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POĎ ZA MNOU. . .
V knihách Starého zákona čítame
0 sudcovi Samuelovi, že bol mod
litbami vyprosený syn, ktorého ro
dičia z vďačnosti obetovali službe
Bohu. Takto mladý Samnel žil pri
chráme pod dozorom kňaza Héliho.
1 stalo sa, ie jedného dňa, keď s i
odpočíval, počul volaf svoje meno.
Bol to sám Boh, ktorý ho volal do
svojej služby. A on Štyrikrát vždy
vstal a bol ochotný počúvať. „Ho
vor, tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3,
10).

Liturgika — poznaj svoj obrad
Prvá Služba Božia na zemi — Ustanovenie novozákonnej obety
Ježiš Kristus najprv p r i p r a v i l apoštolov na novozákonnú o b e

Evanjelium druhej nedele po Zo
slaní SvStého Ducha nám hovori o
podobnom volani. Predstavuje nám
Spasitela na začiatku svojej verej
nej činnosti, ako povoláva prvých
apoštolov. Bolo to na brehu Galilejského mora, kde videl dvoch bra
tov Šimona a Ondreja, ako spúSťali
siete do mora. Obidvaja boli totiž
rybfirmi. Tým povedal: .{Poďte za
mnou a urobím vás rybármi ludi“
(Mt 4, 19). A evanjelista Matúi po
znamenáva, že „hneď nechali tam
svoje siete a nasledovali ho“ (Mt 4,
20). A keď ISiel ďalej, videl iných
dvoch bratov, Jakuba a lána, Zebedejových synov, ako spolu s otcom
opravovali rybárske siete. Aj týchto
povolal. A „oni hneď zanechali loď
ku a otca a nasledovali h o“ (Mt 4,
22 ).

Pri tomto povolanf vidime úžasnú
ochotu tých, ktorí sú povolaní. Bez
bov.
jed:ného slova idú za svojim Pánom,
ktorý ich volá do svojej služby.
Na druhý deň po tom to zázraku zástupy vyhľadávali Ježiša, aby
Táto ochota — nasledovať Krista
sa znovu nasýtili. Ale Ježiš im p oved al: „Ja som chlieb života. Vaši
— ktorú vidíme u vyvolených ap oi
otcovia jedli na púšti mannu, a pomreli. Ale je chlieb, ktorý zostu
tolov, vyvolala úplnú reťazovú reak
ciu, ktorá trvá až do dnefiných dnf.
puje z neba, a kto bude z neho jesť, neumrie. Ja som ten živý chlieb,
Podobne, ako vtedy jánevi učeníci
ktorý som zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť
privádzali ku Kristovi jeden druhé
naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je m oje telo, ktoré obetujem za
ho: „N aili sme Mesiážd ()n 1, 41).
život sveta." (Jn. 6, 4 8 — 52).
„Poďte a uvidíte“ (Jn 1, 38). A ten
hlas je natolko silný, že poniektorí
To, čo Ježiš Kristus tu prisľúbil, to splnil na Poslednej večeri.
zanechávajú všetko a nasledujú ho.
Nedávno sme čítali v tlači o 61V
podvečer svojho umučenia Ježiš Kristus odslúžil prvú Sltlžbu
ročnom generálovi Tomášovi RienBožiu na Zemi a to v kruhu apoštolov. Evanjelisti podrobne neza
dzi, x diecézy Honolulu, ktorý sa
písali priebeh tejto prvej Služby Božej a tiež nezanechali jej text.
dal na itúdium teológie a dal sa vy
svätiť na kňaza. To je dAkaz, že Pán
Zapísali len podstatnú časť: obrad posvätenia chleba a vína a obrad
volá vždy a v každom veku robot
:
prijímania posväteného chleba a vína. (M t 26, 2 6 — 2 8 ; M k 14, 2 2 —
níkov do svojej vinice (KN 1980,19).
^
24; Lk 22, 19— 2 0 ; Jn 14— 17, apoštol Pavol v 1. liste ku KorinťaV týchto dňoch, keď sa konči
ff* ■ nom 11, 23— 26). Potom ešte na Poslednej večeri Ježiš Kristus mal
Školský rok, zo ikolských lavíc vy
chádzajú aj bohoslovci, ktorí z rúk
l- reč k apoštolom, modlil sa a zaspieval žalmy.
svojich biskupov prijmú kňazskú vy
Pozrime sa na znenie slov z prvej Služby Božej na Zem i, ako ich
sviacku. A potom prídu kňazské
primície, ktorými verejne začnú svopodávajú evanjelisti. Evanjelista M atúš:
jn službu pri Pánovom oltári.
[Pokračovanie na 5. str.)
tu tak, že zázračne nasýtil päťtisíc ľudí rozm nožením piatich chle
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Už tradične slávime u nás začiatkom posledného mesiaca školského roku Medzinárodný deň detí.
Je to deň, pri ktorom si pripomíname, čo ošetko urobilo a robí naše socialistické spoločenské zriadenie
pre našich najmenších.
A, verte tomu, že je dobré takto si zaspomínal! Ono totiž je to už tak, že časom zabúdame. ,, Za
budli sme, my starší, na časy. ked sme boli detvákmi. Na časy, ked sme písali s griílikom na čiernu ta
buľku (kdeže sa vtedy chýrovalo o písankäch!)
Veta sa toho pomenilo! Už niet deti, ktoré by nemohli do školy, lebo brány vzdelania sú otvorené
pre všetkých. Už niet chlapcov a dievčat, ktorí — hpci mali skvelé nadanie a boli priam stvorení pre štú
dium — by nemohli ta, kde ich tiahne srdce. . .
Naše socialistické spoločenské zriadenie otvorilo brány všetkých škôl doslova pre všetkých. Aj pre
potomkov tých, čo prv nemohli študovat, lebo nemali na to. Bezplatné štúdium je totiž tiež vymôženoslou nášho spoločenského zriadenia.
Kto mohol kedysi študovat? Kto mohol pred rokmi do školy? Boli to deti z tzv. majetných rodín,
často nespôsobilé, duševne zaostalé, ale ich jediným odporúčaním bola práve skutočnost, že ich rodičia
majú „na to“, že si to môžu dovolil. A — a to treba povedal úprimne — bolo medzi nimi veta deti
ktoré sa na takéto štúdium vôbec nehodili, ale konali ho, lebo ich rodičia patrili k skupine tzv. vyvo
lených, vybraných, predurčených na to, aby rozhodovali o dalších osudoch spoločnosti.
Ale nielen na toto myslíme pri Medzinárodnom dni (letí. Máme na mysli všetko to, čo dáva naše
spoločenské zriadenie našim delom: od narodenia, cez roky chodenia do školy, až dotiaľ, kým sa nepo
stavia na vlastné nohy, kým nezískajú kvalifikáciu, zamestnanie.
Nie je toho málo a iba pri povrchnom pohľade sa nám môže vybavil nie celkom jasný obraz. Má
me na mysli starostlivosl o diela už od útleho veku, ba ešte pred jeho narodením, keď sa náš štát stara o budúce matky a vytvára im také predpoklady, aby mohli deti prisl na svet súce, zdravé a mali
ošetko, čo potrebujú.
Máme na mysli aj starostlivosl o novorodencov, na všetky tie poradne pre matky a deti, na pravi
delnú bezplatnú lekársku starostlivosl, na materské príspevky, na prídavky na deti a potom, ked už
prichádza čas dal sa do učenia: na škôlky a školu, kde diéta bezplatne pristupuje k prameňom vzdelania,
dostáva učebné pomôcky, knihy a všetko to, čo k štúdiu potrebuje.
Starostlivosl o deti sa prejavuje aj sociálnou politikou a starostlivoslou o rodinu, ktorá má v na
šich podmienkach všetky predpoklady vychoval zdravé deti a pripravil ich plne do života.
Je istá, i ked zanedbateľná časí rodín, kde vinou rodičov nemajú deti to, čo by mali mat. Kde sa
to, čo štát dáva na rodinných prídavkoch, na daňovej úľave, nedostane delom, ale premárni sa na alko
hol a iné neresti. Smutno je v takých rodinách, smutno je takým detom, leho namiesto rodičovskej lásky
dostávajú iba nadávky, zlý príklad, oplzlé reči.
A nemôžeme nemysliel ani na deti v krajinách, kde je vinoii spoločenského zriadenia hlad, kde je
bieda, kde otcovia a matky nemajú pracovné príležitosti. Veľa je na svete takých detí. A veľa je aj ta
kých, čo namiesto do školy chodia do lažkej práce, čo od mala skusujú tvrdosl života a nepoznajú čaro ro
dičovského domova. Myslíme aj na tie deti, ktoré sú predmetom čachrov a obchodu. Tlač často prináša
správy o poľutovaniahodnom obchodovaní, o trhoch s delmi a to nielen za. morom, ale aj v európskych
krajinách, napríklad nedávno v Taliansku.
Myslíme aj na tie deti, ktoré sa nedožili dneška, napríklad na deti vyvraždených Lidíc, ktoré zahy
nuli, alebo boli násilne germanizované, odcudzené vlastným rodičom, vlastnému národu. Myslíme aj na
deti tých krajín, ktoré ešte stále nežijú v mieri, ako je tomu v El Salvadore a iných latinskoamerických
krajinách, kde vládne teror a násilie a kde sú medzi tisíckami obeti aj nevinné deti.
Myslime aj na deti rasisticky prenasledovaných rodičov v južnej Afrike, kde vládne zákon apar
theidu a kde si čierne diela nesmie sadnúl do jednej lavice s bielym. Myslime aj na deti, ktoré zahynuli
v hitlerovských koncentračných táboroch smrti. Na deti, ktoré museli prv umriel, ako začali žil.
Ale podme na chvíľu aj do našej vlastnej minulosti. Čo starší iste si pamätajú, že nebývalo tak, ako
je dnes. Že neraz nebolo možno ísl do školy, lebo bolo treba ísl na pole, že neraz sa nedalo ísť na uli
cu, lebo si nebolo čo obul. Že mnoho deti umieralo predčasne, lebo nebolo lekárskej starostlivosti a kde
aj lekár bol, nebolo peňazí na jeho vyplatenie. A tak mnoho deti zahynulo len preto, že sa spoločnost
viacej starala o svoje zisky, ako o človeka.
Tohtoročný Medzinárodný deň detí oslavujeme v atmosfére veľkého mierového úsilia ľudstva, kto
ré sa svorne postavilo na obranu ohrozeného mieru. Mier, tá základná pozemská hodnota, bez ktorej
nemožno žil, pracoval a radoval sa, nebol azda od rokov druhej svetovej vojny nikdy tak vážne ohro
zený ako práve v tomto čase, ked agresívne vojnychtivé kruhy rozkrútili nové kolo zbrojenia a ked do
konca hazardérsky hovoria o možnosti tzv. obmedzenej jadrovej vojny.
V
takejto atmosfére, za takýchto okolností nemožno nečinne prizeral na nebezpečný vývoj udalo
ale je potrebné urobil ošetko, aby sa skrížili vojnychtivé plány tých, čo by neváhali znova hnal ľudstvo
na krvavé jatky.
Treba urobil všetko, aby deti, naša radosl i naša nádej, vyrastali v pokoji a mieri!
(om)

na, chcela som mu ho odovzdať, no esesáci mi to nedo
volili, vrhli sa na pána farára, takže ten spadol, a keď
som mu chcela pomôcť vstať, jeden z nich ma chytil pod
V čase, keď sa pomaly končí Školský rok. keď sa naše krk a začal škrtiť. Potom ma kopol a ja som spadla na
deti rozbehnú do pionierskych táborov a na dva mesiace
zem. Keď som sa zdvihla, musela som odisť do školy —
si oddýchnu, budú naši poľnohospodári sústreďovať všet
a odvtedy som viac nevidela ani pána farára, ani nikoho
ky sily na zvládnutie žatvy, ktorá už klope naozaj a
z lidických mužov.“
doslova na dvere.
Lidická tragédia otrasne zapôsobila už vo vojnových
0 čo pôjde?
rokoch. Meno obce sa zaradilo do zoznamu mien miest,
0
to, aby sme zobrali všetku úrodu obilnín bez strát. na ktorých sa pravá povaha nacistov prejavila najotvo
Aby sme zabezpečili dostatočný krajec chleba pre nás
renejšie: 192 mŕtvych mužov, 64 mŕtvych žien, 88 mŕt
všetkých. Dloha je to nadmieru dôležitá a nezáleží jej
vych deti zo 104 odvlečených, — to sú výsledky jednejsplnenie len od našich poľnohospodárov, ale potrebný je
jedinej „trestnej“ výpravy „nadľudí“ proti ľudom.
prínos nás všetkých.
Po oslobodení, vďaka starostlivosti občanov našej vlasti
Iste mnohí, aj keď cez rok nepracujú v poľnohospodár
i záujmu mierumilovných ľudí na celom svete, Lidice
skej výrobe, pridajú svoje pracovité ruky k spoločnému
vstali z mŕtvych. Vláda slobodného Československa vy
dielu a brigádnicky vypomôžu splniť úlohu číslo jedna.
budovala nové Lidice a postarala sa o všetky ženy a deti,
Mäme na mysli to, čo nám ukladajú Smernice pre hos
ktoré sa vráťlil. Muži, bohužiaľ, domov neprišli. V lidic
podársky a sociálny rozvoj na rok 1981—1985, aby sme
kom Sade priateľstva a mieru kvitnú ruže zo všetkých
zabezpečili sebestačnosť v zásobovaní potravinami.
končín sveta. V obnovenom živote Lidíc je víťazstvo a
Gloha je to nemalá, nie však nezvládnuteľná. Ved sme
triumf, ale aj burcujúca spomienka. To si uvedomujeme
tradične poľnohospodárskou krajinou. Väčšina z nás vy
a to si pripomíname aj dnes, pri 40. výročí, spolu so všet
rástla v roľníckych rodinách. Práca na poli je nám dra
kými statočnými ľuďmi na celom svete, ktorým záleží
há a vlastná.
na tom, aby sa podobné zločiny proti ľudskosti už nikdy
Preto urobme naozaj všetko pre dostatok chleba na
viac neopakovali. Znova si podávame ruky obopínajúc
našich stoloch.
(of)
celú našu planétu v mene všetkého toho, čo symbolizujú
Lidice — v mene najdrahších hodnôt človeka: domova,
slobody a mieru!.
(čk )

Pre spoločný krajec chleba

LIDICE — tragédia a triumf
(K

40.

