.

Po 8. piesni kánona spieva sa Veličanije Bohorodicy. Kňaz vy
hlasuje: „Bohorodicu i Mater svitá vozveličim — Bohorodičku 
a Matku Svetla piesňami zvelebujme“. „Matka Svetla“ — to je 
Matka Ježiša Krista, ktorý nám priniesol svetlo — učenie evan
jelia.

Chválospevné stichiry — je napodobenie oslavy Boha anjelmi. 
Rannou modlitbou kresťania sú povinní oslavovať Boha ako an
jeli. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že účastníci utierne spievajú s an
jelmi „Chváľte Pána z nebies!“, — lebo vtedy aj anjeli spievajú. 
Obsah stichýr podáva udalosti vzkriesenia Kristovho, a pri tom sú 
to slová spievajúcich, ich prosba, aby Ježiš, darca života, na prí
hovor apoštolov sa nad nami zmiloval. Stichiry sa končia boho- 
rodičným „Preblahoslavená s i . .

Slavoslovije utierne — Veľký chválospev — je veľký hymnus 
oslávenia Boha. Táto modlitba siaha až k apoštolskej dobe, prav
da, vtedy bola kratšia. Celá táto modlitba sa skladá z textov Svä
tého písma (ktoré uvedieme v nasledujúcom čísle).

Autorom nedeľných — voskresných tropárov utierne je sv. Ján 
Damašský. Po nich nasledujú ekténie, v ktorých prosíme: aby 
sme bez hriechov, pokojne prežili tento deň, prosíme o anjela 
strážcu duše a tela, — o odpustenie hriechov, — dobré a užitoč
né veci pre dušu, a pre svet mier, a aby sme ostatok života pre
žili v kajúcnosti.

Nuž toto je utiejejti. Objasnenie sme dali krátke, pretože 
niektoré časti utierne by potrebovali niekoľko zvláštnych člán
kov. Pre nás tu je dôležitá podstata utierne — „piesňami oslavuj
me Boha, Boha vesmíru, velebiac ho a ďakujúc mu za všetko“ — 
takto volá na utierne všetkých nás sv. Ján Zlatoústy.

„Ráno sa máme modliť, aby sme rannou modlitbou oslávili 
vzkriesenie Pánovo“ — hovorí sv. Cyprián (+250), a Druhý vati
kánsky koncil o tomto píše toto: ,Bohoslužba, ktorá sa odbavuje 
ráno, v nastávajúcom novom dni, pripomína nám vzkriesenie Pá
na Ježiša — opravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, 
slnko pravdy, Svetlo z výsosti“ (O liturgii, 38). Na našich utier- 
ňach každého týždňa znovu medzi nami sa obnovuje Kristovo 
vzkriesenie.

Tak aj Cirkev volá nás k účasti na utierni, na radosti vzkriese
nia, ako to bolo na počiatku: „Oni sa pred ním poklonili a vrá
tili sa do Jeruzalema s veľkou radosťou“ (Lk 24, 52). My túžime 
byť s Kristom a tá láska má nás povzbudzovať, aby sme s väčšou

chode vzbudila pozornosť obyvateľov 
t  tomto meste, ale najviac v rodine, 
ktorá mala chorého — porazeného. 
Nečakajú na náhodné stretnutie s 
Ním, ale idú k Nemu. Neposielajú 
posla, aby prišiel do ich domu — 
k posteli chorého, ale berú poraze
ného a nesú ho k Ježišovi. A tu: 
„ . . .  keď Ježiš videl ich vieru . . . “ 
(Mit 9, 2), uzdravil chorého.

Prvou podmienkou uzdravenia bo
la viera. Viera je totiž základom na
šich vzťahov k Bohu. Sám sv. apoštol 
Pavol vyhlasuje: „Bez viery však nie 
je možné ľúbiť sa Bohu“ (Zid 11, 6).

Ježiš často zdôrazňoval pri uzdra
vovaní nutnosť viery. Žene, ktorá tr
pela na krvotok, povedal: . .  tvoja 
viera ťa uzdravila!“ (Mt 9,22); stot- 
níkovi, ktorý prosil o uzdravenie 
sluhu, riekol: „Choď a ako si uveril, 
nech sa ti stane“ (Mt 8, 13) a slep
cov, ktorí k Nemu kričali a volali 
„Synu Dávidov“ sa zasa pýtal: „Ve
ríte, že vám to môžem urobiť“? — 
Oni odpovedali: „Ano, Pane“ (Mt 9, 
27—28). Pri vzkriesení Lazára vyčíta 
Ježiš sestre mŕtveho, Marte, na jej 
zaváhanie slovami: „Nehovoril som 
ti, že a>k budeš veriť, uvidíš slávu Bo
žiu?“ (Jn 11, 40). Apoštolom, ktorí 
sa sťažujú Ježišovi, že nemohli vy
liečiť námesačného chlapca, odpove
dá: „Pre svoju slabú vieru. Veru, ho
vorím vám, ak máte čo len toľko vie
ry, ako je horčičné semienko a roz
kážete tejto hore: .Prejdi odtiaľto 
ta!‘ — parejde.“ (Mt 17, 18—19). Na
koniec s poukazovaním na nutnosť 
viery sa stretávame pri každom zá
zračnom uzdravovaní, ktoré Ježiš vy
konal.

V dnešnom prípade však vidíme, 
že porazený je vyliečený nielen svo
jou vierou, ale aj vierou tých, čo ho 
priniesli. Veď ich cesta, námaha a 
viera v to, že svoju vec nekonajú 
nadarmo, bola pre Ježiša Krista naj
lepším dôkazom, za koho Ho pokla
dajú. A keď Ježiš videl „ich vieru“, 
zmiloval sa a vyliečil porazeného.

Takto teda máme pomáhať svojim 
blížnym svojimi modlitbami. Veď aj 
svätý apoštol Jakub nám pripomína:

. .  druh za druha sa modlite, aby 
ste boli uzdravení. Mnoho zmôže a 
veľmi je účinná modlitba spravodli
vého“ (5, 16). Zvlášť teraz v tomto 
pôstnom období, keď sa v našom vý
chodnom obrade konajú sv. boho
služby za našich zomrelých — zá
dušné soboty — pomáhajme im svo
jimi modlitbami. Spoločné modlitby 
budú nás vzájomne utvrdzovať, nám 
pomáhať, aby sme mali pevné putá 
s tými, ktorí odišli na večnosť.

Pripomeňme si známy výrok sv. 
Arzéna Veľkého, ktorý v samote na 
púšti prežil 55 rokov. Keď sa priblí
žil deň jeho odchodu k Bohu, pre
hovoril: „Nerobte spomienky na mo
ju pamiatku, ale dbajte, aby sa pri
nášali obety sa moju hriešnu dušu“.

Ak je spoločná práca a námaha 
osožná' v telesnom — hmotnom živo
te, určite je aj naša spoločná mod
litba osožná pre nás všetkých i pre 
tých, za ktorých sa modlíme v svete 
duchovnom. Veď naše modlitby sú 
poznášané k jedinému Otcovi. Ho
voríme modlitbu Otče náš a nie Ot- 
če môj, alebo ich. Teda modlíme sa 
k Otcovi, ktorý je Pánom sveta vidi
teľného i neviditeľného.



Pane, rozmnož teda moju slabú 
vieru, lebo čím viacej budem mať 
viery, tým viacej budem spojený s 
Tebou modlitbou. Pane, daj, nech 
viera je mi svetlom a modlitbou nech 
ddjde k Tebe. Pane, daj nech viera 
je mi cestou, ktorá ma povedie jas
ným cieľom vo všetkých životných 
okolnostiach! Pavol DANCÄK

ZLO JE LEPKAVÉ

Krásne letné ráno. Slniečko sa us
mialo, teplými lúčmi zalialo domy, 
záhrady, polia a dalo im pôvabný 
vzhľad. Celá krajina sa na nás us
mieva. Veselé a ochotné sú aj tváre 
ľudí, čo sa zišli na autobusovej sta
nici a čakajú autobus do veľkomes
ta. Príde k nim starenka a podáva 
jednému z nich recept od lekára, či 
by jej nepriniesol lieky, ktoré ne
mohla dostať v okresnom meste.

— Veľmi rád, — odpovie mladý 
muž a už ho berie.

Iný priniesol lístoček od hodiniek, 
ktoré dal včera do rýchloopravqvne.
I tu sa natiahla ruka človeka, ktorý 
sľúbil, že ich prinesie.

Táto vzájomná pomoc zvyšovala 
náladu, cítili sme sa navzájom ako 
bratia a sestry. Ani sme nezbadali, 
ked pri nás zastal autobus, na ktorý 
sme nastúpili a uháňali mierne zvl
nenou krajinou. Pohľad na dozrieva
júce polia bol príťažlivý. Zrak sa s 
úľubnu pásol na zlatých klasoch obi
lia, na bujných okopaninách, na le
soch, potokoch i riekach. V tejto 
nádhere človek si sotva uvedomil 
zastávky, na ktorých jedni vystupo
vali, iní pristupovali. Ale jednej ne
ďaleko nášho cieľa si všimol každý. 
Bola mimoriadna! Autobus zastavil 
na poli a nastúpili dvaja revízori.

— Kontrola, — povedal starší z 
nich zvýšeným hlasom.

Každý siahol do vrecka a vyberal 
lístok. Kontrola sa začala od dvier 
postupovala po oboch stranách do
zadu. Všetko bolo v poriadku, len 
celkom vzadu sedel mladík, vari 
osemnásťročný, ktorý nemal lístok. 
Revízori ho priviedli dopredu a za
čali sa ho vypytovať:

— Prečo si si nekúpil cestovný lís
tok? — spýtal sa ho jeden.

Mladík pokrčil plecami a mlčal.
— Daj nám svoj občiansky pre

ukaz! — zavelil druhý.
— Nemám ho pri sebe, — znela 

bojazlivá odpoveď.
— Nuž pôjdeš s nami na bezpeč

nosť, — vyriekli rázne revízori.
Mladík razom zosmutnel. Bolo 

zrejmé, že sa naľakal. Zbadal to ' je
den z revízorov a položil mu otázku:

— Aké máš zamestnanie?
— Študujem, odvetil potichu mla

dík.
Teraz už každý uhádol, prečo sa 

zľakol. Cestujúci pokyvovali hlavami, 
niektorí ho aj ľutovali. Razom mla
dík dal návrh:

— Mám dvadsať korún. Za lístok 
som mal dať desať a desať si ne
chajte ako pokutu. Nezničte mi bu
dúcnosť, — hovoril chvejúcim sa 
hlasom.

