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Vzkriesenie Kristovo — od akademického maliara prof. Jozefa Bokšaya v 
našom chráme v Novom Ruskove.

Liturgika — poznaj svoj obrad
Utiereň —  objasnenie niektorých častí utierne

0  utiemi v celosti sme písali v  predošlom čísle. Teraz sa ešte 
zastavíme pni niektorých častiach utierne.

Kánon utierne —  je zložený na záklaide 9 starozákonných piesní, 
preto každý irrnos, ako prvý trop á r kánona, má starozákonný ob
sah.

Irmos prvej piesne zložený na základe piesne vďaky, ktorú spievala Mária, 
Mojžišova sestra po prechode Izraelitmi mora „Pojem Hospodevi, slavno bo 
proslavisja" (Vých 15,1—19),

Irmos druhej piesne zložený na základe piesne Mojžiša v  čase cesty Izraeli
tov cez púšf „Vonmi nebo i vozhlahoľu" (Druhozák 30, 1—44),

Irmos tretej piesne vzatý z piesne Anny, matky proroka Samuela „Utverdisja 
serdce moje v Hospoďi" (1 Kráľ 2,1—11),

Irmos štvrtej piesne vzatý z piesne proroka Habakuka, ktorý vidiac Boha 
idúceho z hory zatienenej zvolal: „Hospodi, uslyšach sluch tvoj i ubojachsja" 
(Habak 3, 2—20),

Irmos piatej piesne vzatý z proroka Izaiáša, ktorý predpovedal narodenie 
Emanuela z Panny: „Ot nošči utreňujet duch moj k tebi Bože" (Iz 26, 9—20), 

Irmos šiestej piesne vzatý zo slov proroka Jonáša po záchrane z útrob veľ
ryby: „Vozopich v skorbi mojej k Hospodu Bohu" —Jo 2, 1—7),

Irmos siedmej piesne — je pieseň troch mládencov v babylonskej peci: „Bla- 
hosloven jesi Hospodi, Bože otec našych" (Dan 3, 26—56),

Irmos ôsmej piesne — je to pieseň vďaky tých troch mládencov po oslobo
dení z pece: „Blahoslovite vsja ďila Hospodňa Hospoda, pojte i prevoznosite 
Jeho vo vsja viki" (Dan 3, 57—72),

Irmos deviatej piesne — je to pieseň vďaky proroka Zachariáša, otca sv. 
Jána Krstiteľa: „Blahosloven Hospoď Boh Izrailev" (Lk 1, 68—79) a pieseň 
Prečistej Panny Márie: „Veličit duša majo Hospoda" (Lk 1, 46—55).

Teda, skladatelia kánona skladali ho tak, že prvá pieseň kánona — irmos, 
mala vždy obsah starozákonný. Ako už bolo povedané, každý kánon sa skladá 
z 9 piesní. A každá pieseň kánona sa skladá z troch, štyroch, ba až 12, 30 i 

(Pokračovanie na 4. str.)

POĎME POD KRlŽ

Každý z nás, a  nech to bude kto
koľvek, je v  živote pozvaný prijať kríž. 
Kríž bolesti, trápenia, bolestných chvíT 
a  nakoniec aj kríž smrti. Pekne o tom 
napísal páter Pio: „Každý človek má 
na tomto svete svoj kríž. Ukrižovaní 
snažme sa žiť na ňom ako dobrý lo
tor, nie ako zlý." A sv. Tomáš Akvin- 
ský, ukazujúc na kríž, povedal: „Toto 
je moja kniha!"

V zmysle týchto slov Kristov kríž 
je veľkou učebnicou, ktorá nás učí, 
ako máme žif a  trpieť, ako máme pri
jímať a  znášať všetky údery pozem
ského života, ktoré pre ich ťažkosť a 
neznesiteľnosť voláme — krížom. A 
práve všetkým tým Spasiteľ volá: „Ak 
niekto chce ísť zá mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma* (Mk 8, 34). Ochotné prijatie úde
rov každodenného života, niesť ich 
a nepadať duchom, je takto podmien
kou byť Kristovým nasledovníkom: 
„Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje 
ma, nie je mňa hoden" (Mt 10, 38).

F. Garda Lorca v jednej zo svojich 
drám píše: „Rodí sa ten, kto 'umiera 
z utrpenia". Rodí sa jeho osobnosť, 
jeho duchovná tvárnosť. Čo by sme 
napr. vedeli o láske, keby sme na kaži 
dom kroku nemuseli prinášať obete . . .

Boleslav Prus vo svojej knihe Eman- 
cipantky napísal: „Šťastný, kto miesta 
náreku nad utrpeniami — z nich sa 
učí!" Nijaké hodnotné dielo nevyjde 
z rúk človeka bez bolestnej obety. 
Akékoľvek hodnotné dielo, ak má vy
trvať a žiť, musí byť počaté v boles
tiach. Páter Pio, tento muž bolesti a 
lásky, učí, že každý, kto chce bezhla
vo ujsť pred každým utrpením, že si 
ho znásobuje, pretože každej bolesti 
sa ujsť nedá. Tu treba vedieť i trpieť. 
Trpieť vždy, keď to káže rozum, roz
vaha, viera alebo láska. Preto radí: 
,.Ďakuj Bohu, bozkajúc mu ruku, i 
keď ťa bije! Ruka, čo ťa bije, je Ot
cova, a on ťa má rád!"

Preto všetci, čo trpia, utiekajú sa ku 
krížu. Prečo? Pretože v otázke Utrpe
nia, ktoré rozrýva ľudskú d^išu, nemô
že nikto uspokojiť — iba Ježiš Kristus. 
Nie tak, žeby bol utrpenie rozumový
mi argumentmi vysvetlil, ale tak, že 
ho ako úplne nevinný sám až do kon
ca pretrpel.

O Midari, manželke Takaši Nagailio, 
lekára v Nagasaki, čítame, že keď jej 
oznámil, že bol postihnutý strašnou 
chorobou — leukémiou, vstala, pri
stúpila k domácemu oltáru, s plačom 
zapálila dve sviečky a  modlila sa pri 
bronzovom kríži.

(Pokračovanie na 4. str.)



NECH V POKOJI ZNIČ „CHRISTOS VOSKRESE!”
Ešte m esiac a bu dem e oslavovať príchod  s lo b o d y  d o  našej vlasti. Ale už teraz, najm ä tu u nás, na 

východe, si pripom ínam e on é radostn é dni, k e d  sm e m ohli vyjsť z úkrytov a bunkrov a  pozdraviť vo
jako v  —  os lob od iteľov .  Veď s lob od a  prichádzala od  nás, z východu.

R oky  plynú, čas u b ieha a  s radostou  m ôžem e kon štatova l, že naša m ladá generácia si už ani len 
n ed okáže predstavit, čo  za hrozný čas to bol, k eď  zarachotili míny, vybuchovali granáty a človek  si ne
bo l n ikde istý, že  si zachrán i svoj holý  život.

Ale my sa vlastne na to v šetko  n ep ozerám e ib a  zo sv o jh o  ú zkeho osob n éh o  hľadiska, ale hľadíme na 
ten čas, a k o  na roky , v ktorých  bo li pošliapan é tie n ajzákladn ejšie hodnoty, a k o  na čas, k e d  doslova, 
krivda si za stôl sad la a  pravda žobra la  pri dve r ä ch . .  .

R oky  uplynuli, č lov ek  by si m oh o l povedať, že  ľudstvo sa poučilo a vari n ikto sa nenájde, kto by 
k o k e to v a l s vojnou, k to  by sa ešte  —  p o  tom  všetkom , čo  sm e zažili —  od h od la l dať na také hazardné 
chodníčky, a k o  sú chodn íky  tých, čo  by n eváhali vrhnúť ľudstvo do n ov ej vojny.

N ie je  n ijakým  ta jom stvom , že zbro jn é arzen á ly  sú prep lnen é ničivým m ateriálom . N ie je  nijakým 
tajom stvom , že sa ešte  stále n ep od arilo  pristaviť a  zm ierniť p reteky  v zbrojen í. N ie je  nijakým  tajom
stvom , že ľudstvo je  oh rozen é tak  hrozne vážne a k o  ešte  n ikdy . . .

A p red sa! P redsa  sú tak í a  n ie sú to ib a  jedn otlivci, čo  sa v ôb ec  n edesia  pred  tým, čo by m ohlo na
stať, k eb y  sa otvorili všetky  tie arzenály a  postav ili na ram py všetky  tie zbrane, rakety, k to ré  sú pripra
vené . . .

A ké je  to  paradoxn é  a h roz n é! Č lovek  chce a  túži žiť v m ieri a pritom  sa musí stretať s toľkými 
p rekážkam i a  toľkým i n epochop iteľn ým i situ á cia m i, k to ré  siahajú  na poko jn ý  život ľudstva. Človeku 
napadá, aký  je  vlastne ten to svet. P rečo  sa ľudia n ezjednotia  v túžbe p o  m ierovom  súžití a prečo je toľ
k o  rozporných situácií, k to ré  spôsobu jú  sv etov é  kr ízy  . . .

A ko kresťan ia vyznávam e vieru v slobodn ú  v ieru  člov eka , viem e, že Pán Boh nám dal dispozíciu, 
aby  sm e dôstojn e h osp od árili s darm i, k to ré  nám  zveril. V iem e však i to, že by bolo  neodpustite!nou  
chybou, k eb y  sm e túto slobodn ú  vôľu, m ožnosť sam  ostatne sa rozhodnúť, zneužili proti blahu človeka a 
rozhodili sa zničiť to, čo  poch ád za  z Božích rúk a  čo my, a k o  jeh o  tvory, m ám e zveľadovať, rozmnožo
vať . .  .

O m esiac bu de m áj. Už v prvý deň m ája v y jd ú  ľudia do  ulíc a vyjadria svoju radosť zo života, z 
toho, že nie sú už v iac vykorisťovaní, že si m ôžu s lobod n e vykonávať svoju prácu a požívať ovocie jej 
plodov.

A práve teraz, o  ta kom to  čase, k e d  si n ejedn a naša obec , n ejedn o naše m esto  pripom ínajú výročie 
oných slávnych dní, v ktorých  k  nám  prichádzala sloboda , je  nadm ieru d ob ré  zamýšľať sa nad nebezpeč
ným a hazardérskym  konaním  tých, k torí by n ed b a li znova uvrhnúť ľudstvo do  hrôz vojn ového požia
ru. P reto si v iem e v y soko  oceniť m ierovú  iniciatívu  krajín  sv etov ej socia listickej sústavy na čele so So
vietskym  zväzom , k to ré  vynakladajú  všem ožn é úsilie, aby  sa zachoval mier, aby  sa uhasili všetky ohnis
ká  n ep oko jov , aby  svet kon ečn e  m oh o l žiť v m ieri.

N ám  kresťan om  by m alo  byt sam ozrejm ým , ž e  m ier je  jedinou cestou, jedinou m ožnosťou, jedinou 
alternatívou. Veď Syn B oží prišiel na svet za spevu  an jelov , k tor í okrem  B ožej slávy na n ebi spievali 
o  p o k o ji  pre ľudí d o b re j v ô le  na zem i! V tom to  m esiaci osláv im e veľkon očn é sviatky a vieme, že pr
vým pozdravom  Z m ŕtvychvstalého p o  jeh o  slávn om  vzkriesen í bol p ozd rav : P ok o j vám ! D ojím avo nám 
to pripom ína liturgia slávnosti V zkriesen ia, k to rá  sa kon á  u našich bratov  r ím skoka to líkov  na Bielu so
botu večer. Kňaz s P revelebnou  Sviatosťou v ru kách  kráča  od  sv ätéh o  hrobu  k  hlavném u oltáru  a po
tom  trikrát —  vždy vyššie a vyššie —  in tonuje: P o k o j  vám, ja  som  to, a lelu ja! A ľud pokraču je : N eboj
te sa, alelu ja!

Aj v našej g récko ka to líck e j liturgii zazn ieva n a  m nohých m iestach Pánov pozdrav p ok o ja  a  liturgic
k é  texty pren iká  m yšlienka o  p oko ji, ktorý  m á p ren ikať  naše srdcia. T eda nám všetkým  je  blízky a dra
hý p oko j, m ier, onen  stav, v k torom  m á č lo v ek  is to tu , že sa zajtra n eprebu dí do  rachoten ia zbraní, že sa 
n ebude musieť skrývať v bu nkroch  a  úkrytoch, že m ôže sp ok o jn e  zarábať na každodenný chlieb, vycho
vávať sv o je  deti, p estovať kv ety  v záh rad ke, do  k t o r e j  sv ieti m ierov é slnko.

Ale takýto  stav, stav bez  vojny, n epríde sám, l e ž  č lovek , ľudstvo, musí sa oň usilovať, snažiť. Najmä 
preto, že  sú sily, k to ré  sa n etešia  takém u  stavu, k t o r é  by nedbali, aby  znova padali bom by, rachotili gu
ľom ety. Sily, k to ré  sa n epou čili an i z p osledn ej hroz nej sv etov ej vojny, k torá  si vyžiadala m ilióny nevin
ných životov .

V zápase za zachovan ie sv etov éh o  m ieru nie je  zanedbateľný žiaden hlas. V šetky sú potrebné, aby 
zazneli a k o  m ohutný m ierový  uragán a ukázali kaz im ierom , že tá väčšia čiastka ľudstva si už nikdy ne
želá  to, aby  osireli deti, ov d o v e li m atky, aby  h oreli dom y, ničili sa polia. N ikdy si neželá, aby sa vrátili, 
slzy do  o č iek  nevinných detí, a le  u robí v šetko , aby  raz navždy zav ládol na svete mier.

My, kresťania, sa o  to usilu jem e spolu  so  v šetký m i ľudm i d ob re j vôle. Pridávam e svoj rozhodný  
hlas za zachovan ie tej n ajvzácnejšej p oz em skej h od n oty  č lov eka , v e d  k eb y  n eb o lo  mieru, vo vojne by nie
len trpeli, a le sa a j zosypali d o  ruín naše chrám y, m iesta, k d e  sa schádzam e, aby sm e velebili spoločne 
Otca, ktorý  je  na n ebesiach .

V eľká noc v onom  pam ätnom  roku  Í945 n e b o la  všade ešte  m ierová. N a m nohých m iestach duneli 
kanóny, v m nohých ko s to lo ch  sa ešte  n em ohli k o n a ť  bohoslužby, neznelo všade radostné Aleluja,

N edopusťm e, aby  sa ešte  n iek ed y  z našich ch rá m o v  stali ruiny, n edovoľm e, aby na posvätnom  
m ieste v lád lo  hrozné pustošenie. U robm e všetko , a to najm ä svojou  statočnou každodennou  prácou, aby 
sm e posiln ili spoločnosť, k torá  chce mier, k to rá  ná m utvára p red p ok lad y  pre pokojný , šťastný život. (OM)



SVIATOK KRÁSAVICE NA DUNAJI

Naša metropola, hlavné mesto Slovenskej socialistickej 
republiky, Bratislava, privítala svoju slobodu v onom pa
mätnom roku 1945 začiatkom apríla. Slnko zalialo svojimi 
lúčmi bratislavské ulice, na ktoré povybiehali z krytov oby
vatelia nášho hlavného mesta, aby radostne privítali pri
chádzajúce jednotky osloboditeľov.

Fašistické vojská pripravovali premeniť Bratislavu na pev
nosť a  brániť sa v  nej zubami-nechtami, lebo vedeli, že ona 
)e bránou do veľkej západoslovenskej roviny. Preto veli
teľstvo Sovietskej armády urobilo taktický plán, ako mesto 
čo najskôr oslobodiť a pritom čo najmenej poškodiť. Plán 
sa skvele vydaril a mesto naozaj utrpelo oveľa menej, ako 
by bolo vtedy, keby sa bol začal frontálny útok.

Na bratislavskom námestí 4. apríla, na radničnom múre, 
je pamätná tabuľa, ktorá hlása okoloidúcim zvesť o oslobo
dení mesta v pamätnom roku 1945. Prichádzajú k nej ľudia* 
nosia kytičky kvetov, postoja v tichom zadumaní, prečíta
jú si do mramoru zlatými písmenami vyrytý pamätný text 
a iste myslia na tých, ktorí priniesli tomuto mestu slobodu. 
Tisícky z nich, čo oslobodzovali našu vlasť, odpočívajú na 
bratislavskom Slavine, dôstojnom to pamätníku tým, ktorí 
umreli, aby sme my žili.

(OF)

VZÁJOMNÁ PODNIETENOSŤ ŽIVOTA A PRÁCE

Pred Vianocami schválilo Federálne zhromaždenie ČSSR 
zákon o siedmom päťročnom pláne. V dokumentoch, ktoré 
obsahujú výklad k nemu, sa poukazuje na úlohy, ktoré nás 
čakajú, ak chceme plán dôsledne realizovať. Pripomína sa, 
že v čase, keď na Západe vzrastá nezamestnanosť, môžeme 
sa hrdiť — a to i napriek starostiam, na ktoré narážame — 
že patríme v spotrebe potravín i vo vybavenosti domácnos
tí medzi popredné európske krajiny.