VÝROČIU

Z N IČ E N IA

LID ÍC)

— Meno?
— Josef Štemberka.
— Povolanie?
— Kňaz. Miestny farár.
— Prezraďte, kto ukrýval parašutistov, a môžete odisť.
Dostanete milosť.
— Nikto neukrýval nijakých parašutistov. Všetci sú ne
vinní. Majte zľutovanie nad nevinnými ľuďmi. Pusťte ich
domov k rodinám a k p rá ci. . .
Esesáci nedbali na prosby. Zhromaždili všetkých muž
ských obyvateľov Lidíc na dvor Horákovho statku a chy
stali sa na krvavý súd.
Staručký, 73-ročný kňaz Josef Štemberka odmietol po
núknutú milosť, ostal so svojimi veriacimi do posledných
chvíľ. A v posledných chvíľach sa s nimi modlil a spie
val nábožné piesne. Ich spev bol prerušovaný salvami
výstrelov a odvádzaním ďalších a ďalších skupín k mú
ru ...
Pána farára si ponechali- naostatok, za trest, že svo
jich farníkov nezradil. Popravili ho ako posledného, aby
videl umierať všetkých svojich spoluobčanov. Medzi po
pravenými bol i 80-ročný Emanuel Kovaŕovský, i 15-ročný
josef Hroník, i vojnový invalid-slepec Alois Prynych. Ro
botníkov, ktorí boli v tom čase na nočnej smene v Klad
ne, dodatočne pochytali a postrieľali.
Spolu nacisti postrieľali 192 lidických .mužov. Ženy o d 
vliekli do koncentračných táborov a deti na ponemčenie
do nemeckých rodín.
Tak nacisti naplnili na úsvite 10. júna 1942 osud Lidíc,
nevelkej obce v Kladnianskom okrese, ktorej obyvateľmi
boli zväčša baníci a hutníci, pracujúci v Kladne. Obec
navyše vypálili a zrovnali so zemou. Gtulné domčeky,
škola, kostol sv. Martina a záhrady, to všetko muselo
zmiznúť a meno obce malo byť vymazané z mapy, za to,
ie sa v obci údajne skrývali účastníci atentátu na vte
dajšieho zástupcu ríšskeho protektora Heydricha . . .
Antónia Škrdlantová, ktorá 35 rokov viedla farárovi
Stemberkovi domácnosť na fare, po návrate z koncentrač
ného tábora takto opísala udalosti pohnutej noci z 9. na
10. júna:
„Na Božie Telo prišlo do Lidíc niekoľko áut s gestapákmi. Zamierili k jednotlivým domom. Na fare povy
hadzovali zo skríň všetko šatstvo a bielizeň. Akoby čosi
hľadali. Od pána farára si vyžiadali všetky kľúče, i od
kostola a bohostánku, a znášali matriky, zlaté kostolné
teci, koberce, bielizeň a iné cennejšie veci a nakladali na
auto. Rabovali. Potom nás odviedli na dvor Horákovho
statku. Tam už zhromažďovali aj ostatných obyvateľov
Lidíc. Nadránom prišiel rozkaz: „Ženy do školy a muži
ostaní na dvore!“. Mala som balíček pre dôstojného pá

SVÄTÝ MESIACA
JUSTÍN FILOZOF
Loď, ktorá plávala z Cézarey Palestínskej smerom k
Aténam, na mori zastihla búrka. Na lodi vedľa človeka
stredných rokov, oblečeného do šiat filozofa, stálo nie
koľko mládencov, medzi nimi i junák Jústín. Justín za
nechal svoje mesto Sichem v Samarii a šiel do sveta, aby
sa učil u veľkých a slávnych ľudí. Filozof na lodi, to bol
jeho učiteľ. Stoik, ktorý učí pohŕdať svetom a smrťou.
Avšak Justín vidí, že jeho filozof sa trasie. Búrka sa zme
nila na veľkú a potom na strašnú. Justín videl, ako jeho
učiteľ bledne. Boji sa smrti. Justín sa zamyslel nad uče
ním stoikov a keď loď pristála v Aténach, rozlúčil sa so
svojím učiteľom.
Už niekoľko dni Justín blúdil ulicami a parkami Atén.
Všade sa stretával so skupinkami ľudí, ktorí riešili rôzne
filozofické otázky alebo počúvali prednášky cudzích, či
domácich filozofov. Justín sa pripojil ku skupine filozo
fickej školy peripatetikov. Učiteľ so svojimi žiakmi sa
prechádzal v parku a pritom prednášal. Avšak, keď Jus
tín uvidel, že učiteľ sa s ním dohaduje na výške odmeny
za vyučovanie, nechal ho a pridal sa k pytagorejcom,
ktorí učili a všetko zakladali na matematike a geome
trii. Avšak ani toto učenie Justína nezaujalo. Odišiel do
školy platonikov. Toto učenie ho pritiahlo. Úfal, že po
zná pravdu života. A raz vyšiel na morský breh, aby roz
mýšľal nad Platonovými myšlienkami. Znenazdania uvidel
neznámeho starca, ktorý Sa ho spýtal, čo tu robl.
— Prechádzam sa osamote a rozmýšľam nad otázkami
filozofie, pretože vo filozofii je šťastie a poznanie pravdy,
— odpovedal Justín.
— Keď cez filozofiu poznáš pravdu, vtedy povedz, kto
je Boh? — spýtal sa starec.
— Boh — je to, čo sa nikdy nemení, vždy je to isté
a je príčinou bytia všetkého ostatného.
Tvár starca prezradila, že bol spokojný s Justínovou
odpoveďou, avšak ihneď sa spýtal:
— Ak je to tak, ako hovoríš a tvrdíš, že takto učil
Platón a iní filozofi, vtedy prečo sa kláňali neživým
modlám a tým šírili nepravdu? Považovali seba za mudr
cov, avšak ukázali sa nemúdrymi, — hovoril starec. —
Hovorím ti, že ľudský rozum, neosvietený vierou, Boha
nepozná a nepochopí.
Vtedy starec začal Justínovi poukazovať na neopod
statnenosť Platonovho systému a iných filozofov v rie
šení najdôležitejších otázok a jeho hlboké slová úplne
narušili Justinovo presvedčenie o dokonalosti Platonovho
systému a ľudskej múdrosti vôbec.

— Teda, ku ktorému učiteľovi mám isť, aby mi ukázal
pravdu, keď jej niet u Platóna a iných filozofov? — zvo
lal Justin.
— V dávnych časoch, — začal starec, — dávno ešte
pred všetkými filozofm i, žili niektorí ľudia spravodlivého
života, ktorí boli osvietení Svätým Duchom. Oni predpo
vedali tie veci, ktoré sa teraz uskutočňujú. Týchto ľudí
nazývali prorokmi. Oni jediní na počiatku poznali pravdu
a ľuďom ju hlásali. Hlásali všetko to, čo v zjavení, danom
im Bohom alebo videli alebo počuli. A ich spisy ešte aj
teraz tým, ktori ich čítajú, osvecujú rozum, aby poznali
pravdu. Oni nefilozofujú, ani sa nehrajú slovami, nepo
užívajú rOzne sylogizmy, ani iné vykrúcanie, len prostou
rečou hlásajú pravdu. Oni zvestovali aj príchod Božieho
Syna na svet a tie ich proroctvá sa ukázali pravdivými,
pretože sa alebo už uskutočnili alebo sa uskutočňujú.
A to, čo zvestovali, potvrdzovali zázrakmi, lebo silou Bo
žej milosti robili divné veci.
Starec dlho hovoril a svoje slová zakončil takto:
— Predovšetkým srdečne sa modli k pravému Bohu,
aby ti otvoril dvere svetla, lebo len ten môže poznať a
rozumieť božské, koho sám Boh urobí hodným zjavenia.
A Boh zjavuje každému, kto ho hladá modlitbou a blíži
sa k nemu s láskou.
Po týchto slovách starec odišiel od Justína. Justín ho
už nikdy viac neuvidel.
Justín začal hľadať kresťanské knihy, začal ich čítať
a pomaly začal vnikať do poznania pravého Boha. Avšak
nastali udalosti, ktoré jeho túžbu hatili: boli to časté
a strašné prenasledovania kresťanov a potom hrozné ob
vinenia, akoby kresťania na svojich nočných bohoslužbách
sa dopúšťali orgií a ako zvieratá jedli ľudské mfiso.
Ľudia začali veriť týmto povedačkám, tým viac, že o
tom písali pohanskí filozofi. Preto ľudia kresťanmi pohŕ
dali, znenávideli ich a odovzdávali ich na súd. Toto všetko
zdržiavalo Justína, aby sa stal. kresťanom. Všetkému, čo
o kresťanoch rozprávali, neveril, pretože v ed el,. ž e . často
ľudia nerozvážne obviňujú nevinných. Preto začal chodiť
na tajné nočné kresťanské bohoslužby, začal chodiť na
súdne pojednávania proti kresťanom. Na pojednávaniach
na súde videl, že kresťania stoja bez strachu, v mukách
sú statoční, pohŕdajú všetkými krásami tohto sveta, za
svojho Pána idú na smrť dobrovoľne, smrti sa n e b o ja . . .
A raz, keď išiel po námestí a počul hlasné očierňovanie
a Splnenie kresťanov, nevydržal. Vyšiel na schody a na
hlas začal hovoriť:
— Nie je pravdou to, čo hlásate o kresťanoch. Nedo
púšťajú sa žiadnych ohavností. Lebo ti, ktori sa oddávajú
telesným vášňam a jedia ľudské mäso, boja sa smrti,
muky neznášajú, nejdú na muky dobrovoľne, ale od nich
utekajú. A keď sa niektorý dostane na súd, všelijako sa
snaží, aby ostal žiť bez bolesti a mohol sa oddávať váš
ňam.
Na námestie sa začalo schádzať vždy viac ľudí, aby
počuli filozofa Justína. A on v zápale hovoril ďalej:
— Avšak nie tak kresťania) Oni idú na muky za Krista
dobrovoľne, volia radšej smrť ako život. Teda, ako by
sa mohli medzi nimi stavať také hriechy, z ktorých ich
obviňujete? Oni žijú čestne a nevinne, chránia svoju čis
totu, umŕtvujú svoje telo pôstom a zdržanlivosťou, často
sa modlia a robia veľa dobrých sk u tk ov. . . A telo a krv,
ktoré prijímajú, nie je ľudské telo, je to chlieb a víno,
ktoré ich kňaz premieňa v liturgii na Telo a Krv Kris
tovu, avšak ktoré ostáva pod spôsobom chleba a v ín a .. .
Justin sa stal obhajcom kresťanov. Obľúbil si ich a pri
pojil sa k nim celým srdcom. Keď mal tridsať rokov, po
krstili ho. Od toho času všetkými silami svojej duše ve
noval sa obrane kresťanov a šíreniu evanjelia. V obrane
kresťanov bojoval proti pohanom a Židom slovom a pís
mom. V šatách gréckeho filozofa pochodil krížom-krážom
celé rímske impérium hlásajúc a obhajujúc kresťanstvo.
— Každý, kto môže hlásať pravdu a ju nehlása, bude
odsúdený Bohom. Toho sa bojím aj ja a preto považujem
za svoju povinnosť hľadať stretnutia s vami, a to nie
pre hmotný zisk alebo pre slávu, — písal k pohanom,
Židom a bludárom.
Tak filozof Justín premostil cesta apologétom — obhaj
com viery. Apologéti vošli do cirkevných dejín ako cir
kevní spisovatelia, ktorí žili v poapoStolských časoch.
Boli to veľmi učení ľudia spomedzi pohanov, ktorí sa stali
kresťanmi. Oni slovom a písmom pred cisárom, senátom
a vplyvnými osobami sa zastávali prenasledovaných kres
ťanov.

V šatách filozofa prišiel Justín do Ríma. Už mal pri
sebe svojich žiakov. V Ríme sa k nemu pridali ešte inf
žiaci a Justín založil svoje školy a v týchto okrem filo
zofie vyučoval aj kresťanské pravdy.
Vtedy cisárom bol v Ríme Antonius Pius. On sám nebol
zlým voči kresťanom, avšak jeho úradníci, na základe
protikresťanských zákonov, vydaných jeho predchodcami,
z nenávisti voči kresťanom a hlavne, aby mohli zhabať
ich majetky, kresťanov prenasledovali a zabíjali. Robili
to akoby nie pre ich vieru v Ježiša Krista, ale za ich
údajné ohavnosti, z ktorých ich obviňovali. Klebety na
kresťanov nevyšetrovali, ale ich ihneď odovzdávali na
muky a smrť.
Stalo sa, že takto postavili pred súd kresťana menom
Ptolemaja. Sudca odsúdil Ptolemaja na smrť. Keď vyhlásil
rozsudok, spomedzi ľudí sa ozval kresťan menom Lukáš:
— Prečo odsudzuješ na smrť nevinného človeka, veď
on nebol ani násilník, ani ohavník, ani vrah, ani zlodej,
ani zbojník. Neobvinili ste ho z ničoho iba z toho, že sa
nazval kresťanom!
— Ty si tiež jeden z kresťanov? — zareval sudca.
— Äno, ja som kresťan! — odpovedal Lukáš.
Sudca prikázal, aby aj jeho chytili a odviedli na smrť.
Ešte zakričal akýsi tretí hlas, že i on je kresťan. Toho
dňa všetci traja boli umučení za Krista.
Keď to videl Justín, napísal cisárovi list. Nazval ho
Apolágiou — obhajobou kresťanov a v ňom uviedol ne
vinu kresťanov. Justín Apológiu opísal viackrát a odo
vzdal ju po exemplári cisárovi, jeho synom a všetkým
členom senátu. A sám sa neskryl a bol hotový isť na
muky a smrť.
V Apológii Justín vyvracia zločiny, ktoré kresťanom
pripisovali. Kresťania nie sú proti štátu, nie sú ateistami.
Domáhal sa, aby kresťanov nesúdili len preto, že sa na
zývajú „kresťanmi“ , za ich meno. Nech ich trestajú za
skutočné zločiny, ked sa ich dopustia, a to tiež len na
základe súdneho verejného vyšetrenia. Potom Justín uká
zal na kresťanské čnosti, na ich čestný rodinný život, na
ich dobré skutky. Ukázal na to, 2e kresťania nejedia ľud
ské mäso, ale prijímajú eucharistiu.
Cisár pozorne prečítal Apológiu — Obranu kresťanov,
divil sa múdrosti kresťanského filozofa, nenahneval sa a
neprikázal zahubiť Justína, naopak, pochválil jeho múdrosť.
Keď prečítal dôkazy, že kresťanov falošne obviňujú a očier
fiujú, keď čítal o čestnom živote kresťanov, vydal príkaz,
aby kresťanov nemučili za vyznanie mena Kristovho, ani
nehabali ich majetky.
Ťen príkaz cisára Justín opísal. Ihneď sa vydal na cestu
do Azie, kde vtedy najviac prenasledovali kresťanov.
Všade, kde išiel, rozdával opísaný príkaz cisára, čítal ho
na námestiach, rozosielal ho po susedných mestách.
Na akýsi čas sa Justín zastavil v Efeze. Tam mal veľkú
dišputu s rozumným židovským rabínom Trifonom o otáz
kach Svätého písma Starého zákona. V dišpute mu doká
zal, že Starý zákon predpovedal príchod Mesiáša, že Je
žiš Kristus je tým Mesiášom, že obradové predpisy Staré
ho zákona sú platné len do Krista. Túto dišputu Justín
zapísal a vydal knižne ako Dialóg so 2idom Trifonom.
Potom sa Justin vrátil do Ríma. Po ceste všade kázal,
jedných posilňoval vo viere, druhých privádzal ku kres
ťanstvu. Pohanskí filozofi Justínov príchod do Ríma pri
jali s nenávisťou. Ešte niekoľkokrát sa stretli s Justínom
vo verejnej dišpute, ale Justín ich vždy premohol. Keď
nemohli odstrániť Justína dišputou, očiernili ho na rím
skom súde a Justín bol uväznený. Prefekt Ríma Justína
odsúdil na smrť a približne roku 166 mu sťali hlavu.
Spisy svätého justína Filozofa vo svojej dobe boli veľmi
potrebné pre Cirkev. O ne sa opierali ďalší apologéti
Cirkvi a ostatní cirkevní spisovatelia. Svätý Justín napísal
veľa, ako o tom píše cirkevný dejepisec Eusébius (.+ 338),
ale z jeho spisov sa zachovali len dve Apológie a spo
menutý Dialóg so Židom Trifonom a tiež časť spisu
O vzkriesení.
Justín Filozof po celý svoj život zostal len laikom,
teda obyčajným veriacim, ale jeho zásluha v kresťanstve
je veľká. Svojou vedeckou a spisovateľskou činnosťou
urobil veľa dobrého pre Šírenie a upevnenie viery. Takto
ukázal cestu novým svetským apoštolom.
Pamiatku svätého Justína Filozofa, mučeníka, Cirkev
oslavuje 1. júna.

