ROCNIK XIV,
SLOVA NAŠEJ MATKY
S. „ . . . pretože, hľa,
odteraz blahoslaviť ma budú
všetky pokolenia!“
(Lk 1, 48) '

Ikona Bohorodičky v chráme v Rafajovciach od neznámeho maliara. Foío:
o. ]. Čverčko.

Liturgika — poznaj svoj obrad
SLUŽBA BOŽIA
Niekoľko údajov o vysvetlení Služby Božej
Služba Božia je stredobodom duchovného života kresťana. Pre
to je dôležité, aby sme dobre poznali a rozumeli Službe Božej.
Treba, aby veriaci správne poznali a pochopili všetky jej časti.
V našom časopise uverejníme seriál článkov o Službe Božej.
Preto v úvode dávame niekoľko údajov o objasnení Služby Bo
žej.
(Pokračovanie na 5. s tr .)

„Požehnaná si medzi ženami“ —
Tento pozdrav, prednesený anjelom
Gabrielom (Lk 1, 30) a opakovaný
príbuznou Alžbetou (Lk 1, 42), budí
v Panne Márii cit vďačnosti Bohu za
veľké činy, ktoré spôsobili v jej ži
vote. V tejto chvíli, osvietená Du
chom Svätým, vidí milióny veriacich
budúcich vekov, ktorí ju budú uctie
vať, prednáša prorocké slová: „Hľa,
odteraz blahoslaviť ma budú všetky
pokolenia“ (Lk 1, 48)!
Tieto jej prorocké slová sa doslov
ne splnili. Od chvíle, keď sa stala
Matkou Božou, je stále uctievaná a
velebená. Prvý prejav úcty dostáva
sa jej od samého jBoha. Na Boží roz
kaz
pozdravil ju anjel Gabriel:
„Zdravas, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami“ (Lk 1,
28). A keď Mária navštívila Alžbetu,
tá „zvolala veľkým hlasom: „Požeh
naná si medzi ženami a požehnaný je
plod života tvojho! A skade mám to
šťastie, že matka mäjho Pána prišla
ku imie“ (Lk 1, 42—4 3 )? Teda i Alž
beta velebila Máriu z osvietenia Du
chom! Svätým.
Ak listujeme ďalej v Písme svätom,
.dozvedáme sa, že raz, keď Ježiš
skonč’l kázanie, ktorási žena zo zá
stupu zvolala: „Blažený život, ktorý
ta nosil a blažené prsia, ktoré si
požíval“ (Lk 11, 27). Môže byť vrelejšieho prejavu úcty?
A ako svoju Matku uctil sám Je
žiš? Aké hlboké sú slová, ktoré o
ňom
napísal
evanjelista
Lukáš:
bol im poddaný“ (2, 51). Na jej
prihovor urobil svoj prvý zázrak v
Káne Galilejskej. S podobnou než
nosťou a starostlivosťou pamätá na
ňu aj za tých najkrutejších bolestí
na kríži.
Je možné, aby apoštoli zostali ľa
hostajní k Panne Márii? Keď Ježiš
vstúpil na nebesia, Mária bola stre
dobodom mladej Cirkvi, ako to sved
čí Písmo: „Títo všetci zotrvávali jed
nomyseľne na modlitbách spolu so
ženami i s Máriou, matkou Ježišo
vou“ (Sk 1, 14).
So šírením kresťanstva šírila sa aj
úcta k Panne Márii. Prví vierozves
tovia — sv. apoštoli, uctili si ju ako
Matku svojho Učiteľa a Boha. Prvf
kresťania, keď prijímali Kristovo uče
nie, prijali aj mariánsku úctu. Roz(Pokračovanie na 5. str.)

NA M Á J O V Ú N Ô T U
Povedzte, d rah í naši čita te lia , č i to nie f e zau jím av é, že p rá v e m áj, n a jkra jší m esia c roka, je tým
m esiacom , v kto ro m o sla v u jem e p rích o d s lo b o d y ? P ovedzte vy, č o b eriete m esia c čo m esiac do rúk
Slovo a B lahovistn ík, č o sa v ňom zozn am u jete s Božím slovom , a le a j so slovom , k to r é nás orien
tu je na život n a šej sp o lo čn o sti, č i nie je s y m b o lic k é , že p ráv e v tom to p rekrásn om , zakvitnutom,
rozvoňanom m esia ci m ôž em e osla v o v ať sv ia to k nad sv ia tk y , štátny sviatok 9. m áj? !
T ak a k o je to v c e le j n a šej sp o lo čn osti, ta k je to aj m edzi našim i čitateľm i. Sú m edzi nimi p a
m ätníci toh o, č o sa d ia lo v rcfiku o slo b o d en ia , sa m o z rejm e i tak í, čo si pam ätajú na roky predtým ,
a le náš m esa čn ík čítajú a m ajú radi a j m ladí, k to r í n epozn ali hrôzy vojny, k to rí nevedia, č o je to
u tekať za p ríšern éh o p iskotu sirén d o p r o tile t e c k é h o krytu, k to rí nem ajú p o ň a tie o hrôze, ktorú
prežívali m atky, n esú ce v náručí m alé d eti, v o b a v e , aby sa im nič n esta lo ; sta rček o v ia , čo by boli
c h c e li p r e ž il p o k ojn ú starobu , a pritom m useli zažív ai hrôzy n ajhrozn ejšie. Ale sú m edzi našim i či
tateľm i a j syn ovia a d céry tý ch , k to r ý ch sp o m ín a m e: šťastní m ladí ľudia, m ládež, deti nášho veku,
k to rí už v ô bec n etušia a n ev ed ia , k o ľ k o zla vie sp ô so b iť vojn a . . .
A p reto v tdkýto m ájový ča s , k e ď id em e osláv iť S viatok p rá ce, k e ď sa ch y stá m e do sprievodu, aby
sm e v ňom p o v ed a li sv o je án o m ieru a sv o je r o z h o d n é nie vojn e, práve v tak ý to ča s je d o b ré a n ie
len d o b ré, a le a j p o treb n é, p o v ed a ť tým , čo to p r e ž ili, a le azda už p om aly a j zabudli, lež hlavn e tým,
č o n ev ed ia, ňetušia, n epozn ajú , a k é strašn é zlo je vojna.
Ak by sm e c h c e li vyjsť z rozm erov, k to r é sa d a jú rátať na m etre a kilogram y, hovorili by sm e
o m ilión och zn ičen ý ch d om ov, o n ezrátateľn om m nožstve zn ičen ých u m eleck ý c h pam iatok, o rui
nách, k to r é sa n avŕšili nad tým , č o stvorili g e n e r á c ie . Lež hádam a j to by b olo m álo, leb o tých ruín,
tro siek a rum ovísk b o lo p ríliš v eľa / T ak veľa, že člo v ek u p rich á d za na um hrozn á m yšlien ka, otáz
k a , p ýtajú ca sa, a k o je vlastn e m ožn é, že sa t a k é n iečo m ôže u d ia ť . .. Pravda, dlho by sm e museli
č a k a ť na o d p o v eď , leb o sú na sv ete ľudia, k to r í v ed ia a ch cú v šetk o ospravedln iť, k to rí sa chcú zo
v šetk éh o ta k p o v e d ia c „ v y m o t a ť , k to rí d o k áž u a j na to n a jčiern ejšie p ov ed ať, že sa im to vidí b ie
le . . .
Ale tu, v o tá z k e vojny a m ieru, v o tá z k e z á ch ra n y ľu d sk éh o života, k e ď ide d o slo v a o by tie a n e
bytie, či m ožno v ta k e jto o tá z k e počú vať h lasy pokú tn ych h ercov , šarlatán ov, dem ag óg ov a h a z ar
dérov? N iektorí ich počúvali. M ysleli, že sa s n im i dá dohodnúť. Ale čo s k o ro p obad ali, že sú to ľu
dia, ktorým n ie je d o slo v a nič sväté!
T ak p o ď m e p e k n e po p oriad ku a zisťujm e, č o v šetk o ta k á vojn a d o k á ž e! Veď nám, veriacim , n e
m ožno ísť iba o h odn oty m ateriá ln e, a le m usím e m at na m ysli a j šk o d y m oráln e, k to r é d o k á ž e uro
biť ta k á k a ta k liz m a .
R úcali sa dom y. P adali a k o d o m č e k y z k a rá t. N erú cali sa však len ta k , a k o vo film e, a le v tých
d om och , v tý ch d ed in á c h a m está ch , k to r é ľa h li p o p o lo m , zahynuli a j ľudia. Veriaci? N everiaci?
A či na tom z á lež í a k í? Či n eh lá sa m e, že naším blížnym je k a ž d ý č lo v e k ?! Zahynuli, a nám je
strašn e ľúto, že m u seli u kon čiť svoj život, leb o m nohí z nich, n ajm ä tí m ladší, m ohli a m ali ešte
ž iť ...!
A znova je m i a k o s i sm utno pri srdci, leb o si uvedom ujem , že m n oho z toh o, čo sa stalo, stalo
sa a j ľu dskou n evším avosťou, nezáujm om . B olo to troch a tak , a k o je to dn es s bojom za m ier. Sú
totiž, a to iste n ehovorím iba sám , e š te a j d n e s ľudia, k to rí si m yslia, že m ier bude a j bez ich pri
čin en ia. Sú ľudia, k to r í sa nazdávajú, že n em u sia urobiť nič p re jeh o záchranu. Ba a j ta k í sú, čo si
m yslia, žeby sa z by točn e za m ieša li d o hry, k to r á sa o d o h rá a j b ez nich .. .
A ká jalov á a a k á h lú p a je t a k á m y šlien ka! Je m ožné, že sa n ájd e č lo v e k , n einform ovaný a n e
vedom ý, k to rý si bude n aozaj n am ýšľať, že n ie je je h o povin nosťou urobiť čo si p re záchranu mieru.
Ale nie je m ožné, n ie je m ysliteľn é, aby sa n ašlo v iacero ľudí, sp oločen stv o, zosku p en ie, k to r é by si
n eu vedom ovalo, p r e d čím stojím e. K toré by p o d c e ň o v a lo hrozbu, k to rá visí nad nam i a k o D am oklov
m eč. S p oločen stv o, k to r é by navzdory n a p ä tej m ed zin árod n ej situácii neu robilo nič pre záchranu
ta k e j z á k la d n ej a o d života n eo d m y sliteľn ej h o d n o ty , a k o je m ier.
Š k o d a , že n em ám e v iac m iesta p r e úvodník, v iac m iesta, k d e by sm e n apísali, a k o veľm i nám z á 
leží na tom , aby tu b o l ča s, č a s p od obn ý tom u, o a k o m p ísa l starozákon n ý p ro ro k , k e ď hovoril, že
bu de ta k , že ľudstvo p r e k u je m eč e na pluhy a k o p ije na viničné n ože . . .
C hcem e v lastn e ta k veľa? C h cem e len to, p o čom túži ľudstvo 'už tisíce rokov . C hcem e len to, aby
sa n apln ila tá p rek rá sn a vízia, k to rú n a p ísa li ru k y u m elca na stenu jed n ej zo vstupných sál do Or
g a n izá cie S p ojen ý ch n árodov a ktorú zvýraznil v k o v e a j so v ietsk y u m elec, k to r é h o nikto nem ôže
p od ozriev ať z fa n d en ia p r o ro k o m , V učetič.
Aký n aozaj zložitý je ten to čas! Aj vy, m ilí č ita te lia , p o ch o p te a k nie je v šetk o c e lk o m aktu áln e.
M ožno a n i n ev iete, že to, č o číta te v m áji, sa m usí pripraviť už vo febru ári. Musí, aby b o lo všetko
p resn e a n ačas. Ale my vám už v tom to feb ru á ri žičím e šťastný m áj! Pohodu, d om a i v práci, radosť
zo života a — a v šetk o , č o si ž e lá te vy!
(OM)
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Ten náš máj
Je zaujímavé a symbolické, že v máji nielenže k nám
prišla sloboda, ale v tomto najkrajšom — aspoň tak o
ňom hovoria básnici a tí, čo sa majú radi — mesiaci roka
slávime aj veľké výročie Povstania českého ľudu i výročie
novej zmluvy medzi Československou socialistickou repu
blikou a Sovietskym zväzom. Túto zmluvu máme predo
všetkým na mysli, lebo nám záleží na šťastnom mierovom
živote nášho ľudu. Zažili sme strašné hrôzy poslednej sve
tovej vojny, vieme, čo na oltár slobody národov priniesol
práve hrdinský sovietsky ľud a preto sme s celou svojou
silou - oddani myšlienke mieru, tej najzákladnejšej hod
noty, bez ktorej nemožno žiť, pracovať, ani modliť sa.
V
posledných mesiacoch sme svedkami vystupňovanej
mierovej aktivity síl, ktoré chcú zabezpečiť svetu a ľudstvu
vôbec šťastný a pokojný život. Robia tak zoči-voči veľkej
hrozbe, ktorá vznikla rozhodnutím kapitalistických krajín
stupňovať horúčkovité zbrojenie, rozhodnutím neustať v
zbrojných pretekoch.
Sme svedkami neustálych mierových iniciatív krajín sve
tovej socialistickej sústavy. Ku nim patrí aj terajšie má
jové stretnutie predstaviteľov svetových náboženstiev, kto
ré sa schádza do Moskvy na Svetovú všenáboženskú kon
ferenciu v dňoch 10.—14. mája t. r., ktorá zasadá z ini
ciatívy patriarchu Moskvy a celej Rusi Pimena. V duchu
sme medzi jej delegátmi, v duchu sme v zjazdovej sále
a veríme, že aj ich hlas prispeje k tomu veľkému celosve
tovému mierovému chorálu, ktorý volá: CHCEME MIER!
(OF)

Túžba ľudstva po mieri
So zhoršovaním medzinárodného politického ovzdušia sa
zaktivizovala a posilnila aj mierová aktivita cirkvi. Dlhý
rad výziev, prejavov, zhromaždení a manifestácii dokazuje,
že pocit zodpovednosti za mierové riešenie medzinárod
ných problémov vzrástol predovšetkým u európskych c ir
kví.
Na jednom z vchodov do budovy OSN v New Yorku je
citát z proroka Izaiáša o čase, keď ľudia prekujú meče na
pluhy a kopije na viničné nože, keď národ nepozdvihne
viac meč proti národu. V Biblii je mnoho krásnych pasáží
o mieri, najmä v slovách prorokov. Ježiš na Hore, keď
prednáša svojich osmoro blahoslavenstiev, blahoslaví i
tých, čo vytvárajú mier. Vojna je zločinom a hriechom,
porušením piateho Božieho prikázania.
V dejinách cirkvi pápeži sa vždy usilovali o zmier medzi
národmi a svetový mier. V posledných časoch máme na
mysli najmä Jána XXIII. a jeho veľkú encykliku Pacem in
terris. Konštatuje v nej, že spravodlivosť, triezvy rozum
a ľudskosť urýchlene požadujú ukončenie pretekov v zbro
jení, aby sa zastavilo zbrojenie a postupne úplne odzbro
jilo.
V dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu (1962—
1965) sa konštatuje, že každý čin, ktorý by smeroval k
zničeniu ľudských životov, je nielen zločinom proti ľuds
kosti, ale aj proti Bohu. Preto ho treba dôsledne a bez
váhania zatratiť. Preteky v zbrojení sú najväčšou pohromou
Indstva. To isté hovorí pápež Pavol VI. v encyklike Populorum progressio a pripomína, že v čase, keď toľko náro
dov hladuje, toľko rodín trie biedu, toľko ľudí sa nedo
stáva k prameňom vzdelania, sú preteky v zbrojení neznesitelným bremenom. Na pôde OSN zaprisahal národy, aby
zanechali zbrojenie.
Podobne robí i terajší Svätý Otec Ján Pavol II. Aj on bol
na pôde OSN, kde podporil mierovú iniciatívu tejto orga
nizácie. Zopakoval tam slová Pavla VI.: „Už nikdy vojnu,
nikdy viac!“ Pri vlaňajšej ceste na Ďaleký východ navští
vil aj miesta, kde pustošila atómová bomba, Hirošimu a
Nagasaki. Tam pri mierovom pamätníku predniesol miero
vý apel, v ktorom odsúdil vojnu, obrátil sa na hlavy štátov,
aby vynaložili všetko úsilie v snahe zachrániť mier, „Zli
kvidujme vojnu raz a navždy,“ vyhlásil. Na zdravicu pred
staviteľa budhistov odpovedal v tom zmysle, že všetky
cirkvi musia spoločne pracovať za zachovanie svetového
mieru.
V uplynulých mesiacoch došlo v celej Európe Tk nebývale
veľkým mierovým pochodom a manifestáciám. V Aténach
aj v Miláne, v Madride aj v Ríme tisíce ľudf žiadali mier
a odzbrojenie. Na organizovaní mierových pochodov a ma
nifestácií sa zúčastňuje niekoľko spoločenských a nábožen