V autobuse zavládlo ticho,' každý 
očakával s napätím, ako budú reago
vať revízori.

oddanosťou žili pre Toho, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕt
vych. A pretože nevieme ani deň, ani hodinu, završujme cestu 
nášho zemského života tak, aby sme raz boli pripočítaní k bla
ženým. Možno že práve účasť na utierni, naše modlitby a piesne 
na utierni nám vyprosia Božiu milosť oslavovať Krista s anjel
mi.

(Poznámka: Z dôvodov, že naši kňazi chodia odbavovať Služby 
Božie na filiálky, a nemôžu sa zúčastňovať na utierni, ešte ne
znamená, že sa utiereň môže vynechávať. Veriaci by mali utiereň 
v takých prípadoch odbavovať sami,* aby sa tak nepozbavovali 
veľkých Božích milostí s nádejou oslavovať Boha s anjelmi vo 
večnosti. )

Z biblických dejín
Apoštolskí Otcovia

V ťažkých okolnostiach fyzického prenasledovania na konci 
prvého storočia zjavili sa spisy ž i a k o v  a p o š t o l o v .  To sú 
prví poapoštolskí kresťanskí spisovatelia. Pretože boli žiakmi 
apoštolov, nazývajú sa A p o š t o l s k ý m i  O t c a m i .  Títo spi
sovatelia podávajú kresťanskú náuku vo forme l i s t o v .  Apoš
tolskí Otcovia boli bezprostrednými žiakmi apoštolov. Svojimi 
listami poučovali alebo napomínali cirkevné obce, aby si zacho
vali vieru, podávali kresťanské učenie a naznačovali, čo majú 
veriaci veriť a robiť. Spisy Apoštolských Otcov sú najlepším sve
dectvom viery a života najstarších kresťanov. Podávajú učenie 
o Najsv. Trojici, o opravdivom božstve a človečenstve Ježiša Kris
ta, t. j. o vtelení Božieho Syna. Podávajú a opisujú vnútorný ži
vot a organizáciu Cirkvi, spomínajú najstaršie obrady sviatosti 
krstu, eucharistie a pokánia. Kresťanstvo v prvých rokoch svojho 
života sa skladalo z väčšiny prostých a neučených ľudí. Takým 
nebolo treba podávať vedecké výklady, ktorým by aj tak ťažko 
porozumeli, ale bolo treba ich poučovať, a k o  u v á d z a ť  K r i s 
t o v u  n á u k u  d o  ž i v o t a  a varovať ich pred tým, čo by 
mohlo ich mladý kresťanský život ohroziť:

Teda Apoštolskí Otcovia nezanechali po sebe veľké literárne 
diela, čo v okolnostiach prenasledovania Cirkvi ani nemohli uro
biť. Ich literárna činnosť sa preto obmedzila len na najvnútor
nejšie potreby veriacich. Pri tom poznamenávame, že tieto listy 
boli považované prvými kresťanmi za knihy posvätné a boli čí
tané na bohoslužbách.

Spisy Apoštolských Otcov sú písané po grécky, pretože gréč
tina bola vtedy dorozumievacou rečou v celom vtedajšom svete, 
to znamená, že aj v Ríme.

K spisom Apoštolských Otcov počítame tieto diela:
Didaché — Učenie Pána, hlásané národom dvanástimi apoš
tolmi,
List Barnabášov,
Dva listy Korinťanom od sv. Klementa, rímskeho pápeža,
Listy sv. Ignáca z Antiochie,
Listy sv. Poiykarpa, biskupa v Smyrne,
List Diognetovi, od neznámeho autora,
Listy Hermasa, bližšie neznámeho autora,
Zlomky listu Papiasa, tiež neznámeho autora.
Zastavíme sa bližšie nad týmito spismi:
Didaché — Učenie Pána, hlásané národom dvanástimi apoš

tolmi, — je vedľa Svätého písma Nového zákona najstaršou zná
mou literárnou prácou v kresťanskej literatúre. Spis bol napísaný 
v Sýrii alebo Palestíne v posledných desaťročiach prvého sto
ročia. Obsahové má tri časti: prvá časť hovorí o kresťanskej mo
rálke, — druhá časť hovorí o sviatosti krstu, pôste, modlitbe, 
prijímaní, — tretia časť hovorí o kňazstve a slávení nedele. Za
pamätajme si aspoň časti z tohto učenia Apoštolov:

„Sú dve cesty. Cesta života a cesta smrti. Medzi týmito ces
tami je veľký rozdiel. Cesta života je táto: 1. Miluj Boha, svojho



Stvoriteľa. 2. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Všetko, čo 
nechceš, aby sa stalo tebe, nerob inému ani ty.

Nebuď dvojzmyselný v myšlienkach, ani slovách. Neluhaj, ani 
nehovor zbytočnosti. Nebuď sebcom, ani nenásytným, ani pokryt
com, ani zlomyseľným. Neraď svojmu blížnemu zlé. Nebuď hnev- 
livý. Hnev vedie k vražde. Nezáviď, nevaď sa, nepovyšuj sa. Ho
vor pravdu. Buď láskavý, milosrdný, prívetivý, pokojný, dobrý. 
Nepovyšuj sa, nebuď bezočivý. Tvoja duša nech sa nepridružuje 
k pyšným, ale nech prebýva u spravodlivých. Nebuď príčinou 
sporu, zmieruj rozvadené. Súď spravodlivo. Neodvracaj sa od 
núdzneho. Nesnímaj ochrannú ruku zo svojho syna či dcéry, uč 
ich od mladosti Božej bázni.

Taká je cesta života.
Cesta smrti je takáto: vraždy, cudzoložstvá, žiadostivosti, smil

stvá, krádeže, lúpeže, krivé svedectvá, pokrytectvo, podvod, po
výšenectvo, závisť, ziskuchtivosť, sprosté reči, bezočivosť, vy
statovanie sa.

Varujte sa toho: kto prenasleduje dobro, kto nenávidí pravdu, 
kto miluje lož, kto neuznáva spravodlivú odmenu, kto sa nepri- 
držuje toho, čo je dobré, kto súdi nespravodlivo, kto sa nehlási 
k svojmu Stvoriteľovi, kto zabíja deti, kto ničí Boží zárodok, kto 
sa odvracia od núdzneho, kto utláča biedneho.“

List Barnabášov — bol pripisovaný apoštolovi Barnabášovi, 
avšak apoštol Barnabáš nie je jeho autorom. List bol napísaný 
pravdepodobne v Alexandrii na konci prvého storočia neznámym 
autorom. V skutočnosti je  to teologický traktát. V prvej, dogma
tickej časti ukazuje, že starozákonné obradové predpisy kresťa
nov nezaväzujú (telesná obriezka a iné], platnosť Starého zá
kona sa končí príchodom Nového zákona. Druhá časť je mravo
učná.

Niekoľko riadkov z tohto listu:
„Musíme, bratia, usilovne sa snažiť poznávať, čo je k našej 

spáse.
Varujme sa všetkých skutkov neprávosti, aby nás neopanovali.
Nedoprajme našej duši odpočinku, aby sa mohla spojiť s hrieš

nikmi a zlými ľuďmi. Nesnažme sa byť im podobní.
Myslite na posledné dni.
Nenáviďme skutky zlej cesty.
Žime duchovne, staňme sa dokonalým Božím chrámom.
Ako je len možné, žime v bázni Božej, dodržujme Božie zá

kony.
Pán bude spravodlivo súdiť svet. Každý dostane podľa záslu

hy. Pred dobrým pôjde spravodlivosť, pred zlým odplata za jeho 
zlobu.

Cesta svetla je táto: Miluj Stvoriteľa. Oslavuj toho, ktorý ťa 
zbavil smrti. Nepripojuj sa k tým, ktorí kráčajú cestou smrti. 
Dodržuj Božie prikázania. Nepovyšuj sa, vo všetkom buď po
korný. Nebuď pyšný. Nesmilni, necudzolož, nekaz mládež. Neber 
zbytočne Božie meno. Nezabíjaj nenarodené ani narodené dieťa. 
Nedychti po majetku svojho blížneho, nebuď lakomý. V deň a 
v noci pamätaj na súdny deň. Denne čítaj slová svätých, aby si 
mohol ich slovom, napomínaním a rozjímaním o tom, čo ti po
vedali, zachrániť svoju dušu. Usiluj sa zbaviť sa svojich hrie
chov.

Cesta temnôt je cesta večnej smrti a večného trestu. Na nej 
usmrcujú dušu hriechy a po nej idú hriešnici. Kto si zvolil ces
tu zla, zahynie spolu so svojimi skutkami. Preto je vzkriesenie 
z mŕtvych, preto je odplata. Boh, ktorý vládne nad celým sve
tom, nech vám dá múdrosť, pochopenie a poznanie jeho priká
zaní a trpezlivosť. Dajte sa poučiť Bohom. Čiňte tak, aby ste boli 
v súdny deň nájdení spravodlivými.“

Listy sv. Klementa Rímskeho
Sv. Klement Rímsky — je historická osoba, štvrtý rímsky bis

kup, podľa sv. Irene ja ( t  202} tretí nástupca apoštola Petra na 
biskupskom rímskom stolci: Peter, Línus (68—80), Anaklet (80 
—92), Klement (92—101) — žiak apoštola Petra, vysvätený apoš-

— Predo si si nekúpil lístok za 
desať korún, veď desať by ti bolo 
ešte zostalo? — vyzvedal sa starší 
revízor.

— Viete — odpovedal s nevôľou 
mladík, akoby sa hanbil prezradiť 
tajomstvo — na večer sa mám zísť
v jednej reštaurácii v meste, so svo
jimi kamarátmi. Niektorí z nich ma
jú aj stovku a ja som sa hanbil pri
sadnúť k nim s desiatimi korunami, 
chcel som mať aspoň dvadsať.

— Ä čo tam robíte? — pýtal sa 
jeden z revízorov.

— Vypijeme si, ale na mol sa ne
opijeme nikdy. Žartujeme a  hlavne 
sa zabávame. Vlastne, pre tú zábavu 
tam chodíme.

— A ako sa zabávate, azda tancu
jete? — pýtal sa ho ďalej.

