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imhinjel* Michala so 1S. storočia s chrámu t Rovnom, terás v šariilitoo t Bardejove.

„M ocnárov zosadil z trónov,
a povýšil pon ížen ých “ .
(Lk 1, 52}

Keď
sledujeme
dejiny Božieho
zjavenia, Písmo sväté, keď skúmame
život ľudstva od jeho počiatku, zis
ťujeme skutočnosť, že Boh vyberá k
veľkým, svätým a vznešeným úlohám ľudí malých, nepatrných a na
mocných zabúda. Nad tým uvažuje
aj naša nebeská Matka, keď vo svo
jom
chválospeve
vyriekne
slová:
„Mocnárov zosadil z trónov, a po
výšil ponížených" (Lk 1, 52K
„Mocnárov zosadil z trónov“ .
Dejiny Starého zákona na mno
hých miestach poukazujú, ako Boh
zasahuje, ako ukazuje mocným svo
ju všemohúcnosť a aká je slabá moe
človeka, spoliehajúca sa na seba sa
m é h o . . . Kniha Judit nám spomína
mocného vojvodcu Holoferna, ktorý
sa chváli, že vyhubí Izraelitov (6,
13) a odvážna žena Judit mu sťala
hlavu v spánku, keď sa opi! (13,
1 0 ) . . . A práve pre túto pýchu nevyvolil si Boh žiadneho z tých moc
ných za svojho proroka, apoštola a
z hrdých žien za svoju matku. Preto
zosadil mocných z trónov a povýšil
ponížených.
O
Napoleonovi, veľkom duchovi,
ale plnom
pýchy, čítame, že jeho
radcovia ho upozorňovali, aby netiahol do Ruska. Keď cisár hnevom
vypukol na ich odrádzanie, jeden z
nich namietal: „Cisár, človek mieni,
ale Pán Boh mení“. Cisár na to na
hnevane: „Ja mením celý beh dejín“.
Nezachovalo sa nám, či si na to Na
poleon spomenul, keď musel s han
bou utiecť z Ruska pred udatnými
vojakmi roku 1813. Len to vieme, že
vo vyhnanstve priznal svoje chyby
a pýchu, oľutoval ich a zomrel ako
kresťan.
„Povýšil ponížených44.
Ponížených rodom, majetkom, po
stavením, ale veľkých pokorou a
láskou k Bohu a blížn em u ... Pozo
rujme veľké spoločenské premeny,
nie tie. ktoré sa roďii v krvi, ale
tie, ktoré sa diali v láske a obeta
vosti, v srdciach a v živote a ktoré
ľudstvo zachránili, oč'stili
a po
vzniesli. Pozorujme,
kto stál
na
ich čele? Boli to ľudia malí a slabí
pred svetom, ponížení, ktorí sa spoľehali na Boha, na silu jeho mi
losti.
V
Starom zákone vystupuje Mojžiš,
ktorý sa nevedel dobre vysloviť, ne
majetný a bezmocný. S Božou porno(Pokračovanie na 5. str.J

PRED VSTUPOM DO JESENE

■

Niet dňa, ktort by nám nepripomínal niektorú významnú udalosť. V mesiaci, do ktoréhoM
vstúpili, fe takýchto dôležitých spomienok veta. Hneď v prvý deň si pripomíname tragické
začatia druhej svetovej vojny, keď v tento deň roku 1939 hitlerovské Nemecko prepadlo pokoM
lovné a nič netušiace Porsko. Vieme dobre, ako sa udalosti vyvíjali ďalej. Plamene vojny,
šlahli v prvý septembrový deň, keď sme sa po prázdninách ponáhľali do školy. Siahali potm M
šesť rokov a narobili ohromné škody materiálne i morálne. Vyše päfdesiatmiliónov ľudských Im
tov si vyžiadala táto strašná vojna.
I
fe stále potrebné toto pripomínať, najmä pre mladú generáciu, ktorá nezažila hrôzy Po/nyJ
to potrebné pripomínať v čase, keď svet stále ešte nežije v mieri a keď neprestala hrozba, p l J
z neustávajúcich pretékov v zbrojení. Veď stále sú na svete ohniská nepokojov, stále sú miefl
kde sa ozývajú zbrane, tečie krv a ničia sa hodnoty, ktoré by mohli poslúžiť na šľachetné a prel
trebné ciele.
■
Spomeňme si tu^ hoci na nedávny konflikt Veľkej Británie s Argentínou na Falklandských on
voch, ktorý si vyžiadal nielen veľké obete na ľudských životoch, ale strovil aj hodnoty, ktorém
mohli použiť na povznesenie životnej úrovne hladujúceho obyvateľstva planéty. Lebo kým. m ■
nej. strane sa investujú miliardy do výroby ničivých zbraní na druhej strane je celá štvrtina 9
vateľstva našej planéty hladná, podvyživená. Tisícky deti umierajú, lebo ich matky im nemajú l
čo do úst alebo to, čo im môžu dať, nestačí ani na základné životné minimum.
1
Vo svete je veľa ľudí, ktorí nevedia čítať a písať. Nie je to ich vina, ale vina spoločenských
témoo, ktoré neumožňujú týmto ľuďom získať ani najzákladnejšie vzdelanie. V našich podmieďm
keď je vzdelanie povinné a štát sa všestranne stará, ako fe to možné, že v takomto osvieteum
modernom, na objavy vedy a techniky bohatom storočí žijú milióny ľudí, ktorí ešte nedržali v rš
ceruzu a nečítali knihu. I na toto nás upozorňuje jeden z tohtomesačných dní, 8. september, ■
dzinárodný deň boja proti negramotnosti.
|
Aj tí, čo dobývajú, dolujú pre nás čierne zlato a zásobujú naše fabriky, dielne, školy, sídlim
domácnosti elektrickou energiou, budú mat svoj sviatok. Už tradične oslavujeme u nás 9. sepítfl
ber ako Deň baníkov a energetikov. Ich práca je namáhavá i zodpovedná. Veď oni dodávajú n
nášmu priemyslu, našej výrobe, oni sa starajú o to, aby sme mohli plniť úlohy, ktoré stanovili Smfl
nice rozvoja národného hospodárstva 'na roky 1981— 1985.
1
Zdravie je veľkým pokladom človeka. Sú niektoré choroby, ktoré sa dajú iba ťažko a zdlfm
liečiť, ba i také, ktoré si človek prinesie na svet už pri svojom narodení. Takí sú i naši nepočum
Sú síce prístroje, ktoré im umožňujú čiastočne počuť a tak im uľahčujú komunikáciu s ostatim
ale úplná počuteľnosť sa podarila dosiahnuť operatívnymi zákrokmi len v zriedkavých prípadom
Na ich stav a najmä na povinnosť ohľaduplnosti k nim nás upozorňuje Medzinárodný deň nejm
júcich, >ktorý sa slávi každoročne 26. septembra.
1
Všetci, zdraví i chorí, malí i veľkí používame dopravné prostriedky. Veľa závisí od nášho sjw
vanta, od našej ohľaduplnosti, ako sa cítime my i tí, čo sa s nami vezú v dopravnom prostrisM
Nájdu sa aj takí, ktorí sa správajú, ako by boli vo vozidle sami. Nárokujú si dobré miesto, nerazí
nepozorní', ba t hrubí k starším a chorým. Je povinnosťou rodičov už od útleho veku pripomm
svojim deťom, ako sa majú správať, ako si majú uctiť starších a byť pozorní k chorým. Pri la
československých železničiarov, 27. septembra, budeme mat príležitosť zamyslieť sa, či sme ohľad
plnými účastníkmi dopravy, či si vieme oceniť obetavú prácu príslušníkov našej „modrej armám
ktorí vynakladajú nemalé úsilie, aby pre cestujúcich vytvorili čo najpríjemnejšie prostredie. M
marme ich úsilie zlým správaním, znečisťovaním a poškodzovaním vozňov a ich zariadenia. M
sú to veci, ktoré slúžia nám všetkým a poškodzovaním robíme škodu sebe samým.
I
Pred koncom mesiaca, 28. septembra, si svetová verejnosť pripomenie Medzinárodný deň teísfl
ky. Pri ňom budeme znovu myslieť na našu krásnu prírodu, na lesy a lúky, na žblnkotajúce potia
ky, ktoré nám otvárajú svoju náruč a len jedno chcú od nás, aby sme ich neničili, nezanešvám
li odpadkami a vecami, ktoré patria na smetisko.
1
Zase je vecou rodičov, aby od mala vštepovali do sŕdc svojich detí zásady správania sa v /m
rode. Je smutný pohľad na dolámané stromčeky, pošliapané kvety, na porozhadzované papiere, m
zervové škatule. Naši rodičia nás učievali, že v prírode sa treba správať ako v chráme. KSačfej
možnosť popratať zvyšky, čo ostali po jedle, aby nešpatili Božiu prírodu a nevydávali zlé sveiq
tvo o tých, čo tam boli. A ak nie je možnosť popratať odpadky priamo na mieste, iste o kúsok m
lej sa také miesto nájde.
|
Nuž, jeden mesiac, a čo všetko nám pripomína! Upriamuje našu pozornosť na mnohé spolotú
ské problémy, ktoré nie sú iba vecou niektorých jednotlivcov, ale doslova sa dotýkajú nás m
kých, sú problémami celospoločenskými, čím ďalej tým viac platí to, že všetko so všetkým sot
Vidno to aj v tematike, ktorú nám ponúkajú septembrové výročia.
j
September znamená pre našich žiakov a Študentov' nové povinnosti, keď sa s chuťou dávajú í]
nového školského roka. Pre našich poľnohospodárov je to plno práce pri zbere úrody, lebo i
žatve, po zbere obilia, nasledujú už aj ďalšie plodiny. Otáľať nemožno, lebo prácu treba ukom
pred príchodom jesenných dažďov a zlého počasia. Iste ochotne pomôžu aj mnohí brigádnici, m
práce je naozaj veľa a potrebná je každá pracovitá ruka.
(oni
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Na obranu svetového mieru
Pod heslom Za záchrana života pred nukleárnou skazou
Éaíočnilo sa 16. Júna v Bratislave stretnutie predstaví te
líi a duchovných cirk ví a náboženských sp oločn ostí na
podperu výsledkov Svetovej všenáboženskej kon feren cie,
Bporiadanef v máji t. r. v Moskve.
! Ha rokovaní» ktoré sa konalo pod záštitou Českosloventkého mierového výboru, zúčastnilo sa do 300 duchovných
i mierových pracovníkov všetkých 18 cirkví a náboženikých spoločností v ČSSR, medzi nimi b skúpi a kapitulni
Tikári rímskokatolícke! cirkvi a najvyšší predstavitelia
všetkých ďalších cirkvi, pracovníci Združenia katolíckeho
fechovenstva Pacem in terrís a regionálneho združenia
Iresfanskej m ierovef kon feren cie v ČSSR.
V úvodnom prejave predseda Čs. m ierového výboru akafemik B. Švestka ocen il n ťerovú angažovanosť cirkví a
lyslovil presvedčenie, že aj cirkvi sa hudu aktívne zúčastiovaf tak na príprave, ako aj na priebehu Svetového miejwého kongresu, ktorý sa uskutoční v júni hudúceho roku
iPrahe.
0 výsledkoch Svetovef všenáboženskej k on feren cie v
Ksskve informoval v priebehu rokovania kapitulný vikár
tošický ThBr. Štefan Onderko a generálny tajom ník Kresjtnskej mierovef kon feren cie L. M iŕejovský. V diskusii
Étci jej účastníci vyjadrili podporu výsledkom Svetovej
nenáboženskej konferencie.
Zasadanie pozdravil vedúci Sekretariátu pri veci cirkevú Úradu predsedníctva vlády ČSSR Karel Hrôza, ktorý
¡bezpečil cirkvi o podpore čs. vlády v ich m ierovom úsilí.
I Vzávere zasadania prijali výzvu veriacim (prinášame f u
Bi doslovnom znení). Zo zhrom aždenia posiali list predse■tovi vlády ČSSR L. Štrougalovi, v ktorom ho ubezpečili o
■(odpore mierového úsilia vlády ČSSR.
■ Zhromaždenie vyjadrilo jednoznačné presvedčenie, že boj
n oti nukleárnej smrti a za trvalý spravodlivý mier na
Hnete je najnaliehavejšou úlohou súčasnosti, ktorá je v súBlade s túžbami drvivej väčšiny ľudstva.