ských organizácií súčasne. Napríklad v Haagu došlo k naj
väčšej mierovej manifestácii v uplynulých rokoch a na jej
organizovaní sa zúčastňovala Svetová rada mieru a kato
lícka mierová organizácia Pax Christi.
NIE AKO ATÉNČANIA . . .
Chvályhodná je iniciatíva Organizácie Spojených národov
zasvätiť každý rok nejakej závažnej spoločenskej proble
matike. Po vlaňajšom Medzinárodnom roku invalidov sme
už v piatom mesiaci Medzinárodného roka starého člove
ka. OSN už ohlásila tému na budúci rok, ktorou bude mlá
dež, jej problémy. Nejde o akcie, ktoré by sa začínali pr
vým januárom a končili Silvestrom, ale o počin, ktorého
cieľom je upozorniť svetovú verejnosť na tú-ktorú skupinu
obyvateľstva, vzbudiť záujem o jej problémy a pustiť sa do
ich riešenia.
Na tému starí — mladí sa toho už napísalo neúrekom.
O neúcte mladých, o ich nevšímavosti, nezdvorilosti, ale
aj o zaujatosti niektorých starých voči mladým, ktorí sú
schopní hádzať všetkých — dobrých i zlých — do jedného
vreca.
Iné je teória a iné je prax. Teória bez praxe je však
doslova nanič. Možno to ilustrovať príhodou zo starého
Grécka, kde sa stretli Aténčania so Sparťanmi. Hovorili o
úcte k starým. Aténsky rečník sa rozohňoval tak, že po
slucháči si mohli myslieť, že v Aténach je úcta k starým
na prvom mieste. Ale chyba lávky! Práve vtedy, keď tak
kvetnato rečnil, otvorili sa dvere a do sály vošiel akýsi
starký. Môžbyť, že ani nevedel, kam prichádza. Zavrel dvere
a počúval. Aténčan rečnil ďalej, ale Sparťania vedeli, čo sa
patrí. Povstali do jedného a ponúkli mu stoličku. Prv, ako
si sadol, povedal: „Vy, Aténčania, viete pekne hovoriť o
úcte k starým, ale Sparťania vás zahanbili. Oni vedia
v ia c . . . “
ST. TURAN

STARÝ ČLOVEK NIE JE VŽDY STARCOM
Kráčame v roku 1982 . . . Tak rýchlo míňajú sa naše ro
ky ako perly medzi prstami, ako zrnká sv. ruženca. O rok
znovu sme starší, ale nebuďme starecký starší, len takí
pokročilí vekom. Nik nechce byť starcom, lebo starý vek
je ťarcha so svojimi slabosťami, chorobami, mnohými vrás
kami. Avšak keď naša duša je mladá a každoročne ne
starne, ale obnovuje sa v Pánovi, keď máme na starosti i
svojich blížnych, nielen seba samých, potom ten vek ne
bude pre nás bremenom, ale donesie so sebou akési us
kutočnenie, náplň plodného života.
V
normálnej, zdravej životospráve, staroba prináša so
sebou životnú múdrosť a rozvážnosť so zdravou morálkou,
múdrosť, ktorú získame životnými skúsenosťami a nevtlačí ju do našej hlavy škola. Najviac ľudí, ktorí cez desať
ročia sa učia, stanú sa učenými, ale nie bezpodmienečne
i múdrymi. Múdrosť nemožno sa naučiť, tú musíme získať
cestou Boha. Podľa apoštola Pavla je to jeden z darov,
ktorými nás obohatí Všemohúci.
Keď sa dožijeme vysokého veku a podívame sa do vlast
nej m'nulosti, nezaťažujme sa pocitmi, že sme náš život
premárnili a že mohol byť pre nás a pre mnohých veľmi
plodný. Trápiť sa nad tým, že to alebo ono v našej mi
nulosti sme mohli urobiť celkom ináč, je zbytočné. Skôr
majme radosť, že zavčasu sme si uvedomili svoje chyby a
ešte máme možnosť niečo napraviť, lebo čas je veľmi váž
ny činiteľ v našom živote. Pokiaľ sme mladí, myslíme si,
že máme čas všeličo dobre urobiť a s dvoma rukami „roz
sievame“ naše hodiny, dni a roky. Ku starosti s časom
začneme sporiť a usilujeme sa využiť ho v prvom rade v
prospech duševného života. Tento vlak nášho života ne
smieme zmeškať, lebo on nás vezie do večnosti. Zmeškanie
znamená pre nás večnú katastrofu.
Keď dôjdeme ta, kde sa stretneme s Pánom Ježišom, aby
sme vydali počet, ako sme využívali pre nás vymedzený čas,
aby sme nestáli s prázdnymi rukami, ako ten nájomník
s jedným talentom. Keď budeme žiť opravdivým kresťan
ským životom, nebude pre nás také horké sústo zostarnúť.
Keď už nebudeme môcť nič dobrého urobiť, budeme mať to
zadosťučinenie, že budeme vedieť svojim milým aspoň dob
rou radou pomáhať ako človek, ktorý správne žil a veľa
zažil, a má čo dobrého zo svojho duševného bohatstva pinou hrsťou a láskou rozdávať.
o. Magyar

SVÄTÝ MESIACA

Z jeho očí stiekali slzy . . .

Do stanú skočili spomenutí bojari a vrazili do Borisovho
tela svoje kopije. Prebodnutý mučeník padol na zem. Keď
BORIS A HEIB
ho ešte dobíjali, Juraj, Borisov sluha, padol na Borisovo
Velké kyjevské knieža Vladimír, ktorý nielen sám prijal
telo, aby ho sám kryl. Vrahovia aj jeho prebodli, odre
kresťanstva, ale aj pokrstil celú Kyjevskú Rus, vo svojej
zali mu hlavu a tiež pozabíjali ešte niekoľko sluhov, ktorí
starobe povolal k sebe svojich dvanástich synov a rozde
nepoutekali.
lil im svoju ríšu: Vyšeslavovi dal vládu vo veľkom Novgorode, Izjaslavovi v Polocku, Svjatopolkovi v Turove, Ja
Vrahovia zavinuli Borisovo telo do stanú, hódili ho na
voz a viezli do Vyšhorodu. Boris ešte dýchal. Stretli ich
roslavovi v Roštové. Keď Vyšeslav zomrel, veľký Novgorod
vojaci, ktorých vyslal Svjatopolk. Ked videli, že Boris ešte
dal Jaroslavovi a Roštov Borisovi, Hľibovi dal Múrom, Svjadýcha, jeden z nich mu prebodol mečom srdce. Tak knieža
toslavovi Drevľany, Vsevolodovi Vladimír, Mstislavovi 7muBoris ostatný raz vydýchol. Bola nedeľa 24. júla.
torokaň, Stanislavovi Smolensk, Sudislavovi Fskov a Brjačeslavovi Luck na Volyni.
Vrahovia, keď priviezli mŕtve Borisovo telo do Vyšhoro
Od krstu Vladimíra uplynulo dvadsaťosem rokov. Knieža
du, tajne ho pochovali v drevenom chráme svätého Bažila.
ťažko ochorel. V tom čase prišiel ho navštíviť jeho syn
Po zavraždení Borisa Svjatopolk rozmýšľal, ako by za
Boris, najmilšie jeho dieťa. Avšak došla správa, že na Rus
vraždil aj H ľib a.\Boris a Hľib boli synmi jednej matky. A
vpadli Pečenegovia. Vladimír bol smutný, že pre chorobu
rozhodol sa poslať Hľibovi odkaz:
nemôže vyjsť proti Pečenegom. Zavolal k sebe svojho mi
— Otec náš je veľmi chorý a volá ťa k sebe, chce ťa vi
lého syna Borisa, ktorého pri krste nazvali Romanom, odov
dieť. Príď urýchlene a s malým počtom vojakov.
zdal mu pod jeho velenie celé svoje vojsko a poslal ho
Hľib, ktorý bol otcovi veľmi poslušný, ponáhľal sa z
proti Pečenegom.
Muromu s niekoľkými vojakmi, aby zastihol otca nažive.
Boris na čele vojska vyšiel rýchlym pochodom proti Pe
Avšak v noci sa pod ním potkol kôň a zlomil si nohu. Pri
čenegom. Avšak Pečenegovia utiekli bez boja a Boris sa
tom si zranil nohu aj knieža Hľib a preto pokračoval v
vracal do Kyjeva. Utáboril sa na rieke Alte.
ceste na člne. Pri Smjadine vyšiel na breh, aby si odpo
Tam k nemu došla správa, že jeho otec, veľké knieža
Vladimír, zomrel v Berestove. V tom čase pri Som bol syn
činul.
.
Svjatopolk. Ten sa snažil zatajiť smrť kniežaťa, preto v
Medzitým novgorodskému kniežaťu Jaroslavovi prišla
správa z Kyjeva od sestry Predislavy, že ich otec Vladimír
noci tajne odviezol telo do Kyjeva a pochoval v Desatinnej
cerkvi.
zomrel a že Svjatopolk zavraždil brata Borisa. Jaroslav
Boris, keď počul správu o otcovej smrti, zaplakal.
ihneď poslal správu Hľibovi, aby nešiel do Kyjeva, lebo
otec už zomrel a Svjatopolk zavraždil Borisa a chce za
A medzi tým Svjatopolk svojvoľne zasadol na kniežací
stolec v Kyjeve. Rozhodol sa vyničiť všetkých bratov a byť
vraždiť aj jeho. Avšak správa už nezastihla Hľiba v Murosamovládcom celej Rusi. Aby získal obyvateľov Kyjeva na
me. Preto poslali správu za ním v nádeji, že ho správa
svoju stranu, rozdelil im veľké dary. Napriek tomu ich
zastihne v Smjadine, kde bude odpočívať na ceste.
srdcia si nezískal. A k bratovi Borisovi Svjatopolk poslal
Hľib zaplakal za otcom a bratom, avšak ešte po vypo
poslov:
čutí správy nestihol sa ani zamyslieť, ked priskočili vra
— Môj milý brat, chcem, aby medzi nami vládla láska.
hovia vyslaní Svjatopolkom, obkľúčili Hľiba a ich veliteľ
K tomu, čo ti už dal otec, pridám ti ešte iné kraje.
Horasir prikázal Hľiba zavraždiť. Zronený sa pozrel Hľib
Toto odkázal bratovi a sám, tajne v noci odišiel do Vyšna svojich vrahov a prehovoril:
horodu a zvolal tajnú radu vyšehradských bojarov: Putšu,
— Nezabíjajte ma, milí bratia, nezabíjajte ma! Čím som
Telca, Jeloviča a Ĺjaška:
ja urazil môjho brata a vás?
— Či ma podporíte? — spýtal sa ich.
Horasir kývol a Hľibov kuchár menom Torčin, ktorý stál
Bojari odpovedali, že sú hotoví položiť za neho aj svoje
za Hľibom, vytiahol meč, chytil knieža za hlavu a vrazil
hlavy.
mu nôž do hrdla, a prerezal ho.
— Nikomu nič nehovorte, choďte a zabite môjho brata
Bol pondelok, piaty deň mesiaca septembra.
Borisa! — prikázal.
Mŕtve Hľibovo telo vrahovia zatiahli medzi kríky, neďa
Títo sa vydali v ústrety Borisovi.
leko od miesta vraždy, privalili ho kladmi a prikryli
Medzi tým k Borisovi, ktorý sa utáboril na Alte, prišli
chrastím.
bojari z Kyjeva a vyzvali ho, aby s vojskom vtiahol do
Vtedy vyrazil so svojím vojskom proti Svjatopolkovi brat
Kyjeva a zaujal otcov stolec.
Jaroslav, novgorodské knieža. Svjatopolk sa spojil s Po
— Veď všetko vojsko tvojho otca je s tebou, knieža!
liakmi a Pečenegmi, avšak v boji bol porazený. Posledný,
— Nie, ja nezodvihnem ruku na staršieho brata! — od
rozhodujúci boj bol na mieste, kde Svjatopolk zavraždil
vetil Boris — veď on je mi namiesto otca, — dodal.
Borisa. Svjatopolk viedol na Kyjevskú Rus Pečenegov a
Keď to počuli bojari a vojsko, nechali ho a pri Borisovi
Jaroslav na neho čakal na Alte, na mieste vraždy Borisa.
ostalo len niekoľko sluhov. Borisovo vojsko nemohlo jeho
Pred bojom, keď stál na mieste, kde bola preliata Bori
slová pochopiť. Pre nich bolo hanbou prežiť svoje zavraž
sova krv, Jaroslav v slzách sa modlil:
dené knieža, preto ho nechali a odišli.
— Krv mojich bratov volá zo zeme k Tebe, Vládca, môj
A Boris sa pripravoval na cestu k bratovi Svjatopolkovi.
Pane, Bože. Modlím sa k Tebe, všemohúci Stvoriteľ a Sudca
Chcel sa mu pokloniť a vzdať mu úctu ako najstaršiemu
spravodlivý, pomsti krv tých spravodlivých, ako si pomstil
bratovi a veľkniežaťu. Vtedy k nemu prišiel akýsi vojak
krv Ábelovu na Kainovi, aby viac neprelieval krv bratskú
so správou, že Svjatopolk ho chce zavraždiť a že vrahovia
a kresťanskú . . .
už sú na ceste. Boris nechcel tomu veriť, pretože sa ni
A potom sa knieža obrátil k svojim zavraždeným bratom:
čím neprehrešil proti Svjatopolkovi a tiež neveril v takú
— Moji svätí bratia, Boris a Hľib, pomôžte mi v boji s
bratovu zlobu. Avšak keď správa počul, veľmi zosmutnel.
pyšným vrahom!
Bola sobota a on vošiel do svojho stanú a začal sa mod
Potom sa postavil na čelo svojho vojska. Vychádzalo
liť.
slnko, bol piatok.
V
nedeľu vstal veľmi skoro a prikázal kňazovi, aby za
Nastal boj, ktorý vtedajší kronikári nazvali strašným.
čal slúžiť utiereň a sám sa tiež modlil utiereň. A vyšeBoj trval celý deň, až k večeru Jaroslav úplne porazil voj
hradskí bojari sa tej noci priblížili k táboru a počas
ská Svjatopolkove a ten, keď videl, že jeho vojsko je po
utierne stáli vedľa stanú, počúvajúc, ako Boris spieva utie
razené, utekal do Poľska. Z Poľska utekal ďalej do Čiech.
reň. Borisovi povedal sluha, že vrahovia už sú pri stane.
Zdalo sa mu, že ho už doháňajú, strach ho hnal vždy ďa
Vtedy sa Boris začal ešte vrúcnejšie modliť.
lej, utekal a u te k a l. . . Na úteku ochorel a zahynul. Ďa
Kňaz a sluha, keď videli nepokoj na Borisovej tvári,
leko v cudzine . . .
zosmutneli:
Tak až po štyroch rokoch mohol Jaroslav, ked zasadol
— Milý náš pane! Nechcel si sa protiviť bratovi z lásky
v Kyjeve, priviezť do Kyjeva Hľibovo telo. Po štyroch ro
K ristovej. . .
koch telo ostalo neporušené. Pochovali ho vo Vyšhorode,
A Boris sa postavil pred Kristovu ikonu. Sluhovia počuli
v chrám e sv. Bažila. Položili ho vedľa brata Borisa.
jeho modlitbu:
Pán Boh začal oslavovať Božích spravodlivých Borisa a
— Pane Ježišu Kriste, ktorý si prišiel na zem, aby si spa
Hľiba zázrakmi na ich hrobe. Tým ukázal, že ich započítal
sil ľudí a ktorý si sa dal ukrižovať za naše hriechy, daj
do Zboru svätých. Kyjevské kniežatá vybudovali nad hro
mi silu pre Tvoje meno preniesť toto utrpenie, ktoré nie
bom mučeníkov nový chrám, spočiatku drevený, potom veľ
od nepriateľov, ale od brata prijmem, ako nevinný a jemu
kolepý kamenný.
tento hriech nezapočítaj. . .
(Pokračovanie na 16. str.)