— Nie, tam nehrá hudba. To je 
taká reštaurácia, kde sa schádza no, 
hanbím sa povedať, taká spodina. 
Povaľači, zlodeji, chuligáni a podob
ná zberba. Tam sa máte na čo dí
vať. Dvaja sedia pri stole, svorne pi
jú. Razom jeden zbadá, že nemá pe
ňaženku, viní druhého, že ho okradol 
a už ho aj tlčie. Druhý ho obviňnje, 
že z neho statočného človeka robí 
zlodeja. Nijaké peniaze nemal. Robí 
zo seba gavaliera, ale chce, aby dru
hý za neho platil. A už ho aj mláti 
hlava-nehlava. Letia poháre, dvíhajú 
sa stoličky. Vedúci vreští, že zavolá 
VB a nž aj beží k telefónu. Bitkári 
chcú utiecť, personál sa im snaží 
zabrániť. Hotový román a napínavý. 
A to každý deň iný, ba niekedy i 
niekoľko.

— Nemyslíš si, že sa tieto výčiny 
lepia aj na teba? — spýtal sa ho 
vážne starší revízor.

— Vôbec nie, — odpovedal skoro 
urazene mladík — ja sa na tom len 
zabávam.

— Prečo si ostatní cestujúci kú
pili lístok a ty si klamal, cestoval si 
na čierno? To je dôkaz, že zlo, na 
ktorom sa zabávaš v spomenutej ka
viarni, sa na teba už prilepilo.

Mladík pozeral s vytrieštenými 
očami, ale nenašiel slovo na svoju 
obranu. Cestujúci prikyvovali reví
zorovi.

— Nezničíme tl budúcnosť, — po
vedal revízor — daj dvadsať korún. 
Ale prestaň navštevovať to miesto, 
lebo si ju zničíš sám.

Zlo je lepkavé. Kto sa s ním za
hráva, oberie sa ho, ani nezbadá 
kedy. Dr. Ján BUBÁN

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

0  Maronitský arcibiskup Chucral- 
lah Harb vyhlásil, že túžbou prostých 
kresťanov i moslimov v Libanone je 
spolunažívanie v mieri. Maroniti sú 
najstaršou kresťanskou spoločnosťou
v Libanone.

% Svätý Otec Ján Pavol II. sa stre
tol s patriarchom etiópskej cirkvi 
Abunom Teklom Haimanotom. Patri
archa navštívil aj viedenského kar
dinála Koniga.

O  Seriál o živote a diele sv. Fran
tiška z Assisi pripravila pre svojich 
divákov španielska televízia.

^  Roger Walcott Sperry, tohtoroč
ný laureát Nobelovej ceny v odbore 
medicíny, je od roku 1978 členom Pá
pežskej akadémie vied.



0  110 miliónov šilingov obetovali 
vlani rakúski katolíci na misie.

0  Adolfo Perez Esquivel, nositeľ 
vlaňajšej Nobelovej ceny mieru, po
vedal novinárom, že argentínske úra
dy bo stále sledujú a obmedzujú jeho 
pohyb.

0  Egyptskí koptski biskupi vyjad
rili v blahoželaní nástupcovi zavraž
deného prezidenta Sadata Mubarako-
vi nádej, že cirkvi a náboženské spo
ločnosti budú mat dostatočný pries
tor pre svoje účinkovanie.

0  V čínskom Kantóne bola ďalšia 
vysviacka biskupov bez súhlasu Svä
tej Stolice. Novými biskupmi sa stali 
59-ročný Tsai Yuen a 68-ročný U 
Poonsek.

0  Kolumbijskí biskupi kritizovali 
nový potratový zákon i vyhlášku, 
<ktorá povoľuje predaj marihuany.

0  Z takmer troch miliónov Líbyj- 
cov je len 45 tisíc katolíkov. Sú to 
technici a odborníci, ktorí prišli do 
krajiny zo zahraničia. Medzi robot
níkmi, ktorí sa hlásia za katolíkov, 
účinkujú františkáni. Niekoľko kňa
zov vyučuje aj na líbyjských školách.
V apoštolskom vikariáte Tripolis 
účinkuje 50 rehoľnic. Pracujú v ne
mocniciach. V Bengazi je takto či- 
ných 25 rehoľníc. Vzťahy medzi mo
hamedánmi a katolíkmi sfi priateľ
ské. Nedávno sa konal islamsko-kres- 
ťanský kongres, v predsedníctve kto
rého bol aj apoštolský vikár Mons. 
Ottilio Previtali.

#  Japonskí biskupi sa obrátili s 
výzvou na všetkých biskupov sveta, 
aby boli rozhodne proti ďalšiemu 
zbrojeniu.

#  Proti horúčkovitému zbrojeniu, 
medzinárodnému napätiu a proti 
hrozbe jadrových zbraní sa vyslovil 
vedúci delegácie Svätej Stolice Mons. 
Marlo Peressin na viedenskom riad
nom zasadaní plenárneho zhromaž
denia Medzinárodnej agentúry pre 
atómovú energiu.

O  Matka Tereza prednášala na 
sympóziu v austrálskom Sydney, kto
ré bolo venované opusteným deťom. 
Hlavný prejav povedal sydneyský ar
cibiskup kardinál Freeman, ktorý 
poukázal na - potrebu zintenzívniť sta
rostlivosť o tých, ktorých odmietli 
vlastní rodičia a nenesú vinu na svo
jom osude.

0  Madridský svätiaci biskup Al
berta Iniesta označil za cynické tvr
denie „otca“ neutrónovej bomby Sa- 
muela Cohena, že ide o humánnu 
zbraň. Biskup označil tento výrok za 
absolútne nemorálny. '

#  Svätý Otec Ján Pavol II. vyslovil 
nádej, že ak to len jeho zdravotný 
stav dovolí, navštívil by v roku 1983 
aj Rakúsko.

0  Začiatkom novembra m. r. ko
nalo sa v Ríme Medzinárodné sym
pózium o spoločných kresťanských 
koreňoch európskych národov so 
zreteľom na spolupatrónov Európy
— sv. Benedikta a sv. Cyrila a Me
toda. Zúčastnilo sa na ňom vyše 200 
vedcov z celého sveta.

Účastníkov sympózia prijal na 
audienciu Svätý Otec. V príhovore k 
nim povedal, že na sympóziu vyjad
rené myšlienky a  ideály sú hlboko 
zakorenené aj v jeho vnútri. 2e jeho 
prvá výzva po zvolení na Petrov sto
lec „Otvorte Kristovi srdcia doko-

tolom Petrom a pravdepodobne aj spolupracovník apoštpla Pav
la. Cirkevná tradícia z konca IV. storočia hovorí, že zomrel ako 
mučeník vo vyhnanstve v Chersone (na Kryme), kde ho utopili 
v Čiernom mori. Slovanskí apoštoli Cyril a  Metod verili, že našli 
jeho pozostatky a preniesli ich z Chersonu cez Veľkú Moravu do 
Ríma.

Od sv. Klementa Rímskeho sa zachoval v gréckom origináli 
jeho List Korinťanom, napísaný okolo r. 96. Keď v korintskej 
cirkvi za vlády cisára Domiciána (81—96) nastali nedorozume
nia, sv. Klement Rímsky im napísal list, ktorým zakročil, aby 
urobili v Korinte poriadok. V liste hovorí o čnostiach, ktoré ma
jú zdobiť kresťana: o láske, poslušnosti, zbožnosti, napomína 
k vzájomnej láske a previnilcov vyzýva k pokániu. Tento list 
má veľký dogmaticko-historický význam. Je dôležitým svedect
vom prvenstva rímskeho biskupa-pápeža, ktorý sa cítil oprávne
ným zakročiť v korintskom prípade, hoci vtedy ešte žil apoštol 
Ján. List dokazuje historickosť osoby apoštola Pavla a tým aj 
historickosť osoby Ježiša Krista, pretože apoštol Pavol hlásal 
Krista živého a zmŕtvychvstalého.

Zachoval sa aj Druhý list Klementov — pripisovaný sv. Kle
mentovi Rímskemu, ktorého obsahom je povzbudenie kresťanov 
k živej viere, aby pohania nemali príčiny k ponižovaniu kres
ťanov a mena Ježiša Krista. Hoci autorstvo sv. Klementa tu nie 
je isté, list sa započítava medzi najstaršie cirkevné spisy.

List sv. Klementa Rímskeho hovorí aj k nám:
„Božia Cirkev v Ríme Cirkvi v Korinte. Nech vo vás skrze Pána 

nášho Ježiša Krista hojne prebýva milosť a pokoj všemohúceho 
Boha.

Uvážme, milovaní, že nám Pán stále poukazuje na budúce 
zmŕtvychvstanie, ktorému učinil počiatok, ktorý vzkriesil z mŕt
vych Pána Ježiša Krista. Pozrite sa, milovaní, ako i v tomto čase 
existuje vzkriesenie. Deň a noc pripomína nám vzkriesenie 
z mŕtvych.

Buďme svorní, pokorní, zdržanliví, neohovárajme, neosočujme, 
neospravedlňujme sa slovami, ale skutkami.

Chváľme Boha a nie seba. Samochválu Boh nenávidí. Iní nech 
svedčia o našich dobrých skutkoch. Spravodlivosť, pokora a 
miernosť sú vlastnosti tých, ktorých Boh žehná.

Radi, ochotne a rýchlo vykonajme každý dobrý skutok. Ne
buďme leňochmi, keď ide o dobrý skutok.

Milovaní, aké oblažujúce a aké úžasné sú Božie dary. Je to 
nesmrteľný život, sláva v spravodlivosti. Aby sme dostali sľú
bené dary, snažme sa byť medzi tými, ktorí Boha očakávajú. Ako 
sa to stane, milovaní? Keď sa budeme usilovať o to, čo je jemu 
milé a príjemné. Keď budeme konať to, čo zodpovedá jeho vôli, 
keď pôjdeme cestou pravdy a zbavíme sa akejkoľvek nespravod
livosti, špatnosti, žiadostivosti, nepriateľstva, Isti, ohovárania, ne
návisti, pýchy,. . .  Kto také veci robí, takého Boh nemá rád. 
A nielen tých, ktorí to robia, ale i tých, ktorí s nimi súhlasia.

Múdry nech neukazuje svoju múdrosť slovami, ale dobrými 
skutkami.