!| Slovo na obranu svetového mieru
9 Konferencia predstaviteľov a m ierových pracovníkov
liietkých osemnástich cirkví a náboženských spoločn ostí v
j m Československej
socialistickej republike, ktorá sa konala
|Hpod záštitou Československého m ierového výboru 16. júna
V 12 v Bratislave, obracia sa na vás, bratia a sestry, s týBiito slovami:
1 S pozornosťou ste sledovali priebeh Svetovej všenábo■ jenskej konferencie náboženských predstav!tefov za záchIta n u posvätného daru života pred nukleárnou katastroSton, ktorá sa konala z Iniciatívy patriarchu Moskvy a ceM fe jR u si Fimena v máji t. r. Výsledky tohto zhrom aždenia
f t t t k y t li mimoriadne závažné podnety pre mnohostranné
Ä iie r o v é iniciatívy kresťanov i vyznavačov ostatných nábo*
f li n s t i e v vo svete i u nás v Československu. Z oči-voči
^I t ip u jú c e m u sa napätiu vo svete hlásime sa k svojej zodiftw e d n o s ti za ďalší vývoj.
f l Pri svojom zasadaní v Bratislave sme radi konštatovali,
»veriaci rôznych náboženských vyznaní nachádzajú práve
«tejto veľmi vážnej chvíli sveta spoločnú reč. Život je pre
lúčil naozaj posvätný dar, ktorý treba ochraňovať a zveHtiovaf, a mier je jeho nevyhnutnou podm ienkou a jeho
flbaliton Prvý raz v histórii je ex:stencia Božieho stvore
n í ohrozená jadrovým zničením. Dôrazne vyhlasujeme, že
Xnjna, najmä nukleárna, ktorá je najväčšou súčasnou hroz'
nie je za žiadnych okolností nikým a ničím neospra? Sjtiniteíná.
Plne prijímame výsledky Svetovej všenáboženskej kon^■krencie v Moskve a jednotne sa povzbudzujem e k ešte
citlivejšej spolupráci medzi našimi cirkvam i a náboženspoločnosťami na tomto úseku svojh o poslania.
:• ^Máší sa budeme opierať o sústavnú prácu Združenia kato^Bkkeho duchovenstva Pacem in terris a regionálneho zdruf ^ B * “3členských cirkví Kresťanskej m ierovej k on feren cie v
*
Budeme spolupracovať so všetkými, ktorí sa na tom^■kpoli angažujú alebo sa chcú angažovať. V tom to nás
p ^^Ufdzuje hlboký zmysel pre mier a spravodlivosť, zako>
^ HUsý vo vedomí oboch našich národov a tomu zodpoveZg ^Kifice sústavné m ierotvorné budovateľské úsilie vlády
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Hlboko n ás znepokojuje, že kým na jednej strane opätovi) ^HáÉerové návrhy ZSSR dem onštrujú úsilie o skutočne
kianitné chápanie politiky, sú na druhej strane militant

né kruhy, najmä v USA, vytvárajúce stále nové strategické
doktríny, chladnokrvne počíta jú ce s m iliónm i m ožných
ob etí v nukleárnom konflikte. Sme solidárni s masovým
odporom , ktorý sa dvíha na celom svete proti rozsievačom
smrti a na obranu života.
Sme vďační Československém u m ierovém u výboru za
podnet k nášmu stretnutiu. S uspokojením sme prijal! in*
form áciu o rozsiahlych prípravách na Svetový m ierový kon 
gres, ktorý bude na budúci rok v Júni v Prahe. Cítime sa
byť spokojní s týmto mierovým úsilím, ktoré v širokej
oblasti sv ojej dom ácej I zahraničnej pôsobnosti p odporí
me. Jednomyseľne odm ietame snahu spochybňovať k res
ťanskú nr'erovú angažovanosť.
Pozdravujem e vás, bratia a sestry, a povzbudzujem e slo 
vami Výzvy m oskovskef Svetovej všenáboženskej kon feren 
cie: „A k prijm em e svoju m ravnú zodpovedn osť pracovať
spoločn e, m ôžem e zm eniť beh dejín tým, že budeme ape
lovať na svedom ie ľudstva a na rozhodu jú cich činiteľov
národov na základe nám všetkým sp oločn ej lásky k ľudtvu.w
Sme plní nádeje, že sa naplnia slová žalm u 84, 11: „D o
brotivosť a vernosť vyjdú si v ústrety, spravodlivosť a p o
koj poľúbia sa vospolok .“
Účastníci m ierového stretnutia cirkví a náboženských
sp oločn ostí v Bratislave

Národy sa pohli na cestu k mieru
Koncom tohto roku bude tomu tridsať rokov, Čo sa k o
nal vo Viedni Kongres n árodov za mier. Bola to veľká
svetová udalosť, v ktorej Svetová rada mieru, zrodená
v roku 1951 vo Varšave, vystúpila zo svojich vlastných
múrov a začala svoju činnosť, sm erujúcu k združovaniu
všetkých m ierových síl na svete v jeden mohutný mierový
tábor.
Je nám celkom jasné, že m ier sveta nezachráni iz o lo 
vane ani jedna mierová organizácia alebo hnutie. Je k
tomu treba zjednotiť šľachetné námahy všetkých, č o sa
usilujú podľa svojich aspektov a vlastných motívov pri
stupovať k obrane mieru. Vieme, že od konca druhej sve
tovej vojny vznikli na svete m nohé menšie väčšie mierové
organizácie a hnutia, z ktorých každé svojim i prostried
kami a metódami sa rozbehli v šľachetných snahách ob
rany mieru.
Viedenský kongres národov si vytýčil cieľ: nadviazať
spojenie čo m ožno s viacerým i mierovým i hnutiami a
nastoliť na svete takú širokú tribúnu verejnej mienky,
z ktorej by zazneli hlasy do celéh o sveta ľudí rozličných
ideologických , politických, náboženských, národných pre
svedčení a záujmov, ale m ajúcich jeden jediný cieľ, obrá
niť našu matku zem od h roziaceho nebezpečenstva ató
movej smrti — ľudí a všetkého živého, ba od zániku celej
našej planéty v ohni nukleárneho žiarenia a výbuchov.
Endia si už vtedy uvedom ili, že v období atóm ového
veku už nejde len o čiastkové vojny, o víťazstvo jedného
národa alebo krajiny nad druhými, ale v prípade vypuk
n u tá konfliktu je ohrozený život celéh o ľudského pok o
lenia. Toto nebezpečenstvo, pravda, od roku 1952 až do
dnes, v priebehu udalostí, nad ktorým i sa dnes zamýšľa
me v duchu hesla: „H istória je učiteľka života“ — rástlo
postupne tak, ako sa v arzenáloch sveta hrom adili zásoby
nových a nových, vždy nebezpečnejších druhov zbraní a
dnes tieto zásoby narástli do tej miery, že sme sa do
stali na pokraj totálnej nukleárnej svetovej katastrofy.
Vo Viedni sa koncom roka 1952 začal ten veľký zjed 
n ocov ací proces všetkých m ierových hnutí, ktorý za tri
dsať rokov, č o nás od neho delia, pokračuje, stupňuje sa
a nadobúda vždy masovejšie, svetovejšie rozm ery.
Len keď si uvedom ujem e dnešné ohrom né ľudové ma
nifestácie napr. v krajinách západnej Európy proti roz
miestňovaniu stále účinnejších zbraní v týchto krajinách,
manifestácie, ktoré veľmi výrazne dali na vedom ie prezi
dentovi Spojených štátov, že jeho vojn ová politika vzbu
dzuje krajný odpor v ľudových masách, ktoré chcú žiť
v bezpečí a mieri, v n árodoch, ktoré nech cú stavať medzi
sebou bariéry izolácií a rôznych blokád, ale sa chcú mierovo stýkať a medzi sebou obchodovať. Chcú si za vše
stranne výhodných podm ienok vym ieňať plody sv ojej zeme
a svoje výrobky, aby sa bohatstvá tejto zeme dostali k
všetkým hladujúcim , trpiacim na neduhy z biedy a ešte
stále ž jú c im vo tmách anaifabetizm u. Chcú žiť podľa
vlastného štýlu života, ale s rešpektovaním kultúr a šľa
chetných tradícií každého národa. Chcú obrovské hod

noty, m iliardy a už dnes bilióny, m iesto na zbrojenie ob
racať na dvíha n 'e ľudského života, na budovanie diel, pod»
nika v, úprav prírodných bohatstiev a na zveľaďovanie na
šej krásne] zem e a nie na n ičenie skvelého Božieho diela.
Alebo keď si vezm em e napríklad udalosť* ktorá v dňoch
10.—14. mája tak m ocne rozvírila svetovú verejnú mienku
— svetová k on feren cia: N áboženskí č in ite ľa za záchrana
posvätného daru života pred nukleárnou katastrofou, k to
rá prebiehala v prvej p olov ici kvitnúceho mája v M oskva
Kto by si bol m ohol myslieť, povedzm e v dobách n ábo
ženských vojen, krížových výprav, turecko-m oham edánskych vpádov do Európy, alebo trebárs bojov reform ácie
a protireform ácie v dobe baroka, v dobe tridsaťročnej v o j
ny, že príde doba, keď raz sa zídu príslušníci nielen kres
ťanov, ale zástupcovia všetkých náboženstiev sveta: bud
hizmu, kresťanstva, hinduizmu, ísláxnu, židovstva, šintoizmn, sikhizmu a zoroastrianizm n pri Jednom stole a budú
svorne rokovať ako bratia a sestry „z o všetkých nábožen
stiev v o všetkých čiastkach sveta vo vedomí, že ak pr jmú
svoju mravnú zodpovednosť a budú pracovať spoločn e, m ô
žu zm eniť beh dejín tým, že budú apelovať na svedom ie
ľudstva a na rozhodu jú cich činiteľov národov na základe
sp oločn e] lásky k ľudstvu.*4
V
4. bode výzvy, ktorú kon feren cia vydala k predstavi
teľom a veriacim všetkých náboženstiev, sa h ovorí toto:
„Sm e rôznych náboženských vyznaním Priznávame, že my
sami sm e nie vždy sa usilovali o mier. Viedli sme spory o
svoje presvedčenie a dokonca sme viedli v ojn y v mene
náboženstva. Dnes sme sa zhrom aždili, donútení hrozbou
jadrovej katastrofy, ktorá hrozí rovnako všetkým ľuďom,
čo aké náboženstvo vyznávajú, alebo neveria. Zhrom aždili
sme sa tu, aby sme h ovorili nie o našich rozdieloch , alebo
utvorili nové synkretické náboženstvo. Tu sme, pretože
cítim e sp oločn é nebezpečenstvo, ktoré h rozí celém u ľud
stvu a dokon ca všetkému životu. Robíme túto spoločn ú vý
zvu k vám, drahí bratia a sestry všetkých náboženstiev
sveta a naším menom apelujem e na svedom ie ľudstva/*
Svedom ie ľudstva! Aký veľkolepý a hlboký výraz! Niet
náboženstva na svete, k toré by nehlásalo súčasne a] istú
morálku. V interpretác!i jednotlivých m orálnych prin cí
pov jednotlivých náboženstiev sú určité rozdiely, ale v
jednom sú všetky náboženské vyznania aj m orálky jed n ot
né: v ochrane ľudského života. A na tejto platform e je
možná účinná spolupráca, aj keď medzi náboženstvami
jestvujú vieroučné a m ravoučné rozdiely.
Keď sa dnes, v časovom odstupe 30 rokov zamyslíme nad
dokumentmi, ktoré vznikli n a Kongrese národov za mier
vo Viedni v decem bri 1952, zistíme, že aj dnešné snahy
zjednotiť všetky m ierové sily sveta do jedného prúdu obra
ny života na zemi sa napájajú z tých istých pram eňov
humanity, lásky človeka k človeku a z vedom ia spolupat
ričnosti všetkých ľudí do jednej rodiny celéh o ľudstva,
ako k nej pristupoval viedenský kongres národov za mier
v decem bri 1952.
Všimnime si len niektoré myšlienky obsiahnuté v doku
mentoch, vydaných týmto kongresom . Vo Výzve k národom
sa napríklad hovorí: „Svetová rada mieru, tým, že sa ch o 
pila iniciatívy k zvolaniu kongresu národov za mier, pre
ukázala svoje želanie zjednotiť u šľa ch ťlé snahy rôznych
hnutí, organizácií a smerov, ktoré, i keď sa v mnohých
veciach rozchádzajú, túžia po dohode medzi národmi a
chcú sp oločn e bojovať proti vojn e a za nastolenie m ieru.“
„V slobodn ej diskusii sa prejavila jednom yseľná vôľa
skon covať s politikou násilia, ktorá prin 'esla národom toľ
ko veľkých nešťastí a ktorá hrozí uvrhnúť ľudstvo do ka
tastrofy.“
„Je tu nebezpečenstvo, že znovu vzplanú obe ohniská
minulej vojny v Európe a Äzii.“
„Vyčítam e nedostatok prezieravosti tým, čo tvrdia, že
preteky v zbrojení sú vhodné na posilnenie bezpečnosti
štátov. Sme presvedčení, že preteky v zbrojení, naopak,
zosilňujú ohrozenie všetkých štátov veľkých i m alých.“
„N árody chcú žiť v mieri, akýkoľvek je Ich režim a ich
najvyšší ideál. Vojnu nenávidia všetky národy a vojna vrhá
svoj tieň na všetky kolísky. Je v m oci národov zm en’ ť beh
udalostí a vrátiť ľudstvu dôveru v spokojný zajtrajšok.“
Som rád, že redakcia Slova (B iahovistnikaj nám ponú
ka príležitosť, aby sme v posledných štyroch m esiacoch
tohto roku v ich číslach bližšie rozviedli pred ich čita
teľmi myšlienky, názory a snahy tých národov, ktoré boli
pred tridsiatimi rokm i zastúpené vo Viedni, aby v širokej
m nohostrannej a m nohonázorovej diskusii — takisto ako
dnes zástupcovia všetkých náboženstiev v Moskve —* d o
kázali jednotnú vôľu celéh o ľudstva spoločným úsilím pri

spieť k záchrane života na zemi pred kozmickoi m
hroziacou zánikom celej ľudskej rodine.
1
Podporm e a] my tieto šľachetné snahy zdrcnjôeej]
šiny mier um1lovných ľudí zm ariť jej hlad po mitii
ľudských Životov na našej planéte.
V á š krl