Z plánu je zrejme, že len na školstvo a zdravotníctvo vy
naloží štát v  siedmej päťročnici vyše 230 miliárd korún. Fe
derálne zhromaždenie venovalo osobitnú pozornosť proble
matike životnej úrovne. Ona je dôležitou súčasfou úsilia, 
smerujúceho k uspokojovaniu potrieb človeka a jeho vše
stranného rozvoja.

Uvedomujeme si však, že udržanie a skvalitňovanie život- 
nej úrovne je podmienené zvýšením výkonnosti celého ná
rodného hospodárstva a tvorby zdrojov. Závisí teda od ak
tívnej práce každého z nás, každého kolektívu závodu a 
podniku.

Doslova tu platí to, čo hovorí príslovie, že ako budeme 
pracovať, tak budeme aj žiť. Táto vzájomná podmienenosť 
života a práce, taká zreteľná v osobnom živote každého 
jedného z nás, platí v  rovnakej, ba ešte väčšej miere, aj pre 
život celej našej spoločnosti.

ST. TURAN

KŇAZ — UČENEC MAXIMILIÁN HELL

Dňa 14. apríla si pripomíname 190. výročie smrti jedné
ho z najdávnejších astronómov a vedcov 18. storočia, čle
na Akadémie v Paríži, Bologni, Kodani, Gôttingene, Dothei- 
me a  Royal Society v Londýne, banskoštiavnického rodáka 
M a x i m i l i á n a  H e l l a .

Maximilán Hell sa narodil 15. mája 1720 v Banskej Štiav
nici, kde jeho otec pracoval ako hlavný banský inžinier a  
zaslúžil sa o výstavbu vodných diel v  okolí. Už v  ranej 
mladosti prichádzal v  rodine do styku s matematikou a fy
zikou a začal sa zaujímať o prírodu a  prírodné javy. A keď 
y Banskej Štiavnici otvorili r. 1735 banskú školu, kde bolo 
aj menšie astronomické observátorium, ktoré viedol známy 
kartograf Samuel Mikovínyi, mladý Maximilián sa rozhodol. 
Roku 1738 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a o štyri roky 
neskoršie sa zapísal na viedenskú univerzitu na matematiku^ 
fyziku a astronómiu. Ako asistent profesora Jozefa Franza 
spolupracoval na zriadení prírodovedného múzea. Po kňaz
skej vysviacke v  r. 1751 pôsobil v Žiline, kde vypracoval 
plán budovy i návrhy na zriadenie univerzitnej hvezdárne 
v Trnave, kde sa mal stať riaditeľom. No nestal sa ním, 
lebo bol preložený na univerzitu do Klužu v Rumunsku, kde 
prednášal matematiku, budoval astronomické observatórium 
a pomáhal v  dušpastierskej činnosti medzi tamojšími sloven
skými veriacimi.

Roku 1755, po smrti riaditeľa viedenskej hvezdárne ma
tematika a konštruktéra astronomických prístrojov profeso

ra Jána Jakuba Marinoniho, vymenovali Maximiliána Hella 
za profesora viedenskej univerzity a za riaditeľa univerzitnej 
hvezdárne. Tu Hell naplno rozvinul svoju vedeckú činnosť. 
Hvezdáreň vybavil všetkým potrebným zariadením a  udržia
val styky so všetkými významnými európskymi pracovníkmi. 
Bol v  stálom styku aj s trnavskou univerzitnou hvezdárňou, 
ktorej riaditeľom bol trnavský rodák František Weiss, kto
rému bol pred časom odovzdal plány na zriadenie hvezdár
ne. Keď v roku 1777 preložili trnavskú univerzitu do Budí- 
na, Hell sa zaslúžil a  zriadenie budínskej hvezdárne a na žia
dosť jágerského arcibiskupa aj o zriadenie jágerskej hvez
dárne i o vybavenie observatória v  Albe Júlii v  Sedmohrad- 
sku.

Maximilán Hell bol autorom významných vedeckých diel. 
Spočiatku sa venoval matematike — vo Viedni vydal preklad 
diela J. Crivelliho Elementa algebrae a v  r. 1755 za pobytu 
v  Kluži napísal matematickú príručku Elementa mathemati- 
cae. Neskoršie svoju pozornosť sústredil najmä na astronó
miu, kde sa so zvýšenou pozornosťou venoval planetárnemu 
systému, najmä meraniu vzdialenosti a  veľkosti planét Slnka 
a Mesiaca a vypracovaniu metódy na určenie vzdialenosti 
Slnka od Zeme na základe prechodu Venuše popred Slnko.

Hell samostatne vydal 26 vedeckých prác, pravda, všetky
v latinčine. Na sklonku svojho života vypracoval návrh na 
zriadenie viedenskej akadémie vied.

Maximilián Hell sa neobmedzoval iba na prírodné vedy. 
Zaujímal sa aj o jazykovedu'i o historické a literárne otáz
ky. Vyhotovil historickú mapu Uhorska, ktorá vyšla až po 
jehb smrti. Umrel na zápal pľúc a  je pochovaný v Enzers- 
dorfe pri Viedni.

Jeho meno zaradilo UNESCO r. 1970 do svetového ka
lendára významných výročí (250. výr. narodenia) a podľa 
neho bol pomenovaný jeden kráter na Mesiaci.

Preto si dnes naňho vo všetkej úcte spomíname ako na 
vynikajúceho kňaza, pedagóga a učenca.

(ôk)

SPISOVATEĽ, DRAMATIK, NOVINÁR A POLITIK

Dňa 27. apríla 1822 — práve pred 160 rokmi — v Rakovej 
na Kysuciach sa v rodine tamojšieho učiteľa narodil J á n  
P a 1 á r  i k, spisovateľ, novinár a politik, po Jánovi Chalup
kovi najvýznamnejší slovenský dramatik.

Po gymnaziálnych štúdiách v Žiline a Kecskeméte prešiel 
do kňazského seminára v  Trnave, kde si popri teologickom 
vzdelaní rozširuje svoje vedomosti štúdiom filozofie, jazy
kov a literatúry. Tu sa spriatelil s pokrokovými národovca
mi Jozefom Viktorinom a Martinom Hattalom, ktorí sa 
práve tak ako on rozhodli slúžiť svojmu ľudu na poli vzde
lanosti a literatúry. Boj o národnú kultúru v  tej dobe pokla
dali ako mladí štúrovci za vec celonárodnú. Nadchýnali sa 
básňami Jána Hollého, ktoré ich vychovávali k národnému 
cíteniu.

Začiatky literárnej činnosti Palárikovej sa viažu na jeho 
pôsobenie na Vindšachte (Štiavnických Baniach) pri Banskej 
Štiavnici, kam prišiel r. 1850 zo svojej prvej kaplánky v 
Starom Tekove. Tu začal redigovať týždenník Cyril a  Method 
a neskoršie, za kaplánovania v Pešti, kam bol z trestu pre
ložený na nemeckú kaplánku, týždenník Katolícke noviny. 
S J . Viktorinom vydal almanach Concordia, združujúci spi
sovateľov bez ohľadu na jazyk a náboženstvo. Tu písal aj 
články do časopisu Priateľ školy a literatúry. R. 1862 sa 
dostal na slovenskú faru do Majcichova pri Trnave, kde o 
osem rokov — 7. decembra 1870 — predčasne umrel.

Ku koncu svojho života sa Palárik venoval kultúmo-osve- 
tovej práci. Zostavil niekoľko školských učebníc, podporo
val založenie Spolku sv. Vojtecha i Matice slovenskej, ako 
aj slovenských gymnázií.

Najväčší význam Jána Palárika však spočíva v jeho dra
matických dielach. Začal ich písať pomerne neskoro, už ako 
35-ročný, keď v ňom dozrelo poznanie o veľkom spoločen
skom poslaní divadla v národnom živote. Význam tohto 
poslania vyzdvihol v  článku Dôležitosť dramatickej národ
nej literatúry. Prvú veselohru napísal pod názvom Slovenský 
kosec r. 1857, ale o rok neskoršie ju vydal v almanachu 
Concordia pod názvom Inkognito. Veselohrou sa dal bo
jovať proti odrodilstvu a pred národom zosmiešňovať všet
ky mravné poklesky a všetko spoločenské zlo, a tým vycho
vávať ľudí k pravej ľudskosti. V tejto hre predstavil na ja- 
visku slovenské meštiactvo ako roduverné a demokraticky 
cítiace, na rozdiel od chalupkovskej chudobnej inteligencie, . 
a  tým chcel získavať meštiactvo pre národné hnutie. Po 
dvoch rokoch vyšla v almanachu Lipa veselohra Drotár a < 

(Pokračovanie na 15. str.)



Poďme aj my pod kríž vo všetkých 
svojich trápeniach a učme sa pocho
pil túto múdrosť, ktorá z nej žiari: 
Boh je s nami. Ako nás k tomu nabá
da aj všeobecný úmysel Apoštolátu 
modlitieb: „Aby všetci, ktorých ťaží 
dajaký kríž, pocítili blízkosť Ježiša 
Krista."

František. Dancák

'Zftwaéílý obraz <
, PANNY M Á R Iíy  KLOKOČOVÉ',-;,

SLOVÁ NAŠEJ MATKY

4. „ . . .  lebo zbliadol na poníženosť 
svojej služobnice

(Lk 1, 48)

V Prvej knihe Samuelovej čítame o 
manželoch Elkánovi a Anne, že ne
mali detí. A bezdetnosť v Starom zá
kone bola pokladaná za Boží trest, 
veľkú hanbu a poníženie. Preto i Anna 
bola z toho nešťastná a veľmi plakala^ 
keď ju iné ženy ponižovali. S plačom 
sa modlila k Bohu: „Pane zástupov, 
ak láskavo zhliadneš na biedu svojej 
služobnice a  spomenieš si na m ň a. . . “ 
a dáš mi syna, darujem ti ho (1 Sam
1, 11). A Pán naozaj zhliadol na po
níženosť svojej služobnice, pretože po 
uplynutí jedného roka, Anna počala 
a porodila syna" (i , 20). Keď ho odko- 
jila, priviedla ho do chrámu a odovz
dávajúc ho kňazovi Hélimu, ďakovala 
Bohu «a vypočutie jej modlitieb.

Za čias kráľa Herodesa žila v  Izraeli 
chudobná Mária. Chudoba ju u dru
hých ponižovala. Ale kde ľudia poni
žovali, tam  povýšil Boh. Zhliadol na 
poníženosť svojej vernej služobnice a 
povýšil ju k najsvätejšej dôstojnosti, 
materstve Boha Spasiteľa. Z nebeských 
výšin poslal svojho anjela, aby jej 
aznámil: „Hľa, počneš v  živote a  po
rodíš Syna a nazveš ho menom Ježiš" 
[Lk 1, 30). A Mária plná radosti z to

viac tropárov, ktoré tu budeme nazývať tropármi — veršami, aby sme nemie
šali termín „tropár kánona" s tropármi hlasov alebo sviatkov. Teda, každá 
pieseň kánona sa skladá z viacerých tropárov — veršov a každý prvý verš 
každej piesne kánona sa nazýva irmos, — a posledný verš piesne sa nazýva 
„Katavasija".

Irmos každej piesne má starozákonný obsah a všetky ostatné tropáre — 
verše piesne majú novozákonný obsah, dávajú podstatu sviatku, ako to ná
zorne vidíme v kánone Vzkriesenia Kristovho „Voskresenija deň. . . "

Irmos má svoj „hlas — melódiu" a na tento hlas sa spievajú aj všetky ďal
šie tropáre — verše tej piesne. — Katavasija je alebo radová, ktorá sa spieva 
vždy v označený čas (napr. niekoľko týždňov pred sviatkom Narodenia Kris
tovho spieva sa katavasija „Christos raždajetsja"), — alebo riadna, t. j., že je 
ňou sám irmos, ktorý sa na konci piesne opakuje (ako to je na sviatok Vzkrie
senia Kristovho).

Hoci pôvodne celý kánon sa odbavoval spevom, neskoršie sa spieval len 
irmos a katavasija a tropáre — verše sa len čítali. Teraz u nás tropáre — 
verše ani nie sú umiestnené v Zborníkoch (sú len vo veľkých knihách Mineách 
a Triode), teda sa nečítajú, len pravý krylos spieva irmos, ľavý katavasiju.

Sú kánony: a) voskresné, b) krestovoskresné, c) krestné, d) trojičné, e) boho-1 
rodičné, f) krestobohorodičné, g) dogmatické, h) za zomrelých, i) molebné a 
rôzne: na sviatky Pána, Bohorodičky a svätých.

Každá nedeľa, ako ukazuje Oktoich, má tri kánony: voskresnyj, krestovos- 
kresnyj a bohorodičný. Tak isto aj každý sviatok má po dva, tri aj štyri ká
nony. Podľa Ústavu malo by sa spievať po niekoľko irmosov z každého káno
na. Ale uviedla sa obyčaj umiestniť a spievať len jeden kánon a irmosy ešte 
predpísaných ďalších kánonov sa vynechávajú. Odbavujú všetko tak ako hovo
rí Ústav len v kláštoroch, kde sú celodenné pobožnosti.

A ešte jedna zaujímavosť: Povedali sme, že každý kánon má deväť piesní. 
Avšak v Zborníkoch, ba i v Mineách vidíme, že je tam druhá pieseň vynecha
ná. To preto, že jej obsahom boli úpadky a rôzne hriechy Izraelitov v čase 
blúdenia po púšti, takže túto pieseň ani nebolo možné nazvať hymnom k Bo
hu. Preto každá druhá pieseň kánona je vynechaná. Jedine Kánon sv. Andre
ja Krétskeho na Poklonách má aj druhú pieseň.

Za zakladateľa kánona sa považuje ¡sv. Sofron, jeruzalemský pat
riarcha.

Tu ešte chcem ukázať na veľmi krásny a nami ovládajúci obsah 
irmosov jednotlivých kánonov. Všetkým nám je známy kánon sviat
ku Narodenia Kristovho „Christos raždajetsja“, ktorý sa v našich 
chrámoch spieva skoro pred samým sviatkom Narodenia Kristovho. 
Jeh o  obsah je  veľkolepý. Ukážem aspoň na jednu jeho myšlienku: 
„Christos na žemli, voznoisitesja —  Kristus je na zemi, vznášajte sa!",
—  je to výzvla k nám, aby sme my po oslave a privítaní narodené
ho Spasiteľa, ktorý zišiel z nebies, sami sa vznášali k nebesiam. To
to je cieľ Kristovho príchodu, toto je podstata sviatku Narodenia 
Kristovho. Tento sviatok každý rok má nám pripomenúť našú úlo
hu ; vznášať sa na nebesia. . .  —  Alebo, aké veľkolepé sú prvé slo
vá kánona VsJkriesetma Kristovho: „Voskresenija deň, prosvitimsja 
ľudije . . . "  Alebo pozrieme sa aspoň na dva texty z kánona Oktoicha, 
ktoré spievame v nedele:

Utiereň v nedeľu, kán. s. hl. pieseň 6.

Panna porodila,
A po pôrode ostala čistá.
Na rukách všetkých Nosiaceho nosila.
Ako Panna—Matka Prečistá.

Toto všetko sme uviedli len preto, aby sme ukázali na veľkole
posť obsahu modlitieb v našich bohoslužobných textoch, aby sme 
náš Zborník často brali do rúk, aby nám slúžil k spáse. Neraz naši 
veriaci prosia modlitbu deviatnik. A tu, v našich kánonoch utieme 
máme prekrásnu modlitbu deviatnika. Prečítajme alebo zaspievaj
me si ju doma ako modlitbu, ktorá istotne dôjde k nebeským pries
torom.

Vložky v kánone utieŕne

Aby sa uniklo monotónnosti v kánone utierne, medzi jednotlivé 
piesne sa vniesli vložky, ktoré obsahom a melódiou a spôsobom 
predvedenia sa rozlišujú od kánona. Je  to kondak, ikos a prológ—  
synaxár.

Utiereň v nedeľu, kán. 8. hl. pieseň 6.

Odhodil si ma
Od Tvojej tváre. Svetlo večné,
A pokryla ma hriešneho cudzia tma,- 
Ale zachráň ma,
A k svetlu Tvojich prikázaní 
Cestu moju naprav, modlím sa.



Kondák —  je slovo grécke a znamená krátky hymnus, pieseň. 
Kondák vznikol na prelome 5.— 6. storočia. Začal ich skladať sv. Ro
man Sladkopevec (Ť okollo r. 540), ktorý písal kondáky vo forme 
básne — verša. Jeho dielom je  napríklad dogmatický kondák sviat
ku Narodenia Kristovho „Ďiva dnesj" a kondák Vzkriesenia Kristov
ho „Ašče i vo hrob." Ďalej kondáky zdokonalil patriarcha Sergej 
(Ý638).