Za kazateľov evanjelia nám ustanovil Pán Ježiš Kristus apoš
tolov. A Ježiša Krista poslal Boh. Kristus je teda od Boha a apoš
toli od Krista. Obidvoje sa zriadilo z Božej vôle. — A apoštoli 
ustanovili veriacim biskupov a diakonov.“

„Bratia, buďte horliví vo všetkom, čo vedie k spáse.“

A v drahom liste je napísané:
„Bratia, o Ježišovi Kristovi musíme zmýšľať ako o Bohu, ako 

o Sudcovi živých i mŕtvych. Nesmieme podceňovať ani svoju 
spásu. On sa zmiloval nad nami a svojou milosťou nás zachránil. 
Bol k nám milosrdný. Svoju vďačnosť Mu prejavíme tým, že ho 
vyznáme. Ako ho vyznáme? Keď budeme robiť podľa jeho slov, 
keď budeme zachovávať jeho prikázania, keď ho budeme uctie
vať nielen slovami, ale celým srdcom a celou mysľou.

Bratia, vyznávajme ho teda skutkami: vzájomnou láskou, nie 
cudzoložstvom, nie vzájomným osočovaním, nie hnevom, ale



zdržanlivosťou, milosrdenstvom, láskavosťou, vzájomnou pomo
cou. Takými skutkami ho vyznávajme, nie opačnými.

Nebojme sa viac ludí než Boha.
Vedzte, bratia, pobyt v tomto telesnom svete je veľmi krátky, 

avšak to, čo Kristus prisľúbil a život v budúcom kráľovstve a več
nom živote je niečím veľkolepým a obdivuhodným. Tento a bu
dúci svet stojí nepriateľsky proti sebe. Tento káže cudzoložstvo, 
mravnú skazu, lakomstvo, podvod. Onen však je proti tomu. 
Teda nemôžeme byť priateľmi týchto dvoch svetov. Je potrebné 
zriecť sa tohto sveta a užívať onoho. Domnievame sa, že je lepšie 
nenávidieť veci tohto sveta, pretože sú malicherné, trvajú len 
krátky čas a škodia nám. A veci onoho sveta treba milovať, pre
tože sú dobré a nepomíňajúce. Ak budeme robiť tak, ako chce 
Boh, budeme žiť v pokoji. Avšak nič nás neoslobodí od večného 
trestu, ak nebudeme zachovávať Božie prikázania.

Bratia moji, dajme sa do zápasu. Uvedomme si, že my rozhod
neme o zápase. I k zápasu o chvíľkovú slávu síce pristupujú 
mnohí, ale nie všetci víťazia. Kto sa nesnažil zvíťaziť a kto si 
nepočínal pri zápase dobre, ten nezvíťazí. My teda zápasme tak, 
aby sme všetci zvíťazili.

Dokiaľ sme na zemi, čiňme pokánie. Dokiaľ žijeme v tomto 
svete, čiňme úprimné pokánie za to, čo sme vykonali zlého, aby 
nás Pán spasil. Dosiaľ máme čas na pokánie. Keď odídeme z toh
to sveta, už nebudeme mať možnosť vyznať sa, ani dodatočne 
učiniť pokánie. Pokánie nech bude úprimné. Lebo Boh vie všetko 
a vie i to, čo sa skrýva v našich srdciach. Vzdajme mu chválu, 
nie však len ústami, ale i srdcom, a On nás prijme za svojich 
synov.

Slúžme Bohu s čistým srdcom a buďme spravodliví.
Muž ako žena, ani muž, ani žena. To znamená: Brat nemá po

zerať na sestru ako na ženu a sestra na brata ako na muža.
Aby Božie meno nebolo skrze nás potupené, snažme sa páčiť 

sa aj ľuďom, ktorí nie sú s nami v jednom tábóre, a to svojou 
spravodlivosťou. Lebo neveriaci, keď počujú z našich úst Božie 
slová, čudujú sa, aké sú krásne a vznešené. Avšak keď uvidia, že 
naše skutky sa nezrovnávajú s našimi slovami, začnú urážať Bo
žie meno. Hovoria, že to, čo my hovoríme, je len podvod a klam
stvo.

Nuž, bratia, máme nemalú príležitosť na pokánie. Obráťme sa 
k Bohu, ktorý nás povolal, dokiaľ je čas.

Dobročinnosť ako pokánie za hriechy je niečím krásnym. Do
bročinnosť je lepšia ako modlitba a pôst.

Snažme sa stále a viac zdokonaľovať v prikázaniach Pána 
a budeme všetci večne žiť.

Ide o našu spásu. Blažení, ktorí dbajú na tieto rady.“

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh Stvoriteľ

Sväté písmo nielen vyhlasuje pravdu viery, že Boh je Stvori- 
telom sveta, ale tu pravdu dokazuje aj r o z u m o v e.

„Každý dom musí totiž niekto postaviť a Boh je Ten, kto všet
ko pos^vil“ (Hebr 3, 4). Zamyslime sa nad tými slovami:

Dom, v ktorom bývame, nebol vždy. Vybudovali ho pred nie
koľkými rokmi. To je železná logika. Každá vec musí mať svoju 
príčinu. Predtým tu, možno, bola stará chalupa. A ešte predtým 
boli tam len polia, lúky a lesy. A bol aj taký čas, keď neboli ani 
mestá, ani dediny. Tieto všetky niekto vybudoval. Všetko malo 
svojho budovateľa. A keď obyčajný dom nie je sám od seba, tým 
viac ním nemôže byť tqký veľký vesmír. Každý dom má svojho 
staviteľa, má ho aj vesmír. To všetko, čo vidíme vôkol seba te
raz: Nebo, Zem a všetko, čo je na nich, stvoril Pán Boh. Preto 
Boha nazývame S t v o r i t e ľ o m  neba a zeme. Toto Pán Boh 
z j a v i l  ľudom a prikázal im, aby to zapísali do kníh. Tieto kni
hy sa menujú Sväté písmo.

Teda „každý dom musí totiž niekto postaviť a Boh je Ten, kto 
všetko postavil“ (Hebr. 3, 4). A ďalej hovorí Sväté písmo: „To,

rán!“ bola vlastne ozvenou túžob sv. 
Cyrila o Metoda. Práve títo slovanskí 
apoštoli sú príkladom kresťanského 
univerzalizmu, ktorý búra priehrady, 
odstraňuje nenávisť a spája všetkých 
v láske.

0  Westminsterský arcibiskup kar
dinál B. Hume informoval novinárov 
na tlač. konferencii, že Sv. Otec Ján 
Pavol II. pricestuje 28. mája tohto 
roku do Londýňa. Počas svojej náv
števy Veľkej Británie postupne nav
štívi: Coventry, Liverpool, Manches
ter, York, Glasgow, Edinburg a Car- 
diff.

Ústredným bodom ekumenickej 
cesty Svätého Otca do Veľkej Británie 
bude jeho púť do katedrály v Canter- 
bury, kde bude hosťom hlavy angli
kánskej cirkvi dr. Róberta Runcieho.

0  Od roku 1917 platí v cirkvi Kó
dex cirkevného práva (Codex iuris 
canonici), ktorý vyhlásil za záväzný 
pápež Benedikt XV. Už dávnejšie sa 
ukazovala potreba prepracovať zá
konník cirkevného práva, preto Pa
vol VI. zriadil osobitnú komisiu, kto
rá robila na revízii CIC niekoľko ro
kov. Pracovala v nej 93 kardinálov a 
biskupov a 183 právnikov a zástup
cov biskupských konferencií i teolo
gických učilíšť. Posledné zasadanie 
komisie bol0 v dňoch 20.—28. okt. 
m. r., pri ktorom predložili definitívne 
znenie Svätému Otcovi Jánovi Pavlo
vi II., ktorý sa pravidelne zaujímal 
o prácu komisie a na naliehanie nie
ktorých teológov (Balthasara, Cas 
persa, Congara a ďalších), ktorým sa 
pôvodná predloha videla málo kon
cilová, doplnil komisiu o 30 nových 
členov z krajín tzv. tretieho sveta. 
Očakáva sa, že nový Kódex vyhlási 
Svätý Otec na Veľkú noc 1982.

0  Prímas anglikánskej cirkvi ar
cibiskup Róbert Runcie z Canterbury 
navrhol, aby sa na budúci rok zišli 
predstavitelia hlavných svetových 
náboženstiev v Jeruzaleme, kde by 
koordinovali svoje akcie na ochranu 
mieru a za odzbrojenie.

0  V Benátkach bol koncom ok
tóbra r. 1981 kongres venovaný ži
votu a dielu mučeníka osvienčimské- 
ho koncentračného tábora blahosla
veného Maximiliána Kolbeho. Medzi 
účastníkov kongresu prišiel aj spo
luväzeň Maximiliána Kolbeho,' ktoré
mu tento zachránil život, F. Gajow- 
niczek. Na kongrese sa zúčastnili aj 
viacerí iní bývalí väzni, ktorí sa po
znali s bl. Maximiliánom Kolbem ale
bo počuli o jeho hrdinských čnos
tiach z bezprostredného rozprávania 
jeho súčasníkov.

0  Svätý Otec Ján Pavol II. prijal 
na audiencii indickú premiérku 
Gándhíovú, ktorá sa takto stretla už 
Po druhýkrát v živote s hlavou ka
tolíckej cirkvi. Prvý raz ju prijal na 
audiencii Svätý Otec Pius XII. spolu 
s jej otcom Dž. Néhrúom.

0  Americkí františkáni navrhli 
všetkým františkánskym komunitám 
vo svete, aby tohto roku, keď sa zí
de osobitné zhromaždenie Organizá
cie Spojených národov Za mier a od
zbrojenie, konali tzv. mierový pôst.

0  Talianska katolícka mládež 
ACLI usporiadala mierový pochod v 
mestečku Chieti. V sprievode bol aj 
miestny biskup a biskup diecézy Udi- 
ne.



0  Holandský misijný biskup Hu- 
bert Thijssen, ktorý sa r. 1980 ako 
75-ročný vrátil z indonézskeho Den- 
pasarja do vlasti, teraz znova odchá
dza do Indonézie, ab y pôsobil ako 
obyčajný farár.

9  V americkom Milwauke sa stret
lo 80 predstavených rehoľných spo
ločností. Vo vyhlásení, ktoré vydali 
na záver svojho stretnutia, odsúdili 
rozhodnutie o výrobe neutrónovej 
bomby.

#  Múzeum mieru otvorili zásluhou 
nemeckej sekcie Pax Christi v I>in- 
dau na Bodamskom jazere. Zhromaž
dili doň množstvo písomných i ume
leckých dokumentov a diel, svedčia
cich o večnej túžbe ľudstva po 
mieri.