Na nás všetkých záleži H
Často sa stretáme s ľuďmi, ktorí sú nespokojní s
ňou našej dopravy, hrom žia na meškajúce spoje,
sa na znečistené i poškodené sedadlá. Ich krticképi^M
m ienky by boli dobré potiaľ, pokiaľ ich autori
kladní a správali sa tak, aby ša o n'ch mohol tvrdiť
Je pravda, že sa ešte stále stretávame s konanín,^^H
nie je v súlade s m orálkou socialistického čiovek^^f
ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí sa riadia tým,
ich, vlastné, to treba chrániť, ale to, čo je spoIočn^^H
patrí do ážiíku všetkým, v úcte nemajú. Práve medzi
mi sa nájdu takí, Čo poškodia novučičké sedadlá v
buse, záclonku v rýchliku, takí, č o sa správajú netUt^H
linovane a nezodpovedne.
Sedel som v autobuse a na sedadle, ktoré ešte voi^H
fabrickou farbou, bolo nožom nešetrne vyrezané
Srdce, znak lásky, ktoré v tomto prípade hovorilo o ^ B
láske. O neláske k hodnotám, k predmetom, ktoré
užívame, ktoré patria nám všetkým. Sedel som tam a
zu mi ostalo smutno z toho, akí vieme byť neláskail^E
nešetrní, ako sa vieme hrubo a m acošsky zachovať k
robku, ktorý ktosi vyprodukoval v úmysle, aby b o iK i
najlepší i aby slúžil všetkým.
Tieto úvahy mi prišli na um teraz, po tieto dni, K ŕ
bude sláv’ť svoj sviatok naša „m odrá armáda“, naši
ničiari. Ale nielen o i £ lebo tento deň je už tradične { H
ležitosťou poďakovať sa za prácu všetkým našim „dop^B
v á kom “ , všetkým tým, č o nás vozia do práce a z p r i*
č o sa starajú, aby sme boli vždy načas tam, kde m á *
Sme im čosi dlžní. Dlžní sme im svojou povďaiMHf
za to, č o vykonávajú pre nás Je to ich povinnosť, p oX
si niekto. Iste kadečo je. Iste aj oni majú nastúpiť načK
do svojej práce. Majú povinnosť pedantne si ju vykoiÄ
Ale oni dokážu aj viac: aj úsmev pridajú, aj teplé s i *
aj tam pristavia, kde sa nemusí, aj ruku podajú, aj K *
radia, aj ukážu, kde treba zájsť po to, čo potrebujeme®
A to sú vecí, ktoré nie sú povinní, ale ktoré robia m
svojh o láskavého ľudského srdca.
JA práve preto sa viem strašne hnevať na tých nedW'
ciplinovaných cestujúcich, ktorí nielenže robia nepár*
dok a dokážu vozeň doslova spoprevracať naruby, aleM
k tomu ešte aj hrubí, suroví, neochotní, neláskaví, všetki [
vyžadujú a nič sami nerobia, aby bol poriadok a disfy
lína, aby bolo všetko na mieste.
■
Mnohí, m nohí aj z našich čitateľov, pracujú v dopraví ■
Im chcem e venovať túto malú spomienku. Zo srdca ii =
povedať, že ich viem e pochopiť, že sa ospravedlňujem i,
za zlé správanie tých, ktorí nevedia, čo sa sluší. Ale I j
by bolo vari málo. H oci je sviatok a k nemu patria kvetj
a milý úsmev a stisk ruky a poďakovanie — predsa Iq S
vypovedzm e aj to druhé: záleží na nás všetkých, aby smi É
prevychoval! nespratníkov, ktorí sa nevedia zmestiť f.
do kože. N ebojm e sa im povedať ostré slovo a hnať M |
(olj |
aj na zodpovednosť.______________________________
PIMEN VEĽKÝ
(D okončenie z 8. čísla)
Niekedy starec Pimen h ovoril mlčanlivosťou.
Raz k nemu prišiel z ďalekej oblasti akýsi učený nraíct 4
Počul o Pimenovi, ch cel ho vidieť a hovoriť s ním. Starec
Pimen prijal mnícha veľm i prívetivo. Keď si sadli a zadali
rozprávať, m ních začal h ovoriť o veciach neznámych, nt
beských. Otec Pimen odvrátil od neho svoju t v á r a sedel
m lčky. Mních h ovoril dlho, avšak keď videl, že starec m \
neodpovedá, vstal a smutný vyšiel z chatrče. Posťažoval !
sa Pimenovmu žiakovi, že urobil takú dlhú cestu a staret I
mu ani slova neodpovedal. Vtedy učeň prišiel k Pimenoii r
a h ovorí:
— Otče, tento čestný človek prišiel k tebe z takej dial ;
ky, prečo s ním nehovoríš?
— On rozpráva o nebeských veciach a ja viem hovoril :
len o veciach pozem ských. Keby bol hovoril o vecíacli |
duševných, o slabostiach tela. bol by som mu o d p o v ed a l i
Pretože hovorí o nebeských veciach, ja o tom nič n e v ie m ;
(Pokračovanie na 14. str.)
- s.
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Liturgika — poznaj svoj obrad

I
Služba slova Božieho — I.
I íko máme rozumieť slovám „zúčastniť sa na Službe Božej“?
I Pod slovom „zúčastniť sa“ na Službe Božej netreba rozumieť
Lí prítomný“ na Službe Božej. „Zúčastniť sa“ na Službe Božej
mamená: aktívne sa zúčastniť na prinášaní Obety Nového záL a . V Službe Božej sa sprítomňuje žertva Kristova na kríži,
ím y s f môžeme prisvojovať ovocie tej žertvy. Službou Božou sa
|rsás uskutočňuje dielo spásy. Preto veriaci na tomto tajomstve
«¡majú byť prítomní ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale majú sa
Sčastniť na prinášaní tejto novozákonnej obety vedome, zbožne
ífinne, a to spevom a sledovaním chodu Služby Božej. Všeobecpuludí bol názor, že Službu Božiu slúži kňaz a len kňaz. Toto
lie je pravda. Službu Božiu slúži kňaz spolu s prítomnými ve
liacimi, všetci spolu prinášajú žertvu Nového zákona, všetci sú
puslúžitelmi a spoluprinášajúcimi, preto sú povinní na tomto
Éženi a prinášaní sa aktívne zúčastniť: sledovaním chodu boJoslužby a účasťou na speve a modlitbách Služby Božej. Opaku
jme: na modlitbách Služby Božej, nie iných modlitbách. Neraz
ddíme, že prítomný na Službe Božej sa modlí ruženec alebo iné
svoje modlitby. Tie nech sa pomodlí doma alebo aj v chráme
ipred Službou Božou, alebo po nej. Tiež v niektorých starších
lodlitebníkoch boli „modlitby počas Služby Božej“, aby sa ich
letiaci modlili. Bolo to prevzaté z latinského obradu. Avšak teraz
loho už niet ani v západnom obrade. Teda, na Službe Božej mod
líme sa Službu Božiu, zúčastňujeme sa na nej spevom a tým súŕasne sme spoluslúžiteľmi a spoluprinášatel'mi žertvy Nového
lákona.

Druhou časťou Služby Božej je Služba slova Božieho, predtým
zvaná Služba katechumenov (ohlašenych). Začína sa zvolaním:
„Blahoslovenno Carstvo . . . Blahoslavené je Kráľovstvo . . a
končí sa čítaním evanjelia a kázňou včítane. Inak povieme, že
jeto začiatok našej Služby Božej, lebo väčšina veriacich z ne
vedomosti proskomídiu nepovažuje za súčasť Služby Božej.
Táto časť Služby Božej je od apoštolov a je zostavená podľa
noru starozákonnej synagogálnej bohoslužby. V priebehu dlbýcti stáročí táto časť Služby Božej sa nazývala „Službou katedmmenov — ohlašenych“ alebo „Liturgiou ohlásených“. To pre
lo,že na tejto časti Služby Božej sa mohli zúčastniť aj tí, ktorí
ešteneboli pokrstení a sa len pripravovali na prijatie krstu. Nalývali ich gréckym slovom „katecYiumerú“ , čo z'cvam.ená „ohlá
sení, prihlásení“, správnejšie „poučovaní, pripravovaní“. Títo
.ohlásení“ po prečítaní evanjelia a kázni vychádzali z chrámu
av chráme ostávali len „veriaci“ — to zn. pokrstení. Pretože
teraz my „ohlásených“ nemáme, túto časť Služby Božej nazýva
m
e„Službou Božieho slova“ a tento názov dobre vystihuje ob
saha charakter tejto časti. Služby Božej, pretože jej cieľom je
hlásania slova- Božieho, osvietenie
veriacich svetlom Božieho
|slova.
,
Už sme ukázali, že táto časť Služby Božej je od apoštolských
iias a je zostavená podľa vzoru starozákonných synagogálnych
bohoslužieb, ktoré sa skladali zo spoločných modlitieb, spevov
žalmov a čítania Svätého písma. Po precitni Svätého písma na
sledovalo objasnenie prečítaného a bohoslužba sa končila spo
ločnou modlitbou. Jednu takú bohoslužbu zapísal vo svojom
evanjeliu evanjelista Lukáš, na ktorej Ježiš Kristus vystúpil s ná
ukoua v nej objasnil prečítaný článok Svätého písma. Túto botalužbu prevzali aj kresťania tak, že jej dali kresťanský obsah
acharakter a po tejto časti bohoslužby, ako píše sv. Justín,
mučeník (+165), nasledovala liturgia eucharistickej obety, akó
lojeaj teraz.
leraz vydávame modlitebníky s celým textom Služby Božej,
tedaaj s kňazskými modlitbami, preto veriaci môžu mať jasný
obrazo obsahu a chode Služby Božej. Z tejto príčiny nebudeme
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cou oslobodil izraelský ľud a tak
pripravil pôdu pre kresťanstva* Tak
povýšil Boh bohabojného Mojžiša, že
je h o meno fe najväčšie a najváže
nejšie v Stavom zákone.
A kto stál pri kolíske kresťanstva?
Chudobní, prostí rybári, „k torí by
boli zom reli v Galilei — ako to pfša
G. Papini — a o ktorých by boli ve
deli iba susedia“ (Život K rista), Z
týchto rybárov u robil Spasiteľ svoJ'ch apoštolov a im zveril šírenie ^
evanjelia. Pre svoju pokoru a ochotu
stali sa hodným i poznať a pochopiť
tajom stvá B oz'eho kráľovstva. Táto
m údrosť
vyjadril
Ježiš
slovam i:
„Zvelebujem ťa, Otče, Pane neba a
zeme, leb o si ukryl ť e t o veci pred
múdrymi a obozretným i, ale m alič
kým si ich zjavil. Áno, Otee, lebo
tak sa ti zaľú bilo“ (Mt 11, 25—2B).
Ale najviac sa tie to ” slová vyplni
li na Panne Márii. Práve k nej,
poníženej a pok ornej prišiel anjel
s Božím posolstvom : „R aduj sa, mi
losti plán, Pán s tebou, požehnaná
si medzi ženam i“ (Lk 1, 2 8 } . . . A
práve k nej, povýšenej nad všetkých,
požehnanej medzí ženami, obraciam e
sa v o svojich m odlitbách a prosím e
ju o orodovanie u Boha. „Äno, Otče,
lebo tak sa ti zaľúbilo“ [Mt 11, 26).
František DANCÄK

Kríž na cintoríne v Novom Ruskove
POVÝŠENIE SV, KRÍŽA
Pri každom väčšom podujatí alebo
pri namáhavej ceste príde nám vhod
povzbudenie, prosila, aby sme v svo
jom predsavzatí vydržali. Vidíme to
na rôznych podujatiach, ako diváci
povzbudzujú účastníkov skandovaním.
Je to impulz k dokončeniu podujatia*
Aj my kresťania absolvujem e jed
no podujatie. Je to maratón života.
Od kolísky až po hrob. Stretávame sa
tu často s povzbudením. Sú to n aj
samprv naši rodičia a ostatní príbuz
ní, Potom v živote sa to strieda ako
na film ovom plátne.
Medzi tých najvernejších povzbudzovateľov patrí sv. Cirkev, Tá c h c e ,'
aby sme tiež došli do určeného c ie 
ľa. Vie, že absolvovať takú namáhavú

trasa je veľmi ťažko. Najmä ku ko»~
m dochádzajú sily* A tak rok č o rok
predkladá nám v chrám e 14. septem 
bra na povzbudenie sv. kríž. Hoci
k ríže máme na čestnom m ieste ¥ svo
jich dom ácnostiach, pri ceste, v chrá
me i pri chráme, vzdávame mu v
tento deň zvláštnu úctu. Jeho uctie
va iť e má v tento deň historický vý
znam. Pripomíname si udalosť, keď
matka Konštantína Veľkého sv, He
lena našla sv. kríž. Súčasný význam
spočíva v duchovnom povzbudení a
posile: „K ríž vysoko vztýčený vyzýva
všetko tvorstvo, aby uctilo utrpenie
Sp asiteľa. . . Vo svojom m ilosrdenstve
a dobrote doprial všetkým účasť na
nebeskej sláve. Radujme sa a osla
vujme jeho nesmierne poníženie“ (1
verš na vel. več.J.
Na vrch ole Ma íter hornú v alpských
horách je pr ipevnený veľký bron zo
vý kríž, ktorého dotknúť sa je túžbou
každého h orolezca. Taliansky h orole
zec W alter Bonatti po výstupe na
Matierhorn povedal: „Hľadal som n ie
kde nad sebou očam i kríž. Kríž, k to
rý bude znamenať kon iec m ojej k a l
várie. Zrazu — asi 50 m etrov predo
mnou, objavil sa. Žiaril ako rozžera
vený. Lietadlá, ktoré ma sprevádzali
po celý čas výstupu a ohlušovali ma
svojím hrmotom, odrazu sa vzdialili.
Akoby nech celi rušiť veľkosť tejto
chvíle. Najväčšej chvíle v m ojom ž i
vote. S posledným i silami som vystúp 1 na vrchol. Objal som kríž, priti
sol sa k nemu celým telom — a p o 
tom som sa rozplakať" (Slovenka, rok
1966, č. 38}.
Naša životná cesta má byť prípra
vou pre večnosť. Jej pokračovaním
má byť blažený život v nebeskej slá
ve, Aby človek tento cieľ dosiahol,
Boh nám dal svojho jednorodeného
Syna. Tento sa stal nielen naším pria
teľom, ale priateľom, ktorý sa obeto
val za nás, aby sme mali život v e č 
ný, Svojím obetovaním — láskou, nás
povzbudzuje, aby sme vydržali v sv o
jej životnej ceste: „Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste ob 
ťažení, a ja vám dám odpočin úť“ (Mt
11, 28).
Vydržať celý rok v spojení s Kris
tom vyžaduje sústredenosť a vypätie.
Chceme byť verní Kristovi, ale dosť
príležitostí je aj na iné —. na hriech.
Študent ak ch ce mať dobré známky
na vysvedčení, musí m yslieť predovšefkým na štúd um A podobne aj
veriaci. Ak chcem e byť spasení, d o
siahnuť večnú blaženosť, musíme mys
lieť na Boha, na jeho lásku a m ilo
srdenstvo. On sa nám dal celý na
kríži. Je to najvyšší prejav lásky zo 
mrieť za chyby a nedostatky druhého.
Chce každého. Ešte aj za tých sa
modlí, čo ho pribili na kríž: „O tče,
odpusť Im, lebo nevedia, čo rob ia !“
(Lk 23, 34).
Takýto povzbudzovateľ života
je
naším
najvernejším
priateľom ,
„ . . . iVech nám zažiari jas tvojej
tváre. Kriste, plný milosrdenstva, p o 
výšením -svätého kríža povznes ducha
svojho verného ľudu“
(v. lit. 1.).
Chce, aby sme svoj život konali a
vydržovali v dobrom a v slabosti nám
ukazuje cestu, po ktorej máme krá
čať. Jeho slová znejú k nám ako úp
rimná pom oc a otcovská rada: „K a
jajte s a . . .
Upravte cestu Pánovi?