(Pokračovanie z 1. str.)
Z prvokresťanského obdobia sa nám nezachovali presné opisy
a objasnenia Služby Božej. Z tých čias máme len príležitostné
poznámky v spisoch Apoštolských Otcov. Tak o najstarších mod
litbách Služby Božej a o slávení nedele sa píše v spise Didaché
— Učení 12 apoštolov. Potom sv. Justín (+166) mučeník vo svo
jej Apológii (r. 150) opísal priebeh Služby Božej. Najstaršie ob
jasnenie Služby Božej nám zanechal sv. Cyril Jeruzalemský
(+386), patriarcha. Službu Božiu objasňu-je vecne, avšak krátko,
pretože spis napísal ako poučenie pre katechumenov, veriacich
prihlásených na krst. Tak isto krátko objasňuje Liturgiu sv. Am
bróz (+397) vo svojej Katechetike. Jeden z dôvodov, že Služba
Božia bola málo objasňovaná bol ten, že liturgickým jazykom
bola gréčtina a táto reč vtedy bola rečou živou, ktorej veriaci
rozumeli, takže čo sa týka textov nebolo potrebné vela vysvet
ľovať.
Potom do liturgie bola uvedená reč latinská, ktorá sa stala ne
zrozumiteľnou, preto sa na Západe začalo zjavovať viac spisov,
v ktorých sa vysvetľovala liturgia. Avšak výklad liturgie bol mys
tický, alegorický, symbolický, čo je charakteristickou značkou
celého stredoveku. Toto bolo v latinskom obrade.
Podobnými smermi objasňovanie liturgie išlo aj na Východe.
Tak sv. Maxim Vyznavač (+662) hľadal v obrade Služby Božej
zmysel mystický: Služba Božia so všetkými jej obradmi je po
vznesením človek zo zemskej sféry k nebesiam, k Bohu. A potom
sa rozšírila ešte metóda symbolického vysvetľovania Služby Bo
žej. Tak sv. Germán, (+740) konštantinopolský patriarcha, vy
svetľuje liturgiu ako symbolickú chronológiu Kristovho života na
zen^i, Jeho smrti a vzkriesenia. Služba Božia vo svojich obradoch
— to je symbolické znázornenie všetkých dôležitejších udalostí
zo života Ježiša Krista. Avšak niekedy tu dochádzalo až do k ra j
ností, až k zveličovaniu, takmer násilne sa vyhľadávali symboly,
aby každý pohyb a úkon kňaza niečo znamenal.
Iní bádatelia odhodili všetky neprirodzené a vykonštruované
symbolistické vysvetľovania a objasňovali Službu Božiu vhĺbe
ním sa do jej modlitieb a obradov. Na Službu Božiu sa pozerali
ako na organický modlitebný celok. Teda obrátili pozornosť na
jej t e x t y . Pred tým sa pozeralo viac na vonkajšie obrady a ce
remónie. A oni sa vhlbujú do obsahu prekrásnych modlitieb litur
gie. Vysvetľujú modlitby. Zásadne odhadzujú symbolistickú me
tódu vo vysvetľovaní Služby Božej, lebo symboly nie sú s modlit
bami v žiadnom organickom zväzku.
Tak povstala veľká literatúra o liturgii, ktorá je dnes už veľmi
rozsiahla. A tu pripomenieme, že aj v našej eparchii boli vý
znamní liturgisti, ako Joanikij Bazilovič (+ 1821), rodák z far
nosti Hlivištia, igumen rehole sv. Bažila Veľkého na Cernečej ho
re pri Mukačeve, Alexander Duchnovič (+1865) kanonik prešov
skej eparchie, Eugen Fenczik ( +1901) kňaz mukačevskej eparchie,
dr. Alexander Mikita (+1910) profesor teológie v Užhorode, ro
dák z farnosti Nižná Rybnica (okres Michalovce), Simeon Sabov
(+1930) kanonik mukačevskej eparchie a rektor Teologickej
akadémie v Užhorode,’dr. Mikuláš Russnák (+ 1954) kanonik pre
šovskej eparchie a profesor Teologickej fakulty v Bratislave, dr.
Dionýz Ňáradi (+1940) biskup, bývalý administrátor prešovskej
eparchie. Všetci napísali vo svojom čase cenné liturgické knihy.
V akom smere budeme my objasňovať Službu Božiu? Zásada
Cirkvi je táto: „Nemodlite sa na Službe Božej, ale modlite sa
Službu Božiu!“ V tomto zmysle budeme objasňovať po čiastkach
Službu Božiu. Naším cieľom nie je dať vedeckú prácu o rôznych
stanoviskách jednotlivých autorov od čias poapoštolských do na
šich čias, ale dať základné vedomosti o Službe Božej v je j jed
notlivých častiach pre našich veriacich, aby Službu Božiu rozu
meli, na nej sa duchovne posilňovali, milovali ju a z nej bohatli
Božou milosťou. V zásade zavrhujeme podrobnú symboliku. Dr
žíme sa historického objasnenia obradov a modlitieb Služby Bo
žej, pôvodného zmyslu obradov a podáme výklad modlitieb. Na

(Dokončenie z 1. str.)
vojom kresťanstva rozvíja sa i ma
riánska úcta po celom svete, medzi
všetkými národmi.
„Jestvuje nejaká iná biblická osob
nosť, ktorá by si bola zaslúžila, bez
odporu, také silné pochvaly?“ — pý
ta sa významný francúzsky mariológ
René Laurentin (Stručný výklad o
Panne Márii). Preto mariánska úcta
nie je výmyslom neskorších storočí,
ale kto má trochu dobrej vôle, vidí a
pozná, že siaha až k samému počiat
ku kresťanstva, že pôvodcom tejto
úcty je sám Boh, že je to Božia vôľa,
aby Panna Mária bola uctievaná a
velebená. Evanjelium — to je pra
meň, z ktorého vyviera mariánska
úcta a rozlieva sa po všetky storo
čia.
Naša liturgia takto velebí Pannu
Máriu: „Dôstojné je zvelebovať ťa,
Bohorodičku, vždy blahoslavenú a
nepoškvrnenú i Matku Boha nášho.
Čestnejšia si ako cherubíni a nepo
rovnateľne slávnejšia ako serafíni,
bez poškvrnenia si porodila Boha
Slovo. Ako opravdivú
Bohorodičku
ťa zvelebujeme“ (Dostojno j e s ť ...) .
Slová Panny Márie, ktoré znejú ako
proroctvo, postupne sa plnia v deji
nách. Všetky plnia poslušne túto
predpoveď. Svedčia o tom chrámy,
sochy, obrazy, ktoré sú ako „litánie
z kameňa“, rozhodené po celom
zemskom povrchu. Svedčia o tom li
terárne a hudobné diela, zrodené v
dušiach veľkých ľudí. Svedčia o tom
nespočetné piesne, ktoré vychádzajú
z úst kresťanov. Svedčia o tom mno
hé modlitby, v prvom rade sv. ru
ženec, ktorý je u horlivých kresťa
noch vysoko cenený ako „mariánsky
žaltár“, prístupný každému veriace
mu srdcu.
A tak teda celá Cirkev, rozšírená
dnes po všetkých svetadieloch zvoní,
spieva a modlí sa jednými ústami,
jedným obdivom, jednou úctou — z
ktorej vyrastá mohutný, nadšený
hymnus,
chvála — k „požehnanej
medzi ženami“ . . . V Ain Karim, na
mieste, kde Matka Božia vyspievala
hymnus „Zvelebuje moja duša Pána“,
sú tabuľky s textom tohto hymnu v
mnohých jazykoch“ (KN 1980, 3 4 )....
A tak, ako hovorí koncil, „Márii,
presvätej Božej Matke, ktorá mala
účasť na Kristových tajomstvách, mi
losťou Božou po Synovi povýšenej
nad všetkých anjelov a ľudí, Cirkev
právom preukazuje osobitnú úctu . . “
(Lum. gent., 66).
A čo dnešná doba?
Bronzovú sochu Panny Márie Pom ocn'ce kresťanov, ktorú Svätý Otec
požehnal pri všeobecnej audiencii r.
1979, dopravili vrtuľníkom na vrchol
Monte Tiberio na ostrove Capri. So
cha je štyri a pol metra vysoká a
váži 11 metrákov (KN í 979, 37).
Teda i takýmto spôsobom možno si
uctiť Pannu Máriu, Matku nášho Bo
ha. Podstatné je, aby sme si ju uctili
a velebili svojím životom. V našom
živote je dosť mariánskej úcty. Snaž
me sa, aby v ňom bolo aj viac ma
riánskeho života — a v ňom, aby
bola Panna Mária, Matka nášho Bo
ha a Spasiteľa, slávená a blahosla
vená.
František Dancák

NEDEĽA CHORÉHO
V
dnešnú nedeľu nás sv. evanje
lista Ján privádza čítaním z Písma
svätého na židovský sviatok do Jeru
zalema (5, 1). Aký to bol sviatok,
presne nám neuvádza, ale s pravde
podobnosťou sa považuje za Paschu
alebo izraelské Zelené sviatky, ba
dokonca i za sviatok Stánkov (vysvetl. NZ).
Nás však zaujíma prítomnosť Je
žiša Krista na tomto sviatku a tiež
zázrak, ktorý tam urobil.
Vieme dobre, že vyplnením Kris
tovej lásky bolo Jeho nekonečné mi
losrdenstvo. Milosrdenstvo, ktoré ne
poznalo hraníc, neviazalo sa na oso
bu, ba ani na postavenie druhého.
Peyramale bol duchovným v Lurdoch a bol známy svojím ochotným
milosrdenstvom. Ked raz odovzdával
chudobnému svoj teplý sveter, ktorý
si bol práve kúpil, vyčítala mu jeho
domáca:
— A či nevystačí tomu chudobné
mu starý sveter, trocha obnosený, v
ktorom ste chodili doteraz?
A kňaz jej odpovedal:
— Veď ten chudák je zaodetý iba
starými handrami. A ja mu mám do
toho bohatstva doložiť ešte ďalšie
handry? Keď chceme dačo darovať
chudobným, nech je náš dar podob
ný darom troch kráľov. Nech je bo
hatý, nezištný, daný s láskou. Nech
sa
v dare vidí, je s ním spojený,
pretože ním chceme uctiť Krista,
ktorého chudobný predstavuje.
Pravé Kristovo milosrdenstvo to je
súcit, ktorý máme mať so svojím
blížnym v jeho bolesti, chorobe, bie
de, nešťastí a utrpení. To je súcit,
ktorý máme prežiť vlastným stelesne
ním Božieho prikázania:
„Milovať
budeš svojho blížneho ako seba sa
mého“.
Na súcit lásky Spasiteľ poukazuje
ako na dôležitého činiteľa pri posled
nom hodnotení človeka: ,',Bol som
hladný . . . , smädný . . . pocestný . .
atď. (Mt 25, 31—46).
Ked prišli Jánovi učeníci ku Kris
tovi, ten im ako na odkaz hovorí:
„Choďte k Jánovi a oznámte, čo ste
počuli a videli! Slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sa očisťujú, hlu
chí počujú, mŕtvi vstávajú a chudob
ným sa hlása evanjelium . . . “ (Mt 11,
4—5).
To sú tie prostriedky Božej lásky,
Božieho poslania, ktoré mali vniesť
do života ľudí a celého sveta preme
nu. Nimi by sme mali žiť a prekypo
vať na ceste k Bohu.
S týmto cieľom prichádza Kristus
aj k rybníku, ktorý sa volal Betesda.
Betesda boli to akési verejné kúpele,
ktorých liečivá sila nebola prirodze
ného pôvodu. Teda niečo podobné
ako dnešný Lurd. (Vysvetl. NZ).
Kristus akoby práve tu chcel svojou
prítomnosťou zdôrazniť hlavný cieľ
svojho poslania — lásku v milosrden
stve k blížnemu a vo vyliečení cho
rého.
Keby ľudstva pochopilo Kristovu
lásku. Jeho milosrdenstvo, ktoré by
hrialo, aby sme pocítili účinky jeho
tepla. Modlime sa, aby duch Kristo
vej lásky prenikal naše srdcia, a vy
korenil všetko zlo zo sveta.

nesprávnosti vysvetľovania v minulosti ukážeme len v skutočne
krikľavých prípadoch, kde treba zmeniť názor a myšlienku u ve
riacich, ba i u kňazstva. Zo symboliky ponechávame to, čo sku
točne patrí k Službe Božej, pretože veľa všelijakých symbolov
bolo len „vynájdené“, aby Služba Božia bola plná sytnboliky.
Každá, aj najmenšia ceremónia bola vysvetľovaná symbolicky
podľa schopností autora. Bolo to „módne“ tak v západnom, ako
i vo východnom obrade.
Toto naše stanovisko zaujímame na základe vedeckých bádaní
v liturgike, ktoré Službu Božiu vysvetľujú na základe jej histo
rického vývoja a bezprostredného významu modlitieb a obradov.
Samozrejme, že tieto vysvetlenia nebudú široké, aby nesťažovali
a nerozťahovali látku, avšak budú vecné a prístupné.

<

Názov Služby Božej: Liturgia či — Služba Božia?
V apoštolských časoch Služba Božia mala názov „lámanie chle
ba“ (Sk 2, 42), alebo „večera Pánova“ (1 Kor 11, 20). Najstarší
cirkevní Otcovia (ako sv. Ignác, sv. Justín, sv. Irenej a Origenes)
ju nazývali „Eucharistia — Vďakyvzdanie“, iní cirkevní Otcovia,
ako Klement Alexandrijský termínom „Liturgia“ Liturgia (heteja
lejturgia) — je pojem zložený z dvoch gréckych slov: „Leiton —
verejný (od „laos“ — ľud), a „ergon“ — služba, úkon“. Teda
slovo „liturgia“ znamená „službu“ a pretože tu je reč o službe
Bohu, nazýva sa „Služba Božia“. Teda počnúc od 4. storočia slovo
„liturgia“ sa stalo technickým výrazom pre eucharistickú obetu,
pre Službu Božiu. Avšak potom pod slovem „liturgia“ začali sa
rozumieť aj všetky verejné bohoslužby v Cirkvi. Preto z dôvodov
presnosti veci správny názov eucharistickej obety v našom ob
rade má byť „Služba Božia“ a nie liturgia, pretože pod slovom
„liturgia“ liturgisti rozumejú všetky verejné bohoslužby Cirkvi.
V západnom obrade v 6. storočí sa zaužíval názov „Missa“, čo
znamenalo „prepustenie“ (od slova dimissio — prepustenie). Až
od 16. storočia sa aj v západnom obrade znovu ujalo slovo „li
turgia“ ako názov pre posvätné verejné bohoslužby, avšak pre
našu Službu Božiu ostal v západnom obrade názov „Missa“. La
tinské slovo „Missa“ slovanské národy si prispôsobili k svojej
yreči. Tak Česi ju nazvali „mše“, Slováci „omša“. Pod týmto slovpm treba rozumieť „svätú obetu“.
Predobrazy Služby Božej v Starom zákone
Človek bol vnútorne presvedčený, že znak svojej závislosti na
Bohu je povinný prejaviť navonok nejakým skutkom. Konal to
tak, že určitú vec alebo zviera daroval, čiže obetoval Bohu, a to
obyčajne spálením. Tak dokazoval svoju oddanosť Bohu a uzná
val tým Boha za svojho najvyššieho Pána. Konal obetu okrem to
ho z vedomia hriešnosti. Človek si bol vedomý, že za svoje hrie
chy proti Bohu si zaslúži trest. Prinášal vtedy obetu ako zadosť
učinenie za svoje hriechy.
Obety v Starom zákone boli krvavé a nekrvavé (zvieratá, mú
ka, olej, víno, kadidlo). Avšak starozákonné obety boli len pred
obrazmi novozákonnej obety.
Predobrazy novozákonnej obety boli: qbeta Ábela, Abraháma,
Melchizedecha, paschálny baránok.
Á-bel, ktorého pre príjemnú obetu zabil vlastný brat, je pred
obrazom Spasiteľa. Abrahámova obeta je tiež predobrazom novo
zákonnej obety. Ako Abrahám nešetril svojho milovaného syna,
tak aj Otec nebeský nešetril svojho jednorodeného Syna, ale ho
obetoval za nás. A ako Izák si niesol poslušne drevo na vrch, na
ktorom mal byť obetovaný, tak aj Ježiš Kristus poslušne niesol
drevo kríža na Golgotu.
Obeta Melchizedecha je výrazným predobrazom novozákon
nej obety, lebo na znak vďaky obetoval Pánu Bohu chlieb a ví
no. „Ty si kňaz naveky podľa rádu Melchizedechovho“ (Ž 109).
To znamená: nie podľa obradu židovských kňazov, ktorí priná
šali krvavé obety zvierat, ale podľa Melchizedechovho, ktorý
obetoval chlieb a víno. Sám Ježiš Kristus vzťahoval tento žalm na
seba (Mt 22, 44).