Ikos —  je to dlhšia pieseň, ktorá ospevuje udalosť a význam sviat
ku alebo chválu svätému. Autorom ikosov je tiež sv. Roman Sladko- 
pevec. Ikos sa u nás číta a koniec ikosa sa má spievať, ako na utier- 
ni Paschy, kde kantor recituje celý ikos a poslednú vetu „O, Vladyko, 
vostani, padšym podajaj voskresenije" —  spievajú všetoi prítomní 
na melódiu prokimena. Aj tu musím ukázať na veľkolepé slová toh
to ikosa: ,padšym podajaj voskresenije", slová ukazujúce cestu ^ 
slová nádeje, že hoci sme aj padli, zmŕtvychvstalý Kristus dáva nám 
vzkriesenie. . .

Prológ —  synaxár —  Po 6. piesni kálnona číta sa prólog. Je  to 
krátky životopis svätého, pripadajúceho na tento deň. Sú údaje, že 
už v druhom storočí, vo výročie smrti mučeníkov, čítaním na boho
službe pripomenul sa veriacim ich život. Na tomto základe sa ne
skoršie objavili synaxáre —  krátke životopisy svätých a neskoršie aj 
„Zitija", širšie a plné životopisy svätých. Synaxáre pre Triody a svä
tých na celý rok napísal Nikefor Kalixt Xantopul ( f 1335), byzantský 
cirkevný spisovateľ.

Slávoslovie na utierni —  je to velebenie Boha, ktorého text je  
zložený z vybraných textov Svätého písma, ktorými najkrajšie mož
no vysloviť velebu, svätosť a Božiu dobrotu. Uvádzame tento text, 
ktorý naši veriaci vedia v  cirkevnoslovančine naspamäť, s označe
ním miest zo Svätého písma, odkiaľ bol vzatý:

„Slava vo vyšnlch Bohu, i na žemli mir v čelovicich blahovolenije. (Lk 2, 14). 
Chválim ťa, blahoslovim ť a, klaňajemtisja, slavoslovim ta. Blahodarim ťa, 

velikija radi slávy tvojeja. (Dan 3).
Hospodi, Carju nebesnyj, Bože Otče vsederžiteľu, Hospodi Syne jedinorod- 

nyj, Isuse Christe i Svjatyj Duše (Apošt. ust. VII, 47).
Hospodi Bože, Ahnče Božyj, Syne Otč, vzemfaj hrichi mira, prijmi molitvy 

naša (Jn 1, 29, 36).
Siďaj odesnuju Otca, pomiluj nas (Lk 22, 69).
Jako ty jedin svjat, ty jedin Hospoď Isus Christos, v slávu Boha Otca, amiň. 

(Zj 15, 4).
Na vsjak deň blahoslovim ta, i voschvalim imja tvoje vo vik, i vo vik vika. 

<2 144, 2).
Spodobi, Hospodi, v deň sej bez hricha sochranitisja nam. (Jd 24). 
Blahosloven jesi, Hospodi Bože otec našych, i chvaľno i proslalenno imja 

tvoje vo viki, amiň. (Dan 3, 26).
Budi, Hospodi, milosť tvoja na nas, jakože upovachom na ťa. (2 32, 22). 
Blahosloven jesi, Hospodi, nauči nas opravdanijem tvoim. (2 118, 12). 
Blahosloven jesi, Vladyko, vrazumi nas opravdanijem tvoim. (2 118, 26). 
Blahosloven jesi, Svjatyj, prosviti nas opravdaniji tvoimi. (2 118, 135). 
Hospodi, pribižišče byt jesi nam v rod i rod. (2 89, 1).
Az rich, Hospodi, pomiluj m ja: i iscili dušu moju, jako sohrišich tebi. (2 40, 

5).
Hospodi, k tebi pribihoch, nauči mja tvoriti vôľu tvoju, jako ty jesi Boh moj. 

(Ž 142, 9—10).
Jako u tebe jest istočnik života, vo sviťi tvojem uzrim svit. (2 35, 10). 
Frobavi milosť tvoju viduščym ťa. (2 35, 11).

Je u nás obyčaj toto slávoslovie nazývať v Ústave „veľkým" a 
„malým”. Jeho „veľkosť" je  vo väčšej sviatočnosti predvedenia, kon
krétne: „Veľké" sa v nedele a sviatky spieva, (preto sa nazýva 
„veľkým“), „malé" —  znamená „čítané" a číta sa v  obyčajné dni.

Po spievanom slávosloví na utierni sviatočne sa tiež spieva „Svä
tý Bože”, ako na Službe Božej. Je  to svedectvo tých čias, keď bez
prostredne po Trojsvätom na utierni nasledovala Služba Božia.

Treba, aby sme to veľkolepé slávoslovie pojali do svojich ranných 
alebo denných modlitieb, ako je  to ukázané v  našom modlitebníku 
Christos moja sila a denne sa ho pomodlili alebo aj zaspievali. Bude 
to veľké povznesenie našej mysle k Bohu velebnému, svätému a 
dobrému a milosť Božia nás určite neminie.

ho, čo Boh dáva jej a skrz ňu všet
kým, zvolala: „Zvelebuje moja duša 
Pána a zaplesal môj duch v Bohu, 
tnojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na po
níženosť svojej služobnice . . . "  (Lk 1, 
47—48).

Radostné sú slová Márie, plesajúce 
nad veľkou Božou milosťou, ktorá sa 
sklonila k nej, poníženej služobnici, a 
povzniesla ju nad celé tvorstvo, anje
lov ia, svätých. Ale napriek tomuto po
výšeniu- žije v hlboko poníženej zá
vislosti a  v  láskyplnom súhlase s kaž
dým prejavom vôle Božej. Najkrajšie 
to dosvedčuje jej odpoveď na anjelovo 
posolstvo: Som služobnica Pánova! Je  
si vedomá svojho pomeru tvora k 
Stvoriteľovi Hoci ju vyvýšil na takú 
vysokú dôstojnosť, že „po Bohu si 
nemožno predstaviť vyššej' (Pius XI.), 
predsa zo všetkých týchto názvov si 
volí posledný, najponíženejší. Vyhlasu
je sa len za Pánovu služobnicu. Tieto 
jej slová vyjadrujú jej vnútorný postoj 
voči Bohu. Postoj trvalý, stály postoj 
celého života. A verná svojim slovám 
prijme bez výhrady každý zjavný pre
jav Božej vôle. Nepodlieha zvodom 
slávy a v sláve nepozná pýchu. Môže
me sa teda právom domnievať, že jej 
vnútorné zmýšľanie bolo v každej 
okolnosti také isté, ako v deň zvesto
vania. Je  to pre nás príklad poníže
nej závislosti od Boha, vernosti a 
vytrvalosti v povolaní aj v ťažkostiach 
a  obetách, s ktorými sa na svojej ži
votnej ceste stretávame.

Sv. Jána Vianneya sa pýtali, aká 
cesta je najlepšia k múdremu životu. 
Odpovedal: Naučiť sa milovať Pána 
Boha. Ako? Pokorou, pokorovaním, 
ponížením sa pred svojím Pánom.

Pápež Ján  Pavol I. ešte ako biskup 
z Vittorio Veneto zvolil si motto: „Hu 
militas — Poníženosť". Slová jednodu
ché, ale vyjadruje základ každej čnos
ti.

Nech i nás vedie v živote myšlien
ka hlbokej poníženosti, ktorú už 
múdry Sirach vyjadril takto: „O koľko. 
si väčší, o toľko sa uponížuj vo všet
kom, a budeš milý Bohu" (Sir 3, 20).

František Dancák

KVETNÄ NEDEĽA

Blíži sa Veľká noc. Niekoľko týž
dňov sme sa pripravovali na tento 
sviatok modlitbami a pôstom. Teraz, 
tesne pred ukrižovaním nám s v. Cir
kev predkladá slávnostný vstup Ježiša 
do Jeruzalema.

Túto udalosť nám zaznamenáva sv. 
evanjelista Matúš slovami: „Keď sa 
priblížili k Jeruzalemu a došli až po 
Betfage na Olivovej hore, poslal Ježiš 
dvoch svojich učeníkov . . .  Choďte do 
dedinky, ktorá je oproti vám, tam 
hneď nájdete priviazanú oslicu a s 
ňou osliatko; odviažte ich a priveďte 
sem" (21, 1—2).

Spasiteľ oznámil svoj zámer. Chce 
na osliatku vstúpiť do mesta. Toto 
všetko robí preto, aby sa aj tu na
plnili slová prorokované o ňom už v 
Starom zákone ústami proroka: „Po
vedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ 
ti prichádza, ponížený a sediaci ' na 
oslici a na osliatku, mláďati ťažného 
zvieraťa!" (Iz 62, 11 a Zach 9, 9). Ro
bí to jednoducho a skromne. Chýba tu 
kráľovský majestát a  velebnosť. Na
miesto kráľovského kresla—trónu, je



tu obyčajné osliatko. Drahocenné ko
berce, ktoré mali zdobiť kráľovský 
trón, vystriedalo tu obyčajné rúcho, 
ktoré učeníci položili na osliatko. 
Skromne bol pripravený trón, ale se
del na ňom víťaz nad životom a smr
ťou. Kráľ neba a zeme. Takto sláv- 
nosthý sprievod — Ježiš Kristus a 
učeníci — sa blížil k mestu. Ľud ho 
vítal a prevolával na slávu: „Hosana! 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom . . .  (Jn 12, 13).

Dnes prichádza k nám Kráľ, ktorého 
sláva je nad ľudské pochopenie. Pri
chádza, aby nám ukázal cestu života
— večnosť.

Ježiš Kristus, Syn Kráľa kráľov — 
syn Boží, chce nám ukázať cestu: „Ty 
ukážeš mi cestu života; pred tvárou  
tvojou plnosť radosti, rozkoše po pra
vici tvojej naveky“ (Ž ls , 11). Na ces
te k životu večnému očakáva od nás 
úprimnosť a  lásku, srdce svoje mne, 
aby oči tvoje nachádzali v cestách mo
jich záľubu' (Pr 23, 26).

Dnes, keď si pripomíname pamiatku 
slávnostného vchodu Ježiša Krista do 
Jeruzalema a Jeho slávnostné privíta
nie, položme si otázku: Ako my dnes 
vítame Ježiša v našom srdci, v rodi
nách a v každodennom živote?

S čistou dušou a kajúcnym vyrovna
ním sa zapojme do slávnostného sprie
vodu za Kristom a dôstojne volajme 
to slávnostné: Hosana! Veď ono bolo 
tou mobilizujúcou silou, ktorá zatiah
la všetkých prítomných do jasavého 
sprievodu, ktorému neodolal nik a nik 
to vtedy ani pochopiť nevedel, čo sa 
to zrazu stalo. Namrzení veľkňazi a 
zákonníci vytýkajú Kristovi túto osla
vu a  napomínajú Ho, aby utíšil dav. 
A On pre ich poučenie odpovedá: „Ho
vorím vám, ak títo budú mlčať, ka
mene budú volať“ (Lk 19, 40).

Dokonalá príprava to je istota stret
nutia sa s Kristom tu na zemi v Naj
svätejšej Eucharistii a  potom i v ne
beskom Jeruzaleme — vo večnosti. 
Spokojne môžeme sa pripojiť k ra 
dosti Dávida, ktorý volá k Pánovi: 
„Preto Sia mi srdce zaradovalo s ra 
dosťou i jazyk mi plesá; áno, í moje 
telo bude odpočívať v nádeji, lebo ne
necháš moju dušu v podsvetí, ani ne
dáš tvojmu Svätému zriecť porušenie. 
Oznámil si mi cesty života a naplníš 
ma blaženosťou pred svojou tvárou“ 
(Sk 2, 26—28).

Pavol Dancák

UDALOSŤ VEĽKÉHO PIATKU

Pred vládnou budovou, v ktorej 
sídlil prokurátor Pilát, zastavuje sa 
veľký zástup ľudí, ktorý priviedol 
zviazaného Ježiša. Sami nevstupujú do 
budovy, „aby sa nepoškvrnili a  mohli 
jesť veľkonočného baránka" (Jn 18, 
28). Zaplňujú priestranstvo pred bu
dovou.

Z pokriku, ktorý prechádza v rev, 
ctá sa vycítiť, že tu pôjde o veľmi váž
ny súd. Veď odsúdiť za bežné pries
tupky. to mohol urobiť predsa aj sy- 
nedrion. Chladnokrvné pokrikovanie: 
„Ukrižuj ho“, veľmi živo podporujú 
veľkňazi Annáš a Kaifáš. Kaifáš bol 
jeden z tých, ktorý dal návrh Židom, 
aby Ježiš zomrel. (Jn 18, 14).

Krížová cesta — od akad. maliara prof. Jozefa Bokšaya v našom chráme v 
Novom Ruskove.

Apoštolskí Otcovia 

Listy sv. Ignáca Antiochijského

Sv. Ignác Antiochijský —  bol žiiaikom apoštola Jána a potom, pód
ia  tradície bol tretím biskupom v Antiochii (sv. Peter, Evodius, Ig
nác). Nazývajú ho Bohonosoom —  Teoforom, bol vraj tým dieťa
ťom, ktoré Pán Ježiš vzal na ruky a predstavil apoštolom ako príklad 
nevinnosti. Biskupstvo v Anttiochii založil sv. Peter. Z Cirkevných 
dejín Eusébia sa dozvedáme, že biskup Ignác bol za vlády cisára 
Trajána uväznený a odsúdený na smrť. Po zatknutí bol v  doprovo- 
de desiatich vojakov deportovaný z Antiochie cez Smymu a Troas 
do Ríma. Na uvedených zastávkach sg..s ním prišli rozlúčiť biskupi 
z okolitých krajov, medzi nimi aj biskup zo Smymy Polykarp. Nie
ktorí kresťania ho doprevádzali až do Ríma. Za cesty do Ríma sv. 
Ignác napísal 7 listov jednotlivým cirkevným obciam, biskupovi Po- 
lykarpovi a Rimanom. Rimania ho chceli zachrániť alebo aspdň 
zmierniť trest, avšak sv. Ignác ich prosil, aby nič nepodnikali, preto
že on chce byť prinesený ako obeť Bohu. V Ríme ho hodili v amfi
teátri pred divú zver, kde zomrel ako mučeník. Bolo to roku 107.

Listy sv. Ignáca Antiochijského majú veľkú historickú a dogma
tickú cenu. Dávajú nám nahliadnuť do vnútorného a vonkajšieho, 
života poapoštolskej Cirkvi, hovoria o duchovnom živote kresťa
nov, kladú im na srdce, aby žili a správali sa podľa Krista, aby sa, 
varovali nejednoty, aby sa nedali zviesť nesprávnym názorom na, 
Krista, ktorý ako pravý Boh skutočne žil a zanechal nám svoje te
lo za pokrm. Prosí, aby žili vo svornosti a jednote so svojím bisku
pom a svojimi duchovnými, aby so modlili za obrátenie svojich od
porcov.

Z listov sv. Ignáca:

„Ako len môžete, oslavujte Ježiša Krista. Ten oslávi vás.
Je  užitočné, aby ste žili v bezúhonnej jednote, pretože tak bude

te vo všetkom pociťovať Boha.
Opravdivý život možno nájsť len v Kristu Ježišovi.
Snažte sa čo najčastejšie schádzať sa na oslavu Boha.
Lepšie je učiť skutkami než slovami.
Pánu nie je nič tajné. Veľmi dobre vie aj naše tajnosti. Teda rob

me všetko, aby On v  nás prebýval, aby sme boli jeho chrámom a, 
On bol v nás naším Bohom.

Nesmiete sa kresťanmi len nazývať, ale musíte nimi skutočne byť.
Každá vec má svoj koniec. Každý si môže vybrať alebo smrť ale

bo život. Každý pôjde na miesto, ktoré si určil.
Nikto nech sa nepozerá na blížneho podľa jeho zovňajšku, ale 

milujte sa vzájomne v Ježišovi Kristovi.



Tento sviatok kladie pred naše oči jednu z najväčších  a n a j
hlbších právd našej viery — tajom stvo Presvätej Trojice. V tom 
to tajomstve Ježiš Kristus objavuje seba ako Mesiáša a Spasiteľa.
O jeho Božom posolstve svedčí pri krste sám Otec Nebeský h la
som z neba: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo.“ 
(Mr 1, 11) svedčí Svätý Duch, ktorý v podobe holubice zostupuje 
na Neho; svedčí aj sv. Ján Krstiteľ ukazujúc na Neho: „Hľa Ba
ránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ (Jn 1, 29).