sa velmi podrobne zaoberať jednotlivými časťami Služby
len poukážeme na všetko podstatné.
Cielom Služby Božej je — velebiť Boha, poďakovať mu za
rodenia, predložiť pred neho rôzne potreby kresťanského
a osvietiť kresťanov Božím slovom, aby toto Božie slovo sa
ukazovateľom na ceste nášho života.
Čo sa týka symboliky, tak táto časť Služby Božej — sluz
žieho slova — symbolizuje verejné vystúpenie Ježiša Kristas
ukou evanjelia.
Teraz sa pozrieme na niektoré texty Služby slova Božieh
Táto časť Služby Božej sa začína zvolaním (vozhlasom):
hoslovenno Carstvo, Otca i Syna i Svjatoho Ducha, nyňi i p
i vo viki vikov — Blahoslavené je Kráľovstvo Otca i Syna i
tého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov“. Je to oslava S
Trojice. Tieto slová sú starokresťanského pôvodu. Veriaci
povedajú slovom: „Amiň — Amen“.
„Amiň — Amen“ — je slovo hebrejské a znamená: „Nech sa
stane, — nech tak bude, — aby tak bolo, — tak je!“ Týmto
vom prítomní veriaci sa pripájajú k velebeniu Svätej Tro"
oslavy Boha, a pri iných prosbách — ekteniách tým slovom
hlasujú, že chcú slúžiť Bohu taic, ako predčítava kňaz. Tak
pri všetkých tzv. „vozhlasoch — zvolaniach“ kňaza. Avšak
je aj pri iných slovách. Napr. keď kňaz recituje slová prem
nia chleba a vína na Telo a Krv Kristovu, veriaci spie
„Amen“, čím vyhlasujú, že sa tak stalo, tá premena sa usku
nila, na našich oltároch už je eucharistický Kristus a už
velebia piesňou „Tebe pojem, Tebe blahoslovim. . Evanje
v evanjeliách slovo „Amen — Nech tak bude“ užívajú ča
Matúš — 28, Marek — 7, Lukáš — 26 a Ján tiež so zvláštnym
známom v Zjavení (3, 14) Slovo „Amen“ u Izraelitov sa po
valo veľmi často, zvlášť v sviatočných chvíľach, napríklad,
celý národ chcel dať na niečo svoj súhlas. Slovo „amen“
mená tiež význam „pravda“ . Ježiš Kristus, keď chcel sviato
zdôrazniť dôležitosť a pravdivosť svojich slov, začínal svoju
slovami „Amen, amen hovorím v á m ...“, ktoré niekedy sa p
kladajú „Istinno, istinno' hovorju vam . . . Pravdu, pravdu v
hovorím. . Teda, keď vyslovujeme slovo „Amen“ — sme s
luúčastníkmi prinášania obety. (Apoštol Ján v Zjavení naz
Ježiša Krista „Amen“, čím chce povedať, že len Kristus je
meniteľný, pravdivý, verný a dôstojný viery).
Nasleduje Veľká (mirna) ekténia. Ekténia — je grécke slo'
a značí „predĺženú modlitbu“, pretože sa skladá z viacerý
krátkych prosieb, ktoré za sebiou nasledujú ako predĺžená nr
litba. Stopy tejto ekténie už vidieť v prvom storočí. „Mirnou“
nazýva preto, lebo sa začína prosbou za mier, pokoj. Ekténia a
pokoj — to je rad krátkych prosieb na rôzne dôležité potre
Ekténie sú zostavené podľa vzoru dialógu medzi kňazom a v
riacimi. Úlohou ekténie je vyprosovať od Boha „ako jedny ús
a jedno srdce“ potrebné milosti pre Cirkev a veriacich.
„Mirom Hospodu pomolimsja — V pokoji k Pánovi pomodli
sa“ — je výzva, aby sme modlitbu začínali „v miri — v pokoji
Táto výzva nám pripomína, aká má byť naša modlitba pred Pi
nom. Modliť sa „v pokoji“ znamená modliť sa vo vnútorno
pokoji — pokoji duše, lebo Boh, ku ktorému vysielame nar
modlitbu, je „Bohom pokoja“ (1 Kor 14, 33). Byť „v pokoji
znamená byť bez hriechov, v pokoji duše.
„O svyšnim miri,- i spaseniji duš našych, Hospodu pomolimsji
— za nebeský pokoj a za spásu našich duší k Pánovi pomodli
sa“. — Kristus prišxei na svet, aby dal svetu „Boží pokoj, kto
prevyšuje všetko chápanie“ (Filip 4, 7), to znamená nebes
pokoj — spásu duší. Teda, nebeský pokoj a spása duší — podí
svojho obsahu a označenia — je jedno a to isté: Boží pokoj nebeský pokoj — je následok toho zmierenia s Bohom, ktoré!»
sme sa stali účastníkmi vďaka Kristovej smrti za nás. Kristus
nás zmieril s Bohom a tým nám priniesol „nebeský pokoj spásu“ . A tu ihneď na počiatku Služby Božej prosíme, aby sne
tento pokoj Boží, nebeský pokoj — mali vždy.

,„0 miri vseho mira, blahostojaniji svjatych Božiich cerkvej,
iojedineniji vsich, Hospodu pomolimsja — Za pokoj na celom
te, za blaho a rozkvet svätej Cirkvi a za zjednotenie všetkých
Pánovi pomodlime sa“. — Tu prosíme od Boha pokoj pre celý
et, a to: aby nad svetom zavládlo kráľovstvo Božieho pokoja*
aby všetci ľudia sa stali účastníkmi vykúpenia a zmierenia
Bohom, daného nám prostredníctvom Ježiša Krista. Toto je
to „mier — pokoj“, ktorý tak často spomíname v Službe Bo, - Pod „blahostojanijem — dobrým stavom svätých cirkví
iožích“ sa rozumie vnútorný mier, zhoda, nerozdvojenie medzi
jednotlivými cirkvami. — A „o sojedineniji vsich — za zjednotoie všetkých“ — je modlitba sauaého Krista na Poslednej ve‘i„aby všetci boli jedno“ (/n 17, 21), — je to prosba za zjed
notenie všetkých v jednom Kristovom Kráľovstve, v jednej Krisej Cirkvi.
„0 svjatím chrami sem, i so viroju, blahohovinijem i strachom
jožimvchoďaščich v oň, Hospodu pomolimsja — Za tento svätý
drám a za tých, ktorí s vierou, zbožne *a s bázňou Božou do
neho vstupujú k Pánovi pomodlime sa.“ — Je to modlitba za
rám materiálny, kostol farnosti, avšak aj za chrám duší,
ioznamená za veriacich, ktorí do chrámu s vierou a zbožne
stopujú, aby dali Bohu úctu, slávu a vdaku.
Ďalšia prosba je za cirkevnú hierarchiu. Oni majú za úlohu
pcovaf za spásu duší iných ľudí. Potrebujú Božiu pomoc a preto
azanich modlíme.
„0 vesi sej (hraďi sem), vsjakom hraďi, straňi, i viroju živuílch v nich, Hospodu pomolimsja — Za našu obec (mesto) i za
tky mestá a krajiny a za' veriacich — k Pánovi pomodlíme sa“.
Tu sa modlíme za svojich bratov vo viere, ktorí žijú v našom
kolí, či kraji. Je to prejav zväzku fásky medzi veriacimi.
„0 blahorastvoreniji vozduchov, o izobilii plodov zemných,
vremeňich mirnych, Hospodu pomolimsja — Za priaznivé potasie, hojnosť plodov zemských a za pokojné časy — k Pánovi
modlime sa.“ Tu sa modlíme za naše dočasné, zemské blahá,
iijeme na zemi a náš život v mnohom záleží od takých vecí, ako
jeúroda, pokojné časy bez vojen a pod. Preto sa modlíme za
bré počasie a bohatú úrodu plodov zeme. Toto vyslovujeme
ilen preto, že toto všetko potrebujeme k živobytiu, ale aj pre
lo,že tým vyslovujeme našu vieru, že Boh je najvyšším správ#msveta, že On je Pánom prírody. A tu sa modlíme aj „za pobjné časy“, časy bez vojen, vojenských konfliktov, za život náloíov v mieri. Táto prosba teraz je veľmi aktuálna.#
„0 plavajuščych, putešestvujúščych, neduhujuščych, stražduch, pľínennych, i o spaseniji ich, Hospodu pomolimsja — Za
listujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich spásu — k Pávi pomodlime sa.“ — Cestovanie či po mori, či po suchu, a teuž aj v povetrí, — nikdy nebolo bezpečné, veľa havárií sa
Éva aj teraz. Tu sa Cirkev modlí za ochranu všetkých cestujúh. Potom sa modlíme za chorých, trpiacich, zajatých a prosípre nich Božiu pomoc a večnú spásu.
„0 izbavitisja nam ot vsjakija skorbi, hňiva i nuždy, Hospodu
-olimsja — Aby sme boli zbavení od každého žiaľu, hnevu
núdze — k Pánovi pomodlime sa“. — Tu prosíme Boha, aby
svojom milosrdenstve odvrátil od nás žiaľ, to znamená každé
íäfastie, biedu, utrpenie, nedostatky, a aby nás netrestal vo
jomhneve, ale bol k nám milosrdný.
.Zastúpi, spasi, pomiluj i sochrani nas, Bože, Tvojeju blahoda- Zastaň sa, spas, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
osťou“. — Tu prosíme Pána Boha, aby nám udelil svoje mi
lí. Toto je najväčšie dobro, ktoré človek môže mať. Bez Božej
osti nikto nemôže byť spasený a tiež nemôžeme urobiť nič
brého a spasiteľného. Prosíme, aby Božia milosť nás „neopúšaochraňovala v našom pozemskom živote.“
Sa všetky prosby ekténie za pokoj veriaci odpovedajú modlit:„Hospodi, pomiluj! — Pane, zmiluj sa! — po grécky „Kyrie
on“, z nášho obradu prevzaté aj do západného. Pápež GreVeíký (+604), vo svojom liste syrakúzskemu biskupovi Já-

U rovnajte mu chodn íky!“ (Mt 3, %
—3 ).
Dnes, keď Je sv. kríž vystavený k
zvláštnef úcte v každom ohráme, pa
mätajme, že pre nás ja: „Kríž Kris
tov, nádej kresťanov, vodca blúdiacich, pokojný pristav búrkou zm ie
taných, pom ocník v boji, upevnenie
vesmíru, lekár chorých a vzkriesenie
zosnulých, pom áhaj nám44 (sloha po
ev. na u t ) .
Pavol Dancák