A konečne obeta baránka: keď Izraeliti mali odísť z egyptské
ho otroctva, vtedy Boh rozkázal Mojžišovi, aby každá rodina za
bila baránka a jeho krvou pokropila dvere domu a tak budú za
chránené ich prvorodené deti od smrti. Potom majú jesť baránka,
ktorého upečú v celosti a kosti mu nezlámu a budú pripravení na
cestu. Táto noc oslobodenia z otroctva bola u Izraelitov prvou
Paschou, ktorú potom každý rok slávili a jedli veľkonočného ba
ránka. A tento paschálny baránok sa tak stal predobrazom náš
ho Spasiteľa, ktorého krvou sme zachránení od večnej smrti a
ktorému na kríži nepolámali kosti, ako to výslovne spomína apoš
tol — evanjelista Ján (19, 36).
Všetky tieto starozákonné výjavy znázorňujúce predobrazy no
vozákonnej žertvy sú namaľované v našich chrámoch v oltári na
troch stranách prestola. Pozrite sa na nich.
V Starom zákone Pán Boh presne určil Mojžišovi, ako má za
riadiť verejnú úctu voči Bohu, bohoslužbu a obetné úkony, ktoré
boli predobrazom novozákonnej obety.
Obety v Starom zákone boli len prípravou, predobrazom novo
zákonnej obety, obety kríža a obety Služby Božej, ktorú prinesie
sám Syn Boží, Ježiš Kristus. Starozákonný prorok Malachiáš o
tom takto napísal: „Nemám zaľúbenie vo vás — hovorí Pán zástu
pov — a neprijmem obetu z rúk vašich. Lebo od východu slnka
až po západ veľké je moje meno medzi národmi a na k ažd om
mieste budú obetovať, prin ášať m enu m ôjm u, a to obetu čistú, le
bo veľké je meno moje medzi národmi — hovorí Pán zástupov.“
(Mal 1, 10—11).
A tú „obetu čistú“ prvý priniesol Bohu Ježiš Kristus a od toho
času ide vekmi.

A PO ŠTO LSK Í OTCOVIA
List Diognetovi
Autor Listu je neznámy. List je adresovaný istému Diognetovi,
možno stoickému filozofovi a učiteľovi cisára Marka Aurélia. Je
to odpoveď na tri otázky, ktoré pohan položil svojmu kresťan
skému priateľovi: 1. Akým spôsobom kresťania uctievajú Boha,
2. Ako sa prejavuje kresťanská láska, 3. Prečo kresťanské nábo
ženstvo prišlo na svet tak neskoro. — Neznámy autor poukazuje
v odpovedi toto: Dokonalé poznanie Boha nemá človek sám zo
seba, ale bolo mu zjavené; Kristus je vlastný, jednorodený Syn
Boží, je nesmrteľný, je Vládca a Sudca, bol na počiatku, prijal
ľudské telo a Božie tajomstvo hlásal svojim apoštolom; cieľom
vtelenia bola Jeho obeta na kríži za naše hriechy,; len on mohol
priniesť za ľudstvo zmiernu obetu. Ľudská prirodzenosť pozostá
va z tela a duše. Cirkev je pokračovateľkou Krista.
Uvedieme niektoré časti z Listu, lebo hovoria aj k nám:
„Veľmi šľachetný Diognet,
vidím, že sa úprimne snažíš poznať vieru kresťanov. Prosím
Boha, aby mi dal milosť vysvetliť ti ju tak, aby si, ak to vypoču
ješ, stal sa lepším.
Vy nazývate bohmi to, čo ste urobili z kameňa, dreva, kovu, čo
nemá moc, je slepé, bez ducha, bez citu, bez pohybu. Toho ste
otrokmi, tomu sa klaniate. Nenávidíte kresťanov preto, že niečo
podobného nepovažujú za bohov.
Kresťania sa neodlišujú od ostatných ľudí ani pôvodom, ani
rečou, ani spôsobom života. Ich učenie nie je výsledkom premýš
ľania zvedavých ľudí. Kresťania žijú v mestách helénskych a bar
barských, v odievaní a stravovaní prispôsobujú sa domácim zvy
kom. Čo sa týka života, dávajú neuveriteľný príklad vzorného ži
vota. Ženia sa ako ostatní, rodia deti, avšak narodené deti ne
odhadzujú. Majú telo, avšak nežijú podľa želania tela. Žijú na ze
mi, avšak bývajú v nebi. Všetkých milujú, a všetci ich prenasle
dujú. Nepoznajú ich a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich, a oni
dostávajú život. Žobrú, a predsa mnohých obohacujú. Všetko od
nich berú, a všetkého majú dostatok. Pozbavujú ich cti, a toto je
ich oslavou. Ohovárajú ich, a oni dávajú dôkaz svojej spravodli-

Verme, že Kristovým milosrden
stvom «zavládne Jeho Duch nad nami,
dá nám posilu, aby sme potom mo
hli vydávať svedectvo o Jeho veleb
nosti (Mt S, 16).
Pavol Dancák
ROZMAZNANÝ
Petrik bol chlapec s usmievavou
tvárou. Bol Jedináčikom a bol ma
mičkiným pokladom. Všetko mu do
priala, čo si zažiadal. Všetko mu do
volila, a{ to, za čo by ho bola mala
potrestať. Nad jeho chybami sa za
smiala a hľadala výhovorky, ktorými
by ich zahladila. Snažila sa, aby sa
o nijakom jeho priestupku nedozve
del otec, ktorý bol prisny a správa
nie jeho ženy voči synovi sa mu ne
pozdávalo.
Raz zbadal ako Petrík tĺkol suse
dovho Mirka hlava—nehlava. Mirko
bol mladši a slabší, plakal a chcel
utiecť, ale nemohol sa mu z rúk vy
maniť. Petríka to zrejme tešilo a
mlátil ho, koľko vládal.
— Dáš mu pokoj, — skričal roz
horčený otec.
Petrik prestal a prestrašene i pre
kvapene sa pozrel na otca.
— Predo si ho bil? — spýtal sa
otec s tvrdým výrazom tv áre..
Petrík mlčal.
— Čo ti urobH? — znela ďalšia
otázka.
— Nič, — odvetil nesmelo synček.
— Nuž, keď ty si ho za nič tak
tĺkol, čo si zaslúžiš ty? — spýtal sa
ho zas otec a už mu aj vylepil nie
koľko faciek.
Chlapec sa rozreval a chcel bežať
žalovať mamičke.
— Nie, nie — riekol otec, chytil
ho za ucho — ja ťa k nej zavediem.
Keď ho matka takto zbadala, za
lomila rukami a spustila na muža:
— Ty otč'm, nie otec. Nemáš k
tomu dieťaťu štipku rodičovskej lás
ky. Vedieš ho ako vraha. Veď čože
muž jej vyložil, ako Petrík nič pre
nič zmlátil susedovho Mirka.
Keď dokončila svoje lamentovanie,
muž jej vyložil ako Petrik nič po nič
zmlátil susedovho Mirka.
— Ale či ho zabil, alebo mu do
lámal ruky, nohy? Ty robíš nič pre
nič koméd:u, žeby si sa mal hanbiť.
Chlapec rástol, až študoval na
strednej škole v meste. Otec vždy mal
výhrady proti jeho správaniu, ale
matka to zahladila. Usilovala sa ho
uchlácholiť tým, že až bude dospe
lý, bude mať lepší rozum, Petrov roz
marný život vyžadoval značné penia
ze. Bál sa ich pýtať od otca. Matka
mu ich dávala potajomky. Povedala
mu, aby napísal, keď potrebuje pe
niaze, ale list aby adresoval jej ses
tre Betke, ktorá ho jej doručí tak,
aby sa otec o tom nedozvedel. Ale
otec sa predsa dozvedel. Stretol ho
poštár, ktorý na liste zbadal meno
Petra ako odosielateľa a automatic
ky ho dal Imrovi bez prečítania ad
resáta. V liste Peter ďakoval za pe
niaze, ktoré mu matka zaslala a
pros’l ďalšie. Otec dal list manžel
ke s poznámkou:
■*— Uvidíš, kde to s tým našim sy
nom dotiahneš.
Pozrela sa na manžela udivená a
prestrašená. Nezmohla sa na slovo a
bola rada, že nedobiedzal ďalej.

Peter pomaly končil Štvrtý rok
strednej školy, o pár mesiacov mal
maturovať. Prišiel raz domov, kde ho
rodičia s radosťou prijali. Veď o
inom nehovorili, než o jeho maturite.
Na vysokú školu si netrúfal a nemal
ani väľu. Nenahovárala ho ani m at
ka. Bola šťastná, že bude mať matu
ritu.
Navečerali sa, porozprávali a rozi
šli sa. Rodičia šli do spálne, Peter do
svojej izby. Minula asi hodina, čo si
ulahli. Peter bol presvedčený, že ro
dičia tuho spia. Ale mýlil sa. Matka
už síce spala, ale otec akosi nemohol
zaspať. O chvíľu počul ako pes celou
silou breše. Otvorila sa brána, vy'behlo auto na ulicu.
Vyskočil z postele a bežal do Pet
rovej izby. Ale po Petrovi ani chýru.
Chytro sa obliekol, vybehol na dvor,
rozsvietil a vidí, že garáž je otvore
ná, ale prázdna. Brána do dvora je
tiež otvorená a pes až skučí, akoby
chcel niečo dôležitého povedať. Be
žal do spálne, zobudil manželku a
riekol jej, že Peter utiekol autom.
Rozospaná žena pozerala na neho
nechápavo a nedôverčivo. Napochy
tro sa obliekala a bežala do Petro
vej izby a tam ozaj o ňom ani slychu. Ponáhľala sa na dvor a našla
všetko, ako jej manžel povedal.
— Čo teraz? — spýtal sa bezrad
ne manžel — musím to hlásiť VB.
A už sa poberal k telefónu.
— Maj rozum, — skričala zúfalá
matka — vlastné dieťa by si zažalo
val? Uvážil si, aké by to mohlo mať
pre neho následky? — a bežala k
telefónu, aby mu v tom zabránila.
— A čo myslíš ty? — spýtal sa
jej manžel.
— Nič. Má dosť peňazí, ja som naposielala. Chce zažiť menšie dobro
družstvo, až sa mu peniaze minú,
vráti sa sám.
— Je neskúsený šofér. Čo ak ha
varuje a dokaličí sa alebo zabije? —
namietal manžel.
Pozrela na neho ustrašene, z očí
sa jej prihovárala neistota.
— Azda len nie, — povedala vá
havo.
Ale on pokračoval:
— Pred mestom je cesta prekopaná. Upozorňujú na to tabule pri ces
te a pred miestom, kde J e cesta prekopaná, je len drúčok. Čo ak to ne
zbadá, vrúti sa do priehlbiny a dodrúzga sa?
Tvár sa jej zmenila v jediný výraz
veľkého strachu. Povedala: Volaj,
hneď volaj.
Zavolal. Udal číslo auta i jeho fa r
bu. VB čochvíľa bola v činnosti. Na
šla ho v okresnom meste. Predbehla
iio, člen VB vystúpil a ukázal mu
zastav'ť. Peter to videi, ale nereago
val. Nastalo naháňanie. Prenasledo
vali ho dve autá VB. Zabočil do úz
kej uličky. Jedno auto ho predbehlo
po susednej ulici a postavilo sa mu
do cesty. Až teraz zastavil.
Výsledok: nedovolili mu maturo
vať.
Otec sa spýtal ženy Helenky:
— A teraz?
Pokrčila bezradne plecom.
Rodičia, čo ozaj milujú svoje deti,
nesmú ich rozmaznávať. Ale majú
ich viesť k poctivému životu a usi
lovnej práci. __
Dr. Ján Bubán

vosti. Zlorečia im, a oni žehnajú. Ubližujú im, a oni to považujú
za česť. Keď činia dobrodenie, trestajú ich ako zločincov. Ked
ich trestajú, radujú sa, akoby znovu dostávali život. Tí, ktorí ich
nenávidia, nemajú žiaden dôvod k nepriateľstvu.
Ako je duša v tele, tak sú kresťania vo svete. I kresťania žijú
v pominuleľnom svete, avšak očakávajú v nebesiach nesmrteľ- j
nosť.
Ako som povedal, ich učenie, ktoré veľmi starostlivo strážia,
nie je zo sveta, ani pominuteľné, ani im nebolo dané ľudské ta
jomstvo. Sám Vládca a Stvoriteľ všetkého neviditeľný Boh, zoslal
z nebies medzi ľudí pravdu a sväté nedosiahnuteľné Slovo a vlo
žil ich do sŕdc. Neposlal ľudom akéhosi služobníka, či anjela,
poslal samého Stvoriteľa všetkého . . . Z dobrotivosti a lásky ako
Kráľ poslal Syna Kráľa, poslal ho ako Boha, poslal ho k ľudom
ako človeka. Poslal ho, lebo chcel zachrániť, presvedčovať, nie
nútiť násilím. Lebo Boh násilie nepoužíva. Poslal ho, pretože vo
lá a neprenasleduje. Poslal, pretože miluje, nesúdi. Nevidíš, ako
kresťanov hádžu zverom, aby zapreli Pána, a nie sú premožení?
Nevidíš, že čím viac sú trestaní, tým viac ich pribúda? To nie
je z ľudskej moci, to je Božia sila. To je dôvod jeho príchodu.
Kto z ľudí vôbec vedel, kto je Boh, dokiaľ neprišiel? Nikto
z ľudí Boha ani nevidel, ani nepoznal, avšak On sám sa zjavil.
Zjavil sa skrze vieru, ktorá jediná môže Boha vidieť. Boh Vládca
a Stvoriteľ všetkého, ktorý všetko stvoril a usporiadal, nebol k
ľuďom len láskavý, ale i zhovievavý. On bol, je a bude vždy ten
istý. On je úprimný, dobrý, nehnevá sa, je pravdivý, jedine on je
dobrý. — Keď sa navŕšila naša neprávosť a keď sa celkom jasne
ukázalo, že ako odmena za to nám hrozí trest a smrť, vtedy pri
šiel čas, keď sa Boh rozhodol zjaviť svoju lásku a moc. Aká je
to nesmierna dobrota a láska Boha k ľuďom! Sám vzal na seba
naše hriechy a ako výkupné dal za nás svojho Syna. Chcel, aby
sme uverili jeho láske, aby sme ho pokladali za živiteľa, otca,
učiteľa, radcu, lekára, za rozum, svetlo, slávu, silu, život.
Ak ty si zamiluješ Boha, budeš sa snažiť napodobiť jeho lásku.
Nečuduj sa, že človek môže napodobiť Boha. Môže, ak chce. Utlá
čanie blížnych, snaha potlačiť slabších, obohacovanie, ani násilie
na slabších nerobí človeka šťastným. Avšak kto pomáha blížnym,
kto chce prejavovať dobro slabšiemu, kto od Boha prijaté dary
delí núdznym, ten napodobuje Boha. Vtedy uvidíš ešte na' zemi,
že Boh v nebesiach riadi svet ako nejakú obec. Vtedy budeš mi
lovať a obdivovať tých, ktorých trestajú za to, že nechcú zaprieť
Boha. Až poznáš skutočný nebeský život, keď pohŕdneš tým, čo
mu sa hovorí smrť, keď sa začneš báť skutočnej smpti, priprave
nej odsúdeným do večného ohňa, vtedy budeš odsudzovať klam
stvo a podvod sveta. Ten oheň bude večne trestať odsúdených.
Vtedy budeš- obdivovať tých, ktorí pre spravodlivosť podstúpili
pominuteľný oheň a budeš ich velebiť, keď poznáš ten večný
oheň.
Nesnažím sa ťa naslepo prehovoriť. Ako žiak apoštolov som
učiteľom. To, čo mi bolo zverené, to odovzdávam tým, ktorí chcú
byť učeníkmi Pravdy. — Kto v bázni poznáva a hľadá život, ten
seje v nádeji, že bude žať.“
Hermov Pastier
Bádatelia uvádzajú, že Hermas bol- prepustený otrok z Grécka,
ktorý ako duchovný žil blízko Ríma. Tento spis je rozdelený do
troch kníh. Prvá kniha obsahuje 4 videnia, v ktorých sa Hermovi
zjavuje Cirkev v podobe poúčajúcej panej. Druhá kniha obsahuje
12 príkazov, ktoré Hermovi oznamuje anjel pokánia oblečený do
pastierskych šiat. Preto sa celý spis nazýva Pastier. Tretia kniha
obsahuje 10 podobenstiev, ktorými sa približuje kresťanské uče
nie.
Uvedieme niektoré časti z tohto spisu:
„Predovšetkým ver, že je Boh, ktorý všetko stvoril a usporiadal
z ničoho. Všetko je v Ňom, avšak On je nekonečný. Ver v Neho,
boj sa ho a ovládaj sa. Zachovávaj to a zbavíš sa zlých vlastností.
Budeš čnostný a spravodlivý.