Podstatu tohto sviatku podáva tropár a kondak sviatku:
„Vo Jordaňi kreščajuščusja Tebi, Hospodi, tro jčesko je  jav isja  

poklonení je : roditelev bo hlas svid'iteľstvovase Tebi, vozľublen- 
naho Ťa Syna imenuja, i Duch, v vid'i holubiňi, izvistvovaše slo 
vese utverždenije. Jav lejsja , Christe Bože, i mir prosviščej, slava 
Tebi.“

„Javilsja jesi dnesj vselennij, i svit Tvoj, Hospodi, znam enasja 
na nas, v razumi pojuščych Ta: prišel jesi i jav ilsja  jesi svit n e
prístupný j .“

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná 
Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím m ilova
ným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdi
vosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste 
Bože, sláva tebe.“

„Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, A tvoje svetlo a j nás 
ožiarilo, preto ťa vrúcne oslavujeme. Zostúpil si k nám a ukázal 
sa, Svetlo neprístupné.

Čítanie zo Svätého písma na Božej Službe je z Listu apoštola 
Pavla k Títovi, kde počujem e: „Prišla k nám Božia m ilosť na 
spásu všetkým ľuďom“ (2 11] a Evanjelium  hovorí o krste Ježiša 
Krista v Jordáne.

Po zaambonovej modlitbe ide sa s procesiou k rieke, potoku, 
k studničke alebo sa vychádza pred chrám  — a tam sa koná 
Veľká alebo Jordánska posviacka vody. Táto bohoslužba je  od 
prvých vekov kresťanstva.

Dávno vo východnom obrade svätila sa voda na Bohozjavenie 
dvakrát: v Predvečer Bohozjavenia a  v samotný deň Bohozjave- 
nia. Prví kresťania na sviatok Bohozjavenia krstili katechum enov 
a posviacka vody v Predvečer Bohozjavenia považuje sa za sym
bol krstu (katechum enov).

A Veľké svätenie vody, zvané Jordánskym, je  preto, že „v ten 
to deň sa krstil Kristus a posvätil prírodu vody“ — hovorí sv. 
Ján Zlatoústy, teda je  na pamiatku Kristovho krstu v rieke Jo r
dán, a aby sa posvätila voda, podmienka ľudského žitia. Bez 
vody na zemi by nebol život.

Toto veľké svätenie vody je len v našom obrade a rovného mu 
niet v žiadnom inom obrade. Je na riekach, potokoch, pri žried
lach či studničkách mimo chrámu, a kde tých niet, vtedy pred 
chrámom v nádobe, v krajnom  prípade v chrám e.

Obrad veľkého svätenia vody zložilo viac svätcov, z ktorých 
sú nám známe: sv. Prokl, carihradský patriarcha (434—446), od 
ktorého pochádza modlitba „Velikyj Ty, Hospodi — Veľký si, 
Pane“ a sv. Sofrón, patriarcha jeruzalem ský (+ 6 4 1 ) , ktorý zložil 
stichiry „Hlas Hospodeň na vodách — Hlas Pánov nad vodami“ 

Veľké svätenie vody sa začína oslavou Presvätej Tro jice: „S lá
va svätej, oživujúcej a nerozdielnej Trojici jednej podstaty: Otco
vi, Synovi i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.“ 
Amen. A veriaci spievajú tropáre:

„Hlas Hospodeň na v o d ách . . .  Nad vodami zaznieva hlas Pá
nov — Príďte, všetci, a prijm ite Ducha múdrosti, Ducha rozumu 
a Ducha bázne Božej, Krista, ktorý sa nám zjavil. — Dnes sa 
posväcuje príroda vod y. . .  — Posväť mňa a vody, Spasiteľ, kto
rý si vzal hriech sveta . . . “

Začína sa ekténia pri posviacke vody, v k tore j sú takéto pros
by: „aby sa posvätili vody silou, pôsobením a zostúpením Svä
tého Ducha“, „aby najsvätejšia Trojica očistila túto vodu“, „aby 
dostala dar posväcovať, liečiť dušu a telo, aby bola užitočná 
v každej potrebe silou zostúpenia Svätého Ducha“, „aby bola

obloha hlása dielo jeho rúk!“ (2 . 18, 
2). Týmto tvorom chýba však inteli
gencia, aby pochopili svoju vlastnú 
krásu, chýba im hlas, aby mohli vy
hlasovať pred tvárou celého sveta 
svoj obdiv, svoju lásku a svoju vďač
nosť. Boh sa však o to postaral. Stvo
ril človeka, dal mu rozumnú dušu a 
slobodnú vôľu. Ustanovil ho za kráľa 
všetkého stvorenstva, aby všetky tie
to prejavy úcty, vďačnosti a lásky v 
ladnom súzvuku obdivu podával za 
všetky tvory. A takto ľudské stvore
nie dosahuje cieľ, pre ktorý bolo 
stvorené: poznávať Boha, milovať 
Boha a plniť jeho vôľu. Jemu patrí 
naše telo a naša duša a všetky naše 
schopnosti. Jemu patria všetky myš
lienky našej inteligencie, všetky túž
by našej vôle. Všetko je jeho maje
tok. Sme zasadený strom v záhrade 
nášho nebeského Otca. Strom patrí 
vlastníkovi so všetkými svojimi vet
vami, svojimi kvetmi i lístím a svo
jimi plodmi. Patríme teda Bohu so 
všetkou našou činnosťou, citmi, nák
lonnosťami a životnými plánmi!

Otče náš, Ty si náš cieľ. Ty si pra
meň živej vody pre nás všetkých. 
Nebudeme už nachádzať vyschnuté 
cisterny, ale pridržíme sa Teba, kto
rý si prameň živej vody, ktorý jedine 
dokáže utíšiť náš smäd po šťastí!

Najsvätejšia Trojica, jeden Boh v 
troch osobách, sa zapodieva s nevy
sloviteľnou láskou, s dokonalosťou 
každej duše a každou podrobnosťou 
jej posväcovania. Otec je účinnou 
príčinou všetkých vecí, Duch Svätý 
je ich cieľovou príčinou a Syn Boží, 
Božie Slovo, je ich príčinou vzoro
vou. Otec je východisko našej cesty 
k blaženej večnosti. Duch Svätý, 
vzájomná láska Otca a Syna, je jej 
cieľ. Syn je cesta, po ktorej máme 
kráčať, aby sme došli k cieľu. Sám 
to povedal: „Ja som Cesta, Pravda a 
Život!“1 (Jn. 14, G). Pokloňme sa ne
konečnej blahosklonnosti Boha voči 
svojim malým ľudským stvoreniam! 
Kráčajme Božou cestou, cestou živou, 
ktorou je Boží Syn! Jeho život bol 
ustavičným vzorom dobrotivosti, ti
chosti, pokory, trpezlivosti, zhovieva
vosti, súcitu pre nešťastných, sily v 
protivenstvách, stálosti v bolestiach 
a vernosti až na smrť! Hľa, aký vzor, 
aká útecha pre všetkých utrpením a 
nepochopením postihnutých, aby nás 
dvíhal pri našioh pádoch, aby nás te
šil v našich nedostatkoch, aby nás 
pritúlil na Srdce, ktoré pochopí všet
kých a je jediným liekom na všetky 
rany nášho života!

Skôr ako začneme svoj duchovný 
život, ponorme sa do podivnej eko
nómie vykúpenia. Boh je láska. To je 
sama prirodzenosť. Túto Lásku Boh 
Otec zdieľa Synovi. Otec a Syn ju 
dávajú Duchu Svätému. Duch Svätý 
ňou obdaril človečenstvo Ježiša Kris
ta a prostredníctvom Kristovým ďa
lej obohacuje naše duše. Táto božská 
Láska nás včleňuje do Krista! Život 
Najsvätejšej Trojice je teda Láska. 
Aj náš duchovný život, ktorý je iba 
iskierkou z tejto božskej vyhne, mu
sí byť tiež l á s k o u !  Vyberajme si 
podľa vôle spôsoby duchovného ži
vota, len ak v každej je a bude Lás
ka. Ak miluješ Otca, miluješ tiež Sy
na i Ducha svätého, lebo všetci sú 
jeden a ten istý Boh! Miluješ aj Pan
nu Máriu, čaro lásky Boha.



Mária, Ty veľdielo Najsv. Trojice, 
nauč nás milovať Otca, ako princíp 
a ciel všetkého, Slovo ako vzor a 
príčinu všetkého, a Ducha Svätého 
ako zosobnenú Lásku Otca i Syna.

Mikuláš Mariánsky

MÁGOVIA Z VÝCHODU
Traja mudrci z Východu, ktorí pri

šli sa pokloniť Božskému Dieťaťu a 
odovzdali Mu dary, sa v gréckom 
texte evanjelií nazývajú mágovia 
(magoi — Mt 2, 1). Nedá sa s úplnou 
istotou zistiť, z ktorej krajiny po
chádzali. Totiž výraz „Východ“ môže 
označovať všetky krajiny na východ 
od Jordánu, a teda: Sýrsko-arabskú 
púšť, Mezopotámiu (Babylónia) alebo 
Perziu. Väčšina katolíckych exegétov 
spája týchto mudrcov — mágov prá
ve s Perziou, dnešným Iránom (napr. 
Klement Alexandrijský, Origenes, 
□iodor z Tarzu, Ján Chryzostom, Ef- 
rém).

Mudrci, ale nie černokňažníci.

Pôvod slova „mág“ nie je istý. Zdá 
sa však, že po výskumoch, ktorá v 
tejto otázke vykonal popredný bib- 
lista 6 . Messina, treba prijať, že vý
raz „mág“ pochádza z perzského slo
va „maga“ a znamená dar. U Grékov, 
počnúc Herodotom a aj v neskoršej 
stredovekej literatúre „mág“ bol ná
zov Zarathustrových kňazov. Pravde
podobne tvorili uzavretú kastu so 
širokými právami a s mimoriadnym 
vplyvom a ich duchovná moc bola 
dedičná. Zaoberali sa aj prírodnými 
vedami a pohybom hviezd. Ako Za- 
rathustrovi učeníci a nasledovníci 
boli nepriateľmi astrológie a chal
dejského veštenia. V Babylónii sa 
však mágovia stretávali s miestnymi 
tradíciami černokňažníctva a mágie 
a preto sa „mág“ na Západe často 
stotožňuje s černokňažníctvom (ča 
rodejníctvom, bosoráctvom).

Saušyanta a Mesiáš

Už v najstarších hymnách Avesty 
(náboženská kniha staroperzského 
náboženstva, založeného perzským 
náboženským a sociálnym reformáto
rom Zarathustrom, pochádzajúca zo 
7.—B. stor. pred Kr.;) obsahuje mod
litby, hymny, kázne, mravný zákon
ník a pod.) sa vyskytuje pojem „po
mocníka — vykupiteľa“ (Saušyanta). 
Je tam reč o troch saušyantoch, z 
ktorých posledný „Astvat ereta“ (Vte
lená pravda), Zarathustrov potomok, 
dosiahne konečný triumf Dobra nad 
Zlom a vráti ľudstvu stav prvotného 
šťastia.

Napriek zásadným rozdielnostiam, 
ktoré jestvujú medzi perzským Sau- 
šyantom a Mesiášom Starého a No
vého zákona, treba priznať, že me
dzi všetkými pohanskými národmi 
perzskí mágovia boli najbližšie k ži
dovskému náboženstvu, resp. ku 
kresťanstvu. Hmlistý pojem „pomoc* 
nika — vykupiteľa“ mohol dostať ur 
čitejšiu podobu a obsah pod vply
vom priameho styku Peržanov so 
Židmi, ktorý trval od čias kráľa Ký- 
ra Veľkého ( + 529 pred Kr.). Je veľmi 
pravdepodobné, že perzskí mágovia 
sa mohli zaujímať o osobu a cliarak-

zdrojom neporušiteľnosti a  posvätenia domov, každej dobrej veci 
a každého m iesta“, — „aby bola požehnaná ako rieka Jordán“,
— „aby skrze túto vodu neviditeľne k nám zostúpil Duch Svätý 
a posvätil n ás“, — „aby pokropením touto svätenou vodou a pri
jím aním  je j bol osvietený náš rozum a my sme prijali dary Du
cha Svätého“ . . .

Nasledujú modlitby, v ktorých viackrát sa vzýva Svätý Duch, 
aby zostúpil, očistil a posvätil vodu a dal je j moc liečiť duše 
a tela. Modlitby velebia Svätú Trojicu a prosia Svätého Ducha, 
aby zostúpil a sám posvätil vodu: „Dnes zjavením nášho Boha 
stali sa liečivými vody Jordánu . . .  Dnes vody Jordánu zmývajú 
hriechy ľudstva. Raj sa znovu otvoril a zažiarilo Slnko prav
d y . . .  Dnes tvoj príchod, Kriste, rozptýlil temnoty sv e ta . . .  Dnes 
an jeli s ľuďmi jasajú . Zem sa na nebo zmenila. Radujú sa sväté 
zástupy Božieho ľu d u . . . Preto príď a j teraz, láskyplný Kráľ, 
a Svätým Duchom posväť túto vodu. Udeľ je j silu, aby očisťovala 
a posväcovala ako rieka Jordán. Nech je prameňom nesm rteľ
nosti, prostriedkom  posvätenia, odpustenia hriechov, uzdravenia 
v chorobe . .  . aby slúžila všetkým, ktorí z nej budú čerpať a piť 
z nej na očistenie duše a tela, na uzdravenie v chorobe, na po
svätenie domov, i na každú inú dobrú potrebu.“

Veľmi dojímavou je  sama posviacka vody. Kňaz sa najprv 
nahlas modlí, aby mu Pán Boh odpustil hriechy, aby ho očistil, 
aby jeho hriechy nestali sa prekážkou príchodu Svätého Ducha 
na túto vodu a potom: trikrát v podobe kríža ponára sviece- 
tro jice  do vody, žehnajúc tak vodu, — po druhej modlitbe: tr i
krát dýchne v podobe kríža na vodu, — a po trete j modlitbe: po
norením  ruky trikrát žehná vodu modliac sa: „Preto aj teraz, 
Vládca, posväť túto vodu svojím Svätým Duchom.“

Končí sa obrad Veľkého svätenia vody trojitým  ponorením 
kríža do vody a urobením vo vode znamenia kríža pri speve ve
riacich : „Vo Jordaňi kreščajuščusja . . .  Pri tvojom krste v Jor
dáne . . . “ A kňaz kropí všetok ľud a chrám  posvätenou vodou.

Požehnaní sú, ktorí sa zúčastnia na tejto  bohoslužbe, lebo oni 
vítajú Krista Spasiteľa na našom Jordáne, lebo oni odnášajú
v sebe všetky žiadané v m odlitbách milosti. Naši predkovia po
važovali posvätenú „jordánsku“ vodu za veľkú sväteninu so zá
zračnou silou pre dušu a telo. Veľa z našich predkov do chvíle 
posviacky vody toho dňa zachovávali prísny pôst a tak pili tú 
vodu, niesli ju do svojich domov, kropili ňou dom a všetky bu
dovy a chránili ju v priebehu celého roku do nového svätenia 
vody.

Na tento sviatok naši veriaci zachovávajú krásnu obyčaj, že 
volajú svojho kňaza, aby posvätil ich dom, vnášajúc doň pože
hnanie. Krásna obyčaj a hodná zachovania.

Je u nás aj druhá krásna obyčaj, že na rieke, potoku či tam, 
kde je posviacka vody, stavajú kríž z ľadu.

Z biblických dejín
e) Diela cirkevných s p i s o v a t e ľ o v  — predstavujú rad 

kníh: sv. Klement Rímsky (+ 1 0 1 ) , sv. Irenej (+ 2 0 2 ), sv. Poly- 
karp (+ 1 5 5 ) , sv. Justín ( + 165), sv. Ignác z Antiochie (+ 1 0 7 ) 
a ďalej učenci: Origenes (+ 2 5 5 ) , Tertulián (+ 2 4 0 ), sv. Cyprián 
(+ 2 5 8 ) a iní.