LIST DO REDAKCIE
Veriaci, ktorí navštevujú náš ka

tedrálny chrám v Prešove, majú mož
nosť si vypočuf občas krásne litur
gické spevy v podaní síce nie veľké
ho, ale jedinečného chóru. Tento 
chór pod vedením pána Mirossaya 
už dlhé roky prispieva veľkou mie
rou k obohateniu a skrášleniu nášho 
obradu. Nevieme si už ani predsta
viť Roždestvo Isusa Christa bez mo
hutného S nami Boh, alebo prekrás
nych kolied. Tak isto aj Pascha s 
jej slávnym Christos voskrese hlboko 
vie zapôsobiť na každého. Mnohí ešte 
majú v pamäti vysviacku novokňa- 
zov alebo primície o. Františka Kraj- 
ňáka. K týmto veľkolepým a dôstoj
ným oslavám prispel aj náš spomí
naný chór. Je hodno spcmenúť, že 
aj tentoraz vyvolal veľký obdiv a 
uznanie. Sme všetci hrdí na to 
a prajeme všetkým členom chóru a 
jeho dirigentovi do ďalších rokov 
veľa elánu, vytrvalosti a nech ich 
nádherné melódie neprestanú znieť 
v našej katedrále. M. K.

Vážená redakcia,
posielam Vám horeuvedený prí

spevok a prosím Vás o jeho uverej
nenie do našich časopisov- Slovo a 
Blahovistnik. Aj mne osobne bolo 
vyjadrených veľa pochvál a ocene
nie tohto chóru. Pokladám za svoju 
povinnosť, aby som touto cestou tl
močila tieto názory. Nech sú zadosť
učinením pre jeho členov a dirigen
ta p. Mirossaya za trpezlivosť a obe
tavosť, ktorú nežistne vynakladá na 
tomto úseku. M. K.

Radi uverejňujeme už uvedené 
riadky. Čitatelia sa nás neraz pýta
jú, prečo neuverejňujeme viac správ 
zo života našej eparchie. Jednoducho 
preto, že o tomto nám nikto nepíše. 
Hoci vieme, že bolo by čo písať, veď 
sa opravujú chrámy, farnosti navšte
vuje o. ordinár a pod. Ale, žiaľ, až 
na jedného kňaza F. D., ktorý dáva 
správy za svoj dekanát, v priebehu 
rokov sme nedostali žiadne príspev
ky.

Raáujeme sa z úspešnej činnosti 
chóru v Prešove. Máme vedomosti, 
že máme ešte pri našich chrámoch 
jeden chór v Bratislave a tiež v 
Pirahe. Boli by sme radi, keby sme 
aj a nich niečo počuli. -Taktiež v 
Prahe veľmi dôstojne propaguje spe
vy východného obradu chór Byzan- 
tion pod vedením dr. Oľgy Dutko- 
vej, o čom by sme tiež našich čita
teľov radi informovali.

čo o Bohu nevidíme, možno vybadať rozumovým poznaním z (je
ho) diel, odkedy jestvuje svet, — t. j. jeho večnú moc a božstvo“ 
(Rim 1, 20).

Tu Sväté písmo učí, že Boha-Stvoritela možno iste poznať pri
rodzeným rozumom zo stvorených vecí a možno tiež to rozumo
vo dokávať zo stvorených vecí.

Pozrime sa na základe Svätého písma na dôkazy toho, že svet 
stvoril Boh.

Dôkaz príčinnosti
Všetko, čo jestvuje, musí mať svoju dostatočnú príčinu svojho 

jestvovania,,(alebo svoj dostatočný dôvod).
Keď sa podívame na dom, sochu, malbu, dobre usporiadanú 

izbu a pod., je nám jasné, že všetko to nevzniklo samo od seba, 
ani náhodou, ale že je dielom kohosi, kto sa veci rozumie, kto je 
odborníkom. Ako jednotlivé veci nepovstali samy od seba, alebo 
náhodou, tak ani vesmír, svet nemohol vzniknúť sám od seba 
alebo náhodou. Každý tvor ukazuje na svoju prvú príčinu, na svoj
ho Stvoriteľa, na Boha. Prvou príčinou rozumieme tú, ktorá inej 
bytosti dáva bytie a sama vo svojom bytí a pôsobení nezávisí na 
príčine inej.

Stvorené veci majú svoj začiatok aj svoj koniec, nejestvujú od 
večnosti a v čase aj zaniknú. Tieto stvorené veci majú svoj pôvod 
od inej bytosti, ktorá vždy jestvuje. Túto nevyhnutne jestvujúcu 
bytosť nazývame Bohom.

„Každý dom musí totiž niekto postaviť a Boh je Ten, kto všet
ko postavil“ (Žid 3, 4).

Denne vidíme, že sú vo svete bytosti, ktoré vznikajú a zanikajú. 
Na svet prichádzajú noví ľudia, rodia sa nové živočíchy, vyrasta
jú nové rastliny atď. Každému je jasné, že tieto bytosti nie sú 
samy príčinou svojho bytia. Pretože bytosť, ktorá pred tým ne
jestvovala, nemohla si sama svoje bytie dať, ale dostala svoju 
existenciu od bytosti inej, ktorá tým je je j príčinou. Táto príčina 
mala svoju príčinu a hoci by ich bolo veľké množstvo, nutne 
predpokladajú existenciu príčiny prvej. Táto prvá príčina je bytie 
samo — Boh.

Teda dôkaz príčinnosti zhrnieme takto:
Všetko jestvujúce musí mať dostatočný dôvod svojho jestvo

vania. Vidíme, že na svete stále vznikajú nové bytosti. Čokoľvek 
vzniká, vzniká od iného, teda nemá dôvod svojho jestvovania 
v sebe samom, ale v nejakej predchádzajúcej príčine mimo seba. 
Ale medzi jestvujúcimi bytosťami musí byť aj taká, ktorá nie je 
„od iného“, teda nevznikla, ale bez vzniku, silou svojej podstaty 
nutne a večne jestvuje. Táto bytosť je Boh. On má dôvod svojho 
jestvovania v sebe samom a spolu je posledným a dostatočným 
dôvodom aj príčinou jestvovania všetkých vecí, ktoré vznikli, je 
ich Stvoriteľom a Pánom.

Dôkaz z jestvovania a usporiadania viditeľného sveta
Svet nemohol povstať sám od seba. Už len jeden pohľad na 

prírodu nás poúča, že nič hepovstáva samo od seba, že všetko má 
príčinu. Niet stromu, kvetu, obilia bez semena. Niet zvieratka ani 
najmenšieho bez bunky alebo vajca. A tento celý svet by mal byť 
sám od seba? Avšak tu nejde len o našu Zem alebo našu Slnečnú 
sústavu, ide tu o vesmír.

Pozrime sa na obrovské rozmery a vzdialenosti vesmíru. Zvy
čajné dĺžkové miery nám ani nepostačujú, a tak hvezdári na 
meranie vzdialeností vo vesmíre určili s v e t e l n ý  r o k .  Z fy
ziky vieme, že svetlo sa šíri rýchlosťou 300 000 km za sekundu. 
A tak svetelný rok bude: 300 000 krát 60 (sekúnd) krát 60 (mi
nút) krát 24 (hodín za deň) krát 365 (dní v roku) km. )e to 
9 460 800 000 000 km (deväť biliónov 460 miliárd 800 miliónov ki
lometrov). Svetelný rok je potom tá vzdialenosť, ktorú svetlo 
vykoná za jeden rok.

Majúc tento prepočet vieme, že k najbližšej stálici, zvanej Pro- 
xima Centauri, by sme sa dostali za 4 svetelné roky. Treba žasnúť 
nad hviezdnymi diaľavami.

Napr. hviezda Sírius — je od nás vzdialená na 8 a pol svetel-
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ných rokov. Je v úžasnej diaľke a predsa je taká jasná. Polárka 
je na 40 svetelných rokov a 6 svetelných mesiacov. Čo to zna
mená? Keby naraz svetlo Polárky vyhaslo, videli by sme ju ešte 
40 rokov ligotať sa na pôvodnom mieste.

Mliečna cesta je obrovským množstvom hviezd. Milióny hviezd 
splývajú v biely pruh. Je od nás daleko na 20 000 svetelných 
rokov. Do hviezd, ktoré vidíme a nazývame Veľkým vozom, by 
sme museli letieť poldruha milióna rokov. A sú to len najbližšie 
hvezdnaté mestá. Do ďalších by sme museli letieť 150 až 300 mi
liónov rokov. Avšak aj toto ešte nie je koniec. Americký astro
nóm profesor Hyron Spirand z observatória v Berkley oznámil 
objav štyroch nových galaxií. Tieto súhvezdia sú vzdialené 10 
miliárd svetelných rokov od našej Zeme, čo je asi o jednu tre
tinu viac, ako u dosial najvzdialenejších známych galaxií. Pro
fesor Spirand urobil objav s využitím spektroskopu spojeného 
s počítačom.

Dostane sa človek na hviezdy našej slnečnej sústavy alebo aj 
za jej hranice? Táto otázka už nemieri do budúcich desaťročí, 
ale do budúcich storočí, alebo tisícročí. Prekročiť takéto vzdia
lenosti nemožno kozmickými raketami dnešných typov. Cesta by 
trvala tisícročia. A to by sme boli iba pri najbližšej hviezde. Ves
mír sa pritom rozpína, vzdialenosti medzi galaxiami sa zväčšujú. 
Táto nesmierna veľkosť nás drví. Avšak aj sotva viditeľné, malé 
žijúce bytosti nás privádzajú do úžasu.

Aká moc to musela byť, ktorá vedela roznietiť oheň, ktorý 
plápolá v Slnku — kto vie už koľko miliónov rokov!

Nebesá rozprávajú slávu Božiu a dielo jeho rúk zvestuje obloha 
(Ž 18).

Pozrime sa aj na veľkosť telies vesmíru. Napr. obežnica Jupiter 
je 1500-krát väčšia ako naša Zem. Zo Slnka by mohlo byť pri
bližne milión tristotisíc Zemí. V letných mesiacoch vidíme takmer 
nad hlavou (v zenite) jasnú hviezdu, ktorá sa menuje Vega. Tá 
je 4000-krát väčšia ako naše mohutné Slnko.

Vo hviezdnom obraze A n d r o m e d a  nachádza sa veľká špi
rálovitá h m l o v i n a .  Až do najnovších čias sa myslelo, že je 
to naozaj iba hmla. V r. 1925 sa hvezdárom podarilo objaviť 
v tejto hmlovine 2—3 miliardy hviezd. Slobodným okom zo všet
kého toho vidíme iba jasnejšie miesto na oblohe. Táto hmlovina
— v skutočnosti miliardy hviezd — je od nás podľa približného 
výpočtu vzdialená na 800 000 svetelných rokov.