(Pokračovanie z 1. str.)
„Ked teda večerali, vzal Ježiš chlieb, požehnal ho, rozlom il a dal
(svojim) učeníkom, so slovam i: „Vezmite a jedzte: toto je Telo mo
je!" Potom vzal čašu, vzdal vďaky a podal im ju so slovam i: „Pite

z nej všetci, toto je Krv moja N ového zákona, ktorá sa vylieva za
vás a za mnohých na odpustenie hriechov." — „ A keď zaspievali
'chválospev, pobrali sa na O livovú horu" (M t 26, 2 6 — 30).
A evanjelista Lukáš píše: „T u vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlom il
ho a dával im ho so slovam i: „Toto je Telo moje, ktoré sa za vás
obetuje. Robte to na moju pamiatku!" Tak isto po večeri (vzal)
kalich a povedal: „Tento kalich je nová zm luva (založená na) m ojej
Krvi, ktorá sa za vás vyleje." (Lk 22, 19— 20).
Apoštol Pavol rozpráva o prvej Službe Božej a ustanovení Svia
tosti Oltárnej tak to: „Ja som totiž prevzal od Pána to, čo som aj
vám odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď mal byť vydaný, vzal chlieb
a vzdajúc vďaky, rozlomil ho so slovam i: „Toto je Telo moje, ktoré
sa za vás (vydáva). Toto čiňte na moju pamiatku!" Podobne po v e 
čeri vzal aj kalich a riekol: „T ento kalich je nová zm luva (založená)
na mojej Krvi. Kedykoľvek budete z neho piť, robte to na m oju pa
miatku!" (1. Kor 11, 23— 26).
Týmito slovami Ježiš Kristus ustanovil Službu Božiu. Tu je jeho
Telo a jeho Krv, nekrvavá obeta, ktoré Spasiteľ dáva za život sveta.
Teda Služba Božia je Božím ustanovením. Službu Božiu usta
novili nie ľudia, nie apoštoli, ale sám Ježiš Kristus. Dokazujú to
evanjeliá, ktoré sme uviedli. A slovam i: „T o to robte na m oju pa
miatku" Ježiš Kristus prikázal apoštolom , aby ju prinášali oni a ich
nástupcovia.
Teda Služba Božia — je najcennejší poklad, ktorý kresťania m a
jú po Kristovi, v Službe Božej Kristus zanechal seba sam ého, svoje
presväté Telo a svoju presvätú Krv.
V Službe Božej Kristus zvečnil skutok vykúpenia ľudského rodu.
Podľa vôle Ježiša Krista Služba Božia má neustále pripomínať ľud
stvu to všetko, čo Kristus vykonal pre jeho spásu, inými slovam i,
má pripomínať Kristovu lásku.

Služba Božia — je obeta N ového zákona
V Starom zákone Izraeliti prinášali Bohu obetu. Obetou prejavo
vali svoju vieru v pravého Boha, odovzdávali Bohu patričnú úctu
a podriaďovali sa mu. V Starom zákone sám Pán Boh dal Izraeli
tom, ako vyvolenému národu, základné predpisy, akú mu majú
prinášať obetu. Starozákonné obety mohli sa prinášať len v Božom
chráme. Ako obetné dary slúžili plody zeme alebo zvieratá.

(Pokračovanie z 1. str.)
Mám v rukách pozvánka na jedny
z vlaňajších kňazských primícií, na
ktorej Čítam tieto slová: „Ďakujem
vám za všetko, čim ste sa pričinili,
aby som sa stal kňazom. Nech Pán
Boh odmení vašu lásku, ktorou ste
ma na mojej ceste ku kňazstvu po
silňovali“ .
A to je myšlienka, ktorú treba
podčiarknuť
pri
tejto príležitosti.
To, čo môžeme urobiť všetci, to sú
modlitby, aby sme našich kňazov,
zvlášť tých, ktorí v tomto období
stanú pred oltár, sprevádzali svoji
mi modlitbami a obetami. „Veď po
staviť sa pred oltár znamená trpieť,“
povedal jeden z našich biskupov.
Svojimi modlitbami a obetami uro
bíme im tento kríž ľahším. Tak na
plníme aj slová nášho Spasiteľa, kto-'
rý povedal: „Žatva je síce veľkú, ale
robotníkov je málo; proste teda Pá
na žatvy, aby poslal robotníkov na
svojn žatvu“ (Mt 9, 37—38).
František DANCÄK

BOŽIE STOPY
Nie nadarmo Jiovorí mysliteľ, že
príroda a vesmír sú prirodzeným
Písmom svätým, lebo možno z nich
vyčítať Boha. — Prečo bol roľník
vždy nábožným človekom ? Videl ne
pochopiteľné divy, ktoré sa odohrá
vali a odohrávajú pred jeho očami
a citmi. Vyšiel na pole a sledoval
po zime prebudenie sa prírody a
rozmýšľal. V lete večer ľahol si do
voňavého sena a díval sa na nád
hernú panorámu hviezdnatého neba
a rozmýšľal. — Záhradník prezeral
si kvetiny. Napadla mu myšlienka, že
ktorý prírodovedec mohol by vy
svetliť tajomstvo, čo sa odohráva v
pôde, že v tej istej zemi, za rovna
kých podmienok, pod tým istým sln
kom jedna ruža je biela, druhá čer
vená, či ružová, žltá atd.? Aká je to
záhada, že na tej istej pôde nachá
dzame toľko krásy, farieb a formy.
Ako sa to stalo a stáva? Čie stopy
čítal roľník, či záhradník v tej nád
hernej knihe prírody? Ktosi tu cho
dil a chodí a to všetko vytvoril, udr
žuje a riadi.

Paschálna obeta bola Izraelitom prikázaná samým Bohom a tým
nosila v sebe nie ľudskú, ale Božiu pečať. Paschálna obeta Izraeli
tov bola v Božích plánoch bezprostredným predobrazom nekrvavej
obety Nového zákona. Starozákonný posledný prorok Malachliáš
tak prorokoval: „N e m á m zaľúbenia vo vás" — hovorí Pán zástupov
— „a neprijmem obetu z rúk vašich. Lebo od východu slnka až po
západ veľké je meno m oje medzi národmi a na každom mieste bu
dú obetovať, prinášať menu môjmu, a to obetu čistú, lebo veľké
je meno moje medzi národm i," rečie Pán zá stu p o v ." (M al 1, 10— 11).
Toto je proroctvo o novozákonnej Službe Božej. A však táto už ne
bude krvavá, nebude to obeta zvierat. A p oštol Pavol o tom píše
takto: „Lebo býčia krv a kozľacia nem ôže odstrániť hriechy" (H ebr
10, 4).
Teda starozákonná obeta bola predobrazom novozákonnej, usta
novenej Ježišom Kristom. Touto novozákonnou obetou je Služba
Božia. Ježiš Kristus ustanovil Službu Božiu ako nekrvavú obetu
Nového zákona. Obetnými darmi je tu Telo a Krv Pána nášho Ježi
ša Krista pod spôsobmi chleba a vína.

Stvoriteľ „ch od í“ po svete ako
Tvorca toho všetkého, tej nádhery a
miliónov variantov rastlín, kVetov,
ovocia, živočíchov, vtáctva, zvierat
atd. Do toho nesmierneho bohatstva
nasadil korunu svojej práce, člove
ka to najzáhadnejšie a najmohut
nejšie stvorenie, aby toto všetko si
podmanil a panoval nad všetkým.
Kto je človek, že dostal takýto dar?!
Nad tým
sa zamyslel kráľ Dávid,
ked v ôsmom žalme tak sa modlí:
„Čože je človek, že naň pamätáš, a
človeka syn, že sa staráš on? A spra
vil si ho málo menším od anjelov,
slávou a počestnosťou korunoval si
ho. Dal si mu vládu nad dielami rúk
svojich a všetko si mu vložil pod
nohy

Obeta Služby Božej je tá istá obeta, akou bola obeta Ježiša Krista
na kríži. Toto sa nám vidí protirečením, pretože na kríži Kristus
zomrel v strašných mukách, prelial svoju krv. Toho v Službe Božej
niet. Teda ako máme chápať totožnosť Služby Božej s obetou Ježiša

Hoci veci tohto sveta nie sú hod
noty absolútne, ale sú to pravé hod
noty, pre ktoré sa vyplatí pracovať
a boriť sa. Veď je to Boží dar pre
človeka, ktorý dostal pod jednou

podmienkou, aby tie hodnoty získa
val triezvo a nezabudol na absolút
ne hodnoty, ktoré spočívajú u toho,
ktorého Slovania nazývajú Bohom a
ktorého vidíme na každom kroku,
keď rozmýšľame.
Tuzemské hodnoty sú Božie stvo
renia a závisia od stvoriteľskej Božej
vôle. Tie hodnoty sú len prostried
kom pre človeka, aby docielil abso
lútne dobro — Boha.
Miliardy ľudí žilo a zomrelo na
tejto zemi a všetci chceli byť šťast
ní. Ale na tejto zemi, hoci aká je
krásna a zazračná, to „absolútne
dobro“ , po ktorom každý túži, nik
nenájde. Toto „absolútne dobro“ ' je
ten oporný bod, okolo ktorého má
me sústrediť celý svoj život, celé
svoje dianie. Ináč všetko stratí svo
ju hodnotu, cieľ a zmysel. Tu si pri
pomínam slová apoštola národov:
„Oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
ani na um človekovi neprišlo, čo
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú!
(I. Kor 2, 9).
(O. M. Magyar)

Krista na kríži? Totožnosť je v tom, že v oboch obetach je ten istý
Kristus aj obetujúci kňaz aj obetný dar, a obetným cieľom v oboch
obetách je vykúpenie ľudského rodu a prejavenie Bohu najvyššej
úcty. Obetné dary v oboch obetách sú tie isté, a to Telo a Krv Je
žiša Krista. Rozdiel je len v tom, že Kristus na kríži ako Veľkňaz
a ako obeta obetoval sa krvavým spôsobom , aby nám vydobyl več
né vykúpenie, aby ako Boží Baránok „sňal hriechy mnohých," —
a v obete Služby Božej prináša seba nekrvavým spôsobom . Tam pri
niesol seba v o vlastnej osobe, tu prináša seba prostredníctvom kňa
za. T am priniesol seba viditeľne, tu tajom ne. T am vo vlastnej podobe,
tu pod spôsobm i chleba a vína. Ten istý Kristus, ktorý obetoval svoje
T elo a svoju Krv na kríži, v predvečer tej obety odovzdal to isté
Telo a tú istú Krv na Poslednej večeri svojim apoštolom. (M t 26,
26— 28, Lk 22, 19).
T ak Služba Božia je nekrvavým opakovaním , obnovovaním a po
kračovaním Kristovej obety na kríži. A p oštol Pavol o tomto píše
ta k to: „K ed ykoľvek teda jete z tohto chleba a pijete z tohto kali
cha, hlásate smrť Pánovu, dokiaľ (znovu) nepríde." (1 Kor 11, 26).
Ježiš Kristus sa postaral o to, aby jeho obeta na kríži sa stala
ustavičnou do konca vekov. Ustanovil, na to Službu Božiu, v kto
rej sprítomňuje svoju obetu kríža. Tú istú obetu, ktorú vykonal na
kríži krvavým spôsobom , keď daroval svoje Telo a Krv nebeskému
O tcovi, tú istú obetu vykonal nekrvavým spôsobom vopred jeden
deň pri Poslednej večeri a tú istú obetu vykonáva nekrvavým spô
sobom skrze kňazov pri každej Službe Božej. N a otázku, čo je
Služba Božia — odp ovedám e:

SLOVÁ NAŠEJ MATKY
6. „Veľké veci mi urobil Mocný“ .
(Lk 1, 49)
Po páde prvých rodičov na ľud
stvo doľahol krutý trest. Celé tisíc
ročia sa mu poddávali a otročili.
Ale v plnosti času prišla tá, o kto
rej Izaiáš prorokoval: „Hľa, Panna
počne a porodí Syna a dá mu meno
E m a n u el...“ (Iz 7, 14). „On bude
veľký a Synom Najvyššieho sa bude
volať. Pán Boh odovzdá mu trón jeho
otca Dávida. A kraľovať bude nad
rodom Jakubovým naveky
a jeho
Kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1,
32—33).
Tou vyvolenou, ktorá mala pri
niesť svetu Vykupiteľa, stala sa Má
ria z gaľlejského mesta Nazaret.
S pomocou Božou vykonala veľké
veci. Preto právom pričítala Bohu
túto zásluhu, ked ďalej vo svojom
chválospeve pokračuje: „Veľké veci
mi urobil Mocný“ (Lk 1, 49). Veľké
veci — nesmierne veľké! Neporuše
né panenstvo, neslýchané povýšenie,
nesmrteľnú úctu — všetko toto jej
učinil ten, ktorý je Mocný. Uznáva
la to a ďakovala. Právom teda ho
vorí sv. Bernard: „Po Synovi Božom
ani jedno stvorenie nebolo tak vy
výšené v hodnosti a v milosti ako
Panna Mária“ .
Tieto slová Márie doliehajú aj k
nám a my uvažujeme o veľkých ve
ciach, ktoré učinil sám mocný Boh.
Stvoril nás na svoj obraz a podo
bu (Gn 1, 27). Obdaril nás rozumom
a slobodnou vôľou. Svojou milosťou
nás povýšil a vyvolil za svoje dietky.
Kráľ Dávid, keď sa zamýšľa
nad otázkou, čo je človek, odpove
dá: „Spravil si ho málo menším od
anjelov, slávou a počestnosťou ko
runoval si ho. Dal si mu vládu nad
dielami svojich rúk a všetko si mu
vložil pod n o h y ...“ (2 8, 6—7).
Človeku dal smrteľné telo, avšak
jeho vznešenosť je v tom, že je ob
darený — podobne ako anjeli —
nesmrteľnou dušou, rozumom a slo
bodnou vôľou, aby Boha poznal, mi
loval, slúžil mu a bol spasený. Táto

Služba Božia je ustavičná nekrvavá obeta Nového zákona, v kto
rej sa sprítomňuje obeta kríža.

I

N a Poslednej večeri v prvej Službe Božej na zemi Ježiš Kristus
povedal tieto slová: „T en to kalich je nová zmluva (založená na)
m ojej Krvi, ktorá sa za vás vyleje" (Lk 22, 20). Ako máme chápať
tieto slová o novej zm luve?
Prvá zm luva, ktorú uzavrel Boh s izraelským ľudom, bola potvr
dená krvou obetovaných zvierat, ktorou krvou M ojžiš pokropil ľud,
stánok (prvý chrám) a bohoslužobné náčinie. (Vých 24, 6— 8). Táto
zm luva Boha s Izraelom bola predobrazom novej a večnej zmluvy,
ktorú uzavrel a svojou krvou potvrdil Ježiš Kristus. Ježiš Kristus
bol ukrižovaný za nás. Stal sa Prostredníkom novej zmluvy, ktorú
potvrdil svojou vlastnou krvou. N a základe tejto novej zmluvy sa
stávam e Božím ľudom .

A ešte niekoľko vysvetlení o Službe B o že j:
Služba Božia sa koná na pamiatku umučenia a smrti Ježiša Kri
sta.