Z veľkého počtu písomných záznamov prvých kresťanov jeden 
cenný list veda nazýva „Listom sv. Klementa ku Korinťanom“.
V tom liste sv. Klement, rímsky biskup, tretí pápež po sv. Petro
vi (92-^101), píše veriacim  Korinťanom, aby nedorozumenia, kto
ré sa medzi nimi vyskytli, urovnali v kresťanskej láske a poro
zumení. Tento list sv. Klementa sa zachoval v origináli. Vedecké 
výskumy dokázali, že tento List sv. Klementa bol napísaný alebo 
na konci vladárenia cisára Domiciána (81—96 r. po Kr.), alebo 
na začiatku vladárenia cisára Nervu (96—98 r. po K r.). Sv. Kle
ment v liste pripomína Korinťanom, aby prečítali napísaný im

I List apoštola Pavla, ktorý ich tiež vyzýval k porozumeniu a



mieru. Teda pápež Klement dobre poznal List apoštola Pavla ku 
Korinťanom. On nazýva apoštola Pavla autorom Listu a tým do
svedčuje t o t o ž n o s ť  Listu apoštola Pavla. Z písomných zá
znamov spisovateľov prvých kresťanov tiež vieme, že sv. Kle
ment aj osobne poznal apoštola Pavla. Teda, „Listy apoštola 
Pavla ku Korinťanom“ sú dokázané historickou osobou, pápe
žom Klementom a jeho listom, dokumentom, ktorý bol vedec
kými výskumami uznaný za originál, a ktorý sa teraz nachádza 
v londýnskom múzeu. A čo píše sv. Pavol v Liste ku Korinťa
nom? V 15. hlave tohto Listu opisuje smrť Ježiša Krista i šesť
násobné jeho zjavenie sa po vzkriesení. Uvádza, že Kristus po 
vzkriesení zjavil sa vyše 500 osobám, z ktorých mnohé v tom 
čase žili. Teda, na podklade Listu sv. Klementa, vedecky uzna
ného za originál a historický dokument, presvedčujeme sa, že 
Ježiš Kristus a apoštoli skutočne žili.

Z kresťanských spisovateľov prvých storočí ďalej treba spo
menúť F i l o z o f a  J u s t í n a ,  ktorý pochádzal z Palestíny a 
zomrel v roku 165 po Kristovi. V svojej knihe Apológia tvrdí, že 
pred 150 rokmi pri dedinke Betlehem  narodil sa Ježiš Kristus a 
že on vlastnými očami videl pluhy, ktoré urobil Ježiš ako stolár 
v Nazarete. (I. Apológia, 46).

Kresťanský mysliteľ v 3. storočí po Kristu O r i g e n e s píše: 
„Ešte aj dnes ukazujú v Betlehem e jaskyňu, v ktorej sa narodil 
Ježiš. Toto vie celý kraj. Aj sami pohania vedia, že v te j jaskyni 
sa narodil Ježiš, ktorému jeho stúpenci sa k laň ajú “. (Contra 
Celsum, 1, 51).

f) Pohrebné plátno Ježiša Krista — v našom obrade zvané 
Plaštenica — plátno, do ktorého zavinuli mŕtve telo Ježiša Kris
ta a na ktorom zostalo a sa zachovalo úplné vyobrazenie tela 
Ježiša Krista. Vedci dokázali autentickosť pohrebného plátna, 
postaviac tak ďalší, h m o t n ý  dôkaz, že Kristus je historická 
osobnosť.

Dôkazom historickosti osoby Ježiša Krista je  i obdivuhodné 
rozšírenie kresťanstva a kresťanské mučeníctvo. Kresťanstvo bo
lo od počiatku prenasledované, apoštoli boli chudobní rybári a 
okrem sv. Pavla nevynikali veľkou učenosťou. Apoštoli, až na 
jediného sv. Jána, všetci zomreli mučeníckou smrťou. Tak isto 
množstvo kresťanov: mužovia a ženy, starci a deti, m ajetní a 
chudobní, vzdelaní a  neškolení, slobodní a otroci, úradníci a 
vojaci — obetovali svoj život za Krista, lebo boli skalopevne pre
svedčení, že Kristus žil, jestvoval. Veľké prenasledovania trvali 
od Neróna (rok 64) až do čias Konštantína Veľkého (rok 313) 
takmer v cele j Rímskej ríši. Za rozprávky, za niečo vymyslené, 
nemohli ísť na smrť tisíce kresťanských mučeníkov.

g) Katakomby — podzemné jaskyne, v ktorých sa schovávali 
kresťania v dobách prenasledovaných, kde odbavovali svoje 
bohoslužby a pochovávali svojich zomrelých. Aj teraz jestvujú, 
prístupné pre ľudí a táto skutočnosť, ako aj kresby a nápisy na 
náhrobných kameňoch i oltároch katakom b ukazujú na vieru 
kresťanov v Ježiša Krista. Za rozprávky, za niečo vymyslené, ne
mohli ísť na smrť tisíce kresťanských mučeníkov.

III. Svedectvá archeológie a histórie
Archeológia a história tiež potvrdili historickosť osoby Ježiša Krista. Arche

ológia dokázala úplntí správnosť a pravdivosť evanjeliových tvrdení o osobe 
JežiSa Krista. Uvedieme aspoň niektoré z archeologických a historických 
dôkazov:

V Nazarete, kde žila Prečistá Panna Mári,a a kde bolo Zvestovanie, archa- 
ológovia odkryli veľké dôkazy historickosti tejto udalosti. Na mieste, kde na 
základe podania mala byť chyžka Prečistej Panny Márie, do roku 1954 stál 
chrám, vystavený írantiškánmi. Keď chrám rozobrali, archeológom bolo umož
nené realizovať bádanie. A to bolo naozaj veľké. Bolo konštatované, že na 
mieste chrámu stál pôvodný chrám kresťanov z tretieho storočia, na stenách 
chyžky — jaskyne boli nájdené nadpisy a maľby, ktoré dokazovali, že prví 
kresťania toto miesto si ctili a zvlášť uctievali Pannu Máriu, lebo tam našli 
vyrytý v stene nápis v gréckej reči „Che Maria“ (Raduj sa, Mária). Tu stála 
chyžka Panny Márie, o ktorej na tomto mieste vedela prvokresťanská Cirkev, 
Cirkev tretieho storočia.

Boli nájdené svetské papyrusy, ktoré potvrdzujú, že sčítanie obyvateľstva 
prebiehalo práve v čase cesty Presvätej Panny Márie a sv. Jozefa do Betle-

ter Kráľa — Mesiáša, ktorého Židia 
očakávali a ktorá tak veľmi pripo
mínala nimi očakávaného Saušyanta
— „pomocníka — vykupiteľa.“

Zvesť o Mesiášovi, ktorý mal prísť, 
bola na Východe dosť rozšírená. Nie
ktorí sa dovolávajú Balámovho pro
roctva — ,Hviezda vychádza z Jaku- 
ba, žezlo sa dvíha z I z r a e la ...“ (4 
Mojž 24, 17). Sú aj bližšie príčiny: 
roztrúsenie Židov po celom dávnom 
perzskom štáte, Danielove proroctvá, 
preloženie kníh Starého zákona do 
gréckeho jazyka, sibylské proroctvá 
[ktoré začali sa objavovať po roku 
140 pred K r.), napokon iná súčasné 
spisy (napr. Henochova kniha), ktoré 
rozniesli po celom helénskom a sta
rovekom svete tieto zvesti a umoc
ňovali očakávanie Mesiáša. Svedčia o 
tom aj rímski historici Tacitus a Sue
tonius.

Keď mágovia uzreli neobyčajný 
svetelný jav na oblohe v podobe 
hviezdy, uznali v ňom znamenie prí
chodu na svet očakávaného Kráľa — 
Vykupiteľa sveta. O hviezde, ktorá 
viedla mudrcov až do Betlehema, sú 
veľmi rozdielne mienky. Najčastejšie 
sa vysvetľuje tzv. konjukciou. Totiž 
raz za 794 rokov dochádza na oblohe 
k trojnásobnému „stretnutiu“ piatich 
planét, okrem iných aj Jupitera a 
Saturna (vedecké pomenovanie 
„konjunkcia“ ), čím sa vytvorí mocný 
svetelný eiekt. Katolícki teológovia 
však skoro všeobecne sú za nadpri
rodzený zásah. Boh vytvoril mimo
riadny svetelný prostriedok na spô
sob ohnivého „stĺpu“, ktorý viedol 
Izraelitov cez púšť. Svetelný efekt z 
konjunkcie nemohol trvať celé týžd
ne, resp. mesiace putovania mudrcov 
do Betlehema. Vo sv. Písme sa hovorí 
o „jeho“ — Kristovej hviezde, čo vylu
čuje i obyčajnú i mimoriadnu ves
mírnu hviezdu.

Hľadali Ho v Palestíne, lebo sa mal 
narodiť medzi Židmi, v júdskom Be
tleheme, ako predpovedal prorok Mi- 
cheáš. Nepochybne bola s nimi Bo
žia milosť a povzbudila ich, aby sa 
vydali na cestu, poklonili sa novo
narodenému Dieťaťu a predložili Mu 
dary: zlato— ako Kráľovi, kadidlo — 
ako kňazovi, myrhu — ako Človeko
vi.

Traja králi

Už cirkevný spisovateľ Tertulián 
ich označuje z,a kráľov, neskôr spi
sovateľ Cézar z Arles ich tiež tak 
nazýva, ďalej niektoré apokryfy 
pravdepodobne pod vplyvom Žalmu 
71, 10 („Prinesú dary králi Taršišu 
a ostrovov, oddajú dane oddanosti 
králi zo Šeby a zo Sáby“ ) alebo (Iz 
60, 3) „A prichádzajú národy k svet
lu tvojmu, a králi k žiare, čo ti vzi
šla“ ). „Kráľmi“ vo vlastnom zmysle 
iste neboli, hoci pre svoje vzdelanie, 
vplyv na dvore a bohatstvo mohli pa
triť k prednejším kráľovským rad
com, resp. dvoranom, k vládnucej 
elite, mohli byť aj emirmi (t. j. knie
žatami). Počet mudrcov nie je zná
my. Obrazy v rímskych katakombách 
ich predstavujú v počte 2, 4, B — u 
Sýrčanov a Arinéncov je ich až 12. 
Najčastejšie sa udáva počet 3, čo 
súvisí s troma darmi ako ich uvá-



dzajú evanjelisti, ktoré zložili Bo
žiemu Dieťaťu. Mená mudrcov sa ob
javujú až v 8. storočí: Gašpar, Me- 
lichar, Baltazár, ale aj o tom nieto 
istoty. Od 12. storočia traja králi sa 
pokladajú za predstaviteľov Európy, 
Äzie a Afriky — bielej, žltej a čier
nej rasy. Podľa mienky cirkevných 
Otcov mágovia boli . predstaviteľmi 
puhanov, ktorí v ich osobách vzdali 
hold Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi 
celého sveta.

Scéna holdu Troch kráľov či Troch 
mudrcov z Východu prejaveného Bo
žiemu Dieťaťu, je obľúbenou témou 
mnohých popredných maliarov, ne
chýba v nijakom betleheme cez via
nočné sviatky, pre deti i pre dospe
lých je predmetom poézie, romantiz
mu a exotiky.

Traja králi, ktorých sviatok sa slá
vi 6. januára (podľa juliánskeho ka
lendára 19. januára) sa volá u 
rímskokatolíkov Zjavenie Pána, u 
gréckokatolíkov Bohozjavenie, nás 
učia, že len vytrvalým hľadaním a 
prekonávaním mnohých prekážok 
dôjdeme k poznaniu spásonosnej 
pravdy tak, ako oni cez púšte, o 
smäde a v páľave slnka našli Spasi
teľa — Cestu, Pravdu a Život.

Sprac. T. M. RASLAVICKÝ

NENAVÁDZAJTE NIKOHO NA 
ZLÉ!

Margita bola stará vdova:. Bývala 
už roky sama na dedine. Syn Mirko, 
inžinier, býval v meste. Bol už že
natý s peknou, ale sebavedomou 
Irenkou a mal i synka Petríka. Na 
inej dedine mala vydatú dcéru, Alen- 
ku. Sama žila si spokojne. Myslela 
viac na svoje deti ako na seba. Pes
tovala zeleninu, ovocie a bola šťast
ná, keď mohla svojmu synovi alebo 
dcére naložiť plné auto. Trápila sa 
s kurčatami a kačicami, ale pojedli 
ich jej deti a vnukovia. To robilo jej 
staré roky radostnými a plnými. Te
šila sa, že má komu žiť a pre koho 
sa namáhať.

Raz prišiel syn inžinier, vyzeral 
akýsi nervózny a hovorí:

— Mamička, požičajte mi nejaké 
peniaze. Manželka Irenka mi nedá 
pokoja. Vraj každý chalan už má 
auto a ona sa vydala za inžiniera, čo 
musí cestovať autobusom alebo vla
kom. Hanbí sa o tom rozprávať pred 
priateľkami. Dobiedza neustále, nuž 
rozhodol som sa kúpiť si auto, ale 
nemám dosť peňazí.

— Aká by som ja bola matka, aby 
som požičiavala svojmu synovi. Ja ti 
dám, koľko potrebuješ, aby si nemal 
starosti s vracaním. Len nech Iren
ka bude spokojná, aby ste žili v lás
ke a v pokoji — riekla matka.

A dala mu, koľko pýtal. O pár me
siacov Mirko prišiel zas. Matka vycí
tila z jeho správania, že zas chce 
niečo, ale okúňa sa to povedať.

— Len povedz, syn, na čo si prišiel
— posmeľovala ho matka, — pomô
žem ti, nakoľko môžem.

— Viete, — začal bojazlivo — Iren
ka zas nedá pokoja, že druhí bývajú 
v prepychových vilách a my v čin
žiaku. Nuž rozhodol som sa vystaviť

hema. Sulpícius Quirinius ohlásil súpis obyvateľstva v mene rímskeho cisára 
aj pre Palestínu, ktorá vtedy patrila k Sýrii. Súpis sa robil preto, aby bolo 
možné ustáliť hodnotu majetku občanov pre určovanie výšky daní. U Židov 
súpis sa nerobil podľa miest, aby sa zistil len počet obyvateľstva, ale podľa 
12 rodov Izraela, to znamená, že jednotlivé rodiny boli zapisované do súpisov 
svojho rodu, a to v hlavnej usadlosti rodu, kde sa zoznamy uchovávali. Tak 
zoznam rodu kráľa Dávida bol v Betleheme. Židia veľmi dbali o úschovu 
takýchto zoznamov, lebo kto nemohol — na základe takýchto zoznamov — 
dokázať svoj židovský pôvod, nebol uznaný za skutočného Izraelitu. Podľa ži
dovských predpisov k súpisu sa mali dostaviť nielen muži, ale aj ženy, ktoré 
v svojom rode boli dedičkami, ako tomu bolo u Panny Márie. Teda u Židov 
sa robil súpis podľa rodu a rodiny. Preto aj Panna Mária a sv. Jozef, ktorí 
pochádzali z rodu Dávidovho, boli povinní ísť sa zapísať do Betlehema, kde 
bol vedený rodový zoznam Dávidovho rodu, z ktorého pochádzali. O ceste 
Prečistej Panny Márie s Jozefom do Betlehema hovorí evanjelista Lukáš (2, 3) 
a ako dôvod uvádza súpis obyvateľstva. Na túto správu útočili v minulosti 
ako na falošnú a nepravdivú, pretože vraj žiaden súpis obyvateľstva nejest
voval. Archeologické nálezy papyru&ov dokázali, že práve v tej dobe pre
biehal súpis obyvateľstva, evanjelistom Lukášom nazvaný Kviríniovým. Tak 
na jednom nájdenom papyruse je napísané: „H. Bibios Maximos, námestník 
Egypta dáva na vedomie: Pretože sa pripravuje súpis rodín je bezpodmienečne 
potrebné, aby všetci, ktorí sa nachádzajú z akýchkoľvek príčin mimo svojho 
bydliska — prikazujem, — aby sa vrátili do rodinného krbu a umožnil; tak 
vykonanie zvyklého súpisu“. Nariadenie, o ktorom píše evanjelista Lukáš, zne
lo tiež podobne.

Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme, roku 747 od založenia Ríma, za vlády 
cisára Augusta (Galus Julius Caesar Oktavianus Augustus), ktorý vládol v 
rokoch 30 pred Kristom až 14. rok po Kr. Cisár Augustus vydal nariadenie, 
aby bol vykonaný súpis obyvateľstva rímskeho impéria. Príkaz sa týkal aj 
vzdialenej provincie Palestíny, ktorá patrila pod rímske impérium a bola 
spravovaná zástupcom cisára, vládcom Sýrie, Sulpíciom Quiríniom, aj bezpro
stredným kráľom Judska, Herodesom, zvaným Veľkým, ktorý od rímskeho 
senátu dostal titul „kráľ židovský“. — Cisár Augustus zomrel roku 767. od 
založenia Ríma, keď Ježiš Kristus mal 20 rokov. Po ňom nastúpil cisár Ti- 
bérius.