RADOSTNÝ RUŽENEC
2. Ježiš, ktorého s!, Panna, pri na
vštívení Alžbety v živote nosila.
Panna Mária dozvedela sa od an
jela Gabriela, že fej príbuzná Alžbe
ta „p oča la syna vo svojej starobe a
je už v šiestom m esiaci“ (Lk 1, 36).
Rozhodla sa preto, že ju navštívi a
pom ôže pri dom ácich prácach,
„V tých dňoch sa vybrala Mária
do hornatého kraja, do mesta Júdovh o “ (Lk 1, 39), Mesto v hornatom
kraji, kde bývala Alžbeta so svojím
manželom Zachariášom, je podlá tra
dície
dnešné Ain Karim, Cesta ne
bola ľahká, ale Mária vedená láskou
k svojej príbuznej ochotne to znáša
la. Sotva vošla do domu a pozdravila,
Alžbetu naplnil Duch Svätý a veľkým
hlasom zvolala: „Požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod života
tvojho! A skade mám to šťastie, že
matka m ôjho Pána prišla ku m ne?
Lebo, hľa, sotva odznel hlas tvojho
pozdravenia v m ojich ušiach, s p le
saním poskočilo nemluvniatko v m o
jom živote. Blažená, že si uverila,
lebo sa splní, čo ti oznám il Pán“ (Lk
1, 42— 45).
A Mária, až do hĺbky pohnutá slo
vami Alžbety, prejavuje city svoje]
vďačnosti v krásnom chválospeve:
„V elebí moja duša Pána,
a zaplesal môj duch
v Bohu, m ojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svoje]
služobnice,
pretože, hľa, odteraz blahoslaviť ma
budú všetky pokolenia!
V eľké veci mi urobil Mocný,
a sväté je jeho meno,
A jeho m ilosrdenstvo z pokolenia
na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Dokázal silu svojím ramenom,
navnivoč obrátil pyšných
pre zmýšľanie ich sŕdc.
M ocnárov zosadil z trónov,
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami,
a boháčov prepustil naprázdno
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
pamätlivý milosrdenstva,
ako hovorieval našim otcom —
Abrahámovi a jeho potomstvu
naveky“ (Lk 1, 47— 35).
Panna Mária vo svojom chválospe
ve ďakuje Bohu a chváli ho za jeho
veľká činy, ktoré spôsobil v jej ži
vote (46—50); ďalej vyslovuje, že si
Boh veľkolepo počína pri r»iadení
osudu celéh o ľudstva (51—53), a
napokon, že verne zachováva svoje
prisľúbenie, ktoré dal do výhľadu
izraelském u ľudu (54—55). A sv.
evanjelista Lukáš, keď
nám
tento
chválospev zapísal, dodal k nemu tiež
slová: „N ato Mária zostala u nej asi
tri mesiace a potom sa vrátila do-

m ovu (1, 56)* A to j§ pre nás v tom to
prípade veľmi dôležité. Panna Mária,
ktorá sama potrebovala pozornosť a
osobitn á starostlivosť, rozh odla sa
slúžiť sv ojej príbuznej, ktorá bola
v pokročilom veku. Nemysliac na se
ba. ale na iných, to fe naozaj veľká
obeť lásky.
Vedená touto láskou „ponáhľala
sa do hornatého kraja“ . Láska k Alž
bete, starej príbuznej, zrýchľovala
fei kroky. Láska k potrebám človeka,
prejavená tak veľkodušne aj na
svadbe v Káne G a lile js k e j. . . Básnik
M ichel Quoist o takejto -láske napí
sal:
„K eby si prestal obdarúvať, prestal
by si milovať.
Keby si prestal m ilovať, prestaneš
rásť.
Keď prestaneš rásť,
prestaneš i
žiť — staneš sa m ŕtvolou.“
A preto i sám prosí o takúto lásku,
ktorá je od Boha (1 Jn 4, 21):
„Pom ôž mi milovať, Pane,
aby som silu svojej lásky
neprem árnil
aby som čím viac odum ieral
sebaláske,
a tým viac m iloval svojich
blížnych,
aby pri mne nikto netrpel a nikto
neumieral
Pekný príklad činorodej, obetavej
lásky a služby k blížnemu podal
svojh o času Amundsen. Keď stros
kotala N obileho vzducholoď na se
vernom póle a S.O.S sa ozývalo do
sveta, volajúc záchrancov, Amundsen
neváhal. Rozhodne vyhlásil: Ide sa!
Zachránim e stroskotancov! * . .
Ako
vieme, nezachránil ich, ale sám za
hynul ako obeť lásky.
Takejto láske k blížnemu, ktorá sa
vie dávať a nem yslieť na seba, u č 
me sa od Panny Márie, našej nebes
kej Matky, prosiac ju slovami tajom 
stva: „Prečľstá Panna Mária, ktorá si
v živote nosiac navštívila sv. A lžbe
tu, vypros nám opravdivú lásku k
blížnem u“ .
František Dancák
BRATSKÁ LÁSKA
Mirko bol čiperný mladík s čie r
nymi kučeravým i vlasmi, ktoré často
skízali na čelo, A tak si ich občas
zdvihol rukou, alebo
len potriasol
hlavou. Z jeho usmievavých očí sa
prihovárala dobrota,
ktorú prejavil
pri každej príležitosti. Nebolo ho tre
ba prosiť o pom oc, keď videl, že ju
niekto potrebuje,
poskytol mu ju
sám. Dievčatá za ním pozerali, žiad
na mu nedala košom, ktorú pýtal za
ženu, ale každá kládla podm ienky,
ktoré nem ohol p r ija l Mirko mal sta
ručkých rod čov. Otec ležal chorý na
posteli a matka, tiež už slabá, poväčšinou sa venovala jemu. Dom ma
li starodávny s malými oknami, pri
čupený k zemi. Ako sa nové dom y v
dedine hrdo týčili do výšky, tak Mir
kov dom klesal, zdal sa stále niž
ším. Rodičia mali nejaké peniaze, ale
tými vyplatili ďalších dvoch synov,
Štefana a Ferka, ktorí sa dobre p o 
ženili a pom ocou svokrovcov vybudo
vali si pekné nové domy. Každá, kto
rú Mirko požiadal o ruku, súhlasila
pod podm ienkou, že príde k nim za
pristáša, alebo presťahuje sa do m es
tá do činžiaka. Pravda, Mirko s tým
nem ohol súhlasiť. Jeho túžbou bolo

novi píše: „Vo východnom obrade Kyrie eleison recitujú■
spoločne. Do latinskej liturgie to zaviedol pápež Silvefl
( t 3 3 5 ). Tak na celom Východe, ako aj v Apoštolskej sta
oblastiach Itálie — všade je tá istá obyčaj: čím častejšie sw
liť Kyrie eleison — Pane, zmiluj sa!“
■
Vyslyšanie našich modlitieb závisí od Božieho milosrde*
„Hospodi, pomiluj! — Pane, zmiluj sa!“ — je prosba dušď
si je vedomá svojej nedôstojnosti a hriechov, preto hlada«
milosrdenstvo. Tak volali chorí a nešťastní: „Ježišu, zmilfl
nad nami!" Je to krátka modlitba, avšak s veíkým obsahoJ
v nej vyjadrená láska k Bohu, ale aj naša kajúcnosť, aj fl
v Božie milosrdenstvo. Možno ju nazvať aj modlitbou nafl
potrebu, aj modlitbou za zomrelých, aj modlitbou dokonala
tosti. Keď sme v nebezpečenstve života, nezabudnime vya
túto krátku modlitbu — Hospodi, pomiluj — Pane, zmiluj®
môžeme ňou zachrániť našu dušu.
I
Pred koncom tejto ekténie — modlitby obraciame svoji
k presvätej, prečistej, preblahoslavenej, slávnej Vládkyni ■
Bohorodičke a vždy Panne Márii a k všetkým svätým“ al
stredníctvom nich zverujeme naše modlitby, seba samých a *
druhého Kristovi Bohu. Presvätá Bohorodička a svätí sú n»
nebeskými orodovníkmi pred Bohom. Preto, keď Pánu BohuJ
nášame naše prosby, prosíme ich o orodovanie.
j
Vtedy veriaci odpovedajú: „Tebi, Hospodi! — Tebe, Pane®
Tebe, Pane - predkladáme naše modlitby, Tebe zverujeme »
Teraz kňaz nahlas recituje malú modlitbu:
1
„Hospodi, Bože naš..„. — Pane, Bože náš, tvoja moc je n
sloviteíná a sláva nedosiahnutelná, tvoje milosrdenstvo jel
konečné a láska k Iudom bezhraničná. Ty sám, Otče, podľa1
jej dobrotivosti zhliadni na nás i na tento svätý chrám a 3
nám, aj tým, ktorí sa s nami modlia, hojnosť svojej milosi
požehnania. Lebo tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva Otca i SI
Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.“
1
Táto modlitba poukazuje na Božiu moc, slávu, milosrdenl
a lásku k ľuďom. Kňaz, odvolávajúc sa na Božie milosrdenl
a lásku, prosí Boha, aby aj teraz zhliadol na svoj Tud, ktorýj
zišiel do chrámu modliť sa, splnil jeho prosby a vypočul ¡1
modlitby. Túto modlitbu končí velebením Svätej Trojice. 1
A prítomní veriaci tu velebia Boha spevom antifón.
1
——
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Chrámy a bohoslužby v prvých storočiach kresťanstva 1
(Dokončenie z 8. čísla)
1
Cirkevné sviatky. — niektoré dni u prvých kresťanov boli sJ
točnými. Namiesto soboty, židovského sviatku, zasvätili n ed el
dqň vzkriesenia Kristovho. Okrem toho od pradávna boli svil
kami Vzkriesenie Kristovo (Veľká noc), Zoslanie Svätého Duel
Bohozjavenie a potom i Narodenie Kristovo. Slávila sa tiež 1
miatka mučeníkov a iných svätých, a to v deň ich smrti, ktfl
bol považovaný za deň ich narodenia pre nebo.
J

J

(V otázke slávenia Vzkriesenia Kristovho (Veľkej n oci) nastal spor,
tože tieto sviatky neslávili všade v ten istý deň. Táto nerovnosť ? síáíl
Vzkriesenia Kristovho pôsobila veľmi rušivo v Cirkvi, preto boli pokusy fl
viesť v tom ohľade jednotu v Cirkvi. Svätý Poiykarp, biskup smyrnianskn
155 rokoval s pápežom Anicetom , ale pretože ani jeden nechcel upustiť!
svojho, rozišli sa bez toho, že by sa spor vyriešil. Neskoršie túto otázka j
celú Cirkev vyriešil N icejský koncil všeobecný (r. 325) takto; 1.) Svia3
Vzkriesenia sa má vždy sláviť v nedeľu. 2.) Tá nedeľa má byť prvá po jari
rovnodennosti, avšak nesmie byť súčasne so židovskou Paschou. — Presni
vypočítaním dňa Veľkej noci bol poverený alexandrijský biskup, ktorý!
mal oznám iť ostatným biskupstvám listom. Avšak ani takto jednota nabi
docielená, pretože v Ríme vo výpočte dátumu sa mýlili, čo trvalo až do 1
nýza Exigua (6. stor.), ktorý opravil rímsky kalendár a zrovnal ho s alexd
drijským a ktorý uviedol nové počítanie rokov od narodenia Kristovho.)!

Pôst — u prvých kresťanov bol v predvečer pred velkp
sviatkami a tiež v stredy a piatky. Pred Vzkriesením (Veľká
nocou) trval pôst jeden až tri dni. Štyridsaťdňový pôst pn
Vzkriesením bol zavedený až v 4. storočí.
(Na Západe, okrem stredy a piatku držali pôst aj v sobotu, čo vyvolí
nesúhlas na Východe, lebo sobota — ako deň ukončenia stvorenia — í
dňom radosti.)
~

Stav kresťanstva na konci prenasledovania Cirkvi
(rok 312}
Kresťanstvo už v apoštolských časoch bolo rozšírené vo via
cerých provinciách Rímskej ríše. Dokazujú to apoštolské cesty
apoštola Pavla. Prvými kresťanmi boli väčšinou triedy nižšie po
stavené: otroci, remeselníci, obchodníci, potom stredná vrstva,
- a medzi týmito všetkými v prvej miere kresťanmi boli ženy.
Avšak boli v radoch kresťanov, hoci v malom množstve, tiež vzde- y
lanejšie a vyššie postavené rodiny, ako to vidíme zo Skutkov
Apoštolov a Listov apoštola Pavla.
Zvyčajne kresťania sa zamerali na hlavné mesto krajiny. Od
dal sa už šírilo evanjelium do okolia spoluprácou nových kresfanov tohto mesta. Vo väčších mestách vznikli značné kresťan
ské obce.
0 tomto máme svedectvo nielen v Listoch apoštola Pavla, ale
svedčia o tom aj cirkevní spisovatelia, ako sv. Justín Filozof
(tl66), sv. Irenej ( f 202), učený Tertulián ( 1 240), avšak aj
pohanskí spisovatelia ako Tacitus (54— 120 po Kr.), Plínius mlad
ší (62—120 po Kr.) a odporcovia kresťanstva Celzus a Lucián zo
Samosaty. Ďalším svedectvom je veľký počet biskupov a tiež
prenasledovania, ktoré nemohli Cirkev zničiť.
A čo sa týka krajín — kresťanstvo sa rozšírilo v Äzii (význam
né mestá Antiochia a Cézarea) v Sýrii, Arménii, Mezopotámii,
Perzii, Arábii a Indii. Kresťanstvo išlo aj do Afriky, predovšetkým
do Egypta, kde už v apoštolských časoch Marek založil Cirkev
i Alexandrii. Tam bola aj slávna katechetická škola. Na konci
3. storočia Egypt už mal sto biskupov — Kresťanstvo sa šírilo aj
do západnej Afriky, do Kartága, ktoré sa stalo centrom kresťa
nstva, a odtiaľ do Numídie a Mauretánie. — Kresťanstvo sa ší
rilo aj do Európy, najprv do Grécka, potom do Ríma, kde už v
časoch cisára Neróna bol „velký počet kresťanov“. Z Ríma sa
kresťanstvo rozšírilo do iných italských miest, potom do Galie
(terajšie Francúzsko), kde na koncile roku 314 bolo prítomných
33biskupov z Galie. — V Španielsku hlásal evanjelium už apoš
tol Pavol. Na území terajšieho Nemecka kresťanstvo s^i šírilo už
vdruhom storočí. Rozšírilo sa kresťanstvo aj v Británii, ktorej
južná časť bola pod rímskou vládou. Bolo už kresťanstvo tiež v
Dalmácii a na Podunajsku a tiež na európskych brehoch Čierne
homora.
Prvé presnejšie údaje má Cirkev z roku 325. Vtedy bolo v
Cirkvi 600 biskupských centier a biskupov bolo približne 800.
V druhom storočí kresťanstvo už má svojich členov aj vo vyš
šej rímskej šľachte, vo vojsku a vo vysokých štátnych úradoch.
Tertulián roku 200 písal takto: „ . . . sme včerajší, avšak naplňu
jeme všetky vaše mestá, ostrovy, zámky, dediny, dvory, tábory,
stavy, mestské rady, paláce, súdy, senáty“ .
Okolo roku 250 kresťanstvo je už také silné, že ani najväčšie
prenasledovania nemôžu zastaviť jeho postup. Už je v celej Rím
skej ríši.
Rýchla a veľké šírenie kresťanstva nemožno objasniť prírodný
m
i príčinami. Keď sa pozrieme na prvé tri storočia kresťanstva,
plné ukrutného fyzického prenasledovania a rôznych iných spô
sobov boja proti nemu, a ono sa napriek tomu všetkému rozširo
valoa rástlo, je to viac zázrak, a tiež je to dôkaz toho, že kresfanstvo je Božieho pôvodu.