V
Službe Božej prináša sa Bohu v obetu Telo a Krv Kristova pod
spôsobm i chleba a vína. Prináša ju kňaz, ktorý v akte prinášania
v obetú Tela a Krvi Kristovej zastupuje samú osobu Krista!.
O beta Služby Božej je najvyšší akt uctenia Boha, je to obeta naj
vyššia a najdokonalejšia, aká len môže byť na zemi. — Ona odov
zdáva Bohu najväčšiu česť a slávu, akú len tu na zemi m ožno Bohu
prejaviť. Táto o b e ta N o v éh o zákona je aj najkrajším spôsobom vzdať
Bohu patričnú úctu, slávu, vďaku, lebo v Službe Božej oslavujeme
a ďakujem e Bohu cez jeho Jednorodeného Syna Ježiša Krista. Nie my
sami oslavujem e a ďakujem e Bohu, ale oslavuje a ďakuje s nami
a za nás Ježiš Kristus.
Služba Božia je obetou z m i e r e n i a , obetou, ktorá začala Nový
zákon milosti, spásy. Je to obeta zmierenia za naše hriechy.
Služba Božia je i hostina, ktorá zaručuje večný život a vytvára
spojenie s Kristom. „K to je m oje Telo a pije moju Krv, má v sebe
život večný". „K to je m oje Telo a pije moju Krv, ostáva vo mne
a ja v ň o m " (Jn 6, 55— 57). To sú slová Ježiša Krista.
Služba Božia je aj najúspešnejším spôsobom m o d l i t b y , preto
že tu sa nem odlíme m y sami, ale modlí sa s nami Jednorodený Syn
Boží.

My si myslíme, že Služba Božia je obetou len našou, obetou ľudí,
ktorú prinášame Bohu. N a tejto obete sa zúčastňuje nielen kňaz,
ale aj všetci prítomní veriaci. Služba Božia — je bohoslužba všet
kého Božieho ľudu, v ktorej sa vzdáva Bohu najvyššia úcta, p oklo
na, a to modlitbami, piesňami a hlavne prinášaním nekrvavej obety
Nového zákona. Avšak Služba Božia je tiež do istej miery „službou
samého Boha pred ľu d m i", lebo Služba Božia nie je ničím iným, ako
obetou Bohočloveka Krista za hriešny ľud.
Avšak Služba Božia nie je len obetou, ale tiež sviatosťou N o v éh o
zákona zvanou Sviatosťou najsvätejšej Eucharistie. Toto hlboké ta
jomstvo Božie náš rozum nevie pochopiť. N ajsvätejšia Eucharistia
je duchovným pokrm om kresťanov. Tým to spôsobom Kristus sa
spája so svojimi vernými, svätým prijímaním sa znovu rodí v ľud
ských srdciach, aby v nich zopakoval svoje posolstvo, ktoré plnil,
keď žil na zemi.
Vždy, keď ideme na Službu Božiu, sústreďme sa v myšlienkach
na to, čo je Služba Božia.

O B R A N C O V IA V IE R Y — A P O L O G É T I
(roky 150 — 313)
Pohania nebojovali proti prvým kresťanom len fyzicky, násilím,
prenasledovaním, mučením, zabíjaním, nielen zbraňami materiálny
mi, ale aj zbraňami ducha, literatúrou, vedeckým i spismi. Pohanskí
vedci, vtedy nazývaní filozofm i, snažili sa dokázať, že kesťanská
viera sa prieči rozumu, blahu rímskej ríše, je falošnou a nie je zalo
žená na pravde. Obvinili kresťanov, že sa protivia platným štátnym
zákonom (odmietajú božský kult cisára, odm ietajú prinášať obety
pohanským bohom, odm ietajú účasť na pohanských bohoslužbách).
Okrem toho nespravodlivo pripisovali kresťanom celý rad zločinov,
ako: vraj obetujú Bohu živé deti, jedia ľudské telo, slávia orgie
a pod. Povesti o týchto „zločinoch" rozchýrili židia a pohanskí kňa
zi. Neinformovaný ľud sa vzbúril a dom áhal sa likvidácie kresťan
stva ukrutným spôsobom „kresťanov le v o m "!
Akýsi filozof Celsus ( v rokoch 170 — 183) vystúpil proti osobe
Krista a jeho učeniu. Iný akýsi Lucián zo Sam osatov vo svojich
spisoch nie natoľko bojoval proti kresťanom, ale radšej zosm iešňo
val kresťanstvo. Napríklad vysm ieval lásku k blížnemu, obetavosť
kresťanov, dobrotu kresťanov, hrdinstvo kresťanov v mukách, vieru
vo večný život, vieru v o vzkriesenie, vysm ieval a ponižoval Krista,
lebo sa dal ukrižovať. T o isté písali aj ostatní pohanskí filozofi. Pí
sali, že kresťanstvo je náboženstvom len biednych, chudobných,
učencov v tej viere niet, preto kresťanstvo je odsúdené na zánik.
Okrem toho šírili nepravdy.
Avšak proti kresťanom išiel boj nielen písm om , ale aj divadelný
mi predstaveniami a maľbami.
V tejto situácii ozvali sa aj kresťanskí spisovatelia v obrane prav
dy. Snažili sa písomne obhajovať kresťanské pravdy a poukazovať
na falošnosť obvinení. Tak okrem krvavého boja, ktorý bol jedno
stranný, lebo boli ničení len kresťania, nastal l i t e r á r n y b o j ,
ktorý už bol vedený aj zo strany kresťanov. V tom to literárnom
boji kresťanskí spisovatelia sa zachovali slušnejšie ako pohania.
Tento písomný boj bol ťažký. V eď kresťanskí spisovatelia museli
bojovať proti nepriateľom, ktorí mali v rukách štátnu m oc a všetky
jej prostriedky. A oni mali na svojej strane len p r a v d u , a tú
chceli dokázať.
Tých kresťanských spisovateľov nazývam e a p o l o g é t m i . Po
stavili sa do písomného boja proti falošným obvineniam , dokazo
vali, že kresťania nie sú proti štátu a proti cisárovi, ba naopak,
modlia sa za panovníka. N eobetujú žiadne deti, protiví sa im každé
krviprelievanie, preto nenavštevujú ani gladiátorské hry. N ed opú š
ťajú sa žiadnych orgií, naopak, žijú v čestnom a čistom manželstve.
Kresťanstvo videlo, že úspešne m ôže bojovať za svoju pravdu len
vtedy, ak teologickú vedu postaví na stupeň, na akom stoja protiv-

dôstojnosť je vyvýšená tým, že je
stvorený nie pre tento svet, nie pre
tých niekoľko rokov pozemského ži
vota, ale pre večnosť. Podľa Písma,
sme „dedičm i Božími a spoludedičmi Kristovými“ (Rim 8, 17), povola
ní do večnej slávy v nebi (1 Pt 5,
10). Sú to naozaj veľké veci, ktoré
urobil nám Mocný.
A učinil ešte viac.
Platón mal každodenne ďakovať
pohanským bohom za to, že sa na
rodil ako človek, ako muž, ako Grék,
ako Aténčan, i ako sfičasnik Sokratov, že mohol byť jeho žiakom.
Kresťan má ešte viac príčin ďako
vať Bohu Za milosť a veci, ktoré nám
učinil dobrotivý Boh a ktorých sa
nám každodenne od neho dostáva. A
ak vieme v každodennom živote po
ďakovať sa za každú maličkosť, pre
čo by sme sa nepoďakovali za také
veľké veci, ktoré nám učinil Boh?
Sv. František z Assisi napísal bá
seň „Slnečná pieseň“ , v ktorej chvá
li Boha, ktorý všetko stvoril. V nej
ďakuje Bohu za toto bohatstvo zná
mymi slovami: „Najvyšší, všemohúci,
dobrý Pane, tvoja je všetka chvála,
sláva a česť a všetko dobrorečenie . . . “ V prírode vidí stále tvorivú
Božiu ruku, jeho otcovskú dobrotivú
dlaň, ktorá všetkému tvorstvu dáva
pokrm v pravý č a s . . .
A Michel
Quoist píše: „Treba vedieť ďakovať.
Naše dni sú plné Božích darov. Ke
by sme vedeli sa na ne dívať a uve
domiť si ich, boli by sme každý ve
čer opojení a šťastní ako kráľovná
na jeden deň“ . A preto s radosťou
volá: „Ďakujem ti, Pane, ďakujem!
Vďaka ti za všetky dary, ktoré si mi
dnes dal, vďaka za všetko, čo som
videl, počul a d osta l. . . “
Počujme teda i my hlas našej
Matky a spolu s ňou ďakujme za
všetky tie veľké veci, ktoré nám dal
a stále dáva Mocný Boh.
„Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa,
ďakujeme ti Pane, a prosíme ťa, Bo
že náš“ (zo sv. Liturgie).
František DANCÁK

NEDEĽA 4. PO ZSD
„Veru, hovorím vám, u nikoho v
Izraeli nenašiel som toľkú vieru“
(Mt 8, 10).
Po horskej kázni, v ktorej Ježiš
Kristus ukázal v najkrajšom podaní
Božiu lásku k ľuďom, začína uzdra
vovať ľudi. Ako píše exegéta W. Trilling: „Predchádzajúci zázrak vykonal
Ježiš na Izraelitovi (poznámka auto
ra ): Bol to malomocný, ktorý volal
k Ježišovi: „Pane, keď chceš ma
očistiť“ Mt 8, 1—4), nasledujúci na
pohanovi. Je to ako program: Božia
spása má prísť k Izraelitom, ale aj
k pohanom. Aj oni sú súčasťou zľu
tovania a darov mesianskej doby.
Súčasne sa stáva viditeľným poriad
kom, ktorý Boh určil pre cestu svo
jej spásy: Najprv Židia, potom po
hania. „Veď
spása príde od Ži
dov ..

Potrebujeme mať silnú vieru.
Stotnfk je naklonený k židovské
mu náboženstvu. V Kristovi vidí Člo
veka, ktorý má neobmedzenú moc
nad všetkými nepriateľskými silami
Človeka — teda aj nad chorobou. V
tejto viere prichádza k Ježišovi s
prosbou o pomoc
—
uzdravenie.
Kristovu silu a moc považuje za veľ
mi silnú a prirovnáva ju k rozkazu
svojho postavenia, ktorý sa mnsí
vykonať. Jeho vieru svätý Ján Zlato
ústy považuje ešte za väčšiu, ako tú,
£o mali tí, keď priniesli chorého a
spustili ho cez strechu. Svätý Teofil
tvrdf, že stotnfk nepriniesol sluhu
na posteli, lebo veril, že ho Kristus
uzdraví aj na slová zďaleka.
V
každom inom prípade Spasiteľ
si všíma vlastný predmet — prosia
ceho. V tomto však robí akúsi vý
nimku. Predmetom jeho pozornosti
je aj ten, ktorý prišiel prosiť, teda
stotník.
Jemu
nielenže
sľubuje
uzdravenie sluhu, ale že ho navští
vi v jeho vlastnom dome. Tu Ježiš
dáva najavo, že spasenie prišlo aj
pre pohanov a nielen pre Židov. To
to priviedlo Ježiša aj k výroku:
„Veru, hovorím vám, u nikoho v Iz
raeli nenašiel som toľkú vieru.“
Nutnosť viery v našom živote.
Vierou začíname chápať celý svoj
život a veci okolo nás. Bez viery
nebolo by našej spásy — večného
života v Nebeskom kráľovstve.
Na otázku čo je viera, niekto od
povie: „Chcem hovoriť obrazne: Vie
ra je povraz, ktorý človeka zviera
a núti, že nemäže myslieť, ako by
ch cel.“ Kňaz na to: „Dovoľte, aby
som tento obraz dokreslil.“ Mladý
rozumný strom narieka: „Tieto po
vrazy, — a ukazuje na korene, —
pútajú ma k mŕtvej zemi, takže ne
môžem ísť, kde chcem.“ A tento
„rozumný strom“ začína prerezávať
korene. — Až bude posledný koreň
prerezaný, nastane
sloboda? Nie!
Strom zahynie!
Teda viera nie je prostriedok na
obmedzovanie slobodného myslenia,
ale spôsob, ktorým môžeme slobod
ne myslieť a dospieť k rozumnému
uzáveru svojho života a svojej pod
staty — existencie.
Francúzsky neverec Lavedan bo
joval po celý svoj život proti Bohu.
V hodine smrti však všetko odvolal.
Vtedy napísal: „Posmieva] som sa
viere, pretože som sám sa pokladal
za veľmi múdreho. Klamal som sám
seba, ba klamal som aj vás, ktorí
ste čítali moje spisy alebo spievali
moje piesne. Bol to veľký omyl a
klam. Opustiť Boha znamená zahy
núť. Neviem, či budem ešte zajtra
nažive, ale svojim priateľom a čita
teľom svojich
spisov
odkazujem:
Lavedan sa neodvážil zomrieť ako
neznaboh!“
Viera je pre nás nenahraditeľným
prostriedkom, impulzom. Svieti nám
v našom živote stále. V radosti nás
orientuje, aby naša radosť pre nás
nebola záhubou a v bolesti nás po
vzbudzuje silou z Kristovho kríža.
Je nám istým, verným a vždy vďač
ným sprievodcom na našich život
ných cestách. Aj v najhlbšom páde

níci. Doteraz kresťanstvo nemalo školy. V druhom storočí vznikli
osobitné teologické školy, z ktorých vynikli najmä škola alexandrij
ská a antiochijská. V tých školách účinkovali vynikajúci učenci, kto
rí prednášali nielen teológiu, ale aj svetskú vedu. Alexandrijská ško
la vrchol slávy dosiahla za vedenia Klementa Alexandrijského a Origena.
Z celého radu apologétov najznámejšími b oli: sv. Justín ( f 166),
sv. Irenej (Ť202), Klem ent Alexandrijský (Ť216), Tertulián (Ť240),
Origenes (+253), sv. Cyprián (±258), sv. Dionýz Alexandrijský
(Ť264), sv. Gregor Neocézarejský (Ť270), sv. Peter Alexandrijský
( f 311).
Sv. Justín, filo zo f a mučeník — narodil sa začiatkom II. storočia
v Palestíne z gréckopohanských rodičov. Túžil po vede a preto
navštevoval rôzne filozofické školy, avšak uspokojenia v nich ne
našiel. Chcel bližšie poznať podstatu Boha. N a pravú cestu ho pri
viedol starec, ktorý ho upozornil, že ak sa chce poučiť o Bohu, nech
sa neobracia k filozofom , lež k prorokom Starého zákona, kde po
m ocou m odlitby a milosti Božej' nájde, čo hľadá. Justín poslúchol,
začal študovať Starý zákon, pozorovať život a mučenícku smrť
kresťanov a okolo roku 133 stal sa kresťanom. Svoj ďalší život za
svätil obrane kresťanskej viery. Je prvým kresťanským učencom,
ktorý si vzal za životnú úlohu perom bojovať za kresťanstvo. Odi
šiel do Ríma, kde založil filozofickú školu a písal. Písal veľa. Z jeho
početných diel, o ktorých hovorí prvý cirkevný historik Eusébius
(Ť338), zachovalo sa nám len málo (2 Apológie, Dialóg so Židom
Trufonom a zlom ok O zmŕtvychvstaní).
Svoje A pológie adresoval cisárovi Antoniovi Piovi a rímskemu
senátu. Predniesol pravdu kresťanov na najvyššie fóra. V Apoló
giách podvracia kresťanom pripisované zločiný: kresťania nie sú
proti štátu, nie sú ateisti, žiada, aby kresťania neboli trestaní len
pre meno „kresťan ", — nech sú trestaní za skutočné zločiny, ak sa
ich dopustili, a to len po riadnom verejnom súdnom vyšetrovaní. Ďa
lej porovnáva pohanstvo s kresťanstvom, ukazuje na kresťanské
cnosti a správnosť kresťanského náboženstva a dokazuje božstvo
Ježiša Krista.
V Dialógu so Židom Tryfonom
dokazuje, že rituálne predpisy
Starého zákona stratili svoju platnosť a ustúpili N ovém u zákonu
Kristovmu. Všetko, o čom hovorili proroci, sa splnilo v Kristovi:
Kristus je opravdivý Boh a M esiáš predpovedaným prorokmi.
V diele O zmŕtvychvstaní dokazuje pravdivosť viery v zmŕtvych
vstanie človeka.
Dôležitým i sú svedectvá sv. Justína o liturgii IÍ. storočia, najmä
čo sa týka sviatosti krstu, eucharistie a svätenia nedele — dňa Pá
novho. Sv. Justín vyznáva skutočnú prítomnosť Ježiša Krista pod
spôsobom chleba a vína. Pretože pohania ohovárali kresťanov, že
jedia ľudské telo, malé deti, sv. Justín ich poúča o tajomstve eucha
ristie: „T en to pokrm sa volá u nás eucharistia, na ktorom smie
byť účastný iba ten, čo verí, že je pravda, čo učíme a čo bol obmytý
vodou na odpustenie hriechov a znovuzrodenie, ako aj ten, čo žije
tak, ako to kázal Kristus. A toto nepožívame ako obyčajný chlieb,
alebo obyčajný nápoj. Ale tak ako veríme, že" Ježiš Kristus, náš
Spasiteľ, Slovo Božie sa stalo telom, a pre našu spásu mal aj telo aj
krv, tak sme boli aj poučení, že tento pokrm, v ktorom sa vzdávali
vď ak y m odlitbou obsahujúcou jeho slová a z ktorého sa naša krv
a telo premenou živí, je telo a krv tohto Ježiša."
V svojej knihe Apológia sv. Justín tvrdí, že pred 150 rokmi
v meste Betlehem sa narodil Ježiš Kristus, a že on sám videl na
vlastné oči pluhy, ktorý vyhotovil Ježiš ako stolár v Nazarete.
M estský prefekt Ríma odsúdil sv. Justína na smrť a okolo roku
166 dal ha sťať. Pamiatku sv. Justína, filozofa a mučeníka slávi
Cirkev 1. júna.