Buď jednoduchý a nevinný a budeš ako deti, ktoré nepoznajú
zlo, ktoré ničí ludský život. Nikoho neohováraj ani nepočúvaj
nikoho, kto ohovára. Ohováranie je čosi hanebné. Je to nespokoj
ný démon, ktorý nikdy nevydrží žiť v pokoji. Varuj sa ho a budeš
žiť pokojne.
Čiň dobro a z plodov svojej práce, ktoré ti Boh dáva, dávaj
bohato všetkým potrebujúcim.
Miluj pravdu a z tvojich úst vždy nech vychádza pravda a všet
ci ludia poznajú tvoje šľachetné zmýšľanie. Tak bude oslávený
Pán, ktorý v tebe prebýva. Pán je pravdovravný a niet u neho
lží. Bude žiť tiež Bohu ten, kto vypočuje tento príkaz a bude sa
varovať lži, ktorá je čímsi veľmi ohavným.
Prikazujem ti zachovávať čistotu. Do tvojho srdca nech ne
vstupuje ani túžba za cudzou ženou, ani smilstvo ani podobné zlé
veci. Veľmi hrešíš, ak toto robíš. A kto sa dopustí týchto hriechov,
pripraví si smrť. Teda, varuj sa žiadostivosti! Kde prebýva šľa
chetnosť, tam nemôže do srdca spravodlivého človeka vstúpiť
hriech.
Robiť pokánie je veľká múdrosť. Hriešnik poznáva, že pred Pá
nom spáchal zlý skutok. Myslí na skutok, ktorý spáchal. Robí
pokánie a už viac nechce urobiť nič zlého. Naopak, tým viac ko
ná dobro. Pokoruje svoju dušu a trestá ju, pretože hrešila. Vidíš,
že kajúcne obrátenie je veľká múdrosť.
Buď trpezlivý a rozvážny a budeš pánom nad všetkými zlými
skutkami a budeš jednať vždy spravodlivo. Lebo Pán sídli tam,
kde je trpezlivosť, a diabol tam, kde je hnev. Veľká a stála trpez
livosť má veľkú moc. Prináša radosť, pozbavuje starostí, robí člo
veka pokojným a vľúdnym. A táto trpezlivosť prebýva s tými,
ktorí majú opravdivú vieru. A hnev je pošetilosťou a hnevať sa
nie je ťažké. A z hnevu vzniká zatrpknutosť, zo zatrpknutosti pre
náhlenosť a vzdor. A. výsledok toho všetkého je hnev, ktorý plodí
hriech. Varuj sa hnevu. Buď pokorný, odporuj hnevu a zatrpknu
tosti a budeš svojou svätosťou milý Pánovi.
Boj sa Pána a zachovávaj jeho prikázania. Ak budeš dodržiavať
prikázania Pána, budeš silný v každej životnej okolnosti a tvoja
činnosť bude nedosiahnuteľná. Ak sa budeš báť Pána, všetko vy
konáš správne. Ak máš byť spasený, musíš mať túto bázeň. Diab
la sa neboj. Lebo ak sa bojíš Pána, budeš pánom nad diablom,
pretože nemá moc. Nemá moc a netreba sa ho báť. Avšak boj sa
skutkov diabla. Sú zlé. Ak sa bojíš Pána, budeš sa báť diablových
skutkov a nebudeš ich páchať. Naopak, budeš sa snažiť vyvaro
vať sa ich. Boj sa Pána a nevykonáš nič zlého, i keby si to za
mýšľal. Bázeň pred Pánom má veľkú moc a prináša slávu. Boj
sa teda Pána a budeš žiť.
Chráň sa zlého a nerob to. Dobrého sa nezdržuj, ale ho konaj.
Ak nerobíš dobro, veľmi hrešíš. Avšak robíš veľmi správne, ak
nerobíš nič zlého. Varuj sa teda každého zla a konaj dobro.
Varuj sa cudzoložstva, smilstva, obžerstva, túžby po bohatstve,
vychvaľovania sa, pýchy, podvodu, udávania, pokrytectva a ne
spomínaj na krivdy, ktorými ti ublížili. Tieto skutky sú v ľudskom
živote zo všetkého najhoršie. Takých skutkov sa musí Boží slu
žobník vyvarovať. Je ešte mnoho skutkov, ktorých sa musí Boží
služobník vyvarovať. Je to krádež, lož, lúpež, krivé svedectvo,
násilie, žiadostivosť, podvod a podobné. Aby si žil, varuj sa toho.
Počuj i o dobrých skutkoch, ktoré musíš konať a ktorým sa
nesmieš vyhýbať. Predovšetkým je to viera, bázeň pred Bohom,
láska, svornosť, spravodlivosť, pravda, trpezlivosť. Lepšieho nad
toho v ľudskom živote niet. Kto o toto bude dbať a nebude sa to
mu vyhýbať, bude vo svojom živote šťastný. Počuj i o ďalších:
pomáhať vdovám, navštevovať siroty a trpiacich, vyslobodzovať
Božích služobníkov z tiesne, byť pohostinným — v pohostinnosti
je totiž príležitosť k dobročinnosti, nebyť nikomu nepriateľom,
byť pokojným, vážiť si starších, byť trpezlivým, duševne unave
ných povzbudzovať, nepohŕdať tými, ktorí svojím životom dali
pohoršenie svojej viere, ale ich obracať na správnu cestu a po-

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
§ V Ríme ustanovili výbor, ktorý
má na starosti koordinovanie akcii
na počesť spolupatrónov Európy sv.
Cyrila a Metoda. Predsedom výbbru
sa stal kardinál Rlibin. Výbor vydá
va aj osobitný bulletin, ktorý prináša informácie o sympóziách a sláv
nostiach, ktoré sa konajfi na počesť
svätých solúnskych bratov. Prvé Čí
slo bulletinu prinieslo apoštolský list
Svätého Otca Jána Pavla II., ktorým
vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spo
lupatrónov Európy. Ovodník do toh
to prvého čisla napísal predseda vý
boru kardinál Rubin.
£ Najbližší svetový eucharistický
k ongres má byť v argentínskom Buenos Aires.
9 Počet stredísk kongregácie mi
sionárok lásky, ktorú založila Matka
Tereza, dosiahol už čisla 208.
£ Ázijská katolícka agentúra UCA
NEWS oznámila, že matka Tereza z
Kalkaty sa zastavila cestou z Filipín
v Hong-kongu a skúmala možnosti
účinkovania svojej spoločnosti v tom
to meste. V rozhovore s novinármi sa
priznala ku svojmu veľkému snu, aby
mohla ešte za svojho života účinko
vať aj v Číne.
0 V Ríme oznámili, že nový zá
konník cirkevného práva, ktorý je už
pripravený a je v tlači, ovplyvní aj
stanový niektorých rehoľných spo
ločnosti a kongregácií.
10 Hneď v januári začali prichá
dzať do Ríma biskupi na úradnú
návštevu „ad limina“. K prvým pat
rili tri skupiny talianskych biskupov
z Emilie-Romagne, Benátok a Ligúrie. V Ríme boli aj biskupi z Terstu
a Gorice. Svätý Otec Ján Pavol II. sa
zvlášť zaujímal o náboženský život v
oblastiach, kde žijú veriaci viacerých
národnosti. Prosil prítomných bisku
pov, aby vždy mali na mysli všeobec
nosť cirkvi, ktorá sa neviaže na žia
den národ, ale je otvorená rovnako
pre všetkých. Požiadal ich, aby aj v
pohraničných oblastiach vychádzali v
ústrety veriacim inej národnosti, po
kiaľ možno dávali im kňazov, ktorí
im rozumia a umožnili im, aby sa
modlili a spievali v rodnej reči.
#
Koncom januára na tlačovej
konferencii oboznámil novinárov ge
nerálny tajomník Biskupskej synody
s dokumentom týkajúcim sa témy bu
dúceho
6. generálneho zasadania
Biskupskej synody v roku 1983.
Tému „Zmierenie a pokánie v po
slaní cirkvi“ určil Ján Pavol II. dňa
25. septembra m. r. po poradách s
viacerými kard'nálmi a biskupmi.
Dokument má tri časti: 1. Svet a
človek v hľadaní zmierenia. 2. Biblicko-teoiogického
rázu:
Hlásanie
zmierenia a pokánia. 3. Pastoračný
charakter: Cirkev — sviatosť zmie
renia. Prorocké hlásanie zmierenia,
Svedectvo zmiereného života.
0
Pi efektom posvätnej kongregá
cie pre náuku viery po zomrelom
kardinálovi Šeperovi sa stal 54-ročný
mníchovský arcibiskup, kardinál Joseph Ratzinger. Ratzinger je známy
koncilový teológ, účastník Druhého
vatikánskeho koncilu.

KNIHA

„IKONY“

Vo vydavateľstve Tatran v Brati
slave v r. 1980 vyšla kniha Ikony zo
16.—19. storočia na severovýchodnom
Slovensku, strán 280, cena Kčs 110,—.
Autor Štefan Tkáč. V knihe sú krás
ne snfmky našich drevených ch rá
mov a hlavne krásne snímky našich
slávnych ikon. Tešíme sa z toho vy
dania. Je to už druhá kniha o na
šich ikonách (prvá: A. Frický —
Ikony z východného Slovenska, Východosl. vydavateľstvo Košice, 1971).
Obe knihy odporúčame pre farské
knižnice.
Kniha „Ikony“ Š. Tkáča okrem
veľmi cennej a podstatnej obrázko
vej časti má na 78 stránkach úvod o
podstate ikony, z histórie ikon a o
vývoji ikon na severovýchodnom Slo
vensku v 16. až 19. storočí. Nazdá
vame sa, že autor tu nemal potrebné
údaje, preto má určité nesprávnosti.
Napr. pri uvádzaní mien maliarov
,našich ikon (str. 73) neeviduje Jo
zefa Zmija—Miklošija, či Miklošika,
prvého úradného m aliara ikon našich
eparchil. Je tiež divné, že autor ho
vorí, že maliari ikon často nerozu
meli textu, ktorý na ikone písali,
(str. 28). Veď prví ikonopisci boli
mnísi a kňazi I Možno, že u autora tu
ide o skrátenie textov, tzv. titly.
Autor píše:
„Jednoduchý vzhľad
dreveného kostola mal vyjadrovať
skutočnosť, že v jeho stenách sídli
boh pastierov, drevorubačov, malo
roľníkov, krásavíc, stareniek,
hrdi
nov“ (str. 16.). — Toto by sme mohli
považovať len za básnický rozlet au
tora. Skutočnosť bola tá, že drevo
bolo najlacnejším a najprístupnejším
materiálom pre našich chudobných a
vykorisťovaných predkov a na cennú
vnútornú dekoráciu jednoducho ne
mali peniaze. Veď napr. kronika na
šej farnosti Chorváty (okres Košicevidiek) píše, že naši veriaci tam
mali pôvodný chrám z tyčiek pre
plietaných rákosím. Tieto údaje ich
vôbec neponižujú. Naopak, ukazujú
na ich veľkú lásku k Bohu a svojmu
obradu. A tu by som znovu citoval
autora: „Tu sa zhromažďovali vo
chvíľach útrap, nespravodlivosti a
ponižovania“ (str. 16.).
' Autor tiež píše: „V období rekatolizácie mnohé evanjelické obce ne
prijali latinský obrad, ale pre nie
ktoré spoločné znaky (prijímanie pod
obojakým spôsobom, ženba kňazov a
podobné) uprednostňovali gréckoka
tolícku vieru. (str. 87). Na základe
záznamov biskupa mukačevskej die
cézy Michala Olšavského z kanonic
kej vizitácie z roku 1750 možno v
tejto súvislosti spomenúť niekoľko
dedín, ako Malcov, Pakostov, Repejov, Bystrá, Ruskov a ďalšie“ (str.
52.).
Hoci sa autor Ikon odvoláva v tom
to konštatovaní na iného autora —
toto konštatovanie
je nesprávne a
tiež sú nesprávne aj ďalšie riadky
autora po tomto citáte. Tieto otázky
dnes sú došetrené v prácach refor
mátorských autorov a tiež autorov
cudzích a našich. Je skutočnosťou, že
reformácia nastala a bola na územf
Slovenska v rokoch 1540—1650. Av
šak už veľa stáročí pred tým, uve
dené a iné dediny historicky exis-

vzbudzovať ich, hriešnikov napomínať, nikoho neutláčať a podob
ne. Teda, ak konáš dobro a nevyhýbaš sa mu, budeš žiť Bohu.
Budú žiť Bohu všetci, ktorí zachovávajú tieto príkazy a konajú
podlá nich.
Ja, anjel pokánia, hovorím vám toto: Nebojte sa diabla. Som
poslaný, aby som bol s vami, ktorí robíte úprimné pokánie, a aby
som vás posilňoval. Verte Bohu tí, ktorí ste pre svoje hriechy
prestali dúfať v život a svoj život zaťažili hriechmi. Ak sa ob
rátite k Pánovi, odpustí vám vaše predošlé hriechy a dostanete
silu, aby ste boli pánmi nad skutkami diabla. Diablových hrozieb
sa vôbec nebojte. Počujte ma a bojte sa toho, ktorý môže všetko
urobiť, spasiť a zahubiť, dodržujte tieto príkazy, a budete žiť Bo
hu.“