Príčiny rýchleho šírenia kresťanstva boli božské a ľudské,
1. Z božských príčin prvou bola s p o l u p r á c a a p o m o c
Božia. Veď sám Ježiš Kristus prisľúbil víťazstvo svojej Cirkvi
í podobenstve o horčičnom semene a o kvase (Lk 13) a tiež
slovami „pekelné brány ju .nepremôžu* (Mt 16, 18). Táto sku
točnosť sa stane jasnou, keď si uvedomíme, že apoštoli boli ro
domneznámi, chudobní, bez žiadnej sily a svetského učenia, že
nemali,, kde by hlavu sklonili, ktorí nepoznali iné, len ukrižo
vaného Krista. A čo tu vidíme: Boh obdaril apoštolov a ich ná
stupcov a mnohých kresťanov darom zázrakov, ktorými doka
zovali pravdy evanjelia.

d och ov ať rod ičov a postaviť si dom
na otcovskom dvore,
Af Belka, terajšia jeho manželka,
uvažovala, č o robiť, keď sa o ňu Mir
ko uchádzal. Ale jej suseda, Zuzka
ju posm elila:
—
Treba pozerať na chlapa, uie na
dom. Chlap je pekný, dobrý, aký sa
h ocik torej neujde. A dom bude m o
derný, poschodový, len treba trochu
počkať.
Betka jej uverila. Šla za Mirka a
neoľutovala. M irko si ju vysoko vážil.
Chcel, aby sa cítila čo najlepšie. Vo
všetkom jej vychádzal v ústrety. Pre
dovšetkým sa usiloval, aby sa Č®
najskôr splnil jej sen o novom dome. Vedel, že stavba si vyžaduje ma
teriál a prácu. Snažil sa zaistiť si
obidvoje. Začal zvážať kamene a štrk.
Onedlho na dvore boli hrom ady ka
meňa i štrku. Ukradomky pozeral na
Betku, ako sa jej oči prilepili na
kam eňoch a štrku a v tvári jej kvittla nádej. To mu dodávalo chuti do
práce, i do života.
Vedel, že novostavba si vyžiada
veľa námahy. Chcel si ju zaslúžiť
svojou usilovnosťou. Ochotne šiel p o
máhať na stavbu svojím priateľom a
známym. Ba, keď mal čas, ponúkol
sa i sám. A pracoval s nadšením, že
to všetkých vzpružilo k vypätiu s ít
N echceli sa dať ním zahanbiť. Preto
ho mali všade radi a sľubovali mu,
že práve takou poctivou prácou sa
odvďačia oni jemu, len č o začne sta
vať. Pred Betkou Často počítal, koľko
už má zarobených chlapov na koľko
dní, až on začne stavať. Videl, ako
jej to dobre padlo. To mu dodávalo
chuť boriť sa s prekážkami. Bol pre
svedčený, že pôsobí radosť svojej že
ne a jej radosť bola pre neho pote
šením, ktoré si vážil najviac.
Malý starý dom plnil sa radostnou
nádejou. Mirkovi rodičia boli pre
svedčení, že Mirko bude žiť v takej
láske so svojou Betkou po celý život
a to b o lo i£h naftfäčším šťastím.
M ladých zas potešovala predstava n o
vého domu, v ktorom budú radostne
žiť so svojim i deťmi.
Stav M irkovho otca sa náhle prud
ko zhoršil a už n ebolo pom oci. Krát
ko však po jeho pohrebe pribudol
nový člen rodiny, synček Branko. Na
krstinách otec mu vyhlásil, že v tejto
starej chalupe dlho rásť nebude. Do
m aterskej školy bude už ch odiť z n o
vého domu. Všetci prítom ní mu ra
dostne zatlieskali a pripili, aby sa
jeho predpoveď skoro splnila.
Po krstinách bol druhý pohreb, le
bo zom rela i Mirkova matka. Zostali
len mladí so svojím synčekom.
Ale potom sa Mirko začal zle cítiť.
N echutilo mu jesť, mal bolesti ža
lúdka, napádala ho bolesť. Mirko i
Betka si spočiatku mysleli, že to č o 
skoro prejde, ale neprechádzalo to.
Navštevovali lekárov. Pýtali sa, č o je
to za choroba, čo ho sužuje, ale za
vše dostali vyhýbavú odpoveď. Za čas
ležal v nem ocnici, kde mu dávali in 
jekcie. Vrátil sa so zmenšenými bo«
lesťami, ktoré sa však v krátkej do
be vystupňovali, ba stávali sa nezne
siteľnými. Bol i v kúpeľoch, ale ani
tie nepom ohli.
Oboch trápila mučivá myšlienka,
že je to rakovina. Ale báli sa ju v y 
sloviť. Mirko si nevedel predstaviť,
ako by to vydesilo jeho ženu. Betka

zas sa neodvážila ani pom yslieť, že
by to povedala svojm u manželovi.
Utešovala ho, že to prejde, len treba
trpezlivosť, h oci neverila
vlastným
slovám. Takisto potešoval on ju. a la
nádej v ňom pom aly vyhasínala.
Bál sa pozrieť na hrom ady mate
riálu prichystaného
na
dvore
na
stavbu domu. Vždy, keď mu zrak naft
zaletel, pozrel na synčeka a rozpla
kal sa. Zavše v ňom skrsla m yšlien
ka:
— Syn môj, ja ti už dom neposta
vím.
Zbadala občas jeho slzy manželka.
Vtedy sa snažila nepozorovane zm iz
núť na osam elé miesto, kde sa vy
plakala do vôle. Potom si utrela tvár
a tvár'la sa pred manželom, akoby
všetko bolo v poriadku. Mirkov stav
sa stále zhoršoval. Zoslabol, už len
ležal a prestal i hovoriť.
Prišli ho navštíviť bratia Štefan i
Ferko a sedela pri ňom i Betka s
Brankom na rukách. Teraz sa už ne
ovládala, plakala. I Mirkovi stekal!
slzy z očí a perlili sa i v očiach
oboch bratov. Mirko im ch cel ntečo
povedať, ale už nem ohol. Všetci sa
usilovali p och opiť slabučké
zvuky,
ktoré ešte zo seba vydával, ale ne
mohli. Všimli si však, že stále upiera
zrak raz na Bránka, raz na povalu
domu, ktorá už začínala hniť. Man»
želka uhádla prvá.
— Plače, že nem ôže postaviť dom
synčekovi, — povedala a začala na
riekať.
Teraz sa pustili do hlas'tého plaču
obidvaja bratia. Prvý k nemu pristúpil Štefan. Podal mu ruku a prerie
kol:
— Sľubujem ti, že tvoje dieťa bude
rásť v novom dome. Vynasnažím sa,
aby nový dom stál čím skôr. —
Potom ho s plačom pobozkal.
To isté mu prisľúbil a takisto sa
s ním rozlú čil druhý brat, Ferko.
Mirkovi sa rozjasnila tvár a šťastne
skonal.
Bratia svoj sľub splnili. Prišli na
pom oc nfelen všetci, ktorým pomáhal
Mirko, ale priložili ruku k dielu aj
mnohí iní, , ktorých povzbudila brat
ská láska Štefanova a Ferkova.
Opravdivosť bratskej lásky n ajlep
šie sa prejavuje a n a jh lb še pôsobí v
úprimnej a nezištnej pom oci. Pamä
tajme na to a konajm e podľa toho!
______________ Dr. Ján Bubán
POVÝŠENIE KRÍŽA
Na
sviatok
Povýšenia sv. kríža
spievame krásnu pieseň:
„Krestu
Tvojemu
poklaňajem sja
—
Krížu
tvojmu klaniame sa a sväté vzkrie
senie tvoje s l á v i m e ? A
tak ako
kňaz pred veriacim i v chrám e p o
zdvihuje sv. kríž a ukazuje ho ve
riacim na štyri strany, tak aj sta
ručký
patriarcha
Makárlus
tešil
sa, že našiel drevo sv. kríža a uká
zal ho národu. Pozrieme sa na to
bližšie, ako to vlastne b o lo ?
Minulí už tri storočia po vzkrie
sení Pána. Viera v Krista už bola
rozšírená. Cisár Konštantín so svo
jou matkou Helenou verejne vyzná
vali Ukrižovaného. Nevedelo sa, kde
sa nachádza drahocenné drevo, na
ktorom trpel Ukrižovaný a zom rel
sám Spasiteľ sveta Ježiš Kristus. Raz
cisárovná Helena navštívila nťesto,
kde Žil a trpel Knieža pokoja. Začali

Uvažujme ďalej: tí, ktorým bolo hlásané evanjelium, Židia]
pohania, boli ľudia pohrúžení do všetkého bezprávia a pre i
Kristus ukrižovaný bol len bláznovstvom a hlúposťou. Učení
hlásané apoštolmi odstraňovalo neresti, zlobu, vášne, zlé nákios
nosti, nepriťahovalo žiadnou zemskou nádejou, — naopak, týči
ktorí toto učenie prijali, prenasledovali, väznili, mučili, zhata
im majetky, česť, hodnosť, a to nielen samého, ale celej rodinj
ba hrozila im aj smrť, či vyhnanstvo. Tieto prekážky sú dôkaz«
toho, že dielo šírenia kresťanstva treba pripísať samému Bohi
Už sme spomenuli, že boli z á z r a k y , ktoré robili apoštol|
aby nimi ukázali hodnovernosť svojho posolstva. Tertulián
že tento dar bol v Cirkvi ešte v treťom storočí. Tu máme zázral
ky kresťanských mučeníkov: najstrašnejšie muky znášali trpez-J
livo, pokojne, ako by nič necítili. Boí s nimi Kristus.
2. Avšak kresťanstvo odpovedalo aj na otázky o Bohu, o clo-]
vekovi, o vzťahu Boha k ľuďom: Boh je Otec a nie tyran, Bohji
čistý a svätý, a nie nemravník a zločinec, ako pohanskí bohovi
Kresťanstvo učilo o nesmrteľnosti duše, o odmene a treste,
kresťanstvo získalo aj učených, ktorí hľadali pravdy života fl
rôznych filozofických smeroch, ako sv. Justína, Klementa Ale*|
xandrijského a iných.
3. Treťou božskou príčinou bola m u ž n o s ť a nebojácnosť]
vých kresťanov a*ich obdivuhodná trpezlivosť, že radšej trpelj|
najstrašnejšie trýznenie a mučenie, než aby boli odpadli
viery. A keď toto videli sami mučitelia, presvedčovali sa o prav-j
divosti novej viery. Preto Tertulián písal: „Krv mučeníkov
semenom kresťanov“.
Treba však poukázať aj na ľ u d s k é príčiny rýchleho a vel^
kého šírenia kresťanstva.
1. V prvom rade je to č e s t n ý ž i v o t k r e s ť a n o v , ich
čistá morálka, dobrota, láska k blížnemu, spravodlivosť, dobré
skutky, pokojamilovnosť, čnosti, — to všetko boli stáli hlásate
lia kresťanskej viery. Tieto kresťanské čnosti pohania stále ob
divovali. A k tomu ešte kresťanský heroizmus: kresťania ochotn
ne a radostne obhajovali pravdy kresťanskej viery pred pohan*
mi, na súdoch, a neraz ich spečatili svojou krvou. Toto všetko
viedlo ľudí k presvedčeniu, že kresťanská náuka je pravdivá í
Božia
2. Pohanský polyteizmus (viera vo viacerých rôznych bohov]
bol na úpadku a v rozklade. Učení ľudia neverili v božstvá modly a jednoduchí ľudia sa z nich smiali. Namiesto náboženstva
začali sa šíriť rôzne filozofické systémy, ktoré vieru v bohov
len podrývali, a tiež neuspokojovali tých, ktorí hľadali pravdu.
3. Do svetovej Rímskej ríše patrilo veľmi veľa rôznych náro
dov. A gréckou rečou sa bolo možné dorozumieť vo všetkých
krajinách ríše. Tak kresťania mohli hlásať evanjelium všade. 1
centrálnych miest jednotlivých rímskych provincií kresťanstvo sa
šírilo do okolia.
4. Misionári kresťanstva neboli len apoštoli a ich žiaci, ne*|
boli nimi len biskupi a kňazstvo. Misionármi kresťanstva
všetci kresťania: muži, ženy, deti, otroci, remeselníci, obchod
níci, úradníci, vojaci, všetci. Aj tí, ktorých poslali do ďalekých
krajov do vyhnanstva, keď poznali kresťanstvo, po oslobodení
niesli ho do svojich krajov. Na šírení kresťanstva sa zúčastnil
každý kresťan. Kresťania pri každej príležitosti hovorili o kres
ťanstve a niesli ho do krajín, do ktorých išli. Pričinili sa o to
aj prenasledovania kresťanov. Veľa kresťanov, ako hovorí Origenes a cirkevný historik Eusébius ( t 368), predalo svoj majetok,
všetko rozdali chudobným a sami šli hlásať kresťanstvo, čo si
vzali za životný cieľ.
5. Avšak nielen jednoduchý neučený ľud, ale aj učení, ked
kresťanstvo poznali, šírili ho. Tak Dionýz Areopagita, mučeník
Justín Filozof, Tertulián a iní. Obhajovali kresťanstvo literárny
mi dielami. Učení ľudia sa postarali, aby Sväté písmo bolo opi
sované a takto šírené, aby národy takto mohli poznávať Kristo
vu náuku.
6. Pohanstvo samo osebe predstavovalo násilie, nespravodlil