Sv. Irenej, biskup a mučeník — narodil sa okolo roku 140 v M a 
lej Azii v blízkosti Smyrny. Bol žiakom sv. Polykarpa, učeníka
sv. apoštola Jána, biskupa v Smyrne a mučeníka. Sv. Polykarp p o
slal Ireneja hlásať evanjelium do Lyonu v Galii, kde Irenej bol kňa
zom a neskoršie lyonským biskupom . A k o biskup b ojoval hlavne
proti bludom gnostickým a montanistickým. Sv. Irenej napísal viac
spisov po grécky, zachovali sa nám však len dva v latinskom pre
klade. Vo svojom hlavnom spise Proti heretikom poukazuje na blud
gnosticizmu a podáva populárny výklad kresťanskej viery. V teolo
gickom učení opiera sa o apoštolskú tradíciu: krst m ožno udeľovať
aj deťom. Eucharistia je chlieb a víno, premenené na Telo a Krv
Ježiša Krista. Poukazuje na potrebu vyznať sa z hriechov. O bhajo
val správnosť učenia Cirkvi, ktoré prijal od žiaka apoštola Jána,
sv. Polykarpa: „M a l som šťastie, že v m ojej mladosti prevzal som
náuku od Polykarpa".
Sv. Irenej mal veľkú autoritu, pretože v spore o veľkonočné
sviatky a s úm yslom dosiahnuť vyrovnanie medzi Východom a Z á 
padom dovolil si napomenúť k miernosti aj sam ého pápeža Vikto
ra I. (189— 198). Pápež Viktor I. vyhlásil cirkevnú kliatbu na
niektorých maloázijských biskupov, pretože títo mali inú mienku
ohľadom času slávenia sviatku Vzkriesenia Kristovho — Veľkej no
ci. Irenej to považoval za prenáhlenosť a vec nad mieru prísnu.
Preto napomenul pápeža, aby zanechal prílišnú prísnosť k bratom,
ktorí nie vo veciach vieroučných, ale v o veci obyčajnej cirkevnej
disciplíny majú inú mienku a držia sa tradícií svojej Cirkvi. Takto
Irenej sa pričinil o mier, hoci obe strany ostali v slávení Veľkej noci
vo svojich tradíciách.
Podanie vraví, že sv. Irenej podstúpil mučenícku smrť roku 202
alebo 203. Jeho pamiatku Cirkev slávi 23. augusta, v západnom
obrade 28. júna.
Klement Alexandrijský — pochádzal pravdepodobne z Atén. N a 
rodil sa okolo roku 150 z pohanských rodičov. Túžiac po hlbšom
poznaní kresťanskej viery podnikol cesty k význam ným kresťan
ským učencom v Sýrii, Palestíne, Itálii. Konečne ostal u Panténa,
chýrneho učiteľa a vodcu alexandrijskej školy, po smrti ktorého
(okolo roku 200) sa stal predstaveným alexandrijskej školy. Pravde
podobne bol kňazom. Z jeho početných spisov zachovali sa nám
len tri: Upozornenie pohanom — v ktorom ukazuje na bludy p o
hanstva a povzbudzuje pohanov, aby prijali kresťanstvo, — Paedagogus — v ktorom má za cieľ uviesť obráteného pohana do kresťan
ského života. Sú to morálno-asketické predpisy, podľa ktorých si
má kresťan usporiadať svoj život. V knihách Strom ata — hovorí
o pomere filozofie k zjaveným kresťanským pravdám. Strom ata —
v preklade znamená „k ob erce", pretože v pestrofarebnom poradí
preberá náboženské otázky. (V jeho spisoch sú aj om yly). — Zom rel
medzi rokom 211 a 216.
Tertulián — sa narodil v Kartágu medzi rokmi 150— 160 z p o
hanských rodičov. O kolo roku 196 stal sa kresťanom a ako ženatý
dal sa vysvätiť na kňaza. Rozvinul bohatú literárnu činnosť proti
pohanom. Židom a bludárom. Kresťanstvo obhajoval právnickými
argumentmi: u kresťanov sa pokladá za zločin už samo kresťanské
meno, — rímske súdnictvo dovoľuje každém u zločincovi obranu,
len kresťanom nie, — kresťanov mučia preto, aby zapreli Boha. —
Avšak ukrutnosti neuškodia kresťanom, n aopak: krv m učeníkov je
semenom kresťanov. Poukazuje na smutný koniec všetkých dote
rajších prenasledovateľov kresťanstva. N eprosí pre kresťanov m i
losť, ale dožaduje sa rovnoprávnosti.
Tertulián má spisy apologetické, dogm aticko-polem ické, prakticko-asketické.
Okrem apológie Tertulián hlása pravdy kresťanskej viery: duša
ľudská je od prírody kresťanská, — všetky proroctvá Starého záko
na sa splnili v Kristovi, — vysvetľovanie Svätého písma patrí len
Cirkvi, založenej apoštolmi, ktorej apoštolovia zverili zjavené uče
nie, — každá heréza je niečím novým , neapoštolským , — svet má
počiatok a len Boh je večný, — Kristus m al opravdivé ľudské telo.

dokáže nás pozdvihnúť a prísť bližžie ku Kristovej láske a Jeho neko
nečnému milosrdenstvu.
Pravda, viera nesmie byť vypočí
tavá. Čo keď naše matematické vý
počty zlyhajú? Co ked ich prekazí
Božia plánovitosť?
Aj nemúdre
panny tiež prosili
olej, ked prichádzal ženích a ich
prosbe nebolo vyhovené. Ich prosba
nemala živé korene, ktoré by ich
priputávali k tomu, ktorého očaká
vali.
Pavol DANCÄK

ZASLEPENÝ
Pavol s Ruženou si žili ako dva
holúbky. Mali synčeka Marka
a
dcérku Oianku, ktoré z celého srd
ca milovali. Boli ich všetkým. Ich
myšlienky, slová i skutky sa neus
tále točili okolo nich. Najzreteľnejšie sa to prejavilo večer, ked deti
čakal! otca z práce. Otec pracoval
v meste, kde dochádzal autobusom.
Ked sa zvečerievalo, deti už boli
plné očakávania. Jedno pred drnhým
sa chceli oteckovi pochváliť, čim
pomohli mamičke, čo videli a po
čuli. Mamička na ne s úfubou po
zerala a v myšlienkach snívala plá
ny, ako pochváli jedno i druhé, aby
urobila manželovi čo najväčšiu ra
dosť. Ked sa otvorili dvere kuchyne
a v nich sa objavil otecko, radosť
jeho rodiny nemala konca. Deti dví
hali ruky, aby ho pobozkali, on ich
obidve vyobjímal, tisol k sebe, po
tom pobozkal manželku a saddl si.
Dianka mu vyskočila na kolená a
objala ho okolo krku, Marek sa po
stavil k nemu a jedno pred druhým
začali rozprávať, ktoré v čom ma
mičke pomohlo, mamička im prisviedčala, prizerala sa na ne od
sporáka a rozplývala sa radosťou.
Bol to kus neba na zemi. Takto to
išlo niekoľko rokov a nikomn ani
na um nezišlo, žeby to mohlo byť
inakšie.
Jedného večera, . ked Pavol nebol
doma a deti pozerali v izbe na te
levízor, bez klopania vošiel do ku
chyne Fero, Paľov priateľ, ktorý s
ním robil v tom istom podniku a
nesmelo potichu povedal Ruženke:
— Zbadal som, že Paľo odišiel z
domu, preto som prišiel na slovíč
ko. Pozor, Paľo má v podniku inú,
istú Ingridu, bezdetnú vdovu, veľkú
fiflenu. Je neustále s ňou. Hovorí sa,
že ťa chce nechať a odísť k nej.
— Hovoríš to vážne? — vykokta
la zo seba prestrašená Ruženka.
— Smrteľne vážne, — odvetil na
pochytro Fero a už sa poberal.
Ruženke sa zatočila hlava a pa
dala. Zachytila sa stola a sadla si
na stoličku. Vložila ruky do dlaní a
nevedela, čo robiť. Povedať mu, či
mlčať? Sedela nejaký čas, sama ne
vedela, či to bolo krátko alebo dlho.
Tak ju našiel Paľko, keď sa vrátil.
Zarazilo ho to a hneď tušil pravú
príčinu. No nebol si istý.
— Čo sa ti stalo? — spýtal sa jej.
Ruženka chvíľku mlčala, nevedela
čo povedať. Potom preriekla.

— Je mi zle.
- ~
— Ľahni si. {a uložím deti do po
stieľok. Odpočinieš si a prejde ti to.
Ale neprešlo. Celú noc očj neza
vrela. Jednostaj premýšľala o Fero
vých slovách. Ale nespal ani on.
Ruženka sa cítila, akuby sa na ňu
rútila vysoká hora a ona nemôže
ani ju zastaviť, ani utiecť. Ráno,-keď
Paľo odchádzal do práce, zaželal
manželke, aby sa skoro vyliečila.
Pobozkal ju i deti a odišiel.
Vrátil sa hneď odpoludnia s dvo
ma veľkými kuframi.
— Čo to znamená? — spýtala sa
ho prekvapená manželka.
— Už ti do toho nič, — odpovedal
jej tvrdo.
Vošiel do spálne, otvoril Šatník a
začal baliť.
— Deti moje, otecko vás necháva,
už nebudete mať otca, — skričala
zúfalo Ruženka a odpadla.
Deti zvrešťali. Bežali k otcovi, s
plačom volali:
— Otecko, prečo nás nechávaš, —
a chceli sa k nemu pritúliť.
Paľo ich však odhodil od seba ani
šteňatá.
Keď sa susedia zbehli na vresk
detí, ich otec už nasadol s kuframi
do pripraveného auta a zmizol.
Zdvihli Ruženku, priviedli ju k sebe.
Ale keď si tá uvedomila skutočnosť,
odpadávala neustále.
Paľo prišiel ku svojej Ingridke,
ktorá ho čakala vyfintená s nama
ľovanými očami, nechtami, s cigare
tou v ruke. Na stole bol prichysta
ný obed. Ingrida ho privítala slova
mi:
— Vitaj, zlatý môj a odteraz už
len môj, — pritom ho pobozkala.
— Áno, jedine tvoj, — odpovedal
Paľo.
Ingrida naliala dva štamperlíky
zahraničného koňaku, štrngli si a
vypiSi.
— Budeme si žiť ako v raji, —
povedala, keď sadali k stolu.
— Celkom tak, — prisvedčil s ús
mevom Paľo.
Paľo bol tak uchvátený Ingridiným šarmom, jej elegantnými spô
sobmi, vyberaným jedlom, tuzexový
mi cigaretami a nápojmi, návšteva
mi1 kaviarní, tancom na zabávach,
že sa cítil v inom svete. V svete, v
ktorom vládne len radosť, pôžitky,
z ktorého sú vypovedané všetky sta
rosti i bolesti. Myšlienku na Ružen
ku a deti odháňal od seba, aby mu
nekalili samopašný život, ktorý sal
plnými dúškami. Trvalo dlší čas, čo
Paľo žil takto omámený. Ale po kaž
dom omámení
príde
vytriezvenie.
Prišlo i tu. Paľo musel na deti pla
tiť. Život, aký s ním chcela viesť
Ingrida, bol nákladný, vyžadoval ve
ľa peňazí. Paľo sa po nejakom čase
ocitol na mizine. Ingrida pýtala pe
niaze a Paľo musel s hanbou pove
dať, že nemá.
— Akože že nemáš? — spýtala sa
ho Ingrida, — si predsa skladní
kom. Máš spústu
úzkoprofilového
tovaru a tomu cena rastie na čier
nom trhu zo dňa na deň.
V
Paľóvi
sa
razom popretrhali
všetky sny o bezstarostnom a roz
košnom živote. Uvedomil si skutoč
nosť v celej jej tvrdosti.

p r e t o m u s el s k u to č n e t r p i e ť a aj n a r o d i ť sa a k o o p r a v d i v ý človek.
O k r e m m n o ž s t v a a p o l o g e t i c k ý c h a v i e r o u č n ý c h s p is o v napísal i mor á l n o - a s k e t i c k é spisy, a k o v y s v e t l e n i e m o d l i t b y O t č c náš, o n e v y 
h n u tn o s ti p o k á n i a a p o d .

V
spise Proti bludárom Tertulián dokazuje pravdivosť kresťan
skej viery a apoštolský pôvod Cirkvi. Majstrovsky dokazuje zásadu
cirkevnej tradície.
Tertulián bol pôvodne právnikom , potom kňazom. Trvalé idú
dejinami jeho slo v á : „K rv m učeníkov je semeno kresťanov" a „N e 
chceme milosť, ale rovnoprávnosť."
Avšak Tertulián padol do extrému. Prevzal montanistické náhľa
dy, ktorým i chcel zdokonaliť kresťanské mravy, obviňujúc kato
líkov, že sa nepridržiavajú dosť prísne kresťanských zásad. Zomrel
medzi rokm i 240 a 250.
Origenes — narodil sa v Alexandrii okolo roku 185 z dobrej
kresťanskej rodiny. Prvé vzdelanie dostal od svojho otca Leonída,
ktorý zom rel ako mučeník v prenasledovaní za vlády Septima Severa. Rodina sa dostala po smrti otca do veľkej biedy a staral sa
o ňu Origenes zarábajúc vyučovaním . Bol žiakom Klementa Alexan
drijského a po jeho odchode ustanovil ho biskup Demetrius za pred
staveného katechetickej školy, hoci mal sotva 18 rokov. Origenes
žil prísne asketicky a aby sa zbavil pokušení, dokaličil si telo, čo
biskup odsúdil a odm ietol ho vysvätiť za kňaza. Dal sa vysvätiť za
kňaza v Cézarei Palestínskej, za čo ho biskup Demetrius vyobcoval
z Cirkvi. V jprenasledovaní za vlády Deciovej ho väznili a mučili
a o n po ťažkom mučení zomrel v Tyre medzi rokmi 253 a 255.
Origenes bol najväčším učencom tretieho storočia. Bol to geniálny
človek. Svoje spisy diktoval 7 rýchlopiscom. Napísal niekoľko tisíc
diel. N ajväčšia časť jeho diel sa stratila. Napísal diela biblické, dog
matické, apologetické a praktické. K biblickým patrí Hexapla —
vedľa seba postavených šesť stĺpcov (odtiaľ Hexapla) textov Sväté
ho písm a: hebrejský text písaný hebrejsky, ten istý text písaný gréc
ky, štyri grécke preklady (medzi nimi Septuaginta). — Jeho najvýznam ejším dogmatickým dielom je Peri archon — O hlavných
článkoch kresťanskej viery. Je to prvá systematicky spracovaná
dogmatika. — Apologetickým i spismi dokazuje pravdivosť kresťan
stva. Origenes vysvetľuje takmer každú knihu Svätého písma, správ
ne učí o dedičnom hriechu. Panna Mária je Bohorodička, učí o slo
bodnej vôli človeka, hovorí, že zvyk krstiť dietky je apoštolského
pôvodu, verí v prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba
a vína, podáva správu o spôsobe zasvätenia nedele u prvých kresťa
nov a pod.