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh Stvoriteľ
Dôkaz z pohybu
Naša Zem je oproti obrovským nebeským telesám len práškom.
Krúti sa okolo svojej osi a ako víchor uháňa po svojej dráhe,
obieha Slnko, a to rýchlosťou 30 km za sekundu. Slnko je jed
nou z približne 150 000 000 000 hviezd našej hviezdnej sústavy —
galaxie. Je vzdialené asi 30 000 svetelných rokov od stredu ga
laxie a asi 20 000 svetelných rokov od jeho okraja. Hviezdy, a
teda i Slnko obiehajú okolo stredu galaxie. Jeden obeh trvá Sln
ku i jeho okoliu okolo 250 miliónov rokov. Pritom rýchlosť Slnka
na jeho hviezdnej dráhe je 250 km/s. Okolité hviezdy pohybujú
sa takmer rovnakou rýchlosťou i smerom ako naše Slnko. Avšak
tento pohyb vidíme nielen v našej galaxii. Milióny nebeských te
lies vesmíru krúžia úžasnou rýchlosťou. Odkiaľ je tento pohyb
nebeských telies?
Neživé hmota je n e h y b n á. Na svete však pozorujeme n a j 
r o z m a n i t e j š í p o h y b . Veda zvaná fyzika nás učí: „Hmota
sa nachádza v stave nehybnom, dokiaľ akási vonkajšia sila ju ne
vyvedie z toho stavu“. Teda pohyb, ktorý vo svete vidíme, vyža
duje h ý b a t e ľ a . Všetko, čo sa pohybuje, vyžaduje niečo, čo
vec v pohyb uvádza.
Pozrieme sa: vo vesmíre vidíme úžasný a presný pohyb. Telesá
vesmíru letia úžasnou rýchlosťou. Kde je príčina tohto pohybu?
Alebo: výmena studeného a teplého vzduchu. Je to prechod z jed
ného stavu do druhého. Všetky zmeny na svete, a tak aj všetok
pohyb vysvetlí len p r v ý h ý b a t e ľ . A ten prvý hýbateľ je nep o h y b o v a n ý . On môže do pohybu uviesť všetko, on môže po
zmeniť všetko, ale ním nepohne, nemôže pohnúť, nemôže po
zmeniť v ňom čosi nikto a nič. P r v ý h ý b a t e ľ n e p o . h y b o v a t e ľ n ý j e Boh.
Ktože uviedol nebeské telesá do pohybu? Veda o tom má len
vedecké domnienky. Sú rôzne teórie, ktoré hľadali príčinu tohto
pohybu. Napr. podľa Kant-Laplaceovej teórie (Kant, filozof,
+ 1804), Lapiace { t 1827 matematik a hvezdár) spočiatku bola
len akási hmla, ktorá pôsobením síl v nej skrytých sa dala do
otáčivého pohybu. Táto a podobné domnienky majú mnohé ťaž
kosti. Nevedia odpovedať, odkiaľ boli, čo sú v prahmote pôsobia
ce sily, prečo sa táto hmota začala krútiť a prečo sa jej rýchlosť
zväčšovala, kde nájdeme prvú príčinu pohybu?
Vo svete je p o h y b . Jeho príčinou nie je hmota sama. Je do
kázané, že hmota je sama sebou nehybná, bezvládna, preto je
v pokoji. A keď hmota nie je príčinou pohybu, vtedy ten pohyb má
svoju príčinu z vonkajška, v inom, pohybujúcom. T o znamená, že
aj pohyb c e l é h o s v e t a nemá príčinu v sebe, ale mimo seba,
v p r v o m H ý b a t e ľ o v i . A tým prvým „hýbateľom“ je bytosť,
ktorá už nie je do pohybu uvádzaná ničím. Je v pokoji, ale od nej
však vychádza všetok pohyb vo svete. T qu bytosťou je B o h .
Pohyb nepochádza od samého seba, ani od hmoty, ani si ho ne
vieme vysvetliť z nekonečného radu príčin. S vo i pôvod má v Bo
hu.

Dôkaz o poriadku a zákonitosti vo svete
V celom vesmíre panuje obdivuhodný p o r i a d o k a všetko sa
tu spravuje stálymi, n e m e n i a c i m i s a z á k o n m i . Sú to
p r í r o d n é z á k o n y , lebo sám Stvoriteľ ich vložil do prírody.
Pozrime sa:
a) Dráhy nebeských telies sú stále a nemenlivé. Aj najväčšie
nebeské telesá sa pohybujú obrovskou rýchlosťou, ale vždy p od ľ a i s t ý c h , s t á l y c h z á k o n o v . Hvezdári vedia vyrátať
aj do ďalekej budúcnosti dráhy nebeských telies. Vedia vyrátať
na zlomok sekundy zatmenia Slnka a Mesiaca. Vedia to isté uro
biť aj do najďalšej minulosti. To je iba tak možné, že dráhy ne
beských telies sú navlas ustálené a od týchto sa ani menšie, ani
tie najväčšie nebeské telesá neodchyľujú. Pohyb nebeských telies
deje sa s matematickou presnosťou. Niekto tieto dráhy a zákony
už vopred na statisíce rokov predpísal. Nemeškajú ani sekundu
a nikdy nevybehnú na nesprávnu koľajnicu.
b) Príroda, ktorá nás obklopuje, v ktorej aj my sami žijeme,
je plná dôkazov usporiadanosti a krásy stvorenej prírody, ves
míru. Vo vesmíre panuje p o r i a d o k — účelné zameranie pro
striedkov k cieľu. Veci tohto sveta sú usporiadané tak, že pri sme
rovaní k vlastnému cieíu slúžia zároveň aj iným, vyšším cieľom.
Tak ročné obdobia s klimatickými zmenami slúžia úrodnosti pô
dy, úrodnosť slúži rastlinnému a živočíšnemu životu a oba slú
žia človekovi.
0 obdivuhodnom poriadku svedčí aj skutočnosť, že zákony
prírody (gravitácia, pohyb, chemické zlučovanie atď.) bez vý
nimky sú vždy a všade platné. Neposlušnosť v prírode nie je. Tu
všetko poslúcha!
Aj prvky majú svoj pravidelný, presný rad. Na niektorých
miestach sa však rad známych prvkov pretrhol. Vedci výpočtami
dokázali, že na tomto mieste chýba ešte prvok, ktorý má tú a tú
vlastnosť. Neskoršie potom, pri spektrálnej analýze slnečných
lúčov, hľadaný prvok skutočne aj našli. Nazvali ho héliom.
Do tajov prírody aj pri všetkom nevídanom pokroku technic
kých vied sa človekovi ani zďaleka nepodarilo úplne a dokonale
vniknúť. S poriadkom sa však stretávame všade, kde nás prí
rodné vedy dostatočne poučili. Stretávame sa s ním, keď pozo
rujeme pohyb nebeských telies, v zlúčeninách chemických prv
kov, v kryštáloch, nachádzame ich v živočíšnom organizme, aj
v živočíšnom pude (včela je výborným staviteľom, sťahovavé
vtáky sú výbornými pilotmi).
Tento vznešený poriadok a presnosť uchvacujú premýšľajú
ceho človeka. Príroda nie je chaos (zmätok), ale kozmos (poria
dok).
Poriadok a zákonitosť vo vesmíre si však môžeme vysvetliť len
tak, že ktosi tento obrovský celok riadi. To nemôže byť iný, ako
pôvodca p r í r o d n ý c h z á k o n o v a i c h a b s o l ú t n y
Pán, nad stvorenou prírodou nesmierne povznesený. J e t o
B o h .

Nemôžeme tiež povedať, že všetok tento poriadok je náhodou.
Vo s v e t e n i č s a n e s t á v a „ n á h o d o u “. Všetko vo svete
sa riadi fyzickými alebo mravnými zákonmi. Keď by sme pripus
tili „náhodu“, vtedy musíme pripustiť, že hodinky, stroje, vyko
návajúce miesto človeka dnes už aj veľmi zložité úlohy, napríklad
kybernetické systémy, knihy, ktoré nás poúčajú, vznikli tiež iba
náhodným zrazom súčiastok, čísiel alebo písmen. Všade v príro
de pozorujeme zákonitosť a nie náhodu.
Niekto povie: to sú zákony prírody. Železné zákony prírody
pohybujú svet. Co odpovieme? Tie železné zákony sú. Je to prav
da. My sme ich uviedli. Avšak kto je pôvodcom týchto zákonov
a kto mal tú úžasnú silu, že mohol predpisovať zákony, platné
pre celý vesmír? Vieme si predstaviť hodiny bez hodinára, ktorý
ich zhotovil? Zákonitosť a účelnosť celého sveta hlása chválo
spev Stvoriteľovi. Poriadok, zákonitosť a účelnosť — touto rečou
sa označuje vo vesmíre Božie meno. Kto sa len trochu zahrúži
do skúmania vesmíru, všade naďabí na Božie stopy.

tovali ako dediny a farnosti východ
ného obradu. Je pravdou, že s refor
máciou boli všetky naše farnosti a
dediny celého východného Slovenska
a Zakarpatska v y h l á s e n é za pro
testantské,
reformátske
(kalvín
ske}, luteránske (evanjelické). Vtedy
vládla zásada: „Čia moc, toho aj ná
boženstvo“. A skutočne, naši veriaci
boli prinútení platif na menovaných
protestantských „pastorov“. Teda na
papieri sme všetci v priebehu mno
hých rokov v rokoch 1540—1650 boli
protestantmi, kalvínmi či luteránmi.
Záležalo od toho, čfm bol zemepán.
Naši veriaci z tých čias zapísali sa
do dejin veľkým hrdinstvom. Napr.
nahnali ich na protestantskú boho
službu, prikázali spievať, a ani jeden
z nich neotvoril ústa. Naopak, hoci
platili na kalvínskych „pastorov“,
udržiavali si tajne a skryto svojich
kňazov, ku ktorým nosili deti na
krst, pred ktorými sa sobášili. A títo
naši kňazi neraz žili medzi pastiermi
v horách. A keď nastal ústup protes
tantizmu a tzv. rekatolizácia, naši
veriaci jednoducho vyznávali svoj
obrad, ako by sa bolo vôbec nič ne
stalo. Nemohli prijať latinský obrad,
lebo k nemu nepatrili predtým. Veď
do reform ácie v celej bývalej Zem
plínskej župe bolo všetkého len cca
30 latinských chrámov, aj tie boli len
v hradoch, kaštieľoch zemepánov a
tu—tam v mestách. Je tiež pravda, že
niektorí zemepáni neprijali rekatolizáciu a vo svojich obciach prinútili
našich veriacich byť v luteránstve či
kalvinizme, a tiež iní, ktorí prijali
rekatolizáciu, prinútil našich veria
cich byť v latinskom obrade. A čo sa
týka odvolania sa na vizitačné pro
tokoly biskupa Michala Olšavského z
roku 1750, autor týchto riadkov ich
má u seba. A tam o vizitácii Repejova je napísané: „Chrám, kedy tu
bol postavený, o tom niet pamäti
žiadnej, niekedy bol i luteránskym,
nevie sa kto ho posvätil“, a tieto slo
vá neznamenajú, že Repejovčania bo
li
luteránmi, ale že ich chrám jest
vujúci od nepamäti, keď ešte luterá
nov nebolo na tomto svete, mali nie
kedy aj luteráni. Akí to boli luteráni,
už sme povedali. Pravdivosť tohto
dokazujú skutočnosti, že pod maľ
bou stien mnohých chrámov, ktoré
teraz sú protestantské alebo rímsko
katolícke, bádatelia našli maľby —
fresky východného obradu, ba aj iko
ny sv. Mikuláša, Prečistej Panny Má
rie a iných. Píšu o tom napr. Proto
koly ev. a. v. cirkvi a tiež prof. B.
Varsik: Osídlenie Košickej kotliny,
' III., str. 87.
Autor Ikon na 14. strane píše veľ
mi zaujímavé skutočne historické
údaje o Čenstochovskej ikone, osla
vovanej ako zázračnej, ktorú videli
mnohí z našich veriacich v Čenstochovej. Aj táto ikona je z chrámu
východného obradu. Autor píše: „Pr
vú zázračnú ikonu Odigitrie prinie
sla na Ukrajinu princezná Anna, keď
sa vydala za kyjevské veľknieža Vla
dimíra, ktorý sa dal rokn 988 pokrs
tiť. Neskôr sa táto ikona dostala z
ohrozeného Kyjeva do Belzu pri Evove a od roku 1382 ju v kláštore v
Čenstochovej v Poľsku uctievajú ako

„Čiernu Matku Božiu“. Teda ikona t
Čenstochovej je ikona z chrámu vý
chodného obradu. Zaujfmavé je, ako
aj naše ikony poodnášali zo zázrač
ných miest: Klokočovskú a Máriapóčsku do Viedne.
Štefan Papp

K DVOM POSLEDNÝM VERŠOM
50. 2ALMU
V
modlitebniku Christos — moja
sila v 50. žalme Pomiluj mja Bože —
Zmiluj sa, Bože, nado mnou, — autor
modlifebníka vynechal posledné dva
verše, ktoré v cirkevnoslovanskom
texte znejú takto: „Ublaži, Hospodi,
blahovolenijem tvojim Siona, i da soziždutsja sťiny jerusalimskija. Tohda
blahovoliši žertvu pravdy, voznošenije i vsesožehajemaja: tohda vozložat na oltár tvoj telcy“. V slovenskom
preklade tento text znie takto: „Buď
dobrotivý Pane, a milosrdný voči Sionu, — daj znovu povstaf múrom je
ruzalemským. Až potom prijmeS ná
ležité obety, obetné' dary a žertvy.
Až potom položia na tvoj oltár obet
né zvieratá .
Prečo tieto verše sú vynechané?
Komentár k týmto veršom v sloven
skom vydaní Svätého pisma Starého
zákona na str. 561 hovorí: „Tieto 2
verše sú p r i d a n é
neskoršie.
Stalo sa tak pravdepodobne za čias
babylonského zajatia.“ Český biblista dr. Jaroslav Sedláček vo svojej
knihe Výklad kníh Písma svätého Sta
rého zákona
(Výklad posvátných
žalmfl), na 409. strane píše: „Množí
vykladatelé (Theodoret), i nékteŕí z
katolických exegetú
považuj! tyto
dva verše jako liturgický pŕídavek z
babylonské doby. Izraelité vyjádŕili
dle toho svou prosbu, aby byl Jeruzalém znovu zbudován. Jeruzalémske
zdi byly budovány teprve za Nehemiáše (v polovici 5. století pŕ. Kr.),
proto kladou nékteŕi púvod téchto
veršú až do této doby.“ V ukrajin
skom vydaní Žalmov komentár k
týmto veršom je tento: „Podľa miénky niektorých biblistov dva posled
né verše nezložil Dávid, ale boli do-. ,
dané v babylonskom zajatí (587—< '
538), ked Jeruzalem ležal v ruinách
a neprinášali sa v chrám e obete“
(Kniha Žalmov, Rím, str. 90.). Teda,
posledné dva verše 50. žalmu nie sú
zložené Dávidom, nie sú originálne.
Po druhé: tieto dva verše sú mod
litbou za obnovenie izraelského štá
tu, v ktorom by znova zabíjali na
žertvenlkoch juncov, obetné zvieratá
Bohu ako obetu. — Takú obetu Boh
nepotrebuje, — teda keď sa uvedené
verše modlíme, prosíme to, čo proti
rečí novozákonnej žertve, prosto po
vediac — hovoríme nemúdre slová.
2almy sú veľmi krásne modlitby, av
šak nie všetko, čo v nich je, obstojí
aj v Novom zákone. Tak neobstoja
ani vyššie uvedené dva verše 50. žal
mu. Katolíci sa snažili tieto slová v
modlitebníkoch zmenif alebo aspoň
prispôsobiť. Tak napríklad v jednom
modlitebniku v 50. žalme namiesto
posledných dvoch veršov dali tieto
slová: „Nakladaj dobrotivo. Pane, v
blahovôli svojej, so Sionom — svä-

,Niektorí poukazujú na „nedokonalosti a zbytočnosti“ vo sve
te, ktoré by vraj odporovali zákonitosti a poriadku. Tu musíme
vedieť, že n a š e p o z n a n i e m á s v o j e h r a n i c e . Velmi
málo tajomstiev prírody poznáme. Preto ani nevidíme vždy ciel
jednotlivých vecí. Tieto na našu mienku „nedokonalosti a zbytoč
nosti“ v prírode sú zdanlivé a často slúžia vyšším cielom podlá
vôle Stvoriteľovej.
Vo viditeľnom svete panuje obdivuhodný p o r i a d o k . Vyža
duje najmúdrejšieho Usporiadateľa, lebo kde je poriadok, tam
musí byť aj usporiadateľ, kde je zákon, tam musí byť aj zákono
darca. Toho najvyššieho Usporiadateľa a Zákonodarcu nazývame
Bohom.