»osť, utláčanie, vykorisťovanie chudobných ako pracovnej sily
¡azlú stravu. A táto chudoba u kresťanov uvidela lásku k blíž
nemu.
7. Šíreniu kresťanstva pomáhala tiež vnútorná sila a vzneše
nosť kresťanského učenia. Kresťanská náuka bola všetkým zro
zumiteľná, prinášala útechu a záchranu triede chudobných, otro
koma ženám, lebo hlásala, že všetci ludia sú si rovní, majú
Boha. spoločného Otca a pred Bohom sú všetci rovní. Preto kres(anstvo našlo ihneď na počiatku práve u chudobných a otrokov
najviac svojich prívržencov.
Avšak nemali by sme plný obraz, keby sme sa nepozreli aj na
prekážky, ktoré malo kresťanstvo pri svojom šírení, sa. Najväčšou prekážkou bola k r e s ť a n s k á m o r á l k a . Kresfanstvo trvalo na úplnej zmene človeka. Tí, ktorí sa stávali
kresťanmi, museli sa zriecť všetkého toho, čo povoľovalo pohan
stvo, nemravností, rozkoší, vášní, rozvodov manželstva, návštev
gladiátorských bojov, museli viesť boj so svojimi zlými náklon
nosťami . . .
2. Ďalšou prekážkou bol štátny aparát Rímskej ríše. Kresťania
sanemohli klaňať pohanským božstvám — modlám, ani sa kla
ňať sochám cisárov — ako bohom, museli vystúpiť proti modloslužbe, proti pohanskému náboženstvu, ukázať na ich falošnosť,
učiť pravdu. A toto všetko sa považovalo za protitštátny postoj.
Preto kresťanov nazvali „verejnými“ nepriatelmi.
3. K tomu všetkému sa ešte pripojili k l e b e t y , ktoré o kres
ťanoch boli šírené. Kresťanskú vieru nazvali ateizmom, bezbožníctvom. Zúčastnenie sa na Službe Božej a bratskom pohos
tení bolo vyhlasované za nemravné posedenie, — pohrdávanie
kresťanmi pohanskými bohmi pohania považovali' za príčinu nešťastí, ktoré postihovali Rímsku ríšu (ako povodeň, epidémie), —
zdržiavania sa od gladiátorských bojov považovali za prejav ne
návisti proti ľudskému rodu.
4. Tí pohania, ktorí mali živobytie a zárobok z pohanského
náboženstva, ako žreci, remeselníci, umelci, kupci a iní, videli,
žetratia svoje dôchodky, preto šírili proti kresťanom nenávisť.
Vtakýchto okolnostiach dochádzalo k prenasledovaniu a zabíjaniukresťanov samým rozhnevaným pohanským ludom.
5. Nakoniec fyzické prenasledovanie, mučenie a zabíjanie
kresťanov štátnou mocou. Aký bol právny základ týchto prena
sledovaní? Štátna moc použila proti kresťanom zákon o nepovo
lených spolkoch, zákon, ktorý zakazoval odvrhovať štátne nábo
ženstvo a viesť reči proti pohanským bohom. Pretože kresťania
odmietli prinášať obety pohanským bohom a cisárovi, obvinili
ichz porušenia zákona proti rímskemu Iudu a bezpečnosti štátu,
ertuliôn (+240) píše, že na základe už uvedených zákonov krestania už boli odsudzovaní za samotné meno „kresťan“. Už prvé
prenasledovanie za cisára Neróna bolo tak vedené.

SVÄTÉ PlSMO O BOHU
STVORENIE ANJELOV
Zlíanjeli —» Zlí duchovia
Všetci anjeli boli stvorení ako dobrí a boli obdarení posväcujôcoumilosťou, čiže povýšení do nadprirodzeného stavu, povola
liktomu, aby získali nebeskú blaženosť, ktorá pozostáva vo vitoíBoha. Z týchto príčin boli podrbbení skúške. V čom spočí
talatáto skúška, Sväté písmo nehovorí. Len vieme, že väčšia časť
anjelov v skúške obstála a zaslúžila si večnú blaženosť, takže „v
nebiustavične vidia tvár Otca“ (Mt 18, 10).
Tívšak, čo v skúške neobstáli, nielenže nedostali svetlo slávy,
itesvojím ťažkým hriechom stratili milosť posväcujúcu a boli
nrhnutí do večného zatratenia: „Boh neušetril ani anjelov, ktorí
tešili, ale zavrhol ich do podsvetia, do žalára tmy“ (2 Pt 2,
H.

Súto tzv. zlí anjeli, alebo zlí duchovia.

Svätá Helena,
Veľkého

matka

Konštantína

hľadať drevo kríža. Ťažko bolo nájsť
miesto, kde ležalo drevo kríža. V
roku 326 na hore Kalvárii našli sa
však tri kríže. Medzi tými bol aj
kríž Kristov. Keďže nedalo sa presne
určiť, ktorý je pravý kríž Krista,
jeruzalem ský biskup Makárius dal
priviesť ťažko chorú ženu, ktorá sa
dotkla všetkých troch krížov a po
dotknutí jedného z týchto sa vyzdra
vela. Takýmto spôsobom sa zistilo,
ktorý je pravý kríž Kristov, na kto
rom zom rel sám Spasiteľ.
My už nemusíme hľadať Kristov
kríž, ako to robila sv. Helena. My
ho poznám e od m alička. Naše dobré
matky robili nám znam enie sv. kríža
na čelo od prvej chvíle nášho živo
ta. Už od útleho veku u čil! nás ro
biť znam enie kríža, ohýbajúc naše
slabé rúčky, aby sme zvykli na ten
to pohyb. Kristov kríž vidím e v na
šich chrám och, na cintorínoch, pri
cestách a na poli. Sám Spasiteľ h o
vorí: „A ja, keď budem pozdvihnutý
od zeme, všetkých pritiahnem k se
b e !“ Ak niekto ch ce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj
kríž a nasleduje m a!“ (Jn 12, 32;
Mk 8, 34).
K e ď ^ h ce m e my krehkí a slabí ľu
dia správne
poch opiť význam sv.
kríža, musíme otvoriť svoje srdce,
pozrieť na sv oje nesčíselné hriechy,
zlé a nešľachetné skutky, lži, klebe
ty, závisť, posudzovanie, pohŕdanie,
pýchu, lakomstvo, do ktorých upadá
me každý deň, každú n oc a každú
chvíľu.
Keď to všetko zo seba vyzliečem e
a naše skutky, túžby budú sm erovať
ku krížu, vtedy nájdem e pokoj pre
srdce a svoju dušu. Spytujme svoje
svedom ie, či Kristov kríž má čestné
miesto v našom živote. Sv. apoštol
Pavol hovorí: „K iežby som sa ničím
iným nechválil než krížom Pána náš
ho Ježiša Krista!“ (Cal. 6, 14). Kris
tus zom rel na kríži a bol povýšený
na ňom za všetkých. Hľadajme teda
to, čo vedie nás Jk pokoju a je nám
na vzájom né povzbudenie. Každý z
nás nech činí, čo je blížnemu milé

Mnohí anjeli zhrešili a boli na veky od Boha zavrhnutí

a č o fe mu na osoh a povzbudenie
(Rim. 14, 19; 15, 2— 3).
Bez kríža nem ôžem e byť nasledov
níkmi Ježiša Krista. V kríži fe naša
viera a sila, v kríži fe naše spase
nie. Pristúpme preto všetci verní,
pokloňm e sa svätému krížu, lebo,
hľa, skrze kríž prišla radosť a svä
té vzkriesenie Tvofe, Pane, slávim e!
o. M. MERVA

to pravda viery — dogma.
Sväté písmo o tomto tak hovorí:
„Videl som satana padnúť z neba ako blesk“ (Lk 10,
— hovorí Ježiš Kristus.
A apoštol Peter píše: „Veď Boh neušetril ani anjelov,
zhrešili, ale ich zavrhol do podsvetia a zavrel ich do temní
dutín, aby ich (tam) strážili až do súdu“ (2 Pet 2, 4). „Podo
aj anjelov, ktorí nezachovali svoju hodnosť a opustili svoje
to, dáva strážiť bez prestania v okovách v temnote (podsve"
a bude ich súdiť v ten veľký deň.“ (Jú 6).
V
čom pozostáva skúška anjelov a hriech tých, čo v nej
obstáli — nevieme. Teológovia mali v tejto otázke rôzne mie
avšak isté je len to, že hriechom anjelov bola pýcha, lebo „
čiatkom každého hriechu je pýcha“ (Sir. 10, 15). Ako anjeli p
javili pýchu, nevieme. Teológovia myslia, že sa chceli podo
Bohu .
Sväté písmo (Zj 12, 7— 9)- spomína boj anjelov na nebesľ
v ktorom vodcom verných anjelov je sv. Michal. (Je to hebrej
meno Mi-cha-el a znamená: Kto ako Boh?). Vodca odbojn
anjelov sa volá diabol a satan (znamená: osočovatel, odporca
alebo Lucifer (zn. žiarivá zornička), ktorého pád z neba sa o
suje u Izaiáša (14, 12— 15), čo sa však vo vlastnom zmy
vzťahuje na pád babylonského kráľa).
Padlých anjelov bolo veľa, ako vidíme z odpovede posadnú
ho: „Pluk je moje meno, lebo je nás mnoho“ (Mk 5, 9), — avy
bola to len menšia časť zo všetkých anjelov.
Sväté písmo padlých anjelov volá rôzne: zlí duchovia (Tob
8; 6, 14), nečistí duchovia (Sk 8, 7). Budeme ich nazývať zlý
duchmi. Jeden zo zlých duchov je nazývaný ich kniežaťom, ná
čelníkom a Sväté písmo mu dáva mená: satanáš (Job 1, 6; 2,1
diabol (Mudr 2, 24). „Diabol bol v r a h o m ľudí od počiatku
nezotrval v pravde, lebo pravdy v ňom niet“ (Jn 8, 44). Dia
pokúšal Ježiša (Mt 4, 3— 10), robil prekážky, aby sa evanjeliu
neprijalo (Mr 4, 15), rozosieva kúkoľ medzi pšenicu (Mt 13,25
bojuje proti Cirkvi (Mt 12, 28; 16, 18), je kniežaťom tohto sve
(Jn 12, 31). Satanáša, diabla, ako kniežaťa zlých duchov, zač'
nazývať Luciferom a hovorí sa o ňom, že on zviedol na hrie
mnohých anjelov (Zj 12, 3). Satanášovi, diablovi Sväté pís
dáva ešte tieto mená: veľký had (Zj 12, 1), starý had (Zj 20,2
Belzebub (Mt 10, 25), vrah, (luhár) (Jn 8, 44), Belial (2 Korí,
15), ručiaci lev (1 Pt 5, 3).
Zlí duchovia sú mučení v pekle večnými mukami (2 Pet 2, i;
Jú 6). Miestom prebývania zlých duchov je peklo, avšak z Božie
pripustenia môžu sa zdržiavať na zemi, vo vzduchu (Ef 2, 2; 6,
12), na púšti (Lk 11, 24).
Zlí duchovia sú v zlobe utvrdení a nemôžu sa napraviť a ka
jať, pretože k tomu nemajú milosť: „Boh neušetril anjelov, kto
zhrešili“ (2 Pet 2, 4).

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
£ í V nedeľu 23. máfa počas sv. om 
še na námestí sv. Petra Svätý Otec
slávnostným rozhodnutím zaradil me
dzi blahoslavených piatich sluhov Bo
žích:
PETER DONDERS (1809—1849), h o
landský misionár, redem ptorista; MÄRIA RIVIEROVÄ (1768—1838), zakla
dateľka francúzskej k on gregácie ses
tier starafúcich sa o výchovu m láde
že* MÄRÍA ROSA DUROCHETOVÄ
(1811—1849), zakladateľka kon gregá
cie sestier svätých mien Ježiša a Má
rie v Kanade; MÁRIA ANGELA ASTORCHOVÄ (1592— 1665), španielska
klariska, a ANDRÉ BASSET (1845—
1937), Kanaďan, brat — laik z kon
gregácie sv. Kríža.
9
Známa zakladateľka spoločn osti
sestier blíženskef lásky Matka Tereza
z Kalkaty povedala na tlačovej k on fe
rencii v Tokiu, že fe načase skon čiť
s výrobou nukleárnych zbrani. Nosi
teľka N obelovej ceny m ieru za rok
1979 fe toho názoru, že pokračovanie
v zbrofení uvrhne do hospodárskej
krízy af tie krajiny, ktoré ešte dnes
prosperujú. M ilióny h ladujúcich ľudí,
detí, ktoré ležia na dlažbách ulíc, ale
bo hynú podvýživou, sú veľkým m e
mentom, V ýkričníkom do svedom ia
tých, ktorí nepočúvajú hlas rozumu,
ale hlas vášní, povedala na záver.
#
Najväčšia koncelebrovaná sv.
omša v dejinách cirkvi bola nedávno
v Ríme. Hlavným celebrantom
bol
Svätý Otec, kon celebrovalo vyše 6000
kňazov účastníkov m edzinárodného
kongresu, ktorý sa konal v Ríme pod
heslom „Kňaz dnes — rehoľník dnes“ .
# Svätý Otec Ján Pavol II. kládol
na srdce juhoafrickým biskupom, kto
rí si vykonali svoju cestu „ad lim ina“ .
aby vš£*ribžne vplývali na spravodli
vé riešenie vzťahov medzi farebným
a bielym obyvateľstvom.
# Na Veľkú noc zavraždili na fare
pri hraniciach Guatemaly m exického
kňaza Hypolita Cervantesa Arcea,
ktorý bol známym ochrancom utečen
cov z Guatemaly. Zástupca diecézy
Tapachuca povedal, že predtým oz
brojená skupina banditov prepadla
tiež neďaleko hranice ležiaci mužský
kláštor. Mnícha, ktorý sa postavil na
odpor, zavraždili a všetky cely vyrahovali*
# Vatikánska pošta vydala katalóg
xnámok, ktoré vyšli v rokoch 1977—
1980. Ide o doplnok základného ka
talógu vatikánskych známok, ktorý
obsahuje roky 1929—1976»
£> Matka Tereza z Kalkaty vystúpi
la na obranu života nenarodených v
prejave v japonskom parlamente. O
krátky čas potom sa začala zbierka
na stavbu strediska pre osam elé mat
ky a ich deti.