My, obyčajní ľudia, neodborníci v astronómii, sa v týchto ná
zvoch hviezdnatého neba nevyznávame. Avšak každý z nás, ešte 
aj deti, vidia a poznajú M l i e č n u  c e s t u .  Vidí sa nám ako 
dlhý, jasnejší pás na oblohe. Svetlo tejto Mliečnej cesty podľa 
zistenia astronómov je slabé pre nesmiernu vzdialenosť. Avšak 
každá hviezda Mliečnej cesty v skutočnosti je slnkom, obrovským 
svetom.

Alebo pozrime sa na iné skutočnosti:
Naša Zem má dvojaký pohyb: krúti sa okolo vlastnej osi a sú

časne obieha okolo Slnka. Prvý pohyb vykoná Zem za 24 hodín, 
druhý za rok. Avšak Slnko a s ním nielen Zem, ale a j celá Slneč
ná sústava (ekliptika) obieha zase okolo dajakého obrovského 
ústredného telesa, a to veľkou rýchlosťou.

Alebo: Náš zemský rovník sa o d c h y ľ u j e  od ekliptiky 23,5 
stupňa, ako je to naznačené na každom glóbuse. Keby tejto od
chýlky nebolo, tu na Zemi by sme v zime pomrzli a v lete zase 
zhoreli. Odchýlka ukazuje na r o z u m n ú  p r í č i n u ,  ktorá to 
tak zariadila.

Nesmierne vzdialenosti vo vesmíre, tajomstvá nebeskej oblohy 
vedú nás ku všemohúcemu Stvoriteľovi, ktorému sa klaňajú aj 
najväčší .učenci sveta. Aj keby svet xbol večný, vyžaduje svoju 
prvú príčinu. Zásada príčinnosti nás núti prijať jestvovanie naj
mocnejšieho Tvorcu sveta. Ním je všemohúci Boh. Jeho stopy na
chádzame v celej prírode, v celom vesmíre.

Sväté písmo to vyjadruje jednou vetou: „Nebesia rozprávajú 
slávu Božiu a dielo Jeho rúk zvestuje o b lo h a ...“ (2alm 18, 2).

DVAJA Z VEĽKÉHO TROJHVIEZDIA

V marci t. r. si pripomíname vý 
znamné výročie dvoch z veľkého 
trojhviezdia hudobných skladateľov
— viedenských klasikov, a to 250. 
výročie narodenia FRANZA JOSEPHA 
HAYDNA a 155. výročie smrti LUD- 
WIGA VAN BEETHOVENA. (O treťom 
z nich, W. A. Mozartovi, sme sa 
zmienili v č. 1/81.)

NaJstarSím z tohto trojhviezdia je 
Franz Joseph H a y d n. Narodil sa 
31. marca 1732 v rakúskom Rohrau 
v remeselníckej rodine. V útlej mla
dosti bol speváčikom svätoštefanské
ho dómu vo Viedni, neskoršie sa stal 
kapelníkom n grófa Morzína v Lu- 
kaviei pri Plzni, kde naňho vplýva
la česká ľudová pieseň a kde aj zlo
žil svoju prvú symfónin D dnr. Ne
skôr putoval do Uhier do služieb 
kniežaťa Esterházyho. Posledné roky 
života strávil vo Viedni. Vtedy už bol 
slávny po celej Európe.

F. J. Haydn skomponoval 104 sym
fónii! (Ráno, Poludnie, Večer, Roz
lúčková, Medveď, Sliepka, Kráľovná, 
Vojenská, S úderom kotlov, S víre
ním kotlov a i., 83 sláčikových 
kvartet (Škovránčie, Vtáčie, Cisár
ske a i.), kompozície pre flautu (ob
ľúbený nástroj grófa Esterházyho), 
24 opier, zväčša bnffa, napr. Lekár
nik, Svet na Mesiaci, Pravá vernosť, 
Speváčka a i.; ďalej oratóriá (Stvo
renie, Stvoro ročných období), omše, 
kantáty, árie, piesne, úpravy ľudo
vých piesni a i.

Bol známou osobnosťou aj v Bra
tislave, kde koncertoval s esterhá- 
zyovskou kapelou a dirigoval i svo
je niektoré operné diela.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

bol dovŕšiteľom viedenského klasiciz
mu. Narodil sa 17. decembra 1770 v 
Bonne a umrel 26. marca 1827 vo 
Viedni. Na jeho pohrebe sa zúčast
nilo vyše dvadsaťtisíc ľudí. Takú 
udalosť ešte toto mesto na Dunaji 
nezažilo. Vedelo sa, že pochovávajú 
„generála hudobníkov“, ale aj člove
ka, ktorý — podľa slov básnika 
Grillparzera — ostal osamelý, ale 
ktorý si až do hrobu zachoval ľud
ské srdce pre všetkých, otcovské 
pre najbližších, majetky g krv pffe 
celý svet.

Beethoven už ako 12iročný bol 
organistom a čembalistom na kur- 
firatskom dvore v Bonne. Od svojho 
dvadsiateho druhého roku býval vo 
Viedni. Od mladosti sa prejavoval 
ako osobnosť neobyčajnej silnej in
dividuality, humanistického odušev
nenia a hlbokej citovosti. Jeho hud
ba je nasýtená myšlienkami a cito
vosťou, jeho symfónie sa stali monu
mentálnym nástrojom pre ideové po
solstvo ľudstvu, jeho sláčikové kvar
tetá zaznievajú novou, osobitou hu
dobnou rečou a jeho klavírne soná
ty dodnes slúžia za základ kompo
zičného vzdelania a interpretačného 
zvládnutia. Jeho jediná opera Fidé- 
lio patrí medzi najväčšie výtvory v 
hudobnodramatickej literatúre a je
ho Missa solemnis je zasá jedineč
ným dielom duchovnej hudby, 

fBofcnačoviaaiie na 16. str.)



Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA
LISTY SV. PAVLA 

PRVÝ LIST KORINŤANOM

Bratia! Hlásam vám Posolstvo, ktoré som vám 
už zvestoval a ktoré ste (odo mňa) prevzali, na 
základe ktorého riadite svoj život a skrze ktoré 
dosiahnete spásy. (Dúfam), že sa pamätáte, 
v akom znení som vám (ho) zvestoval, iba ak ste 
nadarmo uverili.13

Odovzdal som vám predovšetkým, ako som aj 
sám prevzal, že Kristus zomrel pre naše hriechy 
podľa Píšem, a že bol pochovaný a že tretieho 
dňa vstal z mŕtvych podľa Píšem a že sa zjavil 
Kefasovi, potom Dvanástim. Nato sa zjavil viac 
ako päťsto bratom naraz, z ktorých väčšina dosial 
žije, niektorí už zosnulí. Zjavil sa aj Jakubovi 
a  zasa všetkým apoštolom.14

No poslednému zo všetkých, ako nedôchodča- 
ťu, zjavil sa aj mne. Lebo ja som najmenší z apoš
tolov, ba nie som ani hoden menovať sa apošto
lom, pretože som prenasledoval Cirkev Božiu. Ale 
z milosti Božej som, čo som a jeho milosť nebola 
vo mne nadarmo. V skutočnosti som sa viac ne
pracoval ako oni všetci, nie však ja, ale Božia 
milosť vo mne.15

Keď teda kážeme o Kristovi, že vstal z mŕtvych, 
akože niektorí medzi vami hovoria, že nieto 
vzkriesenia z mŕtvych, ani Kristus nevstal (z mŕt
vych)! A ak Kristus nevstal (z mŕtvych), márne 
je naše kázanie, márna je aj vaša viera. Zistilo 
by sa, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme 
svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého 
nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nevstávajú.

Ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nevstal z mŕt
vych. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je 
vaša viera, lebo ste ešte vždy vo svojich hrie
choch! Vtedy aj tí, čo v Kristu zosnulí, zahynu
li.16 A ak len v tomto živote máme nádej v Krista, 
sme najbiednejší zo všetkých ľudí.17

Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina 
zosnulých. Lebo ako skrze (jedného) človeka 
(prišla) smrť, tak skrze (jedného) človeka (pri
chádza zmŕtvychvstanie. Ako všetci zomierajú 
v Adamovi, tak všetci ožijú v Kristovi.18 Pravda, 
každý po poriadku: ako prvotina Kristus, potom 
tí, čo sú Kristovi pri jeho príchode.

Potom príde koniec, keď Bohu a Otcu odovzdá 
Kráľovstvo, keď odstráni každú vládu, každú moc 
a silu. Lebo on má kraľovať, dokiaľ mu (Boh) 
nepodloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako 
posledný nepriateľ bude odstránená smrť; lebo 
všetko mu podrobil pod nohy.

Keď však hovorí, že všetko (mu) je podrobe
né, je jasné, že okrem Toho, ktorý mu (sám) 
všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobe
né, vtedy aj sám Syn sa podrobí Tomu, ktorý mu 
všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom.19

Niekto však povie: Ako môžu vstať z mŕtvych?
V akom tele sa objavia? Nerozumný! Čo ty seješ, 
neožije, ak prv nezomrie! A keď seješ, neseješ 
telesný útvar, ktorý má vzrásť, ale holé zrno, 
povedzme pšeničné, alebo nejaké iné. A Boh mu 
dáva telesný útvar, ako sám určil, a to každému 
semenu jeho vlastný telesný útvar.

Nie každé telo je to isté telo: Iné je telo ľud
ské, iné telo zvieracie, iné telo vtáčie a iné rybie. 
Máme telesné útvary nebeské a telesné útvary 
pozemské; iný je jas (telesných útvarov) nebes
kých a iný pozemských. Iný je jas Slnka, iný je 
jas Mesiaca a iný je jas hviezd. Hviezda sa jasom 
líši od hviezdy.

Tak je to aj so vzkriesením:
Seje sa v porušení, vzkriesi sa neporušiteľné;
seje sa v potupe, vzkriesi sa oslávené;
seje sa v slabosti, vzkriesi sa mocné;
seje sa telo živočíšne, vzkriesi sa telo

duchovné.20
Lebo ak jestvuje telo živočíšne, jestvuje aj du

chovné. Tak je aj napísané: Prvý človek Adam sa 
stal živou dušou. Posledný Adam však (sa stal) 
oživujúcim Duchom. Nie je prv duchovné, ale ži
vočíšne a len potom duchovné.