Dôkaz z krásy
—
Všetko, čo vidíme vo svete — je veľmi krásne, či sú to kvety
stromy, vtáctvo, hory, vody, rieky, moria, lesy, roviny, celá prí
roda — všetko je veľmi krásne. Preto Gréci s Pytagorom nazvali
svet „kosmos“ — čo znamená k r á s a . Diderot, známy neprajník
kresťanstva, povedal, že motýlie krídelko alebo oko komára po
stačujú na to, aby neveriacich priviedli do zmätku. Pýtame sa:
či mohla povstať taká krása náhodou, alebo sama od seba? Kto
dal také bohaté tvary a farby svetu? Niet toho ľudského umel
ca, ktorý by niečo podobného vytvoril. Ktorý umelec-maliar by
vedel vymyslieť tie tisíceré druhy kvetov, tráv, stromov, vytvoriť
takéto svieže, nežné farby, ktoré sú na Zemi?
Túto krásu vo svete rastlín, zvierat a vesmíru však nemôžeme
vysvetliť len slovami — „to je prispôsobenie sa k prírode“. Veda
zvaná paleontológia dokazuje, že ani rastliny, ani zvieratá pri
spôsobením sa k zmeneným okolnostiam sa podstatne nemenili.
Vidíme, že príroda je riadená nielen zákonmi účelnosti, ale aj
estetickými. Žiadna mechanika nevysvetlí krásy farieb a foriem
kvetín, rastlín, stromov, zvierat. Krása prírody predpokladá
múdreho pôvodcu, silu nekonečnú a večnú, od ktorej všetko po
chádza — Boha. „Tieto krásne meniteľné veci kto iný stvoril ako
nezmeniteľné Krásny?“ — hovorí sv. Augustín. Krása sveta je
dôkazom jestvovania jej Tvorcu — Boha. V prírode všade zbadá
me stopy ruky Stvoriteľa.
„Oslavuj, duša moja, Pána: 0 , Pane, Bože môj, ty si náramne
veľký!“ (Z 1031.
Dôkaz zo svedectva veľkých vedcov a velikánov ľudstva
Svedectvo vynikajúcich ľudí má veľký význam pre vieru v Bo
ha Stvoriteľa, ako dôkaz o tejto pravde. Boli to ľudia požehnaní
veľkým rozumom, ktorí veľa vykonali za napredovanie ľudstva
a tiež pravdu samú lepšie, dokonalejšie poznali a zanechali svoje
poznanie ako dedičstvo ďalším pokoleniam.
Tak napr. už starovekí filozofi, ktorí žili pred Kristom, ktorí
nepoznali Sväté písmo, verili v Boha. Sú to najväčšie postavy sta
rovekého ľudstva: Sokrates (469—399 pred Kr.), Platón (427—
347) pred Kr.), Aristoteles (384—322 pred Kr.), Cicero, Seneca
a iní. Napríklad Aristoteles hovorí: „Ak by niekto z hory pozo
roval grécke vojsko ako pochoduje: vpredu jazdci, potom pecho
ta, musel by uznať, že vojskom komanduje náčelník. Alebo ked
vidíme dobre plávajúcu loď, vieme, že ju vedie kormidelník. Tak
isto keď sa niekto pozrie na nebo a uvidí chorovod hviezd, je
povinný konštatovať, že to všetko neprišlo samo od seba, ale od
jednej všemocnej bytosti, ktorou je Boh.“
Veriacimi v Boha boli aj velikáši stredoveku a novoveku: spi
sovateľ Dante Allighieri (1265—1321), výtvarný umelec Raffael
(1483—1520), Michelangelo (1475—1564), Leonardo da Vinci
(1452—1519), hudobní skladatelia: Palestrina (1525—1594), Mo
zart (1756—1791), Ludwig van Beethoven (1770—1827), Antonin
Dvoŕák, slávny Čajkovskij, najväčší myslitelia všefkých čias, bás
nici na čele s Goethem, medzi nimi aj náš Hviezdoslav, ktorý po
vedal, že by bez viery v Boha ani básniť nevedel.

Verili v Boha Stvoriteľa ďalší svetoznámi spisovatelia, sochá
ri, maliari, vedci ako Manzoni (1785—1873), Calderon de la Barca (1600—1681), Lopez de Vega (1562—1635), Pierre Corneille
(1606—1684), Fra Angelico, Lippi, Botticelli, Sarto, Perugino,
Tizian, van Dyck, Dürer, Rubens, Murillo atď.
Medzi hvezdármi, ktorých viera v Stvoriteľa je tak isto známa
ako učenosť, nájdeme mená: Mikuláš Koperník (1473—1543),
zakladateľ dnešnej svetovej heliocentrickej sústavy, — Johannes
Kepler (1571—1630) jeden z najväčších hvezdárov, — Isaac
Newton (1643—1727), — nemecký hvezdár Mädler (+ 1847),
francúzsky hvezdár Leverrier (1811—1877), ktorý svojimi veľ
kolepými výpočtami dokázali existenciu Neptúna prv, než ho
hvezdári objavili, — anglický hvzedár William Herschel (1738—
1822), — taliansky hvezdár Angelo Secchi (1818—1878).
Ale patrili k veriacim v Boha-Stvoriteľa tiež vedci, zapodieva
júci sa prírodnými vedami, botanici, fyzici, lekári, chemici a
iní učenci: ako: Robert Boyle (1626—1691), vynikajúci fyzik, —
Luigi Galvani (1737—1798), — Alessandro Volta (1745—1827)
slávny objaviteľ elektrického prúdu, — André Maria Ampére
(1775—1836), Franklin, Faraday, Maxwell, Röntgen, Marconi.
Gaussj Linné (1707—1778) zakladateľ modernej botaniky, —
Justus Liebig (1805—1873) chemik, — Louis Pasteur (1822—
1895) jeden z najväčších chemikov, — Charles Lyell (1797—
1875) geológ, — Francis Bacon, veľký anglický vedec, — Leverner, Siemens, Einstein atď. Najvýznamnejší prírodovedci nie
len ďalekej minulosti, ale aj v 19. a 20. storočí učia, že vesmír
je stvorený Bohom. O tom hovorí chémia, fyzika, biológia, ana
tómia, botanika, mineralógia, astronómia atď.
Veľký astronóm Newton hovoril, že veda astronómia na kaž
dom kroku vidí stopy Boha a koľko ráz vyslovil meno Boha, vždy
pozdvihol klobúk na hlave. „Obdivuhodné usporiadanie slnka,
obežníc a komét mohlo vzniknúť podľa plánu vševediacej a vše
mohúcej Bytosti, a len podľa Jej pokynov.“
Justus Liebig (1805—1873) chemik: „Skutočnú veľkosť a ne
konečnú múdrosť Stvoriteľa len ten pozná dokonale, kto sa usi
luje z jeho veľkej knihy, ktorú voláme prírodou, vyčítať Jeho
myšlienky.“
Geniálny nemecký astronóm Kepler na základe výpočtov sta
novil, že sa pohyb nebeských telies uskutočňuje podľa presných
zákonov, po presne určených dráhach a v presne vyznačených
časoch. Pokrok vo výskume vesmíru neotriasol jeho vieru a úp
rimným náboženským zameraním, naopak, nové vedecké objavy
ešte väčšmi vystupňovali jeho obdiv nesmiernej Božej múdrosti.
Dosvedčujú to aj tieto jeho slová: „Ďakujem ti, Stvoriteľ môj a
Pán, za všetky radosti, ktoré si mi dal okúsiť v okamihoch, keď
som sa pohľadom kochal na práci tvojich rúk.“
Darwin, jeden z tvorcov vývojovej teórie, pred smrťou vyznal,
že ani v čase najväčšej vnútornej neistoty nestratil vieru v tom
zmysle, že by bol popieral Božie jestvovanie.
Pasteur, geniálny francúzsky bakteriológ, bol známy ako dô
sledný veriaci. Na posmešok, že on, taký učený človek verí tvrdo
ako dajaký bretónsky sedliak, odpovedal vetou, ktorá sa stala
príslovečnou: „Keby som bol ešte učenejší, veril by som tak tvr
do ako bretónska sedliacka“.
Netreba byť veľkým prírodovedcom, aby niekto mohol v prí
rode zažiť prítomnosť božského Stvoriteľa. Linné (1707— 1778),
zakladateľ systematického rastlinopisu, povedal: „Ja neverím
v Boha, neverím, ja ho vidím, vidím ho v prírode.“
Viliam Marconi, vynálezca rádia: „S hrdosťou vyhlasujem, že
som veriaci. Verím v účinnosť modlitby, no verím v ňu nielen
ako katolík, ale aj ako vedec.“
André Ampére, veľký prírodovedec, zakladateľ elektrodynamiky, podľa ktorého sa nazýva jednotka napätia intenzity elektric
kého prúdu, toto povedal svojmu synovi: „Študuj veci tohto svetal
No pozeraj sa na ne iba jedným okom, druhé vždy zameraj na
večné svetlo. Píš, ale. len jednou rukou. Druhou sa pridŕžaj Bo-

tou Cirkvou, udržuj v srdciach ve
riacich ducha opravdivej zbožnosti,
nech sa šíri tvoje kráľovstvo, nech
rastú a mocnejú múry tohto tvojho
-Jeruzalema. Vtedy s prfklonnosfou
budeš prijímať žertvy tvojich verných,
ako žertvy spravodlivosti, a mnohí
položia na tvoj oltár v žertvu svoje
čnosti, ako kedysi sa kládli obetné
junce.“ Znova v inom modlitebníku
koniec 50. žalmu znie takto: „Buď
dobrotivý, Pane, svojou milosťou k
Cirkvi svätej a nech vyrastú múry
tohto tvojho kráľovstva. Vtedy prij
meš obete spravodlivé, zápalné obe
ty a žertvy celostné, vtedy mnohí po
ložia na tvoj oltár v obeť svoje čnos
ti, ako kedysi kládli obetné junce“.
Toto druhé zakončenie 50. žalmu
možno by bolo prijateľné, avšak nie
sú to slová žalmu, bol by to náš do
datok. Texty Svätého písma máme tak
objasňovať ako fakticky znejú. Teda
uvedené objasnenie v prenosnom
zmysle slova je nesprávne a mylné.
Po tretie: 50 žalm je žalm kajúcny
a k tomu najkrajší z kajúcnych žal
mov. Tento žalm je najkrajším pre
javom dokonalej ľútosti. Tento žalm
bol kajúcnou modlitbou všetkých
čias, a niet divu teda, keď sa ho
Izraeliti modlievali aj v babylonskom
zajatí. Ku kajúcnej modlitbe p r i d á 1 i dva verše za obnovenie svojho iz
raelského štátu.
Držiac sa toho, že uvedené posled
né dva verše 50. žalmu nie sú origi
nálne, pritom ich obsahom je mod
litba za obnovenie staroizraelského
štátu, v ktorom by sa prinášali Bohu
v žertvu obetné zvieratá, — o čo sa
modliť by bolo protirečením novozá
konnej žertvy Kristovej, a pritom by
bolo vonkoncom neseriózne modliť
sa tieto slová v pravom zmysle slo
va, — konečne preto, že je to žalm
kajúcny, ku ktorému uvedené dva
verše obsahové vôbec nepatria, —
považovali sme za potrebné ich vy
nechať. 50. žalm sa veľmi krásne
končí predošlým veršom: „Zertva
Bohu duch sokrušen, serdca sokrnšenna i smirenna Boh ne uničižit —
Obeťou Bohu milou je skormútený
duch, — ty, Bože, nepohrdneš srd
com skrúšeným a poníženým“ — a
preto týmito slovami veľmi krásnymi
treba tento žalm aj zakončiť.
Štefan Papp
NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné a
kňazské jubileá pripomínajú títo vdp.
duchovní otcovia:
Konštantín Kádar — 70 rokov od
narodenia (12. 5.), Eugen Leiner —
65 rokov od ordinácie (20. 5.).
Mnohaja ľit, blahaja ľit!
Z MÄJOVÝCH VÝROČÍ
1. máj — Sviatok práce.
—
— r. 1572 — pred 410 rokmi —
umrel sv. PIUS V., pápež.
------- r. 1862 — pred 120 rokmi —
sa narodil Marcel Prévost, francúz
sky spisovatel románopisec
(autor
200-zväzkového
diela;
najznámejší
román Pamäti urodzeného muža, kto
rého Časťou je aj román Príhody ry-

tiera Des Grieux a Manon Lescautovej, umrel r. 1763.
2. mája r. 1857 — pred 125 rokmi
— umrel Alfréd de Musset, francúz
sky romantický básnik (básne a po
émy: Noci, Rolla, román:
Spoveď
diefafa svojho veku, S láskou nie sú
nijaké žarty, historická dráma: Lorenzacco], nar. r. 1810.
— — r. 1967 — pred 15 rokmi —
umrel akademik ČSAV Jan Eisner,
profesor archeológie, skúm atel slo
venského praveku (nar. r. 1885).
3. mája r. 1512 — pred 470 rokmi
— začal sa V. lateránsky snem (za
pápeža Júliusa II. a Leva X. — trval
do 16. 3. 1517).
5. mája — významný deň ČSSR —
výročie Májového povstania českého
ľudu.
5. mája r. 1892 — pred 90 rokmi
— umrel Jan Nepomuk Škroup, če s
ký hudobný skladateľ a dirigent,
tvorca prvej českej opery Drátenlk
(opery: Oldŕich a Božena, Libušina
svadba, hymnická pieseň Kde domov
múj, chrámové skladby a i.), nar. r.
1801).
8. mája — Medzinárodný deň Čer
veného kríža.
9. mája — štátny sviatok ČSSR —
výročie oslobodenia.
11. mája r. 1937 — pred 45 rokral
— v Banskej Bystrici umrel Viliam
Figuš-Bystrý, hudobný skladateľ, au
tor prvej slovenskej opery Detvan,
pedagóg, zberateľ a upravovateľ ľu
dových piesní, najm ä stredosloven
ských (nar. r. 1875).
17. mája r. 1592 — pred 390 rokmi
— umrel sv. Paskal Baylonský, fra n 
tiškán.
29. mája r. 1847 — pred 135 rok
mi — vo Viedni umrel Ján Čaplovič,
odborný spisovateľ a publicista (nar.
r. 1780).
— — r. 1907 — pred 75 rokmi —
bola blahorečená Zdislava (pápežom
sv. Piom X.).
(Ž)

žieho rúcha, tak ako sa dieťa drží otcových šiat. Bez tohto po
istenia by si nepochybne narazil hlavou do múru.“
Meno Alexandra Voltu bude, pravdepodobne, najznámejším me
nom prírodovedca na svete. Označuje sa ním jednotka napätia
elektrického prúdu, ktorý je dnes najnormálnejšou energiou na
svete. Tento vedec sa denne modlil ruženec a denne chodil na
sv. omšu. Vo sviatočné dni pristupoval k sviatostiam a svoje deti
učil katechizmus.
O Karolovi Friederichovi Gaussovi mnohí tvrdia, že bol najväč
ším matematikom všetkých čias. Bol to hlboko veriaci človek.
Velký anglický fyzik James Clark Maxwell, známy každému
študentovi fyziky, je autorom modlitby: „Všemohúci Bože, stvoril
si človeka na svoj obraz, vdýchol si do neho nesmrteľnú dušu,
aby ťa miloval a vládol nad tvojimi tvormi. Uč nás skúmať diela
tvojich rúk tak, aby sme si podrobili svet a aby sa náš duch
upevnil v tvojej službe.“
Albert Einstein, jeden z najvýznamnejších fyzikov všetkých
časov, kolos medzi vedcami, bol úprimne náboženským človekom.
Tým väčšmi sa v ňom kryštalizovala myšlienka Boha, čím doko
nalejšie spoznával prírodu. Einstein vyzrel v nábožensky zmýšľa
júceho človeka až v styku s prírodou, s jej zákonitosťami, s jej
rozumným statickým a dynamickým poriadkom. „Ja verím v jed
ného, osobného Boha, a môžem s čistým svedomím vyhlásiť, že
som vo svojom živote nikdy neholdoval ateistickému presvedče
niu. Som pevne presvedčený, že by sa ľudstvo bez náboženstva
dnes nachádzalo na barbarskom stupni vývoja. Bolo to práve
náboženstvo, čo dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých ob
lastiach,“ vyhlásil v novinách. Einstein ako veľký fyzik a mate
matik bol presvedčený, že vo vesmíre jestvujú nemeniteľné prí
rodné zákony, ktoré majú pôvod v Bohu.
Spomenuli sme len niekoľkých, ktorých mená pozná človek so
základným vzdelaním. Niet tu miesta na výpočet ďalšieho množ
stva vedcov a hlavne ich slov o Bohu. Svedectvo velikášov ľud
ských dejín, ktorí verili v Boha, má pre ich vynikajúce vlastnosti
a zásluhy mimoriadny význam. Vieru v Boha velikáši ľudstva
mali ako pevnú pravdu.