Mal veľký počet poslucháčov, mnohí z jeho žiakov sa stali muče
níkmi a tiež on sám bol mučený za vieru. Jeho spisy obsahujú
všetky vetvy kresťanskej náuky, vynikajú hlbokými myšlienkami
a klasickou formou. Má veľkú zásluhu na vydaní Biblie. Napísal
komentáre takmer dó všetkých kníh Biblie. Jeho asketické dielo
O modlitbe je perlou prvokresťanskej literatúry.
Proti Celsovi, ktorý popieral existenciu Krista, napísal: „V Betle
heme ešte aj dnes ukazujú jaskyňu, v ktorej sa Kristus narodil. Ve
dia o tom všeobecne v celom kraji. Aj sami pohania vedia, že v tej
jaskyni sa narodil Kristus, ktorému sa jeho stúpenci klaňajú."
Origenes nebol len učencom, bol aj kresťanským mysliteľom. Po
zrime sa na jeho krásne myšlienky:
„Dokonalý kresťan, ktorý pri svojom Pánovi prebýva svojimi
slovami, skutkami a rozjímaním o Slove Božom, stále žije v dni
Pánovom, má stále deň Pánov, nedeľu."
„Aký máš úžitok z toho, že Kristus kedysi prišiel v tele, keď ne
prišiel aj do tvojej duše. Modlime sa, aby jeho príchod k nám sa
uskutočňoval denne a aby sme mohli povedať: Už nežijem ja, ale
žije vo mne Kristus."
Avšak Origenes sa dopustil i niektorých omylov v učení, a pre
toto ako aj preto, že si zmrzačil svoje telo. Cirkev ho nevyhlásila
za svätého.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
B O H STVORITEĽ
Akým spôsobom vznikol svet?
Videli sme, že svet — vesm ír je stvorený Bohom . Z e m je len ne
patrnou čiastkou vesmíru. A vesm ír, ako sme uviedli, predstavuje
úžasné veľkosti a vzdialenosti. Keď vidím e túto veľkosť a nesmier
nosť vesmíru, nem ôžem e sa ani diviť, že odpovedať na otázku —
akým spôsobom vznikol vesm ír — je veľm i ťažko.
Sväté písmo uvádza len základné myšlienky p o s t u p n é h o
vzniku sveta a v ňom všetkého. A vedy skúmajú dnešný stav sveta,
zisťujú jeho zákonitosť a pritom sledujú aj jeho minulosť a kladú
si otázku: aký bol vznik a postup rozvoja všetkého vo svete?
Vedci rádioaktívnym rozborom olo v a zistili, že od stuhnutia zem 
skej kôry uplynulo približne 3.35 miliárd rokov. Obsah argónu vo
vzduchu svedčí, že atm osféra Z em e je stará okolo 3.30 miliárd ro
kov. X enonovou m etódou vedci vypočítali, že vek nášho vesmíru
je 7.50 miliárd rokov. Výskum om izotopov nájdených v skam ene
linách rôznych zvierat — obratlovcov sa zistilo, že v eková hranica
týchto zvierat je okolo 400 m iliónov ro k o v ; u v tákov približne 123
miliónov rokov, u všetkých cicavcov 76 m iliónov a u človeka pri
bližne milión rokov.
V
akom stave bolo všetko stvorené a ako sa ďalej všetko v yv í
jalo? Inými slovam i: bolo všetko stvorené ihneď takým , akým
všetko vidíme teraz, alebo sa všetko na terajší stav len v priebehu
vekov vyvinulo?
Pred odpoveďou však musíme ihneď povedať, že keď viem e, že
Stvoriteľom všetkého je .Boh, je nedôležité, či Boh všetko stvoril
v jednotlivostiach, ako to vidíme dnes, alebo že všetko stvoril len
v takom stave a pri tých podmienkach, aby podľa nich — to zn. Bo
žích plánov a zákonov — svet sa vyvíjal sám k dnešnému stavu. Tu
sú možnými oba spôsoby a vôbec sa neprotirečia náboženstvu. .
To, akým spôsobom bol svet stvorený, to nie je článkom viery.
Už sv. Augustín na základe slov Svätého písma vyhlasuje, že dielo
stvorenia sa stalo jediným úkonom v ôle, v tom zmysle, že Boh
stvoril prahmotu a súčasne vložil do nej vlohy, sily, zárodky, aby
z nej postupom času sa vyvinul svet a všetko tvorstvo.
Čo o tom hovorí v eda?
„V XVIII. storočí uverejnil prvú vedeckú dom nienku o vzniku
Zeme nemecký filozof Emanuel Kant, ktorú neskoršie francúzsky
matematik Lapiace trochu prepracoval, a v takejto form e ju pozná
me pod menom Kant-Laplaceova dom nienka. Kant a Lapiace si pred
stavujú vznik Z em e a celého planetárneho systému takto,- N a m ies
te dnešnej slnečnej sústavy sa rozprestierala riedka a horúca hm lo
vina, tvaru guľovitého. H m lovin a sa vraj otáčala ako tuhé teleso,
postupne chladla a hustla. To vyvolalo zrýchlenie jej rotácie, v d ô
sledku čoho sa z nej odtrhávali prstence hm loviny a tie vytvorili
planéty. Z jadra hm loviny sa vytvorilo Slnko. — Kant-Laplaceova
domnienka bola v o svojej dobe vedecky prijateľná. A však v X IX .
storočí došlo sa na mnohé závažné nedostatky tejto dom nienky:
predovšetkým taká riedka plynná hm ota, ktorá sa v prstenci odtrhla
od materskej hmloviny, nem ohla by sa sama od seba sform ovať na
planétu; — výpočty tiež ukázali, že pohyb hm loviny nem ohol byť
kedysi taký veľký, aby sa na jej obvode m ohol odtrhnúť odstredi
vou silou prstenec hm oty, pretože sa hm lovina nem ohla otáčať ako
tuhé teleso. — Z týchto d ôv o d ov Kant-Laplaceova dom nienka je
dnes zavrhnutá."
„Na konci X IX . storočia a začiatkom X X . storočia objavujú sa
nové domnienky a k o : domnienka anglického hvezdára Jamesa
Jeansa, ktorý predpokladá, že slnečná sústava vznikla pri nejakej
obrovskej vesmírnej katastrofe . . . avšak aj táto dom nienka pad
la.'

— Chceš, aby ma zatvorili?
—
položil jej nesmelú otázka.
— Ani reči, — odpovedala mu s
úsmevom, — zatvárajú len nešikov
ných a ty si/ predsa Šikovný.
Teraz mu bolo všetko jasné. Ču
doval sa sám sebe, aký mohol byť
taký zaslepený, že dal prednosť po
chabému klamu pred krásnou sku
točnosťou, ktorej sa tešil v svojej
rodine.
— Nie, ja zlodejom nikdy nebu
dem! — odpovedal rozhodne s ná
dychom zlosti.
— To značf, že sa vrátiš k tej
sprostej husi.
— To značí, že sa vrátim k svojej
drahej žene a k svojim zlatým de
ťom.
— Choď! — zrevala celá napále
ná — ale vedz, že kus tvojej handry
ti nedám. Za žrádlo a pijatiku za
platíš svojimi Šatami.
— Nedbám, len ked sa ťa zbavím,
— odsekol a vyrútil sa von.
Domov sa vrátil ako márnotratný
syn. Objal ženu, prosil ju o odpus
tenie a bozkal ju. Ruženka sa roz
plakala, dó plaču sa dali aj deti a
volali:
— Otecko náš, otecko náSI
Paľo sa hanbil i plakal od rados
ti, že je znova vo svojej rodinke.
Manželia, nedajte sa zaslepiť fiflenami a ich sľubmi o bezstarost
nom a rozkoSnom živote. VaSe Šťas
tie kvitne len v kruhu vaSej drahej
rodiny.
Dr. Ján BUBÄN

NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné
a kňazské jubileá pripomínajú títo
vdp. duchovní otcovia:
Teodor Hanat — 70 rokov od na
rodenia (13. 6.), Štefan Lazor — 40
rokov od ordinácie (13. 6.), Peter
Priputen — 75 rokov od narodenia
(29. 6.), Alois Brezina — 50 rokov
od ordinácie (29. 6.).
MNOHAJA EIT, BLAHAJA EIT!

BLAŽENÍ MILOSRDNÍ
Pán Boh je milosrdný a jeho m i
losť - je nekonečná. O milosti Božej
spieval Dávid: „Dobroreč, moja du
ša, Pánovi', a celé moje vnútro jeho
svätému menu!“ (Žalm 102). Aby sme
sa stali účastníkmi Božej milosti a
aby sa Boh nad nami zmiloval, tre
ba, aby sme aj my boli milosrdní.
Akým spôsobom 'mOžeme my hrieSni byť milosrdní? Každý človek mSže
byť milosrdný skutkami pre telo a
duSu náSho blížneho. Poukazujeme
na milosrdné skutky pre telo náSho
blížneho
slovami Spasiteľa JežiSa
Krista: „Poďte požehnaní od m9jho
Otca,
zaujmite
Kráľovstvo,
ktoré
vám bolo pripravené od ustanovenia
sveta. Lebo hladný som bol, a dali
ste mi jesť; smädný som bol, a dali
ste mi piť; ako hosť som prišiel, a
pritúlili ste ma; nahý som bol, a
priodeli; ste ma; chorý som bol, a
navštívili ste ma; v žalári som bol,
a prišli ste ka mne!“ (Mt 25, 34—
36).

Keď premkflsnjeme milosť blížne
mu, tú preukazujeme aj nášmu Spa
siteľovi: „Čo ste jednému z týchto
mojich najmenších bratov urobili,
mne ste urobilil“ (Mt 25, 40). či! bolo
by srdce naše ako kameň, a nepre
ukázalo by milosť voči náimu blíž
nemu, keď on toho potrebuje? Či
môžeme zamknúť dvere pred tým,
kto potrebuje tvoju pom oc? Nie ten
je milosrdný kresťan, ktorý hlboko
vzdychá, celému svetu preukazuje
svoj žiaľ, že jeho sused je chorý,
alebo už zomrel a biedna vdova s
malinkými sirotami ostala bez akých
koľvek prostriedkov, či akejkoľvek
pomociv Nie ten je milosrdný, ktorý
iba slovom poukazuje, ale ten, kto aj
skutkom a dielom čini a pomáha. Sv.
apoStol Ján Bohoslov hovorí: „Deti
moje, nielen slovom a jazykom pre
ukazujte vaše skutky, ale hlavne die
lom a skutočným milosrdenstvom!“
Nie ten je milosrdný, ktorý nad ne
šťastným vylieva slzy a plače, ale
ten kto stará sa i dielom a skutkom
mu pomáhať.
Akým spôsobom môžeme nášmu
blížnemu z duševnej stránky pomá
hať? Nielen telo, ale aj duša naša
má smäd, choroby a rany. Choroba
duševná je horšia než choroba teles
ná. Sv. apoštol Jakub hovorí: „Bratia
moji; ak by niekto z vás zblúdil od
pravdy a iný ho obráti, nech vie, že
kto obráti hriešnika z jeho bludnej
cesty, zachráni mu dušu od smrti a
zakryje množstvo hriechov!“ (Jak 5,
20).

Každý z nás môže preukázať mi
losrdenstvo našim blížnym. Každý z
nás môže získať milosrdenstvo od
Pána Boha a s tým spojené aj blaženstito, ktoré je sľúbené všetkým
ľudom v Nebeskom kráľovstve.
o. M. Merva
W
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Z KRESŤANSKÉHO s v e t a

§ Matka Tereza
misionárky lásky k
rali za posledných
nliciach Kalkaty 134

z Kalkaty a jej
blížnemu pozbie
osem rokov na
tisíc odhodených

„ V 4 0 . rokoch tohto storočia zrodilo sa niekoľko nových dom
nienok o vzniku Zem e, ale všetky tieto domnienky sa mocú
v slepých uličkách . .
„J e istá vec, že otázka vzniku Zem e je veľm i ťažká a za dnešného
stavu v ed y ani nie ešte úplne riešiteľná."
„T reba spom enúť ešte teóriu sovietskych vedcov. Teória Šmidtova
prináša n ov o tu : Z e m a ostatné planéty boli pri svojom zrodení
chladné telesá. — Viem e však, že v o vnútri našej Zem e je pomerne
v ysok á teplota — hovoria vedci. — Fesenkova teória hovorí, že
planéty sú vytvorené vlastnou energiou hviezdy. Avšak kde hviezdy
berú energiu, ktorú ustavične v úžasnom m nožstve vyžarujú do sve
tového priestoru? N ajn ovšia teória je Am bercum ianova, podľa
ktorej hviezdy sa rodia i dnes z m edzihviezdnej hmoty, a to v sku
pinách."
„Počuli sme niekoľko dom nienok o vzniku Zem e, ale ani jedna
z týchto teórií nie je ako celok platná, ani -jedna teda nedáva ko
nečné riešenie. Dnešná veda nie je ešte schopná s určitosťou odpo
vedať na otázku, ako vznikla Z e m ." (Dr. Ľudmila Pajdušáková —
M rk o so v á : A k o vznikla Z e m — Vydavateľstvo Osveta, n. p., Martin.
O vzniku vesm íru sú ešte antivedecké názory, napríklad: vesmír
vznikol sám zo seba — aleb o: príčinou toho všetkého, čo vidíme,
je energia, č o na to hovorí v ed a ?
Vesm ír sám od seba vzniknúť nem ohol. JL,en sa pozrim e na prí
rodu a ihneď nám padá do očí, že na svete nič nevzniká samo od
seba, že všetko má svoju príčinu. N iet stromu, niet rastliny bez se
mena, niet najmenšieho zveriatka bez semena. To je pravda doká
zaná vedou. Teda, ako celý vesm ír s miliónmi hviezd m ohol vznik
núť sám od seba? Svet nem ôže ukázať ani jednu, hoci len maličkú
vec, ktorá vznikla sama od seba, povedzm e za posledných dvetisíc
rokov.
Príčinou vzniku vesm íru nem ohla byť ani energia. Veď energia je
n e m a t e r i á l n a , ako teda m ohol sa z nej vytvoriť, keď už nie
celý vesm ír, tak aspoň naša Z e m ? T ým viac, ako by energia mohla
vytvoriť život organický a duševný? O krem toho energia sama ne
m ôže byť príčinou pohybu, ju samu treba uviesť do pohybu. A ko
nečne, ako odpoviem e na otázku : Odkiaľ je energia?
M ohli by sme uviesť ešte celý rad iných dom nienok: M oultonova
(Francúz), O parinova (Rus), Barneži (Ind), Dauvillier (Francúz), Haldane (Angličan), H o y le (Američan) atď. Sam ozrejm e tu niet miesta
na to, aby sme sa tým i dom nienkam i zaoberali. Bojujú medzi sebou
sami vedci, č o jeden vyhlási, druhý v tom dokáže omyly, nem ožno
sti a pod. Vidí sa nám, že tieto bádania prehlbujú vedom ie vlastnej
nevedom osti a viac ešte rozširujú nepoznanú oblasť. Ale pripomí
name, to všetko sú len d o m n i e n k y ! Keď astronóm ovia hovoria,
povedzm e o zhustenom plyne, o hm ote, o jemných hmotných čias
točkách v o vesm íre, o ich pohybe, o účelnosti, o presnosti, o ener
gii, o príťažlivej sile, o výbuchu, — obyčajne nehovoria o ich pôvo
de, odkiaľ je toto v šetk o ! Veď každém u je ihneď jasné, že tu musel
niekto byť, kto napr. tú plynnú guľu stvoril, kto ju obdaril silami
pohybu, rotácie, vzrastu na také úžasné nebeské telesá, kto jej dal
zákony, na základe ktorých sa rozvíjala a pritom sa nerozletuje
v chaos, naopak má úžasne presné zákony, podľa ktorých sa otáča,
alebo odkiaľ je tá energia? Teda tu žasneme nad m o c o u a m ú 
d r o s ť o u Stvoriteľa tých prvých častí s vlastnosťam i im prikla
danými.