Prvý človek zo zeme — pozemský, 
druhý človek z nebies.

Aký je pozemský, 
takí sú aj pozemskí;

aký je nebeský,
takí budú aj nebeskí.

Ako sme nosili obraz pozemského, 
tak budeme nosiť obraz nebeského.21

Ja však hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu 
mať účasť na Kráľovstve Božom, ani porušenie 
nemá účasť na neporušiteľnosti.

Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrie
me, ale všetci budeme premenení.22 A to razom, 
v jedinom okamihu, na hlas poslednej trúby. Ked 
trúba zaznie, mŕtvi vstanú neporušiteľní a my 
budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí 
obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné musí ob
liecť nesmrteľnosť.

A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť 
a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa 
splnia slová (v Písme) napísané:

Smrť bola víťazne premožená.
Kdeže je, smrť, tvoje víťazstvo?
Kdeže je, smrť, tvoj osteň?23
Osteň smrti je v hriechu a moc hriechu je v Zá

kone. Buď vďaka Bohu, ktorým nám dáva víťaz
stvo skrze Pána nášho Ježiša Krista.

A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní a ne
ochvejní! Vždy veľkodušne pracujte na diele Pá
novom a vedzte, že vaša námaha nebude darom
ná v Pánovi!

Bedlite, buďte pevní vo viere, buďte zmužilí 
a silní! Všetko nech sa medzi vami deje v láske!

Pozdravujem vás svojou vlastnou rukou, (ja) 
Pavol. Ak niekto nemiluje Pána, nech bude pre
kliaty! Marana tha!24

Milosť Pána Ježiša (nech je) s vami! Moja lás
ka so všetkými vami v Kristu Ježišovi!

12. Viera, nádej a láska sú tri hlavné a základné kres- 
fanské čnosti.

13. Tu Apoštol hovorí o základnej pravde kresťanstva, 
a zmŕtvychvstaní Kristovom a našom. Tejto veci venuje 
zvláštnu Dozornosť, lebo medzi korintskými kresťanmi sa 
našlo niekolko pochybovačov, ktorí pod vplyvom pohan
skej filozofie alebo žiäovských saducejov popierali 1 samu 
možnosť vzkriesenia.

14. Sv. Pavol zdôrazňuje, že z tých päťsto bratov väčši
na ešte žije. Sú teda poruke očití svedkovia, že Kristus 
skutočne vstal z mŕtvych a že zodpovedá pravde to, čo 
o ňom hlásali apoštoli a napísali evanjelisti.



15. Apoštol Pavol hovorí o zjavení na ceste do Damasku, 
ktoré má preňho tú Istú hodnotu ako Iné apoštolské zja
venia vzkrieseného Spasitela.

16. Kristus svojou smrťou na kríži nám zaslúžil Božie 
odpustenie, Božiu milosť a večný život. Aby sme však tohto 
všetkého naozaj mohli byť účastní, Kristus Pán sám musel 
(podlá riadenia Božieho) vstať z mŕtvych a otvoriť nám 
bránu večného života, ako prvotina nášho vzkriesenia, vy
stúpiť na nebesá a zoslať nám od Boha Otca dar Ducha 
Svätého ako Božiu silu a nevyhnutný zárodok toho večné
ho života.

17. Pravé Kristovo vykúpenie sa zavŕši, doplní a usku
toční len vo večnosti. Pozemský život nám slúži na du
chovné očistenie a prerodenie, ako i na prípravu na náš 
konečný spôsob bytia. Skutočná večná blaženosť a Odstrá
nenie každého zla sa dosiahne len v druhom svete a ži
vote. Bez viery a nádeje v ten druhý život kresťanské za
pieranie a zriekanie sa, kresťanská obetavosť by boli naj
väčšou hlúposťou.

18. Pri Kristovom slávnom príchode vstaneme z mŕtvych 
aj my, čo jemu prináležíme. Apoštol hovorí o vzkriesení 
tela, lebo duša je sama sebou nesmrteľná. Nepíše o neve
riacich a hriešnikoch. Aj tí, pravda, vstanú, ale pre nich 
to bude len počiatkom večného zatratenia.

19. Kristus je Král vesmíru. Na konci sveta sa v plnej 
mohutnosti zjaví jeho slávna moc,y kecf mu Boh podrobí 
všetkých nepriatelov a každú inú vládu. Potom Kristus Král 
odovzdá Otcovi svoje Kráľovstvo a nastane obdobie Božej 
ríše. Boh sám bude všetko vo všetkých, stredobodom nášho 
blaženého života a našej slávy.

20. Na námietku proti vzkrieseniu z mŕtvych: V akom 
tele vstanú? — sv. Pavol odpovedá vysvetľujúc, že telo, 
v ktorom zomierame, je len začiatkom procesu, z ktorého 
Božou mocou nakoniec povstane nové vzkriesené telo. Nové 
oslávené telo nebude ani také isté ako telo, v ktorom sme 
zomreli; hoci to bude vždycky naše telo'.

21/ Od prvého Adama sme dostali telo živočíšne, pozem
ské, od druhého Adama, Krista, dostaneme telo oslávené, 
nebeské.

23. Pri druhom príchode Kristovom na zemi budú ešte 
žiť ľudia, Tí už nezomrú, ale v okamihu premenení, s oslá
veným telom vojdú do Kráľovstva Božieho. Apoštol hovorí 
len o osude spravodlivých. Zlí, ako je jasné, pôjdu s hrieš
nym telóm do večného zatratenia.

23. Aj smrť, následok to dedičného hriechu, bude pre
možená.

24. Aramejské „Marana tha!“ znamená: „Pane, príď! 
Treba čítať takto, a nie: Maran atha — Pán prichádza. Bol 
to výraz, ktorý vyjadroval vrelú túžbu po konečnom prí
chode Pánovom.

DRUHÝ LIST KORINŤANOM
V Druhom liste Korinťanom apoštol Pavol predkladá ver

ný obraz svojej doterajšej apoštolskej činnosti, hovorí a 
zbierke pre jeruzalemských kresťanov a o spasení výlučne 
skrze vieru a uznanie Krista Pána a nie skrz® Mojžišov 
zákon a židovské náboženstvo.

Pavol, z Bože] vôle apoštol Krista Ježiša, a brat 
Timotej cirkevnej obci Božej v K orinte. . .  Milosť 
vám a pokoj od Boha, Otca nášho, a od Pána Je 
žiša Krista!

Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o na
šom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme 
boli nadmieru zaťažení a nad (vlastné] sily, tak
že sme si ani neboli istí životom. My sme už v 
duchu vyslovili nad sebou výrok smrti, takže sme 
(už) nedúfali v seba samých, ale (len) v Boha, 
ktorý kriesi mŕtvych. On nás vyslobodil z také
ho veľkého nebezpečenstva smrti a ďalej vyslo
bodzuje; v neho dúfame, že nás i v budúcnosti vy
slobodí.

Vieme, že keď sa pozemský príbytok nášho 
prebývania zborí, Boh nám vybudoval v nebi več
ný, nie rukami stavaný príbytok.

Všetci sa musíme predstaviť pred súdnu stolicu 
Kristovu, aby si každý odniesol odplatu za to, čo 
konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Kristus zomrel za všetkých, aby tí, čo žijú, ne
žili už sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a 
vstal z mŕtvych.

Lebo veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou, 
takže (už) ľuďom nepočíta priestupky. Nám však 
odovzdal túto zvesť zmierenia. Sme teda poslovia 
v službe Kristovej, ako by Boh skrze nás povzbu
dzoval. V mene Kristovom prosíme: Zmierte sa s 
Bohom! Hľa, teraz je  deň milosti, teraz je deň 
spásy!

Hovorím vám ako svojim dietkam: Nepárte sa 
v nerovnom záprahu s neveriacimi! Akú účasť má 
spravodlivosť s neprávosťou! Alebo aké spoločen
stvo má svetlo s tmou!

Kto sporivo seje, sporivo bude aj žať; kto však 
seje v hojnosti, v hojnosti bude aj žať. Každý (nech 
dá), ako si v duchu predsavzal, nie s nevôľou, ani 
z prinútenosti, lebo Boh. má rád ochotného dar
cu.

Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi! Nie ten, 
kto sám seba odporúča, dokazuje svoju čnosť, ale 
teň, koho odporúča Pán. Ak sa už mám chváliť, 
tak sa budem chváliť svojou slabosťou.

Obávam sa totiž, aby som vás, keď prídem, ne
našiel takých, akých nechcem. Aby som (nena
šiel) svár, závisti, hnevy, hádky, ohovárania, oso
čovania, nadutosti, rozbroje. Aby, keď prídem, 
Boh ma znovu neuponížil medzi vami a nemusel 
som žialiť nad mnohými, čo sa prehrešili a ne
vykonali pokánie z nečistoty, smilstvá a bezuzd
nej nemravnosti, ktorých sa dopustili.

Skúšajte seba samých, či (naozaj) máte vieru! 
Skúmajte sa!

Modlime sa k Bohu, aby ste sa nedopustili ni
čoho zlého.

Konečne bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, po
vzbudzujte sa! Rovnako zmýšľajte, nažívajte v po
koji, a Boh lásky a pokoja bude s vami!

(DoJoomčemäe zo 4. str.)
V carihradskej cirkvi nastal pokoj, patriarcha Taras žil 

v pokoji. Denne slúžil Službu Božiu, nevynechal ju, i keď 
bol chorý. Prestal slúžiť, až keď už nemohol vstať z lôž
ka1. Zomrel za vlády cisára Nikefoíra, ktorý nastúpil po 
Irene, roku 806. Spravoval Cirkev 22 rokov. Za jeho rakvou 
šli úbohí, siroty a vdovy, o ktoré sa staral cez celý život. 
Pochovali ho v kláštore v Bosíore, ktorý dal vystavať z 
majetku po svojich rodičoch.

Cirkev zapísala patriarchu Tarasa do menoslovu svätých, 
oslavujúc .pamiatku Tarasa, carihradského patriarchu, 25. 
februára.

Prešli roky. Nastúpil nový cisáff Lev Arménsky. Vládol 
sedem rokov, keď znovu začal uvádzať blud ikonoborec- 
tva. Raz ráno sa prebudil celý spotený a unavený.