Vtedy vládol v Judei Herodes nazývaný Veľkým, a to od roku 39 pred Kr. 
do roku 4 po Kr. Pod jeho vládu patrili: Judea, Samária, Galilea. Herodes 
bol dosadený Rimanmi, pretože židovskí vladári, nástupcovia Judáša Maka- 
bejského, žili v neustálych nezhodách a pozvali Rimanov, aby ich rozsúdili. 
A Rimania obsadili krajinu a  určili Židom za kráľa Herodesa. Herodes nebol 
Žid, bol pohan, cudzinec, pochádzal z Idumey. Bol to prvý cudzí vladár nad 
izraelským národom. A tým bolo vzaté žezlo vladárstva od rodu Júdovho, 
a podľa proroctiev prichádzal čas, keď mal prísť sľúbený Mesiáš. — Herodes 
bol krutý vládca. Aby si zaistil vládu, dal pozabíjať všetkých potomkov knie
žacieho židovského rodu makabejského, ba aj vlastnú manželku s dvoma 
synmi. Nad Židmi vládol kruto, despoticky, a aby si ich naklonil, dal od 
základov prestavať jeruzalemský Zorobábelov chrám. Tiež dal postaviť pev
nosť Macherus na východ od Mŕtveho mora a v Jeruzaleme dal pre seba vy
stavať palác. Dozvediac sa, 2a sa narodil Ježiš Kristus, a mysliac si, že je to 
nový židovský vladár, rozkázal zabiť všetky deti — chlapcov do dvoch rokov 
na okolí Betlehema, rátajúc s tým, že medzi nimi zabije aj Ježiša. Počíta sa, 
že v porovnaní k počtu vtedajšieho obyvateľstva Betlehema a okolia mohlo 
byť tam vtedy na Herodesov rozkaz zabitých najviac 100 detí. Herodesova 
smrť bola strašná. Hrozne trpel. Jeho telo zaživa sa rozpadávalo, niektoré 
časti jeho tela hnili, trpel strašné bolesti telesné, a tiež výčitky svedomia. 
Keď videl, že jeho smrť je blízko, rozkázal, aby v čase jeho smrti boli zabití 
všetci významní muži krajiny, aby tak nastal v národe smútok. Chcel aj sám 
seba prebodnúť mečom, ale stráž to nedovolila. Ešte 5 dní pred svojou smr
ťou dal zabiť svojho najstaršieho syna. Zomrel 70-ročný, roku 750 od založe
nia Ríma, keď Ježiš mal 3 roky. Po jeho smrti židovský štát bol rozdelený 
medzi viacerých vladárov. Archeológovia v spolupráci s izraelským pamiatko
vým úradom odokryli hrobku Herodesovej dynastie, postavenú Herodesom I., 
vrahom betlehemských detí. Je v susedstve jeruzalemského hotela Kráľ Dávid.

Betlehem — podhorské mestečko v Judei, na juh od Jeruzalema, vo vzdia
lenosti 7 km. Betlehem v preklade znamená „dom chleba“. V čase narodenia 
Ježiša to bolo biedne mestečko, hoci v ňom sa narodil a  žil kráľ Dávid. Pri 
Betleheme boli jaskyne, v ktorých v nečase sa zdržiavali pastieri, alebo ich 
využívali ako maštale pre svoje stáda. Preto tam boli jasle so senom pre 
ovce. V jednej z takýchto jaskýň prenocoval Jozef a Panna Mária a do jasieľ 
položili narodeného Ježiša. Jaskyňa, v ktorej sa narodil Ježiš, je na juho
východnom konci Betlehema. Nad jaskyňou je vystavený chrám Panny Márie. 
Vystaval ho ešte roku 325 cisár Konštantín Veľký, ktorý dal slobodu kres
ťanstvu. Jeho dĺžka je 54 m. Samotná jaskyňa narodenia Ježiša Krista je pod 
oltárom chrámu a ide sa do nej schodmi. Miesto, kde sa narodil Ježiš, je 
označené hviezdičkou s nápisom: „Tu sa narodil z Panny Márie Ježiš Kristus“.
— O narodení Ježiša v Betleheme predpovedal prorok Micheáš (5, 2 ). — Bet
lehem aj teraz má vyše 7 tisíc obyvateľov a bývajú v ňom temer iba kres
ťania. V Starom zákone Betlehem sa nazýval Efrata. Betlehemská bazilika je 
jediný chrám z prvokresťanských čias, ktorý zostal v Palestíne nezničený.



ho človeka je 10 000 kg. Avšak Stvoríte! zariadil všetko tak, žé 
vzduch, ktorý v nás je, pôsobí navonok takým tlakom, ako von
kajší vzduch smerom do vnútra. Výsledok teda je, že z tých 
10 000 kg necítime nič . . .

d) Vzdialenosť Zeme od Slnka je taká, aká je  potrebná, aby 
Zem dostávala od Slnka práve toľko svetla a tepla, koľko potre
buje.

e) Vody morské, ktoré na dne sú m enej slané, by ľahko hnili, 
keby ich Mesiac svojou príťažlivosťou nepohyboval. Keby v mori 
začala voda hniť, kaziť vzduch, bolo by po nás! Stvoriteľ sa 
postaral, aby morská voda „nehnila“. Tu pomáha Mesiac. Kaž
dých šesť hodín príliv a odliv celkom dobre prem ieša morskú 
vodu. Kto to zariadil tak múdro? Naše rieky majú vody neslané. 
Do mora vlievajúca sa voda stane sa slanou, a nezhnije. Nasýti 
sa soľou, lebo bez nej by zhnila. Kto to zariadil?

f) Zamrznutím telesá sa stávajú ťažšími, avšak v o d a  len do 
4°C a potom začína rednúť, takže ľad je o jednu desatinu ľahší 
ako voda a pláva vo vode. Tým sa stáva, že rieky a jazerá neza
mŕzajú do dna. Takto na dne živočíchy nevyhynú. Keby voda pri 
bode mrazu bola najťažšia a najhustejšia, ako je to pri mnohých 
zlúčeninách, ľad by neplával na hladine, lež voda by zamrzla na 
dno. Mocnú ľadovú kôru by slnečné lúče neroztavili a nastala by 
hrozná zima, v ktorej by hynul organický život. Voda však tvorí 
výnimku. Tak nezahynú vodné živočíchy. Vidíme, ako je  to všet
ko účelne usporiadané.

g) Pozrime sa na účelnosť v r a s t l i n n e j  prírode, vo svete 
rastlinnom. Rastliny sa nemôžu pohybovať a čo vidíme: obracajú 
svoje lístie všemožným úsilím za Slnkom, napr. slnečnica. A či 
nie je divom napríklad opeľovanie obilia vetrom ? Kto poučil pú
pavu, aby svoje semienka upevnila na malé vzducholode? Kto 
poučil javor, aby okrídlil svoje sem ená? A kto mak, aby pre
dierkoval striešku makovice sťa sito, a potom pohýbaný vetrom, 
rozsieval svoje čierne zrnká . . .

h) Pozrime sa a j na svet ž i v o č í š n y .  Inak je  ustrojený vták, 
inak ryba, inak vták lietavý (viac dutých kostí), inak pozemný, 
inak vodný. Aj koža živočíchov je  prispôsobená účelu a okolnosti 
života živočícha. — Hmyz roznáša pel z mnohých kalíškov rast
linných na opeľovanie druhých. Zmocňuje sa nás obdiv, keď kos
tru, žily, nervový systém, svaly, srdce, oči atď. nájdem e zhustené 
v takej malej, živej bytosti, ktorú voľným okom vôbec nemôžeme 
vidieť. Aká to MOC, ktorá tak hravo vyriešila tie všetky problé
my!

Pozrime sa na inštinkt živočíchov. Žiadny živočích, ktorý žije 
v prírode, sa neotrávi, pretože pozná vlastnosti potravín. Napr. 
kôň zožerie 262 bylín, ale nedotkne sa 212 druhov. Ovca zožerie 
387 bylín, ale nedotkne sa 141 tráv. — Zvieratá dobre poznajú 
svojich nepriateľov, napr. vtáctvo sa skrýva pred orlom skalným, 
ale nebojí sa orla riečneho, lebo ten sa živí rybami. Mnohé živo
číchy sa vedia prispôsobiť farbou svojmu okoliu. Podivuhodné sú 
šesťboké bunky včiel a stavby bobrov. Bobor a škrečok, ktorý sa 
vyliahol na jar, znáša v čase žatvy obilie, hoci nemá pochop o zi
me. Kto im to všetko povedal?

Odkiaľ vie v septembri malá lastovička, ktorá pod strechou 
domu u nás uzrela božie svetlo v lete, že o niekoľko týždňov za
víta zima, teda bude dobre odobrať sa odtiaľto? Nikdy ešte n e
videla zimu. Kto je j hovorí, že príde zima? A kto je j povedal, že 
má letieť na juh? Preletí niekoľko tisíc kilometrov bez zablúde
nia a dostane sa do Afriky. Kto je j ukazuje cestu?

Svrček v svojej podzemnej skrýši špičku každého zrnka od- 
hryzie, aby neklíčilo.

Kuriatko sotva vystrčí svoj zobáčik z vajíčka, hneď sa zháňa 
za zrnom a malá kačička začne hneď plávať. Kto učí kuriatko 
hned v prvej chvíľke zbierať zrno, kým iní vtáci musia svoje 
mláďatá dlhý čas živiť?

My, ľudia, hovoríme, že kačica sa „umýva“, keď otiera svoj 
zobák o krídla. Nie, neumýva sa. V ústach má tukovú žľazu a

šetrila a  nepracovala toľko, veď si ju 
ona vzala za dcéru a nie za slúžku.

RokY utekali, dievčaťu prišiel čas 
na výdaj. Chlapci Ruženku zvŕtali v 
tanci, usmievali sa na ňu, každý ju 
chcel dostať za ženu. Julke to neušlo. 
S radosťou v srdci pozerala, ako sa 
jej mládenci zaliečajú a hneď ich aj 
hodnotila. Doma v izbe hovorila sa
ma so sebou:

— Peter nie, lebo pije. Dosť vytrpe
la od otca pijana. Jožo je rúči chla
pec, nepije nadmieru, ale práca mu 
smrdí. Ani takého by som nerada. 
Miško, ten. hej. Opitého ho nikto ne
videl, ku každému je úctivý a práca 
mu ide od ruky. Toho by som s ra
dosťou prijala do svojho domu.

Nepovedala Ruženke slovo, čakala 
na jej voľbu. Ruženka si sama vybra
la Miška, ale vedela, že tým splní i 
prianie svojej tety. Čoskoro sa jej 
zverila, že ju Miško popýtal o ruku. 
Julka ju objiala, vybozkala a od rados
ti sa rozplakala.

Vystrojila Ruženke svadbu a  neve
dela sa vynadíval! na mladý párik za 
stolom. Rozplývala sa radosťou.

Nemýlila sa. Miško bol ozaj zlatý 
človek. Usiloval sa vo všetkom vyjsť 
v ústrety Ruženke i Julke. Snažil sa 
uhádnuť ich prianie skôr, ako ho vy
slovili a  prekvapiť ich jeho uskutoč
nením.

Obe boli šťastné. Ale vrcholom 
šťastia pre Julku bolo, keď sa mla
dým narodil Slávko. Nevedela sa mu 
natešiť. Veď sama deti nemala a  tak 
tešila sa mu ako sa babičky tešia svo
jim vnukom. O dva roky prišiel na 
svet druhý chlapček, Radko. Julka ich 
zahrňovala svojou láskou a venovala 
sa im celkom.

Všetko šlo v dome tak, že Julka sa 
neraz vyslovila:

— Až si sama závidím, ako sa nám 
všetko dari.

Bola presvedčená, že to už tak pôj
de stále.

Bol deň výplaty a Miško nedošiel 
autobusom, ktorým sa vracal z práce. 
Ruženka a Julka si z toho nič nerobili 
Boli presvedčení, že ho zdržala nejaká 
nečakaná práca a že príde ďalším au
tobusom. Ale nedošiel.

Po výplate Miška schytili jeho ka- 
márati a  takmer násilne ho viedli do 
krčmy a nútili ho, aby si s nimi vypil. 
Miško si myslel, že vypije pohárik a 
zmizne. Aj chcel tak urobiť. Ale pria
telia ho lapili ani zlodeja a kričali:

— Nie tak, kto vypil, musí platiť 
všetkým ako i vypiť od všetkých. Za
platil a teraz chcel zmiznúť.

— Takú potupu od teba neznesie
me, — volali ostatní — musíš vypiť 
od každého.

Miško videl, že je zle, ale nemal 
odvahu odísť nasilu. Zostal, pil a po
čúval výčitky svojich kamarátov:

— Že sa nehanbíš stále pri žene se
dieť, — poznamenal výsmešne jeden. 
A otročiť tej starej bosorke, — ozval 
sa uštipačne druhý.

— Veď ty si tam len sluha, obyčaj
ný paholok, — pridal celý ožraný tre
tí.

— Ja  by som im uSkázal, kto má 
byť v dome pánom, — zaznel ďalší 
potrundžený hlas.



Miško sa vrátil posledným autobu
som. Len čo ho ženy zbadali, zľakli 
sa jeho zmeneného pohľadu.

— Ja  som tu pánom, — z vrešťal 
Miško a hnal sa k Ruženke. Vylepil 
jej takú, že sa zatackala.

— Utekaj! — zvrešfala prestrašená 
Julka. Schytila Radka a bežala na 
dvor. Ruženka vzala Slávka a nasledo
vala ju. Na dvore zastali a  naslúchali, 
či ich Miško nebude prenasledovať. 
Bolo ticho. Šli opatrne na poschodie 
a  zavreli sa na kľúč.

Miško akoby sa bol tej facky sám 
zfakol. Zarazil sa. Začal si uvedomo
vať, čo urobil. Ale alkohol ho premo
hol. Zvalil sa na diván a zaspal.

Keď sa ráno zobudil, najprv sa za
čudoval, že leži na diváne a nie na 
posteli. No čoskoro sa začal rozpamä
távať na svoj večerný príchod. Bál 
sa na to myslieť, rád by to bol pova
žoval za nepríjemný sen, ale nemohol 
poprieť, že to bola skutočnosť. Ne
poznával seba samého.

— Ako som to mohol urobiť? — 
vzdychol. Čudoval sa sebe samému. 
Zišli mu na um kamaráti od poháriika.

— Nikdy, — zvolal nahlas — nik
dy ich viac neposlúchnem.

Morila ho otázka, ako sa ukázať na 
oči Ruženke, ako napraviť svoju vinu. 
Zahanbený a so strachom vyšiel na 
chodbu. Zbadal ju tam, ale odvrátila 
od neho oči. Prišiel k nej, objal ju a  
prosil odpustenie. Neodpovedala, len 
plakala a jej slzy ranili ho až v hl
binách duše.

Nepodľahnime alkoholu, lebo sa do
pustíme činu, že sa budeme čudovať, 
ako sme ho mohli vykonať.

D. Ján  Bubán

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje kňazské 
jubileum pripomenie vfd. otec Ján  
LIBER, a to 25 rokov od vysviacky 
<7. 4 ).

MNOHÁ JA ĽIT!

Z APRÍLOVÝCH VÝROČÍ

Apríl — mesiac lesov, čistoty a 
bezpečnosti práce.

í.  apríla — Deň vtáctva
------- r. 1507 — pred 475 rokmi —

umrel sv. FRANTIŠEK Z PAULY 
<FAULÄNSKY), svätoreč. r. 1519.

2. apríla — Medzinárodný deň det
skej knihy (výročie narodenia Han&a 
Christiana Andersena r. 1805)

--------r. 1872 — pred 110 rokmi —
umrel SAMUEL MORSE, americký 
maliar a  fyzik, tvorca telegrafickej 
abecedy (nar. r. 1791).

------- r. 1927 — pred 55 rokmi —
umrel nitriansky rodák OTTOKAR 
PROHÁSZKA, stolnobelehradský bis
kup, spisovateľ (nar. r. 1858).

3. apríla r. 1682 — pred 300 rok
mi — umrel BARTOLOMÉ ESTEBAN 
MURILLO, španielsky barokový ma
liar, autor obrazov: Malý žobrák. An
jelská kuchyňa. Nepoškvrnené poča
tie, Narodenie Panny Márie, Panna 
Mária Sevilská a i. (nar. r. 1618).

z nej vychádzajúcim tukom sa utiera, aby je j voda medzi perie 
nevnikla a aby sa takto mohla lahšie udržať na vodnej hladine. 
Ktože to kačku naučil? Odkiaľ vie kačica, že voda z tuku stečie?

Nie, to nie je inteligencia, lebo v ostatných veciach konajú 
veími sprosto. Napr. poštový holub zaletí domov z Grécka na 
Slovensko, nezablúdi, a tento istý holub sa dostane do jednodu
chého vtáčieho klepca a nevie sa oslobodiť. Sliepka zďaleka 
pozná jastraba, keď ľudské oko nevidí ešte nič, naproti tomu 
keď pod ňu dáme sadrové vajíčko, nepozná klam a sedí pekne 
nas ňom. Nie, ich Tvorca je múdry. Neosvojili si to ani dlhým 
cvičením .

Nevedelo sa dlho, prečo sliepka obracia svoje vajíčka, a keď 
robili prvé pokusy s umelou liahňou, malé kuriatka sa síce vy
liahli, ale chýbali im alebo oči, krídelká, alebo niektorá noha. 
Ľudia si lám ali hlavy, až konečne prišli na tajomstvo: vajíčko 
v stro ji musia časom obracať a potom sa kuriatka vyliahnu zdra
vé. A odkial to vie sliepka?