V
minulosti boli cirkevní spisovatelia, ktorí vykladali stvorenie
sveta doslovne podľa Svätého písma v šiestich dňoch, — a boli aj
takí (Klement Alexandrijský ( f 211), sv. Cyril Alexandrijský ( f 444)
a iní, ktorí vykladali slová Svätého písma „ N a počiatku stvoril Boh
nebo a z e m . . . " , že všetko Boh učinil odrazu. A tretia skupina ho
vorí, že Boh všetko nem usel stvoriť rozličnými úkonmi, ale mohol
dať hm ote všetký schopnosti k jej postupnému vývoju (sv. Augu
stín (Ť430), sv. T om áš Akvinský.
T ed a : Sväté písm o učí, že celý vesm ír stvoril Boh. Avšak ako,
akým spôsobom a kedy Boh stvoril vesmír. Sväté písmo neučí, pre-

tože nie je príručkou geológie, či prírodných vied. O krem toho toto
nie je potrebné vedieť k našej spáse. A však vôbec sa neprotiví viere
teória Kanta-Laplacea, Jeansa alebo iných vedcov, hoci ani jedna
nie je vedou uznaná ako platná. V eď vedci vyslovujú len d o m n i e n k u, len ukazujú na spôsob, akým p r i b l i ž n e Boh v o
svojej múdrosti uložil vesm ír, akého krásu v jasných nociach vidí
me na hviezdach. Každý človek m ôže byť stúpencom hociktorej
z týchto teórií. Boh nám dal rozum a m ôžem e voľne odkrývať tajom 
stvá Božích diel, nakoľko naším rozum om to m ôžem e pochojiť.
Hlavné je to, že náš rozum nám diktuje, že svet. vesm ír, nevznikol
sám, ale ho stvoril Boh. A či teórie, ktoré ukazujú na spôsob, akým
pravdepodobne Boh svet stvoril, a v ňom i našu Z em , sú správne
alebo nie, — o tom nech debatujú vedci.

Sväté písmo — Kniha pôvodu — hovorí o stvorení sveta v šies
tich dňoch. Ako máme rozumieť tých šesť dní?
Dejiny stvorenia podané v uvedenej knihe Svätého písm a nie sú
nejakou bájkou. Opis stvorenia sveta, ako ho opisuje Kniha p ô v o 
du, podáva teda ako zjavenú pravdu, že všetko, na 5o človek hľadí,
čím je obklopený, i on sám, bolo stvorené slovom všem ohúceho
Boha. To „v še tk o ' je vym enované v istom názornom poriadku: naj
prv zem, voda, povetrie. Potom všetko, čo v nich žije: rastliny, ry
by, vtáky, zvieratá. A celý tento opis je vtesnaný do obdobia 6 dní.
Cirkevní otcovia a učitelia nikdy nepovažovali Knihu pôvodu za
vedecký spis o stvorení sveta. U ž svätý Augustín (Ť430) píše, že
táto kniha sa nemá chápať doslovne a že Boh nechcel urobiť ľudí
vedcami-hvezdármi, ale kresťanmi. Božie zjavenie tu nedáva vedec
ké poučky o geológii a astronómii, a tiež o týchto veciach hovorí
ľudovým, prístupným spôsobom . Svätí O tcovia v o Svätom písme
uvedených 6 dní považujú za dlhé obdobie, dlhé podľa času, v kto
rých podľa Božej všem ohúcej vôle pom aly sa rozvíjal svet z p ôv o d 
nej hmoty, stvorenej z ničoho. A toto všetko sa zhoduje s výsled
kami bádania vedy.

Mojžiš, keď predstavil celé dejiny stvorenia v obraze jedného
týždňa ľudskej práce, mal za cieľ poučiť svoj národ v prístupnom
im spôsobe, že človek je povinný šesť dní pracovať a siedmy deň
zasvätiť Bohu.

novorodeniatok a vychovávajú ich
vo svojich útulkoch. Kalkata mfi tri
milióny obyvateľov a ide prevažne
« deti chudobných a nezamestnaných
Todfn, ktoré sa odhodlávajú k ta
kýmto Činom v zúfalstve, keď nemaP ako svoje deti uživiť.
Q Kardinál Štátny tajomník Agosíino Casaroli odovzdal Svätému Ot
covi jánovi Pavlovi II. novú ročenku
rímskokatolíckej cirkvi, ktorá obsataje Štatistické údaje, štruktúru i
zoznam kardinálov, biskupov a pre
látov cirkvi.
RoCenka uvádza, i e ku dňu jej
»závierky bolo v cirkvi 124 kardiná
lov, 237$ sídelných biskupstiev, 1988
fitnláruych biskupstiev, 80 prelatúr,
«sem apoštolských administratúr, 21
apoštolských exarchátov východného
«bradu, 73 apoštolských vikariátov,
59 prefektúr, 27 vojenských vikariá
tov, sto biskupských konferencii, 13
patriarchálnych synúd a konferencií
východného obradu.
Vlani vymenoval Svätý Otec Ján
Favol II. ito nových biskupov. Apoš
tolskí Stolica nadviazala diplomatic
ké styky s Togom, Singapúrom, Do«dnlkínskou republikou a Rovnikotob Gnineou. V Ríme je 17 pápeiAjch univerzít a učllíšť (na celom
m te je ich 451), 228 mufských re

holí združuje 248 527 členov a 760 207
rehofníčok je združených v 1216 žen
ských reholiach.
9 Organizácia Spojených národov
vydala správu, že doteraz všetko jei
úsilie o zavedenie jednotného kalen
dára stroskotáva. Nový kalendár by
mal pevný dátum Veľkej noci a od
stránili by sa pohyblivé sviatky, kto
ré by mali tiež svoje stabilné miesto.
Rímskokatolícka
cirkev
podporuje
iniciatívu OSN, ako to vyjadrila aj
osobitným dekrétom o reform e ka
lendára na Drnhom vatikánskom kon
cile.
0 Denne vstupuje do cirkvi 17 ti
síc Afričanov. Povedal to novinárom
na tlačovej konferencii v hlavnom
meste Kene Nairobi komboniánsky
misionár P. Franchesi. Za minulý rok
vstúpilo do cirkvi 6 miliónov Afriča
nov.
0 Svetové eucharistické kongresy,
ktorých cieľom je prehĺbiť úctu k
Sviatosti oltárnej, sa konajú od roku
1881. Myšlienka vyšla od pápeža Le
va XIII. (1878—1903). Bol to pápež
ktorý si postavil pomník nehynúce/
vďačnosti encyklikou Grande munus
(1880) o slovanských apoštoloch sv.
Cyrilovi a Metodovi. Kongresy sa nekonávali pravidelne. Od druhej sve
tovej vojny sa konajú v priemere raz

sa šyri roky a ich

dejiskami boli:
Barcelona, Rio de Janeiro, Mníchov,
Bombaj, Bogota, Melbourne, Phila
delphia a posledný sa konal v juhofrancúzskom pútnickom mariánskom
meste Lnrdoch. V Afrike sa konal
doteraz iba jediný svetový eucharis
tický kongres a to v r. 1930 v tunis
kom Kartágu. Druhý, v poradí štyri
dsiaty tretí, bude teraz v Nairobi.

Z JÚNOVÝCH VŸROC1
Jún — Mesiac poľovníctva.
1. júna — Medzinárodný deň deti.
— — r. 1822 — pred 100 rokmi —
sa narodil Ján Francisci-Rimavský,
národný buditeľ a spisovateľ (Slo
venské povesti, poviedka Janko Pod
horský, básne: Svojim vrstovníkom,
Iskry zo zaviatej pahreby, Traja sokoli a i.}, nar. r. 1822.
2. júna r. 1807 — pred 175 rokmi
— vo Zvolene sa narodil dr. Jozef
Kozáček, kňaz, škôldozorca, predse
da Matice slovenskej, priateľ Ľudo
víta Štúra a podporovateľ jeho snáh
(umrel r. 1877).
3. júna r. 1657 — pred 325 rokmi
— umrel Wiliam Harvey, anglický
anatóm a fyziológ, objaviteľ krvné
ho obehu (nar. r. 1578).
5. júna — Svetový deň životného
prostredia.
6. júna r. 1862 — pred 120 rokmi
— vo Vrbici (okr. Lipt. Mikuláš) sa
narodil Pavol
Socháň,
spisovateľ,
maliar,
etnograf,
spoluzakladateľ
Muzeálnej slovenskej spoločnosti a
Živeny, priekopník slovenskej foto
grafie (umrel r. 1941).
— — r. 1912 — pred 70 rokmi —
vo Východnej sa narodil Maroš Madačov (vl. menom Martin Števček),
kňaz, detský spisovateľ a preklada
teľ (umrel r. 1980).
7. júna r. 1782 — pred 200 rokmi
— založili v Prahe Stavovské divad
lo.
9. júna 1072 — pred 10 rokmi —
umrel dr. Róbert Pobožný, apoštol
ský administrátor rožňavský (nar. r.
1890).
10. júna r. 1942 — pred 40 rokmi
— nacisti vypálili Lidice a všetkých
mužov spolu s o. Josefom Stemberkom, kňazom, povraždili, ženy a deti
odvtliekli do koncentračných tábo
rov.
17. júna — Svetový deň odzbroje
nia.
— — r. 1882 — pred 100 rokmi —
sa narodil Igor Fjodorovič Stravin
ski], americký
hudobný skladateľ
ruského pôvodu, odborný spisovateľ
(opery: Slávik, Príbeh o vojakovi,
Oediipus Rex, Persefona, Potopa, ba
lety: Vták ohnivák, Svätenie jari,
Svadba, Líška, Pulcinella a i-, sym
fónie, komorné skladby, omše, kan
táty a i . ) .
28. júna r. 202 — pred 1780 rokmi
— umrel sťatím sv. Irenej, biskup,
mučeník (nar. r. 140).
29. júna r. 1577 — pred 405 rokmi
— sa narodil Peter Paul Rubens,
flámsky maliar (umrel r. 1640).
(S)

13 ---------/

LISTY APOŠTOLA PAVLA
LIST F IL IP A N O M
Cirkevnú obec vo Filipách (v Macedónsku) založil sv.
Pavol za svojej druhej apoštolskej cesty. Filipania sa
preukázali ako dobrí kresťania a aj štedrí čo do hmotnej
pomoci Pavlovi. Sv. Pavol im z väzenia poslal tento ďa
kovný list s chválospevom na Krista.
Pavol a T im ofej, služobníci Krista Ježiša, všetkým
svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, spo
lu s (cirkevnými) predstaveným i a diakonmi.
M ilosť vám a p ok oj o d Boha, O tca nášho, a od
Pána Ježiša Krista!
Boh sám mi je svedok, ako veľm i túžim po vás
všetkých láskou Krista Ježiša! A za to sa m odlím ,
aby sa vaša láska vždy viac a viac obohacovala
v dôkladnom poznaní a v o všem ožn om preniknutí,
aby ste boli schopní rozoznávať, čo je lepšie a za
chovali sa čistí a bez úhony pre deň K ristov,1 pri
nášajúc skrze Ježiša Krista plné ovocie spravodli
vosti na slávu a chválu Božiu.
Len si počínajte dôstojne podľa Kristovho posol
stva, aby ste vždy, keď
prídem k v á m a uvidím
vás, ako i keď som vzdialený a počúvam o vás, za
chovali jedného ducha a
jednodušne zápasili za
vieru v evanjeliu. N ičím sa
nedajte zastrašiť od
protivníkov! Pre nich je to Boží dôkaz ich záhuby,
pre vás spasenia.2 V ám sa pre Krista dostalo m i
losti nielen v neho veriť, ale aj zaňho trpieť: b ojo 
vať ten istý boj, ktorý ste videli na mne a ako te
raz o mne počúvate.
A k nieôo platí napomenutie v Kristu a povzbu
denie z lásky, ak niečo platí spoločenstvo Ducha,
nežná láska a milosrdenstvo, nech je m oja radosť
úplná: Tak isto zm ýšľajte, majte tú istú lásku, buď 
te jedného ducha, to isté m ajte na zreteli! N ič ne
robte zo straníckosti i márnej slávy, ale ponížene
pokladajte iných za vyšších od seba! N eh la ď te kaž
dý len na vlastné záujmy, ale aj na záujm y iných!
Zm ýšľajte medzi sebou tak, ako v Kristu Ježišo
v i! On, hoci bol Božej prirodzenosti, prijal na seba
prirodzenosť sluhu, stanúc sa p odobným ľuďom .
Vezmúc však na seba ľudskú tvárnosť, uponížil sa
a stal sa poslušným až po smrť, a to po smrť na
kríži. Preto ho Boh vysok o povýšil a daroval mu
meno ponad všetky iné m ená, aby sa v mene Ježi
ša zohlo každé koleno na nebi, na zemi a v pod
svetí a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je
Pán v sláve Boha Otca.
Tak teda, drahí m oji, ako ste vždy boli poslušní,
nielen v m ojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v m o 
jej neprítomnosti, s bázňou a chvením uskutočňuj
te svoje spasenie! Boh sám p ôsobí v o vás aj chcenie
aj konanie podľa svojej blahovôle.3
Všetko čiňte bez reptania a hádok a buďte bez
úhony, úprimní, nepoškvrnené dietky Božie upro
stred tohto zlého a skazeného pokolenia! Takto
budete žiariť ako svetlá v o svete, majúc v sebe slo
vo života, mne na chválu v deň Kristov, že som
nepretekal nadarmo a nadarm o sa nenam áhal!4 A
keby som m al aj krv vyliať v obeti a v o službe v a 
šej viery, radujem sa, a radujem sa so všetkým i
vam i. Tak sa aj vy radujte, radujte sa spolu so
m nou!

Bratia, nasledujte m ôj príklad a hľaďte na tých,
ktorí tak žijú, ako sme vám m y v zoro m ! Lebo mno
hí žijú ako nepriatelia
Kristovho kríža, ako som
vám to o nich často hovoril a teraz s plačom ho
vorím . Ich koniec je zatratenie, ich boh je brucho,
hanba je ich slávou, takých, čo majú záujem len
o zem ské veci.
Veď naše obcovanie je v nebi. Odtiaľ očakávame
ako Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorý pretvorí
našu poníženú
prirodzenosť podľa
vzoru svojej
oslávenej prírody, mocou, ktorou je schopný pod
maniť si všetky veci. Tak teda, bratia moji, túžob
ne milovaní, moja radosť a môj veniec, buďte pev
ní v Pánovi, drahí moji.
Radujte sa v Pánovi
Radujte s a !

vždycky!