LISTY APOŠTOLA PAVLA
Efez bol hlavným mestom rímskej provincie Äzie a dô
ležitým kultúrnym a hospodárskym strediskom na malo
ázijskom pobreží. Sv. Pavol sa tam nakrátko zastavil, keď
sa vracal z druhej apoštolskej cesty a potom celé tri ro
ky na začiatku tretej cesty. List Efezanom apoštol Pavol
napísal z väzenia. Tento list, podobne ako list Rimanom,
vysoko vzletným štýlom vykladá celý súbor kresťanskej
viery, najmä ohľadom vznešenosti Kristovej osoby a jeho
božstva, ako i tajomnej prirodzenosti Cirkvi svätej.

LIST EFEZANOM
Pavol, z vôle Božej apoštol Ježiša Krista, svä
tým, ktorí sú (v Efeze), veriacim v Krista Ježiša.
Milosť vám a pokoj od Boha, Otca nášho, a od
Pána Ježiša Krista!
Nech vám Boh Pána nášho Ježiša Krista, Otec
slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho
dôkladne poznali. Nech vám osvieti oči mysle,
aby ste si uvedomili, akú nádej vám dáva vaše
povolanie, aké bohaté a slávne je jeho dedičstvo
pre svätých a aká nesmierne veľká je jeho moc
voči nám veriacim.

Milosťou ste spasení, skrze vieru; teda nie sa
mi od seba, je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa
nikto nemohol chváliť. Sme jeho dielo, stvorení
v Kristu Ježišovi, aby sme konali dobré skutky,
podľa ktorých máme žiť, ako Boh ustanovil.1
Povzbudzujem vás teda, ja, väzeň v Pánovi:
Zite dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám
dostalo, vo všetkej krotkosti a poníženosti, a
v zhovievavosti znášajte sa navzájom s láskou
a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku
pokoja! Jedno Telo, (teda) i jeden duch, tak ako
ste boli povolaní v spoločnej nádeji svojho po
volania!
jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh
a Otec všetkých, ktorý je (a účinkuje) nad všet
kými, skrze všetkých a vo všetkých.
Preto odložte lož a každý hovorte so svojím
blížnym iba pravdu, lebo sme si navzájom údmi!
Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom! Ne
dávajte diablovi príležitosť !
Ten čo kradol, nech už nekradne, ale nech
s námahou, vlastnoručne pracujúc, koná dobro,
aby mal z čoho udeliť aj núdznym!

Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z
úst, ale iba dobré, také, čo je na osoh podlá po
treby a ktoré prináša milosť tým, čo ho počujú.
A nezarmucujte svätého Ducha Božieho, ktorým
ste označení ako pečaťou pre deň vykúpenia!
Odstráňte od seba všetku trpkosť, rozhorčenosť,
hnev, krik, rúhanie a všetku zlosť! Buďte si na
vzájom láskaví a milostiví; odpúšťajte si navzá
jom, ako aj Boh vám odpustil v Kristovi!
Buďte nasledovníkmi Boha ako milované dietky a nažívajte v láske, ako aj Kristus si nás za
miloval a obetoval sa Bohu za nás ako dar a obe
tu lúbeznej vône!
Smilstvo zasa a akákoľvek nečistota alebo
chamtivosť nech sa ani len nespomínajú medzi
vami, ako sa svedčí na svätých; ani necudnosť
ani hlúpe a táravé reči, čo sa nesluší, ale skôr
vzdávajte vďaky! Toto si teda dobre uvedomte, že
ani smilník, ani nečistý, ani chamtivec — čo je
vlastne modloslužobníctvo — nemajú podiel na
Kráľovstve Kristovom a Božom!
Nedajte sa nikomu oklamať prázdnymi rečami,
lebo pre toto prichádza hnev Boží na prívržencov
nevery. Nemajte s nimi účasť!
Pravda, kedysi ste boli tmou, teraz ste sa však
stali svetlom v Pánovi. Zite teda ako prívrženci
svetla! Lebo ovocie svetla je všaková dobroti
vosť, spravodlivosť a pravda.
Skúmajte teda, v čom má Pán záľubu a ne
majte nič spoločného s neplodnými činmi tmy;
radšej ich odsúďte!
Bratia, dajte si teda pozor na to, ako si počí
nate, — nie ako nemúdri, ale ako múdri! Využí
vajte čas, lebo (žijem e) zlé dni! Preto nebuďte
nerozumní, ale usilujte sa pochopiť, v čom je vô
ľa Pánova!
Neopíjajte sa vínom, v ktorom sa skrýva rozpustilosť, ale sa naplňujte Duchom, baviac sa
medzi sebou žalmami, chválospevmi a duchov
nými piesňami! V duchu svojom spievajte a h raj
te Pánovi, vždy za všetko vďaky vzdávajte Bohu
Otcu v mene Pána nášho Ježiša Krista!
Buďte si navzájom poddaní v bázni Kristovej!
Ženy nech sú poddané svojim mužom, ako Pá
novi, lebo muž je hlavou ženy tak, ako Kristus
je hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ (svojho) Tela!
A ako Cirkev je poddaná Kristovi, tak nech sú
ženy svojim mužom vo všetkom!
Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako Kristus
si zamiloval Cirkev, a obetoval sa za ňu, aby ju
posvätil a očistil obmytím vodou a slovnou (fo r
mulou) a tak si vystrojil Cirkev nádhernú, bez
škvrny a vrásky a bez iných podobných (chýb),
aby bola svätá a bez úhony. Takto i mužovia sú
povinní milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto
miluje svoju ženu, seba samého miluje. Veď nikto
nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí
a opatruje tak, ako Kristus Cirkev, pretože sme
údmi (tohto) jeho Tela. Preto človek opustí otca
i matku a pridruží sa k svojej žene a budú dvaja
v jednom tele. Je tc^veľké tajomstvo — ja však to
hovorím o Kristovi a Cirkvi. Nuž teda aj vy, kaž
dý jeden ( z vás) nech miluje svoju ženu ako se
ba samého a žena nech si váži (svojho) muža!2

Vy, dietky, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo
tak je to spravodlivé! Cti otca svojho a matku
svoju! — To je prvé prikázanie s prisľúbením: aby
sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi.3
Vy však, otcovia, nerozdrážďujte svoje deti, ale
vychovávajte ich v poslušnosti a bázni Pánovej!4
Držte sa, teda, majúc bedrá opásané pravdou,
odetí brnením spravodlivosti a obutí v pohoto
vosti (hlásať) Posolstvo pokoja! Okrem toho oz
brojte sa štítom viery, aby ste ním mohli zahasiť
všetky ohnivé strely zlého! Tiež sa ozbrojte pril
bou spasenia a mečom ducha, to jest slovom Bo
žím!5
Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a
od Pána Ježiša Krista!
1. Apoštol stále pripomína, že naše spasenie je dielom
Božej lásky k nám a Božej milosti, slovom, že je to jeho
milostivý dar. Sme novým Božím stvorením. Naše dobré
skutky a zásluhy nie sú podmienkou nášho predurčenia
a povolania, ale jeho výsledkom. Boh nám dáva svoju zá
kladnú milosť bez osobných skutkov a zásluh, ale zato
nám ju dáva práve, aby v nás prinášala hojné ovocie dob
rých skutkov. S m:losťou treba spolupracovať, aby sme
dosiahli konečný cieľ svojho života.
2. Svoje vývody o manželskom živote apoštol zakladá
na náuke o tajomnom Tele Kristovom. Kresťanské man
želstvo nie je obyčajnou občianskou zmluvou o spolužití
muža a ženy, ale kresťania si majú brať za vzor a priklad
svojho manželského spolunažívania tajomné, mystické spo
jenie medzi Kristom a jeho Cirkvou.
3. Toto je prvé prikázanie, ku ktorému sa výslovne pri
pojuje dajaké prisľúbenie, tuná dlhého života a zemského
požehnania.
4. Rodičovská výchova má byť rozumná a láskavá. Zby
točné a nemúdre karhania a tresty viac p lo d ia než oso
žia.
5. Apoštol z výzbroje rímskych vojakov, ktorí ho strá
žili, berie obraz nášho duchovného života: stály boj proti
satanským mocnostiam, proti svetu a proti hriešnej teles
nej žiadostivosti. Musíme byt náležíte duchovne ozbro
jení.

LIST KOLOSANOM
Kolosy — mesto v maloázijskom vnútrozemí. Miestnu
cirkevnú obec založil Pavlov žiak Epafras. Sv. Pavol na
písal z väzenia list Kolosanom, v ktorom ich vystríha pro
ti bludným učeniam.

Pavol, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat
Timotej svätým a veriacim bratom v Kristu v Kolosách.
Milosť vám a pokoj od Boha, Otca nášho!
Neprestávame sa modliť za vás a prosiť, aby
ste dosiahli plného poznania Jeho vôle, so všet
kou múdrosťou a duchovným vnímaním, a tak žili
dôstojne Pána a páčili sa (mu) vo všetkom: aby
ste prinášali ovocie vo všetkých dobrých skut
koch a rástli v poznaní Boha; aby ste zosilneli
vo všetkej sile pod účinkom jeho mocnej slávy,
a tak dosiahli všetkej trpezlivosti a vytrvalosti,
vďaky vzdávajúc s radosťou Otcovi, ktorý nás
urobil schopnými účasti na dedičstve svätých vo
svetle.1
On nás vytrhol z moci tmy a preložil do Krá
ľovstva milovaného svojho Syna, v ktorom máme
vykúpenie, odpustenie hriechov.
Toto však hovorím, aby vás nikto neprehovoril
prekrútenými rečami. Hoci som telom vzdialený,
v duchu som medzi vami a radujem sa, keď vi
dím, aký máte poriadok a akú pevnú vieru (má
te) v Krista.

Tak teda, ako ste prevzali Krista Ježiša (svoj -je vždy láskavá, soľou okorenená,9 aby ste vede
li, ako sa máte prihovoriť každému jednému.
ho) Pána, podľa toho aj žite!
V
ňom buďte zakorenení, na ňom (buďte) vy Milosť s vami!
budovaní a posilňujte sa vo viere, ktorej vás na
1. Apoštol prosí Boha, aby dal veriacim hojnosť milosti
učili!2 Vzdávajte hojné vďaky! Dávajte si pozor,
o požehnania, aby rástli v pravej viere a prinášali pred
aby vás nikto nezvádzal svojím mudrovaním, kto Bohom
hojné ovocie.
ré je ( iba) prázdnym klamom, založeným na ľud
2.
Kristus
je akoby pôdou, z ktorej vyrastá a saje ži
skom podaní a na prvkoch tohto sveta, nie na
votnú šťavu a silu strom nášho nadprirodzeného života
Kristovi.3
a základom, na ktorom je vybudovaný.
Keďže ste boli s Kristom vzkriesení, hľadajte
3. Sv. Pavol stavia proti sebe ľudské' náuky a podania,
to, čo je zhora, kde Kristus sedí na pravici Bo isté filozofické špekulácie, a kresťanské božské podanie,
čiže zjavenie. Sv. Pavol vyzdvihuje jedinečnú Kristovu
žej. Majte zmysel pre vyššie veci, nielen pre tie,
hodnosť, na ktorej sa .zakladá kresťanský svetonázor.
čo sú na zemi! Veď ste zomreli a váš život je
4. S Kristom sme v krste zomreli, ale s ním sme boli
skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa objaví Kris aj vzkriesení. Náš nadprirodzený život je teraz ešte ne
tus, náš život, vtedy sa aj vy s ním objavíte v viditeľný, skrytý v Bohu, ale raz sa zjaví aj táto sláva
Božích dietok.
sláve.4
5. Kto hovie telu a hmote — mamone, stavia si ich na
Umŕtvite teda svoju pozemskú telesnosť: smil
miesto Boha, svojím životom sa im takrečeno klania a
stvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a tak sa dopúšťa modloslužby.
chamtivosť, to jest modloslužobníctvo.5 Pre tieto
6. „Starý človek“, totiž človek telesný, podrobený hrieš
veci príde hnev Boží na príslušníkov nevery. Vy
nym náruživostiam, ktoré sú následkom dedičného hrie
ste sa tiež kedysi takto správali, keď ste žili ta chu.
kýmto spôsobom. Ale teraz už odložte toto všet
7. Láska dáva nášmu bytiu pravú náplň a hodnotu. Bez
ko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie a mrzké reči zo nej ostatné čnosti nemajú životný obsah, sú len roztrúse
svojich úst! Neklamte sa navzájom, vyzlečte sta nými steblami bez pevnosti a činorodej sily. Ona ich spá
rého človeka6 s jeho skutkami a oblečte si nové ja v mocný zväzok kresťanského života.
8. Celý život kresťana, celý súhrn jeho činnosti má sme
ho, ktorý sa obnovuje silou dôkladného poznania
rovať k Bohu a má byť posvätený „v mene Pána Ježiša“,
podľa obrazu svojho Stvoriteľa.
totiž v spojení s ním. Celý náš život má byť neprestajnou
Teda, ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, ob
lečte si city milosrdenstva, dobrotivosti, poníže
nosti, skromnosti, zhovievavosti! Znášajte sa na
vzájom a. odpúšťajte si, ak by sa niekto mal čo
ponosovať na iného! Ako vám Pán odpustil, tak
aj vy jeden druhému! Nad všetko toto (m ajte)
však lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!7 A po
koj Kristov nech vládne vo vašich srdciach, veď
nato ste boli povolaní v jednom Tele; a buďte
povďační!
Slovo Kristovo nech vo vás prebýva v hojnosti!
Poučujte a napomínajte sa navzájom so všetkou
múdrosťou; s milosťou spievajte Bohu vo svojich
srdciach žalmy, chválospevy a duchovné piesne!
A čokoľvek činíte .slovom alebo skutkom, všetko
(čiňte) v_^nene Pána Ježiša Krista, vďaky vzdá
vajúc Bohu Otcu jeho prostredníctvom!8
Vy, ženy, buďte poddané (svojim) mužom, ako
sa sluší v Pánovi! A vy, mužovia, milujte si ženy
a nebuďte k nim príkri!
Vy, dietky, poslúchajte rodičov vo všetkom,
lebo tak sa to páči Pánovi!
Vy zasa, otcovia, neroztrpčujte si dietky, aby
neklesli na duchu!
Vytrvalo sa venujte modlitbe!
Múdro si počínajte voči tým, ktorí sú mimo
(Cirkvi), a (dobre) využívajte čas! Vaša reč nech

modlitbou vďaky Bohu, stálou obetou chvály za jeho ne
konečnú lásku k nám.
9. Reč „soľou okorenená“, nie je reč prepletená vtipný
mi výrokmi a narážkami, ale preniknutá láskou, nábožen
ským duchom a citom zodpovednosti.

(Dokončenie zo 4. str.)
Keď videla Cirkev zázraky, ktoré sa stávali na hrobe
mučeníkov, vyhlásila Borisa a Hľiba za svätých. Pri veľ
kej účasti veriaceho ľudu vykopali z hrobu v zemi pod
chrámom telá mučeníkov a vystavili ich v chráme v chrá
movej kaplnke. Kyjevský metropolita Georgij sa silne po
stavil proti úcte oboch kniežat. Avšak keď uvidel vykopané
telá mučeníkov po mnohých rokoch nepoškodené, padol
na zem pred svätými relikviami, prosil o odpustenie za
svoju neveru a bozkal ich ruky. Potom pozdvihol z rakvy
ruky mučeníkov a žehnal nimi ľud . . .
Bolo to 3. mája a tento deň odvtedy ostal v Cirkvi dňom
prenesenia relikvií svätých mučeníkov Borisa a Hľiba. Ok
rem toho Boris a Hľib v našom kalendári ešte majú svia
tok 24. júla.
Ja, sluha Boží Jakub, kyjevskopečerský mních, ktorý tie
to riadky napísal, zvestujem vám, že „zem bola požehnaná
ich krvou“. Pohania sa vraždili. Boris prehovoril po kres
ťansky: „Nepodvihnem ruku na staršieho brata!“ Jeho voj
sko ešte nemohlo pochopiť tie slová, avšak potomkovia
ich pochopili. Smrťou Borisa a Hľiba bola posvätená nová
idea — kresťanstvo na Rusi. Veľký Vladimír ho zasial,
jeho synovia Boris a Hľib ho dokázali životom.
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