— Vo sne som videl patriarchu Tarasa. Bol nahnevaný 
a prikázal akémusi vojakovi Michalovi, aby ma zabil me
čom. A ten sa rozmachol a prebodol ma. Videl som svoju 
smrť.

Cisár sa triasol na celom tele. Potom si spomenul, že 
ten Michal môže byť v kláštore, ktorý dal vystavať patri
archa Taras. Prikázal uväzniť všetkých rehoľníkov kláš
tora, dokiaľ spomedzi seba nevydajú toho Michala, ktorý 
ho má zavraždiť.

A ten Michal bol Michal Balbos, vojvodca v jeho cisár
skom dvore. Ten ho zavraždil na sviatok Narodenia Kris
tovho na mieste, kde pred niekoľkými dňami pred tým 
cisár šliapal po ikone Spasitela.. .



Ďalšia tvorba: symfónie (1. C dur,
2. D dur, 3. Es dur — Eroica, 5. c 
mol — Osudová, 6. F dur — Pasto
rálna, 9. d mol so záverečným zbo
rom na Schillerovu Údu na radosť); 
predohry k baletu: Stvorenia Prome- 
teove, ouvertúry Leonóra, Coriolán, 
Egmont, Aténske zrúcaniny, Krá! 
Štefan; 5 klavírnych koncertov, hus
ľové koncerty, 16 sláčikových kvar
tet, 10 sonát pre husle a klavír (Jar
ná, Kreutzerova), 32 klavírnych so
nát (Patetická, Mesačného svitu, 
Valdštejnská, Appassionata* a i.); 3 
rondá; oratórium JCristus Olivovej 
hore atď., atď.
Beethoven hudobne prevýšil svoju 
dobu a jeho dielo sa ako prevzácne 
dedičstvo stalo majetkom celého ľud- 
stva. (čk)

BLAŽENÍ ČISTÉHO SRDCA

Čistý telom sa dobre, príjemne cí
ti. Vie, že nezapácha a neodpudzuje. 
Aj duševne čistý má taký pocit, kto
rý ho blaží. Vie, že je Bohu príjemný.

Slová „čistého srdca" neznamenajú 
len ľudí mravne bezúhonných, ale 
vôbec čistého svedomia a úprimného 
srdca pred Bohom i ľuďmi. Čisté a 
nepoškvrnené bolo srdce prvých ľu
dí, našich prarodičov. Satanáš ich 
pokúšal a prestúpili prikázanie a tak 
stratili čistotu srdca a svojej duše. 
Pán Boh neopustil rod ľudský, ale 
skrze presvätú Krv svojho Syna 
Jednorodeného Ježiša Krista dal 
nám možnosť, aby každé kresťanské 
srdce bolo opäť čisté a bez hriechu. 
Aby naše srdce bolo čisté a jasné, 
ako to vybielené plátno, je potrebné, 
aby sme sa neprestajne starali, aby 
v našom srdci nebolo miesta pre 
hriech.

Čistotu srdca strácajú ľudia, ktorí 
v živote vidia iba zábavu a rozkoš. 
Taktiež stráca čistotu srdca každý 
ktorý zvykol jazykom hrešiť, ktorý 
zabúda, že jazyk je ohňom a je medzi 
našimi údmi svetom neprávosti a po- 
škvrňuje naše telo!" (Jakub 3, 6). Z 
každého slova, ktoré je daromné, 
budeš odsúdený!" (Mt 12, 36—37).

Zo skúseností vieme, že sú ľudia 
ktorí celý svoj život nevyrieknu ošk
livého slova. V epištole k Efezanom 
čítame: „Nijaké mrzké slovo nech 
nevychádza z úst!" (Ef 4, 29), lebo 
zlé rozhovory kazia dobré mravy 
(I. Kor 15, 33). Keď chceme byť 
blaženými čistého srdca, musíme 
chrániť svoje srdce od hriechu.

Pozrime sa na žalmistu Dávida, 
ako sa modlí. „Čisté srdce stvor vo 
mne. Bože, a pravého ducha obnov 
v mojom vnútri. Nezavrhni ma od 
svojej tváre a svätého ducha neodni- 
maj odo mňa!" (Žalm 50).

o. M. Merva

NAŠI JOBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné 

a kňazské jubileá pripomínajú títo 
vdp. duchovní otcovia:

Jozef Čverčko —  60 rokov od na
rodenia (2. 3.), Mikuláš Magyar — 
50 rokov od ordinácie (6. 3.).

MNOHAJA I3T, BLAHAJA EIT!

Z MARCOVÝCH VÝROM

Marec — Mesiac knihy.
1. marca r. 1967 — pred 15 rokmi

— bola podpísaná Zmluva o priateľ
stve, spolupráci a vzájomnej pomoci 
medzi ČSSR a Poľskou ľudovou re
publikou.

3. marca r. 1847 — pred 135 rok
mi — sa narodil ALEXANDER GRA
HAM BELL, americký fyzik, vynález
ca telefónu (umrel 1. 8. 1922).

4. marca r. 1853 — pred 130 rok
mi — umrel NIKOLAJ VASILIEVIČ 
GOGOĽ, ruský kritickorealistický spi- 
svateľ a dramatik (zbierky povestí: 
Večery na laze neďaleko Dikaňky, 
Mirhiorod, historická povesť Taras 
Buľba, Petrohradské novely; komédia 
Revízor; iromán Mŕtve duše; Vybrané 
miesta z korešpondencie s priateľ
mi); nar. r. 1809.

5. marca r. 1827 — pred 155 rok
mi — umrel PIERRE ŠIMON LAPLA- 
CE, francúzsky matematik a astro
nóm (nar. r. 1749).

— — ir. 1827 — pred 155 rokmi — 
umrel ALESSANDRO VOLTA, talian
sky fyzik, bádateľ v odbore elektri
ny (nar. r. 1745).

6. marca r. 1967 — pred 15 rok
mi — umrel ZOLTÄN KODÄLY, ma
ďarský hudobný skladateľ, dirigent a 
pedagóg (opery Háry János, Cinká 
Panna; balet Kuruc; kantáta Psalmus 
Hungaricus, Te Deum, Missa brevis a 
i.); nar. 16. decembra 1882.

7. marca r. 1897 — pred 85 rokmi
— v Kopŕivnici bol vyrobený pr
vý český automobil President.

8. marca — Medzinárodný deň žien.
— — r. 1817 — pred 165 rokmi — 

v Liptovskom Mikuláši sa narodil 
JOZEF BOŽETECH KLEMENS, maliar, 
autor mnohých oltárnych obrazov a 
kostolných malieb (umrel r. 1883).

— — r. 1917 — pred 65 rokmi — 
umrel FERDINAND VON ZEPPELIN, 
nemecký konštruktér vzducholode 
(nar. r. 1838).

17. marca r. 1817 — pred 165 rok
mi — v Beckove (okr. Trenčín) sa 
narodil JOZEF MILOSLAV HURBAN, 
národný buditeľ, politik a spisovateľ 
(umrel r. 1888).

— — r. 1967 — pred 15 rokmi — 
bola podpísaná zmluva o priateľstve, 
spolupráci a vzájomnej pomoci me
dzi ČSSR a NDR.

21. marca r. 547 — pred 1435 rok
mi — umrel sv. BEDEDIKT, opát za-

(kladateľ kláštora na Monte Cassino 
(nar. r. 480).

— — r. 1817 — pred 165 rokmi
— v Hlbokom (okr. Senica) sa na
rodil KAROL ĽUDOVÍT SEMIAN, ná
rodný buditeľ (umrel r. 1891).

22. marca r. 1832 — pred 150 rok
mi — umrel JOHAUU WOLFGANG 
GOETHE, KLASIK NEjpCKEJ LITE
RATÚRY (básne: Májová pieseň, S 
maľovanou stuhou, Šípková ružička; 
balady: Nevesta z Korintu, Boh a 
bajadéra, Čarodejníkov učeň, Kráľ 
víl, Rybár; romány: Utrpenie mladé
ho Werthera, Učňovské roky Wilhel- 
ma Meistera, Tovarišské roky Wil- 
helma Meistera; drámy: Gotz z Berli- 
chingenu, Ifigénia na Tauride, Tor- 
quato Tasso, Egmond; cestopis Ta
lianska cesta; dramaticko-filozofické 
dielo Faust a i.

24. marca r. 1787 — pred 195 rok
mi — v Malých Jesenovciach sa na
rodil ANDREJ MATUŠÍK, filológ, ve
decký spisovateľ, (umrel r. 1839).

— — r. 1882 — pred 100 rokmi — 
umrel HENRY WADSWORTH LONG- 
FELLOW, americký klasický básnik 
(Pieseň o Hiawathovi, Evangelína a
i.); nar. r. 1807).

25. marca r. 1842 — pred 140 rok
mi — sa narodil KARL MAY, nemec
ký spisovateľ (umrel 30. marca 1912 
—pred 70 rokmi).

------ r. 1867 — pred 115 rokmi —
v Skalici sa narodil PAVOL BLAHO, 
národný buditeľ, publicista, politik 
(umrel 29. novembra 1927).

— — r. 1867 — pred 115 rokmi —
. sa narodil ARTURO TOSCANINI, ta
liansky dirigent (umrel 16. januára 
1957).

— — r. 1962 — pred 20 rokmi — 
umrel prof. AUGUSTE PICCARD, švaj
čiarsky fyzik, známy rekordným vý
stupom do stratosféry (16 940 m) i 
do morských hĺbok (3150 m); nar r. 
1884.

26. marca r. 1827 — pred 155 rok
mi — umrel LUDWIG VAN BEETHO
VEN, hudobný skladateľ, majster 
viedenskej klasiky (nar. r. 1770).

28. marca — Deň učiteľov — vý
ročie narodenia „učiteľa národov“ 
Jana Amosa Komenského (28 3. 
1592).

30. marca r. 1912 — pred 70 rok
mi — umrel KARL MAY, nemecký 
spisovateľ dobrodružných románov 
(nar. 25. marca 1842).

31. marca r. 1727 — pred 255 rok
mi — umrel ISAAC NEWTON, anglic
ký fyzik a matematik objaviteľ zá
kona o príťažlivosti (nar. r. 1643).

— — r. 1732 — prer 250 rokmi — 
v Rohrau sa narodil FRANZ JOSEPH 
HAYDN. rakúsky hudobný skladateľ 
a kapelník, autor 104 symfónií, 83 
sláčikových kvartet, 24 opier (buffa), 
oratórií, omší, kantát, piesní a L, 
klasik viedenskej hudby (umrel v r. 
1809). (ž)
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