Niektoré zvieratá sa vedia v chvíľočke prispôsobiť situácii, 
napr. cham eleón mení si farbu podía okolia, v ktorom sa práve 
zdržuje. Sú a j také zvieratá, ktoré sa prispôsobujú svojmu okoliu 
nielen farbou, ale a j podobou. Človek by si myslel, že vidí suchý 
list, siahne po ňom a suchý list odletí ako pestrokrídly motýľ. 
Inokedy sa nám zdá, akoby pred nami ležala suchá vetvička. 
Siahnem e po nej a miesto nej odskočí kobylka.

Niektorí vtáci tri týždne sedia na vajíčkach, iný druh vtákov 
kratší čas. Odkial vie vták, že patrí do te j skupiny, ktorá musí 
práve tri týždne sedieť?

Odkiaľ vie v lete veverička a zvieratká, ktoré len na jar prišli 
na svet, že po lete príde tuhá zima, treba si preto nazhromaždiť 
potravu a zásoby na zimu?

Naše bociany letia prezimovať do južnej Afriky a letia cez Tu
recko, Malú Áziu a Egypt vždy ponad suchú zem. Kto ich vedie?

U zvierat je  pud. Äno, avšak kto im ho dal, že sú v jedných 
veciach také rozumné a v druhých také úžasne sprosté.

i) V prírode vidíme miliardy najrozličnejších  ž i v ý c h  t v o 
r o v  v oblasti rastlín  a živočíchov. V tomto nepredstaviteľnom 
množstve predsa však nachádzame j e d n o t u  a t r v a l á  
ú č e l n o s ť .  Čo teda vidíme:

1. Anorganické tvorstvo (nerastné bohatstvo) je v službách 
tvorstva organického.

2. Rastlinný svet slúži svetu živočíchov a tento zasa spolu 
s rastlinným  vyššiemu organickému tvoru, človekovi.

k) O účelnosti v ľudskom tele budeme hovoriť na inom mieste. 
Tu len ukážeme ako príklad o k o .  Je to najdokonalejší fotogra
fický aparát, ktorý sa sám reguluje (sám sa neustále umýva, 
upravuje prístup svetla a pod.), odoberá snímky vo všetkých 
farbách, ihneď ich ničí, aby odobral nové snímky . . .

1) Vidíme, že svet nie je  náhodilé zoskupenie telies a síl. Vidí
me, že vo svete je  všetko usporiadané a ovládané podivuhodným 
poriadkom a súladom p o d ľ a  S t v o r i t e ľ o v h o  p l á n u ,  
takže každý tvor, a j ten najm enší má svoj cieľ a je obdarený aj 
potrebnými prostriedkami, aby ho mohol dosiahnuť.

Teda všade vo svete vidíme pevný poriadok, podivuhodnú účel
nosť, harmóniu. Všetko to svedčí o r o z u m e ,  ktorý tie zákony 
dal všetkému a všetko usporiadal. Vesmír so svojím poriadkom, 
zákonmi, účelnosťou ukazuje na Ducha múdreho, Všemohúceho
— na Boha.

Účelnosť v prírode nie je  dielom náhody, lež ukazuje na naj
m údrejšieho Pôvodcu, na najvyššieho Usporiadateľa, na Boha. Tú
to účelnosť vidíme v ce le j prírode, či už v nebeských telesách, či 
už v ríši rastlín, živočíchov, ba a j u človeka. Všade sa prejavuje 
nekonečná Božia múdrosť.

„Ty si mierou, počtom, váhou usporiadal všetko, Pane“ (Múdr. 
11, 21). „Na počiatku si ty, Pane, Zem z a lo ž i l . . .“ (Z 101).
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LISTY APOŠTOLA PAVLA
LIST RIMANOM

Kresťanskú cirkev v Ríme založili neznámi hlásatelia 
evanjelia. Potom tam došiel apoštol Peter a dal jej trvalú 
organizáciu, stanúc sa rímskym biskupom. Na konci tretej 
apoštolskej cesty (p. 57—58) apoštol Pavlol sa rozhodol 
navštíviť Rím, preto z Korimta píše tento list rímskym 
kresťanom, aby ich pripravil na svoj príchod. List je vý
kladom základných právd kresťanskej viery.*

Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoš
tol. Všetkým, čo bývajú v Ríme, Bohu milým, po
volaným svätým, m ilosť vám a pokoj od Boha, 
nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Ponajprv za vás všetkých vzdávam vďaky svoj
mu Bohu skrze Ježiša .Krista, pretože zvesť o va
šej viere sa rozšírila po celom svete.

Už sa zjavuje Boží hnev z nebies proti každej 
bezbožnosti a ľudskej neprávosti tých, ktorí svo
jou neprávosťou prekážajú pravde. Veď je  im 
zjavné to, čo treba poznať o Bohu, Boh sám sa 
im zjavil. To, čo o Bohu nevidíme, možno vyba
dať rozumovým poznaním z (jeho) diel, odkedy 
jestvuje svet, — t. j. jeho večnú moc a Božstvo.1

A tak ani ty, človeče, ktorý (iných) súdiš, ne
máš výhovorky. V čom iného súdiš, sám seba od
sudzuješ, lebo aj ty, ktorý súdiš, robíš to isté. 
Vieme, že Boh bude súdiť podľa pravdy tých, čo 
také veci robia. A ty, človeče, ktorý súdiš tých, 
čo tak robia, a sám robíš to isté, vari sa nazdá
vaš, že ujdeš Božiemu súdu? A či ním opovrhuješ, 
pretože je  priveľmi dobrotivý, trpezlivý a zhovie
vavý? Neuvedomuješ si, že ťa Božia dobrotivosť 
pobáda k pokániu? Ty však svojou zatvrdilosťou 
a nekajúcim srdcom hromadíš si hnev na deň hne
vu, keď sa Boh objaví ako spravodlivý sudca a 
každému odplatí podľa jeho skutkov.

Tým, ktorí trpezlivo vytrvávajú v dobrých skut
koch, (odplatí) slávou, poctou a nesmrteľnosťou, 
tým, čo hľadajú život večný. Svárlivým však a 
tým, ktorí sa nepodrobujú pravde, ale sa podro
bujú neprávosti, (odplatí) sa hnevom a zlosťou. 
Trápenie a súženie (príde) na každú ľudskú oso
bu, ktorá koná zlo; slávy, cti a pokoja (sa dosta
ne) každému, kto činí dobro. Boh totiž nehľadí na 
osoby.2

Pred Bohom nie tí sú spravodliví, čo zákon po
čúvajú, ale tí, čo plnia zákon, budú uznaní za 
spravodlivých.

Ci neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v 
Krista Ježiša, v jeho smrti sme boli pokrstení? 
Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na 
smrť, aby tak, ako Kristus vstal z mŕtvych zása
hom Otcovej veleby, aj my sme žili novým živo
tom.

Nech teda nevládne hriech vo vašom sm rteľ
nom tele, aby ste sa podrobovali jeho žiadostiam! 
Anéoddávajte svoje údy do služby hriechu ako n á
stroje neprávosti! Ale sa oddajte do služby Bo
hu, ako z mŕtvych ožití, a svoje údy Bohu, ako 
nástroje spravodlivosti! Hriech už nemá nad vami 
panovať,, lebo nie ste pod Zákonom, ale pod m i
losťou.

Ako ste boli oddali svoje údy do služby nečis
toty a neprávosti, konajúc neprávosť, tak teraz 
oddajte svoje údy do služby spravodlivosti, ve
nujúc sa posväteniu!

Tí, ktorí sú telesní, zmýšľajú (a  riadia sa) po
dľa tela, a tí, čo sú duchovní, (zm ýšľajú) podľa 
Ducha. Zmýšľanie podľa tela znamená smrť, 
zmýšľanie (podľa) Ducha znamená život a po
koj. (Veď) zmýšľanie podľa tela sa protiví Bohu, 
pretože sa nepodrobuje Božiemu zákonu a ani 
nemôže. Ktorí teda žijú podľa tela, nemôžu sa ľú
biť Bohu.

Ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je  Kris
tov. Ak však Kristus prebýva vo vás, (vaša teles
n á) príroda je  mŕtva, pre hriech, ale duch je  (p l
ný) života, pre spravodlivosť. A ak prebýva vo 
vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, 
Ten, ktorý Krista (Ježiša) vzkriesil z mŕtvych, 
oživí aj vaše sm rteľné telá svojím Duchom, pre
bývajúcim vo vás.

Tak teda, bratia, nie sme podlžní telu, aby sme 
podľa tela žili. Lebo ak žijete podľa tela, zomrie
te, ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete 
žiť, lebo veď všetci, ktorí sa dajú viesť Duchom 
Božím, sú synmi Božími.

Vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko pôso
bí k dobrému. Ak Boh za nás, kto proti nám?

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie ale
bo úzkosť alebo prenasledovanie? Hlad alebo na
hota? Nebezpečenstvo alebo m eč? Ale v tomto 
všetkom skvele zvíťazíme skrze Toho, ktorý si nás 
zamiloval. A som presvedčený, že ani smrť ani 
život ani an jeli ani kniežatstvá ani prítomnosť 
ani budúcnosť ani m ocnosti ani výška ani hĺbka 
ani n ijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlú
čiť od lásky Božej, ktorú (nám ) prejavuje v Kris
tu Ježišovi, Pánovi našom .3

Ak teda ústami vyznávaš Pána Ježiša a veríš
v duchu, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš 
spasený. Lebo duchom veríme na (svo je) ospra
vedlnenie, a ústami vyznávame na (svoju) spásu. 
Aj Písmo hovorí: Kto v neho verí, nebude zahan
bený.4

Maj teda pred očami dobrotivosť i prísnosť Bo
žiu! Oproti padlým prísnosť, oproti tebe (sa pre
ukazuje) Božia dobrotivosť, ak v te jto  dobrotivos
ti zotrváš.

Vyzývam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo 
Božie, aby ste svoje telá preukázali ako živú a 
svätú obetu, Bohu ľúbeznú, ako svoju duchovnú 
poklonu. Neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale sa 
pretvárajte a obnovujte na mysli, skúmajúc, v 
čom je  vôľa Božia, (v čom ) dobro, (Božia) obľu
ba a dokonalosť!

Lebo mocou m ilosti, ktorá mi je  daná, hovorím 
každému z vás, aby ste vyššie (o sebe) nezmýš- 
ľali, ako treba zmýšľať, ale aby ste zmýšľali 
skromne, podľa stupňa viery, ako každému udelil 
Boh.

Láska bez falošnosti!
Hrozte sa zla a pridŕžajte sa dobra!
Milujte sa navzájom bratskou láskou!
Predbiehajte sa navzájom v úctivosti!
V úsilí neleniví, na duchu horliví!
Pánovi slúžte!
V nádeji sa radujte, v súžení vytrvajte, modlit

be sa venujte!
Prispejte k potrebám svätých! Pestujte pohos

tinnosť!



Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobroreč- 
te, a nezlorečte!

Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
Buďte navzájom tohože zmýšľania! Nezmýšľaj- 

te vysoko, ale prispôsobte sa nízkemu! Nebuďte 
múdrymi u seba samých!

Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, ale usi
lujte sa konať dobré pred všetkými ľuďmi!

Nakoľko je  to možné, a závisí od vás, nažívaj
te v pokoji so všetkými ľuďmi!

Nepomstite seba samých, drahí moji, ale n e
chajte miesto (Božiem u) hnevu, ako je  napísané: 
Moja je  pomsta, ja  odplatím — hovorí Pán. Ba 
keď je  tvoj nepriateľ hladný, nakŕm  ho, a keď je  
smädný, napoj ho! Keď tak urobíš, žeravého uhlia 
nahrnieš mu na hlavu!

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom víťaz nad 
zlom!

Nikomu nebuďte nič dlžní okrem vzájomnej 
lásky! Kto totiž m iluje blížneho, splnil zákon. Le
bo (prikázania) ako: Nezosmilníš! Nezabiješ! Ne
pokradneš! Nepožiadaš, a ak je  dajaké iné pri
kázanie, sú zhrnuté v tomto výroku: Milovať bu
deš svojho blížneho ako seba samého! Láska ne
robí zle blížnemu. A tak láska je  náplňou záko
na.

Odložme teda skutky tmy a oblečm e sa do zbra
ne svetla! Zime poctivo ako vo dne, a nie v hodo
vaniach a pijatikách, nie v sm ilstvách a nemrav
nostiach, nie vo sváre a nenávisti, ale oblečte si 
Pána Ježiša Krista a nevenujte sa starosti o telo 
a jeho vášňam!

Ten, kto je, nech nepohŕda tým, čo neje, a kto 
neje, nech neposudzuje toho, čo je.

Nikto z nás nežije sebe a nikto sebe neumiera, 
lebo či žijem e, Pánovi žijeme, či umierame, Páno
vi umierame. Či teda žijem e, alebo zomierame, 
Pánovi sme. Kristus práve preto zomrel a (znovu) 
ožil, aby bol Pánom nad mŕtvymi aj nad živými.

Čo ty teda posudzuješ brata? A ty čo pohŕdaš 
svojím bratom ? Veď všetci sa dostavíme pred súd
nu stolicu Božiu. Tak teda každý z nás Bohu vy
dá za seba počet.

Nesúďme sa teda navzájom! Radšej dbajte na 
to, aby ste bratovi nezapríčinili prekážky ani po
horšenia!

Usilujme sa teda o to, čo vedie k pokoju a slúži 
nám k duchovnému rozvoju.

Blažený, koho neodsudzuje (svedom ie), keď sa 
na niečo rozhodne!

Milosť Pána nášho Ježiša Krista nech je  s na
mi!

1. Boh je neviditeľný, ale ľudský rozum má možnosť 
poznať ho ako príčinu i cieľ všetkého, čo jestvuje. V kaž
dej stvorenej bytosti môžeme akoby v zrkadle zachytiť od
raz jej Pôvodcu a  Stvoriteľa a taik nepriamo, zdravým usu
dzovaním a dôvodením, dokázať jestvovanie Boha a do 
istej miery aj jeho vlastnosti.

2. Boh nehľadí na osoby, lebo pred ním je každý človek 
rovný, ale hľadí na skutky a na vieru.

3. Nič nás nemôže vyrvať z lásky Kristovej a z lásky 
Božej v Kristu. Aj keby na nás prišlo hocičo, to, ešte ne
znamená, že nás Boh a Kristus prestal milovať. To je náš 
.pevný základ v každom súžení a protivenstve, v každom 
pokušení. V ňom je naše víťazstvo.

4. Viera v Krista a v  jeho dielo spásy a  spolu aj vyzna
nie ústami, skutkami a kresťanským životom sú odznakom 
pravého Kristoivho učeníka a  základnou podmienkou ospra
vedlnenia od našich hriechov a  konečnej spásy.

LIST GALAŤANOM

Galacia bola oblasť, ktorá zahrňovala kraje, kde apoštol 
Pavol založil prvé kresťanské cirkvi za svojej prvej apoš
tolskej cesty. Apoštol v liste píše Galaťanom, že jediné 
platné evanjelium je to, ktoré im on hlásal.

Pavol apoštol, — cirkevným obciam v Galacii.
Milosť vám a pokoj od Boha, Otca nášho, a od 

Pána Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za naše 
hriechy, aby nás vytrhol z tohto zlého veku,1 po
dľa vôle Boha a Otca nášho. Jemu nech je  sláva 
na veky vekov! Amen.

Oznamujem vám, že Posolstvo, ktoré som ja 
hlásal, nie je  ľudského pôvodu. Ani som ho ne
prevzal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale 
skrze zjavenie Ježiša Krista.

S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale 
žije vo mne Kristus. A ak ešte žijem v tele, žijem 
z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a 
seba samého obetoval za mňa.

Veď skrze vieru v Ježiša Krista všetci ste syn
mi Božími.2

Všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista 
ste si obliekli.

Keď však prišla plnosť času, Boh poslal svojho 
Syna, zrodeného zo ženy, zrodeného pod Záko
nom, aby vykúpil tých, ktorí sú pod Zákonom, aby 
sme (tak ) dosiahli synovskú hodnosť. A keďže 
ste synovia (Boží), poslal Boh Ducha svojho Syna 
do našich sŕdc, volajúceho: „Abba! Otče!“ Už nie 
si teda sluha, ale syn, a keď si syn, si aj dedič 
podľa vôle Božej.3

Navzájom si slúžte v láske! Lebo celý zákon je 
obsiahnutý v tomto jednom prikázaní: Milovať 
budeš blížneho ako seba samého!

Hovorím (vám ): Zite podľa ducha a neplňte 
žiadosti tela! Lebo telo žiada proti duchu, a duch 
proti telu.