Znovu vravím:

Preukazujte svoju láskavosť ku všetkým ľuďom!
Pán je blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo
všetkom v m odlitbe a prosbe s vďakou predkladaj
te svoje žiadosti Bohu! A pokoj Boží, ktorý prevy
šuje všetko chápanie, bude chrániť vaše srdcia a
vaše mysle v Kristu Ježišovi.
Konečne, bratia, na to, čo je pravdivé, čo je
vznešené, čo je spravodlivé, čo je sväté, čo je milé,
čo má dobrú povesť, ak je dačo hodné cti alebo po
chvaly, na to m yslite! Čo ste sa naučili, čo ste pre
vzali, čo ste počuli a čo ste videli na mne, to ko
najte! A (tak) Boh pokoja bude s vami.
M ilosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším du
chom ! Amen.
1. „Deň Kristov“ je deň Kristovho príchodu a súdu.
2. Neochvejná vytrvalosť kresťanov vo viere, ktorá ne
cúvne ani pred mučeníctvom, je veriacim zárukou spásy,
ale neveriacim je jasným znamením ich zatvrdlivej viny
a konečného trestu.
3. Boh svojou milosťou je hybnou silou nášho nadpri
rodzeného života. On pohýna našou vôlou, aby sme chceli
dobro a dáva nám silu, aby sme ho aj vykonali. Pravda,
my s ním máme spolupracovať.
4. Kresťania majú byť svojou vierou a svojím životom
akoby svetlom, hviezdami, ktoré svietia a udávajú smer
v temnotách nevedomosti a nemravnosti,
5. Kresťanské jestvovanie nie je životom trýzne, smútku
a obmedzenosti, ale životom pravej, jasnej a otvorenej
radosti, ktorá nevyviera z mútnych a hnilobných prameňov
zmyselných rozkoší, ale z čistého žriedla viery, nádeje a
lásky.
PRVÝ LIST T IM O T E JO V I
Sv. Timotej pochádzal z maloázijského mesta Lystry,
stal sa verným Pavlovým žiakom, sprievodcom na apoš
tolských cestách. Sv. Pavol ho zanechal v Efeze ako svoj
ho plnoprávneho zástupcu. Z ďalšej cesty mu potom na
písal tento list, povzbudzujúc ho. Slová k Timotejovi ho
voria vela aj nám.
Pavol, apoštol Ježiša Krista, ustanovený od Boha,
nášho Spasiteľa a od Krista Ježiša, našej nádeje,
Tim otejovi, svojm u prvému synovi vo viere.
M ilosť, m ilosrdenstvo a pokoj
a o d Ježiša Krista, Pána nášho!

od

Boha Otca

Takýto príkaz ti dávam , syn môj Timotej, v zmy
sle predošlých proroctiev1 o tebe, aby si ich mocou
bojoval dobrý boj. Opieral sa o vieru a dobré sve
dom ie, ktoré niektorí zavrhli a stroskotali vo viere!

a svojej milosti, ktorú nám udelil pred večnými
vekmi v Kristu Ježišovi. Tá sa. teraz stala známou
príchodom nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý
odstránil smrť a zasvietil životom a nesmrteľnosťou
skrze Posolstvo, ktorého ja som sa stal hlásateľom,
apoštdlom a učiteľom.
Vezmi si za vzor spasiteľné slová, ktoré si počul
odo mňa, s vierou a láskou v Kristu Ježišovi! Za
chovaj zverený ti poklad skrze Ducha svätého, kto
rý prebýva v nás!
Chráň sa mladistvých žiadostivostí! Pestuj spra
vodlivosť, vieru, lásku, pokoj s tými, čo vzývajú
Pána s úprimným duchom! Hlúpe a nevkusné zve
davosti odmietaj, lebo vieš. že rodia zvady! A
služobník Pána sa nemá vadiť, ale má byť ku všet
kým prívetivý, schopný vyučovať, trpezlivý, so
skromnosťou má poučiť takých, čo sa mu protivia.
(Veď) Boh im môže dať (milosť) pokánia, aby spo
znali pravdu a vytriezveli z diablového osídla, do
ktorého sú zachytení, takže konajú to, čo on chce.
A vedz, že v posledných časoch nastanú ťažké
dni! Ľudia budú sebeckí, chamtiví, chvastavi, pyšní,
rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, nenábožní, bez lásky, nezmieriteľní, ohovárační, nezdržanliví, neľudskí, nemilujúci dobro, zradní, prudkí,
nadutí, viac milujúci rozkoš ako Boha. Budú mať
tvárnosť nábožnosti, odmietajúc jej vnútornú silu.
Aj týchto sa stráň!
Ty si sledoval moje učenie, môj spôsob života,
moje úmysly, vieru, zhovievavosť, lásku, vytrvalosť,
moje prenasledovanie(a), utrpenia, čo ma postihli
v Antiochii, Ikoniu a Lystre. Aké prenasledovania
som pretrpel! A Pán ma zo všetkých vyslobodil. Ve
ru všetci, ktorí chcú nábožne žiť v Kristu Ježišovi,
budú prenasledovaní, kým zlí ľudia a zvodcovia
budú pokračovať v zlom, budú klamať a budú kla
maní.
Ty však zotrvaj v tom, čomu si sa naučil a čomu
si uveril; veď vieš, od koho si sa naučil! Od detstva
poznáš sväté Písma, ktoré majú moc urobiť ťa
múdrym na (tvoje) spasenie skrze vieru v Krista
Ježiša.1 Všetko, čo je v Písme, je Bohom vnuknuté
a (preto) je užitočné na poučovanie, karhanie, na
•
právanie a vychovávanie v spravodlivosti, aby Boží
1. Ako Pavol a Barnabáš, tak a] Tlmote] bol vyvolený
človek bol dokonalý, schopný každého dobrého die
a posvätený akoby za biskupa, na zvláštne vnuknutie Du
la.
cha Svätého (proroctvo).
Zaprisahám ťa pred Bohom a pred Kristom Ježi
šom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho
DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI
slávny príchod a jeho Kráľovstvo: Hlásaj slovo
Tento list napísal apoštol Pavol Timotejovi z drahého
(Božie), naliehaj príhodné i nepríhodne, zavracaj,
Tlzenia v Ríme, za Nerôna, krátko pred smrťou, ktorú
karhaj, povzbudzuj so všetkou zhovievavosťou
predvídal a po ktorej túžil.
a učenosťou!*
Príde čas, keď neznesú zdravú náuku, ale budú
Pavol, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, v zá
si zháňať učiteľov podľa svojich žiadostí, aby im
ujme života, prisľúbeného (nám) v Kristu Ježišovi,
šteklili uši. Odvrátia svoj sluch od pravdy a obrátia
milovanému synovi Timotejovi.
sa
k (vymysleným) bájkam. Ty však buď vo všet
Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca
kom ostražitý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestova
a od Krista Ježiša, Pána nášho!
teľa, plň si službu!
Preto ťa upomínam, roznecuj v sebe dar Boží,
Ja sa už vylievam (na oltári), prišiel čas môjho
ktorého sa ti dostalo vkladaním mojich rúk! Boh
odchodu. Verne som sa zúčastnil na zápase, beh
nám predsa nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha
som dokončil, vieru som zachoval. Už mi je pri
sily, lásky a rozvážnosti. Nehanbi sa teda za svepravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen
> dectvo nášho Pána, ani za mňa, jeho väzňa, ale
deň udelí Pán ako spravodlivý Sudca: a to nielen
znášaj útrapy so mnou za evanjelium, posilňovaný
mne, ale všetkým, ktorí s láskou očakávajú jeho
mocou Božou!
príchod.3
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie
pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia
Milosť s vámi!
Staréhô človeka nezahriakni, ale ho napomeň ako
otca, mladších zasa ako bratov! Staršie ženy ako
matky, mladšie zasa ako sestry, so všetkou cudnos
ťou.
Náboženstvo je veíkým ziskom, keď robí (člove
ka) sebestačným. Veď sme si nič na tento svet ne
priniesli, teda si ani nič nemôžeme odniesť. Uspo
kojme sa s tým, že sa máme čím stravovať, a zaodlievať! Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do
pokušenia a osídiel, do nezmyselných a škodlivých
žiadostí, ktoré ľudí pohružujú do záhuby a zatra~
tenia. Koreňom všetkého zla je túžba po peniazoch.
Niektorí sa jej oddali a tak zblúdili od viery a pobodali sa (tŕním) mnohých trápení.
Ty však, muž Boží, vyhýbaj sa takýmto veciam!
Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku,
trpezlivosť, krotkosť! Horlivo sa zúčastní na zápase
viery, až dosiahneš večný život, pre ktorý si bol
povolaný a verne si (ho) vyznal svojím vyznaním
pred mnohými svedkami!
Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkým dáva
život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponciom
Pilátom verne vydal svedectvo a preukázal svoje
vyznanie, aby si toto prikázanie zachoval neporušene a bez úhony až do (slávneho) zjavenia Pána
nášho Ježiša Krista, ktorého nám dá uzrieť v pa
tričnom čase.
Blahoslavený a jediný Vládca,
Kráľ kraľujúcich ä Pán panujúcich;
Jediný nesmrteľný,
ktorý prebýva v neprístupnom svetle.
Jeho nikto' z ľudí neuzrel,
ani uzrieť nemôže;
(nech) Mu je Česť a večná moc! Amen.
Tým, čo sú bohatí v tomto svete, prikazuj, aby
neboli povýšeného zmýšľania a aby nekládli svoju
nádej v bohatstve a jeho neistote, ale v Bohu, ktorý
nám hojne dáva všetkého, aby sme to užívali. Nech
dobre činia, nech sa obohacujú dobrými skutkami!
Nech sú štedrí ia nápomocní, lebo tak si odložia
pekný kapitál pre budúcnosť a dosiahnu skutočný
život!
Milosť s vami!

1. Apoštol odporúča čítať Písmo sväté, ktoré Je pre
každého kresťana zdrojom božskej pravdy a dokonalosti.
2. Pravý služobník Božieho slova musí evanjelium ká
zať, či •sa to svetu páči alebo nie. Pravda, má to robiť
múdro a opatrne.
3. Pavol predvída svoju mučenícku smrť, svoj „o d 
chod“ , ale je si vedomý, že poctivo slúžil Pánovi, ktorý
ho odmení vencom víťazstva.

LIST TÍTOVI
Tltus bol verný Pavlov žiak a spoločník (ako t Ti mo
taj), bol pfivodom z Antiochie Seleukovej. Sv. Pavol ho
poslal ako svojho zástupcu do Korinta a potom na ostrov
Krétu. Z ďalšej cesty ma napísal tento list.

Pavol, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista Títovi, rodnému synovi podľa spoločnej viery, milosť
a pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášhó
Spasiteľa!
Ty, káž, ako sa svedčí, podľa zdravého učenia!
Starší mužovia nech sú triezvi, vážni, rozumní,
zdravej viery, lásky a vytrvalosti! Podobne aj star
šie ženy nech sa správajú ako (Bohu) zasvätené,
nech nie sú klebetné, nech sa neoddávajú pijatike
a nech iných učia dobrému, aby mladé priviedli
k rozvážnosti: ako majú byť milé k svojim mužom
a láskavé k svojim dietkam, rozumné, cudné, sta
rostlivé o domácnosť, dobré, poddané svojim mu
žom! Takto slovo Božie nebude vystavené potupe.
Mladých mužov tak isto povzbudzuj, aby boli roz
vážni vo všetkom! Sám im buď vzorom dobrých
skutkov! V učení sa preukáž neporušeným a váž
nym; slovom zdravým a bezúhonným, aby sa pro
tivník zahanbil, nemajúc čo zlého o nás povedať?
Prišla k nám milosť Božia,
na spásu všetkým ľuďom,
a vyučuje nás, aby sme sa odriekli
bezbožnosti a svetských žiadostí,
a žili na tomto svete
rozumne, spravodlivo a nábožne,
v očakávaní blahonosnej nádeje
a zjavenia slávy veľkého Boha
a Spasiteľa nášho Ježiša Krista.
On sa za nás obetoval,
aby si nás vykúpil zo všetkých neprávostí
a očistil nás, ako ľud sebe príslušný, horliaci za dobré skutky.
Takto káž, povzbudzuj a karhaj s plným dôra
zom! Nech tebou nikto nepohŕda!
Upomínaj ich, že majú byť podriadení právoplat
ným vrchnostiam, poslúchať (ich), byť hotoví na
každý dobrý skutok! Nech nikomu nenadávajú. a
nevadia sa, ale nech sú zmierliví a vo všetkom nech
sa ukážu miernymi voči všetkým ľuďom!
Aj my sme kedysi boli nerozumní, neposlušní,
blúdiaci a slúžili sme rozličným žiadostiam a roz

košiam. Čas sme trávili v zlosti a v závisti, odporní
(sebe samým), a navzájom sme sa nenávideli.
Keď sa však zjavila
dobrotivosť a ľudomilnosť
nášho Spasiteľa Boha,
spasil nás nie pre naše spravodlivé skutky,
ale pre svoje milosrdenstvo,
kúpeľom znovuzrodenia a obnovenia
skrze Ducha Svätého.
Tohto hojne vylial na nás
skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
aby sme sa stali spravodlivými
jeho milosťou
a tak boli v nádeji
dedičmi večného života.
Prajem si, aby si nástojil, žeby tí, ktorí uverili
v Boha, úprimne sa usilovali konať dobré skutky.
Toto je ľuďom dobré a užitočné.
Milosť (Božia) nech je so všetkými vami!

Naše hroby
Dňa 12. 4. 1982 po dlhej a ťažkej chorobe odovzdala svo
ju Šľachetnú dušu Pánovi
Emília HA1ĽKOVÄ, rod. jUREKOVA,
manželka gr.-kat. kňaza, tit. kanonika o. Jozefa Hárku,
bývalého správcu farnosti v Bratislave.
V Pánovi zosnnlá sa narodila 21. 3. 1906. Bola profe
sorkou gymnázia a absolventkou konzervatória.
Pohreb zosnulej bol v Prešove dňa 19. 4. 1982. Pohrebné
obrady vykonal Mons. Ján Hirka, ordinár, apošt adminis
trátor za asistencie prešovského kňazstva. V kázni o. ordi
nár zhodnotil dielo zosnulej. Poukázal na to, že zosnulá
bola zaslúženou ženou kňaza a významnou ženou našej
eparchie. Vefa vykonala pri systemizácii a organizácii na
šej bratislavskej farnosti, bola akoby pomocným „sotrndnikom“ farnosti. Vo farnosti bola všestranne činná a zvlášť
treba poukázať na to, že zorganizovala a viedla cirkevný
chór, ktorý zveľaďoval naše bohoslužby v Bratislave. Po
máhala našim bohoslovcom naučiť sa náš bohoslužobný
spev a tiež nacvičila s nimi zbory. Veľmi milovala náš ob
rad. Bola to žena modlitby.
V mieste jej účinkovania, Bratislave, bola zádušná Služ
ba Božia, na ktorú prišli naši bohoslovci a veľa veriacich,
aby svojou prítomnosťou vzdali vďaku zosnulej za jej prá
cu pre ich chrám a farnosť a tiež aby svojimi modlitbami
prosili Pána, aby prijal jej dušu medzi svätých.
So Svjatymi upokoj, Christe, dušu raby tvojeja Emilijil

Dňa 7. apríla 1982 odovzdal svoju šľachetnú dušu Stvori
teľovi v 69. roku života a v 44. roku kňazstva
o. ZOLTÁN UJHELY1
gréckokatolícky kňaz na odpočinku v Kňazskom domove
v Pezinku. Pohrebné obrady so zádušnou Službou Božou
boli dňa 15. aprfla 1982 v Kňazskom domove v Pezinku.
Bol pochovaný na miestnom cintoríne.
VlCNAJA JEMU PAMJAľ!
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