Skutky tela sú zjavné, sú to: smilstvo, nečisto
ta, chlípnosť, nepriateľstvá, sváry, nenávisť, hne
vy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisti, opilstvá, ob
žerstvá a týmto podobné. Čo sa týka týchto vecí, 
predpovedám vám, ako som už predpovedal, že 
tí, ktorí konajú takéto (skutky), nebudú mať 
účasť na Božom Kráľovstve.

Ovocím Ducha je zasa láska, radosť, pokoj, zho
vievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, krotkosť, 
zdržanlivosť.

Tí, ktorí patria Kristu Ježišovi, ukrižovali svoje 
telo aj s jeho vášňami a žiadosťami. Ak z Ducha 
žijeme, podľa Ducha sa i spravujeme.4

Nebuďme márnomyseľní, navzájom sa vyzýva
vo chovajúc a závidiac si jeden druhému!

Bratia, ak by ste niekoho pristihli pri dajakom 
priestupku, vy, ktorí ste duchovní, napravte také
ho s miernosťou! A hľaď na seba samého, aby si 
a j ty neupadol do pokušenia! Neste si navzájom 
svoje bremená, a tak splňte zákon Kristov!5

Keď si niekto o sebe myslí, že je niečím, vskut
ku však nie je  ničím, sám seba zavádza. Nech 
teda každý hodnotí svoje skutky a tak bude mať 
chválu pred sebou a nie pred druhými, lebo kaž
dý ponesie svoju ťarchu.

Neklamte sa, Boh sa nedá vysmievať!



Čo kto seje, to bude aj žať. Kto seje  do svojho 
tela, z tela bude žať porušenie; kto seje  do ducha, 
z Ducha bude žať život večný.5

Nedajme sa znechutiť v konaní dobra, lebo ak 
neustaneme, vo svojom čase budeme aj žať! Pre
to teda dokiaľ máme čas, konajm e dobré voči 
všetkým, najviac však voči príslušníkom vlastnej 
viery!

Nech ma Boh chráni, aby som sa chválil iným 
ako krížom Pána nášho Ježiša Krista, v ktorom 
mi je svet ukrižovaný a ja  svetu!

Tým, čo sa budú spravovať podľa tohto pravid
la, pokoj a milosrdenstvo.

Milosť Pána nášho Ježiša Krista nech je  s vaším 
duchom, bratia! Amen.

1. „Zlý vek“ je hriešny, skazený svet.
Z. Vierou v Krista Ježiša stali sme sa Božími synmi. 

Krstom sme boli pohrúžení do Krista, takrečeno sme si ho 
obliekli.

3. Sme Božími dietkami, Boh nám dal milosť posväcu
júcu a úou aj závdavok svojho Ducha, prameň Božieho 
života, takže Boha môžeme vzývať dôverným menom „Ot- 
če“, a  máme právo a nádej na nebeskú slávu.

4. Máme žiť podfa Ducha, ako sa svedči na nového člo
veka, ktorého osvecuje la vedie milosť Ducha Svätého. S 
Kristom na kríži máme aj my ukrižovať svoje hriešne te
lo, aby sme žili a konali podlá Ducha Svätého.

5. Pokorne a trpezlivo, vedomí si svojej sVabosti a hrieš
nosti, máme napomínať ťých, ktorí upadnú. Nesmieme sa 
namyslene nadúvať, lebo aj nám sa to môže stať.

(Dokončenie z 3. str.)
o ďalšie dva roky tretia veselohra Dobrodružstvo pri obžin- 
koch. Zo zápletiek vo všetkých týchto hrách priam dýcha 
úsmevná atmosféra, v ktorej sa podchvíľou blysne ostrie 
kritiky dobových nešvárov a ziel.

Palárikove veselohry vykonali záslužnú buditeľskú úlohu 
medzi ľudom, oživili slovenské divadelníctvo a pozdvihli je
ho úroveň. Predstavujú klenoty našej dramatickej litera
túry. Nimi sa Palárik stal jedným z najsvetlejšich zjavov v 
dejinách nášho divadla. Vďaka jeho vlastenectvu vo väzbe 
na široké ľudové vrstvy, tak majstrovsky vkomponovanému, 
udržujú sa jeho hry na našich javiskách podnes. A nielen to. 
Od r. 1968 sa na jeho počesť a  vo vďačnej spomienke naňho 
v jeho rodisku každoročne koná súťažný festival ochotníc
kych súborov Palárikova Raková.

(čk)

SVÄTÝ MESIACA
IZIDOR SEVILSKÝ

— Nechceš po dobrom, pokúsime sa po zlom! Ostaneš 
zavretý, v knižnici, dokial sa nenaučíš úlohu!

Po tých slovách zahrmel zámok v starých železných dve
rách knižnice sevilského biskupa Leandra a desaťročný chla
pec ostal sám v priestrannej komnate s regálmi plnými 
kníh. Chlapec sa pozeral po komnate. Napoly tmavá s 
jedným oknom so železnými mrežami. Niet pomoci, musí sa 
učiť. Vzal do ruky knižku. Prečítal úlohu, prečítal ešte raz, 
avšak v jeho hlave z prečítaného nezostalo nič. Nechal kni
hu a podišiel k oknu. Dlho sa pozeral na zeleň lesa a poľa, 
myslel na priateľov, ktorí sa iste hrajú na lúke a on tu 
sedí uväznený. Otvoril Akno a bez rozmýšľania sa začal 
predierať medzi mrežami. Natrápil sa, trošku zodral aj kožu 
aa hlave a prsiach, avšak prešmykol sa. Radostne si oddý
chol a až vtedy spozoroval, že okno je vysoko nad zemou. 
Chytil sa za mreže, zavesil sa a potom sa pustil. Padol na 
nohy, potom sa zvalil na zem, ihneď skočil na nohy a utekal. 
Hodinu chodil po lúkach za mestom a potom si musel sad- 
núf. Jeho nohy v kĺbe nad pätou začali puchnúf. Až teraz 
si uvedomil, že skočil z veľkej výšky a udrel si nohy. Ťaž
ko došiel k studni, čo bola na lúke, sadol a začal polievať 
nohy vodou. Hlboká studňa, z ktorej ťahali vodu kolesom 
na dlhom povraze, bola obložená kamennými dlážkami. Ľa
hol si horeznačky a  rozmýšľal. V myšlienkach letel do

Kartága, kde sa narodil. Videl svoje detské roky radostné 
a šťastné, videl smrť svojich rodičov a spomínal, ako jeho, 
sirotu, odvádzal k sebe jeho starší brat Leandeŕ, terajší se- 
vilský biskup . . .  Usnul. . .

— Čo tu robíš, Izidor? — prebudil chlapca ženský hlas. 
Izidor sa schopil. Akási žena ťahala kolesom zo studne vedro 
vody. Izidor sa poobzeral, ako sa navíjal povraz na vyšúcha
ný stĺp kolesa. Žena vytiahla vedro, položila ho na kamen
ný zrub studne a napila sa z vedra vody.

— Prečo drevo pod povrazom je také vyšúchané a na ka
mennej ohrade studne sú jamky? — spýtal sa náhle Izidor.

Žena sa usmiala.
— Zárezy na dreve vyšúchal povraz, keď sa navíjal na 

drevo, pri ťahaní vedra a jamky vyhlodala voda, kvapka
júc z vedra na kameň, — odvetila žena.

Izidor dlho rozmýšľal nad slovami ženy. Cítiac bôľ spuch 
m|tých nôh rozmýšľal aj niad sebou. Spamätal sa, keď ho 
z myšlienky zobudil jeho vlastný hlas:

„Čo všetko môže dosiahnuť vytrvalosť! Aj tvrdý kameň 
rozbijú mäkké kvapky vody, čo často padajú, aj drevo sa 
vyšúcha častým navíjaním mäkkého povraza. Prečo by som 
ja, s pomocou Božou, nestal sa učeným, keď budem stále a 
vytrvale pracovať!"

Chlapec vstal. Pomaly odchádzal domov.
— Už sa budem učiť! Netreba ma zamykať! — povedal, 

keď zastal pred svojim bratom. Po tvári mu stekali slzy.
Leandeŕ, sevilský biskup, túlil k svojim prsiam svojho 

malého b ra ta . . .

Chlapec Izidor sadol si ku knihám. Ovládol niekoľko rečí, 
ovládol spisy učencov a okrem štúdií pracoval aj nad sebou, 
zdokonaľoval aj svoje srdce kresťanskými čnosťami. Keď 
dokončil štúdia, bol vysvätený na kňaza.

Zanedlho Leandeŕ, sevilský biskup, bol ariánskym kráľom 
Vizigótov Leovigildom vyhnaný zo Španielska, ostatní bisku 
pi boli uväznení. Mladý kňaz Izidor stál vo vedení boja 
proti arianizmu. Utvrdzoval veriacich vo viere, neúnavne 
chodil cestami Španielska hlásajúc pravú vieru v božstvo 
Ježiša Krista slovom a písmom prinavracal zvedených aria- 
nizmom do Cirkvi. Nakoniec sa spamätal aj kráľ Leovigild. 
Vyhnaní biskupi mohli sa vrátiť do Španielska. Vracal sa aj 
Izidorov brat Leandeŕ.

Už nebolo treba, aby Izidor stál na čele boja proti aria- 
nizmu. Preto vstúpil do kláštora Izidor, veľký bojovník za 
Božiu pravdu, vstúpil do kláštora, lebo si ešte samému ne
veril, odišiel, aby v tichosti kláštora premohol v sebe egoiz
mus a teleshé pokušenia a aby sa sebazaprením posilnil v 
pokore.

V kláštore dlho neostal. Jeho brat Leandeŕ, biskup sevil- 
ský, v roku 596 zomrel a Izidor bol vyvolený za jeho nástup
cu.

Biskup Izidor stúpal v šľapajach svojho brata. Snažil sa 
vojnou zničenú krajinu povzniesť do jrozkvetu, zakladal 
školy, kláštorom dal pravidlá: denne tri hodiny čítať učené 
a  náboženské knihy a šesť hodín denne učiť mládež aj ruč
ne pracovať, aby bola zabezpečená výživa kláštora a aby 
mali z čoho aj podporovať chudobných.

I ako biskup Izidor žil ako mních. Bol pokorný, k sebe 
bol prísny, k iným láskavý, dobročinný staral sa o chudob
ných, chorých, zajatých.

Napísal viac kníh nielen z teológie a filozofie, ale aj z 
astronómie, dejín a tiež zložil vedecký slovník. Osmy cir
kevný snem v Tolede v roku 653 nazval Izidora ozdobou 
Cirkvi a najvýznamnejším učiteľom svojho storočia, takže 
jeho meno sa môže spomínať len s úctou.

Izidor už bol starý a pripravoval sa na smrť. Zvolal všet
kých svojich dlžníkov:

— Darujem vám vaše dlhy, — povedal im.
Poťom sa obrátil k svojmu hospodárovi:
— Všetko, čo ostalo z môjho majetku, rozdeľ chudobným!
Izidora odniesli do chrámu, kde sa lúčil so svojimi veriaci

mi. Spovedal sa pred svojimi veriacimi a prijal sv. prijíma
nie. Potom sa obrátil k veriacim a ich napomínal, aby žili 
v láske, dbali na svoju spásu a požehnal ich. Keď ho odnáša
li z chrámu, sprevádzal ho plač veriacich. Po štyroch dňoch
4. apríla 635 zomrel.

Pamiatku sv. Izidora Sevilského, biskupa a Učiteľa Cirkvi, 
Cirkev oslavuje 4. apríla.



Pri príležitosti sviatku Vzkriesenia 
Kristovho všetkým našim váženým či
tateľom posielame srdečné želania ra 
dosti, mieru a Božieho požehnante.

(Dokončenie z 12. str.)

------- r. 1847 — pred 135 rokmi —
umrel vyšnoolšavský rodák MICHAL 
A. BALUĎANSKIJ, profesor kráľov 
skej akadémie vo Veľkom Varadíne, 
prvý rektor petrohradskej univerzity 
(nar. r. 1769).

— — r. 1897 — pred 85 rokmi — 
vo Viedni umrel JOHANNES 
BRAHMS, nemecký romantický hudob
ný skladateľ, jeden z najväčších maj
strov nemeckej piesne (autor vyše 220 
piesni, 16 valčíkov. Uhorských tancov. 
Nemeckého rekviem, viacerých orga
nových skladieb a i.); nar. r. 1833 v 
Hamburgu.

4. apríla r. 1832 — pred 150 rokmi
— sa narodil JOSEF ZlTEK, český ar
chitekt, staviteľ Národného divadla v 
Prahe (umrel r. 1909).

— — r. 397 — pred 1585 rokmi — 
umrel sv. AMBRÓZ, biskup, cirkevný 
učiteľ (nar. r. 340).

— — r. 1937 — pred 45 rokmi — 
umrel FRANTIŠEK XAVER ŠALDA, 
český literárny historik a spisovateľ 
(nar. r. 1867).

5. apríla — výročie vyhlásenia Ko
šického vládneho programu (r. 1945).

------- r. 1877 v Sabinove umrel BO-
HUSLAV NOSÁK-NEZABUDOV, štú
rovský básnik, spisovateľ (Spevy tat
ranské; cestopis Listy z neznámej ze
me; veršovaná povesť Kamzík) a pre
kladateľ (z ruštiny, poľštiny a anglič
tiny); nar. r. 1818.

10. apríla r. 1802 — pred 180 rok
mi — umrel JURAJ PAPÁNEK, kňaz, 
bernolákovský spisovateľ, autor naj
starších Dejín slovenského národa (v 
lat.) (nar. r. 1738).

11. apríla r. 1892 — pred 90 rokmi
— v Tisovci umrel dr. ŠTEFAN MAR- 
KO DAXNER, národovec a politik, os
novateľ Memoranda slovenského ná
roda (nar. r. 1823).

12. apríla — Medzinárodný deň le
tectva a kozmonautiky (výročie letu 
prvého človeka do vesmíru v r. 1961).

14. apríla r. 1792 — pred 190 rokmi
— umrel MAXIMILIÁN HELL, slo
venský fyzik, astronóm a vynálezca 
(nar. r. 1720).

------- r. 1817 — pred 165 rokmi —
sa narodil ŠTEFAN ZÁHORSKÝ, kňaz 
národovedec, podporovateľ Boženy 
Nemcovej za jej pobytu na Slovensku 
(umrel r. 1863).

15. apríla r. 1607 — pred 375 rok
mi — v Avignone umrel bl. CÉZAR 
DE BUSS (nar. r. 1544, blahoreč, r. 
1975).

— — r. 1452 — pred 530 rokmi — 
sa narodil LEONARDO DA VINCI, ta 
liansky renesančný maliar, sochár, ar
chitekt, matematik a anatóm (umrel 
r. 1519).

17. apríla r. 1857 — pred 125 rokmi
— vo Veľkej Slatine sa narodila TE
RÉZIA VANSOVÄ, spisovateľka (Mo
je piesne; poviedky a črty: Jedlička, 
Rozsobášení, Prvotina, Ohlášky, Kar, 
Obete márnomyseľností. Stará pieseň. 
Zo žaslých časov, Z našej dediny. Ži
votopis Terézie Medveckej; romány: 
Sirota Podhradských, Sestry, Kliatba; 
románové kroniky: Danko a Janko, 
Paľko Suškai; cestopis: Pani Georgia- 
desová na cestách; činohry: Potopa, 
Svedomie, Ľúbezní hostia. Môj Jožko 
a i. (umrela r. 1942).

20. apríla r. 1872 — pred 110 rokmi
— umrel ANDREJ SLÁDKOVIČ, bás
nik, klasik slovenskej literatúry (nar. 
r. 1820).

23. apríla r  997 — pred 985 rokmi
— umrel mučeníckou smrťou v Prus- 
ku ako misionác sv. VOJTECH, praž
ský biskup, patrón Spolku sv. Vojte
cha (svätoreč. r. 997).

— — r. 1902 — pred 80 rokmi — 
sa narodil HALDOR KILJAN LAX- 
NESS, islandský spisovateľ, nositeľ 
Nobelovej ceny (r. 1955).

24. apríla r. 1822 — pred 160 rok
mi — sa narodil JANKO KRÁĽ, štú
rovský básnik (umrel r. 1876).

26. apríla r. 1872 — pred 110 rok
mi — sa narodila ĽUDMILA PODJA- 
VORINSKÁ, spisovateľka (umrela 2.
3. 1951).

27. apríla r. 1822 — pred 160 rok
mi — v Rakovej sa narodil JÁN! PA- 
LÁRIK, kňaz, dramatický spisovateľ, 
redaktor Cyrilla a Methoda i Katolíc
kych novín (umrel v Majcichove r. 
1870).

28. apríla r. 1922 — pred 60 rokmi
— na Šumiaci sa narodila KLÁRA JA- 
RUNKOVÁ, spisovateľka pre mládež.

(ž)
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