Aký je vzfah zlých duchov k íuďom?

j

Keď ich Boh potrestal, zahoreli proti Bohu nenávisťou. Závi
aj ľuďom, že majú zaujať miesto v nebi a preto sa snažia odvrf
ľudí od Boha. Stroja ľuďom úklady, aby ich/priviedli do hriec
a tak do zatratenia. Už prvý hriech v raji sa stal zvodom sať
náša. On tiež zviedol Judáša, aby zradil Ježiša Krista,
Sväté písmo Starého a Nového zákona v početných prípadocí
spomína pôsobenie zlých duchov na ľudí. Apoštol Peter dôrazní
vyzýva veriacich: „Buďte striezliví a bedlite, lebo váš protivni
diabol ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral!“ (1 ra
5, 8).
Obyčajný spôsob, ako sa snažia zlí duchovia nám poškodiť m ]
duši, je p o k ú š a n i e na hriech. Tu nás zlý duch zvádza lžoi
a predstavovaním falošných dobier. Zo Svätého písma vidíme, it
zlý duch pokúšal Ježiša Krista (Mt 4, 1— 10), apoštolov (Lk 2N
31), s v. Pavol píše, že satanáš zaslepil mysle neveriacich (2 Ka

i 4), chytá hriešnikov do sietí (2 Kor 2, 11), rozosieva kúkol
paedzi pšenicu (Mt 13, 25), robí prekážky, aby sme neprijali Bo
žieslovo (Mk 4, 15). Ďalej môže pokúšať našu obrazotvornosť a
zmysly rôznymi vecami, osobami, obrazmi, predstavovaním falošnýchdobier.
Apoštoli nás napomínajú, aby sme sa pokušeniam zlého ducha
zásadne sprotivili: „Oblečte sa do; Božej výzbroje, aby ste mohli
obstáť proti úkladom diablovým!“ — učí apoštol Pavol (Ef 6, 11),
aapoštol Peter: „Triezvi buďte, bedlite, lebo váš nepriateľ, diabol,
chodí okolo ako ručiaci lev a hľadá, koho by zožral! Odporujte
m
us pevnou vierou“ (1 Pet 5, 8 —9)*
Zlí duchovia nás pokúšajú, avšak Boh nikdy nedovolí nás po
kúšať nad naše sily. Apoštol Pavol píše: „Pokušenie vás zastihlo
iba ľudsky znesiteľné, a Boh je verný. On nedopustí skúšať vás
nad vaše sily a pri skúške dá aj východisko, aby ste ju mohli
zniesť“ (1 Kor 10, 13).
Nezabúdajme: Zlý duch nie je ani všemohúci, ani vševediaci.
Ktosa verne drží Ježiša Krista, nemá sa čoho b á ť .
Netreba sa domnievať, že každé pokušenie je od zlého ducha.
Pokušenia nastávajú trojakým spôsobom:
1. „Každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadostivosť zachva
cuje a zvádza“ — hovorí apoštol Jakub (1, 14). To znamená —
pokúša nás naše telo. „Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky,
vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúha
nia.“ (Mt 15, 19). Teda mnoho ľudí hynie bez pričinenia zlého
ducha, — hovorí sv. Tomáš Akvinský a povedal to už aj prvokresťanský teológ Origenes.
2. Človek je pokúšaný vplyvom iných ľudí. To znamená —
pokúša nás svet.
3. Zlí duchovia často použijú už uvedené dva faktory — telo
asvet — aby človeka napádali. Avšak zlí duchovia nemôžu pria
m
o vplývať na rozum a na vôľu človeka, lebo to sú duchovné
schopnosti, ktoré nepodliehajú priamemu pôsobeniu nijakého
tvora, len samého Boha. Na rozum človeka môže teda zlý duch
pôsobiť nepriamo, skrze pamäť a obrazotvornosť (fantáziu), na
vôluzase nepriamo, skrze zmyslovú žiadostivosť.
Boh pripustí nástrahy zlých duchov, aby človek tým jasnejšie
poznával, že je slabý a odkázaný na Božiu pomoc a tak sa držal
yponíženosti. Boh nenechá pokúšať človeka nad jeho sily (1 Kor
10, 1 3 ).
Boh chce, aby človek pomocou milosti premohol zlého ducha
atakoslávil Boha a sebe získal korunu víťazstva.
teda máme robiť, keď máme pokušenia? Pokúšaný Ježiš
ísodpovedal zlému duchu: „Odíď odo mňa, satan!“

I

VYSVIACKA NOVOKŇAZA
Dna 13. Ióna prijal v prešovskej
katedrále sv. Jána Krstiteľa kňazskú
vysviacku absolvent CMBF diakon Pe
ter Krenický.
_ N ovokäaz sa narodil 13. 7. 1S56 v
Ďačove.
Sviatosť knazstva prijal z rúk nafd.
p. biskupa ThDr. Joachiraa Sepediho
zo Záhreba.
O. Peter Krenický slúžil prvú sv.
Službu Božiu vo farskom chrám e
Árch. M ichala v fračove, pri ktorej
slovo Božie kázal o. dr. Jozef Sukovský, správca fary v Sabinove.

Mesiac jún fe tradične mesiacom,
keď mnohí študujúci svoje usilovné
štúdiá dovŕš*a maturitou alebo pro
móciami. K takýmto patria aj absol
venti boh osloveckých fakúlt.
Prešovský katedrálny chrám sa
stáva každoročne dejiskom vysviac
ky našich novokôazov. Je to veľká
udalosť v ž'vote týchto mladých ľudí
a pôsobí aj na ostatných hlbokým
dojm om . Vysviacku vykonáva Preosv.
Vladyka Segedi z Juhoslávie. Prichá
dza k nám už niekoľko rokov s po
rozum ením a ochotne. Mnohým prí
tomným sa vtisnú slzy d o ja ťa , keď
vchádza do chrámu sprevádzaný nád
herným chórovým spavom Vošel fesi
Arehifereju vo cerkov B o ž i ju ... Svo
jim dôstojným vystupovaním, pekným
vykonávaním obradov ako aj mílým
otcovským príhovorom sl získal srd
cia našich veriacich.
Vysviacky novokňazov v Prešove
sa stali už skutočne veľkou udalos
ťou a účasť na nich je mimoriadne
veľká.
S vďačnosťou pozerám e na Presv»
Vladyku, keď vysväcuje našich mla
dých boh oslovcov. Budeme na neho
vždy radi spom ínať a prosiť mu veľa
zdravia a Božej milosti v jeho posla
ní.
M. Krajňáková

NAŠI JUBILANTI
V
tom to m esiaci si svoje životné
jubileá pripom ínajú títo vdp. duchov
ní otcovia:
Štefan Ufhelyi — 70 rokov od na
rodenia 4^. 9.), Juraj Riník —* 80 ro
kov od narodenia {5. 9.), Michal Németh — 60 rokov od narodenia {23.
9.}, Ján Parnahaj — 60 rokov od na
rodenia (28. 9,}.

NAŠE HROBY
Dňa 25. 3. 1982 odovzdal svoju änšu Stvoriteľovi v 88. roku svojho ži
vota
o. MIKULÁŠ TAKÄC
gr.-kat. kňaz — tit. kanonik
V
Pánovi zosnulý sa narodil 27.
akt. 1894 v Petrovej, okres Bardejov.
Stredoškolské štúdiá
absolvoval
v
Bardejove a Prešove, teológiu v Pre
šove. Vysvätený bol 24. aug. 1918.
Účinkoval vo farnostiach: Maťaška,

>okušení vyslovte tie slová, prežehnajte sa a uvidíte, že zlý
odíde.
¡koľko poznámok:

od r. 1922 v Eudlove, od r. 1933 ?
Remeninách. Bol dekanom lom nianskeho dištriktu a konz. radcom. Svo
je 50-ročné kňazské jubileum oslávil
Službou Božou v Remeninách 24. aug,
1968. K tomuto jubileu bol vyznam e
naný tit. kanonikom a sv, Otec mu
poslal apoštolské požehnanie. P ocho
vaný bol 29. 3. 1982 v H lohovci. Po
hrebné obrady s povolením o. ordi
nára vykonali: dr. Ignác Havran, d e
kan v H lohovci a dr. Štefan Ufhelyi,
správca fary v Bratislave.
VIČNAJA ¡EMU PAMJAŤ!

Dňa 14* júna 1982 vo veku 8 i r o 
kov náhle zom rel
o.
g r.-k a t

jáN FIRCÁK

kňaz,

titulárny

kanonik

V
Pánovi zosnulý sa narodil 31. 7,
1896 v Zboji. Teológiu skon či! v Už
horode, vysvätený b ol 16. 10, 1921.
Účinkoval vo Veľ. Kom jatoch, od r.
1923 v Krivom, od r. 1929 v N» Remetách, od r. 1942 v Ubil, Pochovaný hol
17. júna 1982 v Bratislave na cin to
ríne v Slávičom údolí. Pohrebné ob
rady vykonal o. ordinár Mons. Ján
H;rka za asistencie bratislavského
duchovenstva.
VIČNAJA JEMU PAMJAfl
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.Aká je účasť zlého ducha v čaroch, veštbe, hypnotiz
ritizme?
Tu treba veľmi rozlišovať javy, ktoré sa stávajú zručí
klamstvom alebo pomocou prírodných a chemických síl!
tých, ktoré sú s pomocou zlého ducha. Vôbec niet $éhol
u osôb, ktorí čarujú, veštia a robia hôkusy-pokusy zo zaa
nia, zárobku, či zábavy. Bolo zistené, že mnohé neuveriteľní
týchto osôb, o ktorých sa myslelo, že sú nad ľudské sil|
vykonané zručnosťou a klamstvom. Špiritistické javy,
možno vysvetliť ani klamstvom, ani chemickými a ľudskýn
mi, pripisujú sa zlému duchu. Apoštol Pavol hovorí, že
bude robiť zázraky za pomoci zlého ducha (2 Sol 2, 9).
3. Nemožno úplne vylúčiť možnosť dohody medzi človä
zlým duchom. Avšak niet takej dohody, aby človek na určei]
mohol za pomoci zlého ducha vykonať neprirodzené javí
duch nie je ani všemohúci, ani vševediaci a môže len tolkol
ko Boh dopustí.
4. Oo<, keď sa stane zázrak? — Keď sa stane akýsi neobýj
jav, zázrak, — rozlišuje sa, či je od Boha, anjelov, alebo\
duchov — a to na základe o k o l n o s i t í , ktoré jav spreváq
Jav došetrí Cirkev a ona rozhodne, akým je. Tu treba sa i
stanoviskom Cirkvi.
Teda vplyv zlého ducha nemožno ani poprieť, avšak nem
ani zväčšovať. Aj zlý duch je len stvorenie a nie je nežal
na Bohu. Ježiš Kristus zničil moc diabla nad ľuďmi: „Synf
sa preto zjavil (medzi nami), aby zničil diablovo dielo“
3, 8), — tým, že prelial svoju krv a nás vykúpil a súčasne;
Cirkev, aby veriacich chránila od vplyvu zlého ducha a oô)
vala od hriechov. Sme milosťou Božou oslobodení z otroctva I
la a stali sme sa deťmi Božími a dedičmi Nebeského krá!o|
Svätý Atanáz hovorí, že prví kresťania samým znakom i
vyháňali, umlčovali a premáhali zlého ducha. Kríž, svätená ^
a život bez hriechu — je tiež našou silou proti zlým duchomj

(D okončenie zo 4. str.J
Žiak vyšiel a p o v e d a l.to m níchovi. Mních sk oro vošiel
do chatrče.
— Čo mám urobiť, otče, vládnu nado mnou pokušenia?
Starec sa naňho pozrel a povedal:
—* Teraz si začal dobrý rozhovor, teraz budem h ovoriť
aj ja.
A starec dlho poúčal mnícha, ako treba premáhať po
kušenia.
Mních odchádzal radostný, lebo niesol so sebou duševné
poklady, ktorými ho obdaril starec Pimen.
A raz starec povedal:
— Kto je dobrý, ten má robiť ešte raz toľko dobra. A
kto je zlý, ten má robiť dobrého dvakrát toľko, lebo je
chorý.
Hoci sa Pimen veľmi postil, neschvaľoval nadmiernu
prísnosť v sebaumrtvovaní:
— Nemáme n ičiť telo, ale vášne.
— Hovoríte o h riech och ? Človek má mať vždy srdce
plné ľútosti, keď si spom eň7e na sv o je hriechy. A čo sa
týka hriechov iných ľudí, nemá na ne nikdy myslieť, ani
odsudzovať iných.
Prišiel som k vám, otče, až zo Sýrie. Poraďte mi, ako
prem ôcť duševnú suchotu a tvrdosť srdca.
— Vydržať treba vo vrúcnej m odlitbe a rozjím aní Bo
žieho slova. Voda je mäkká, kameň tvrdý. Predsa, kvapka
vody, ktorá často padá na kameň, vydlabe v ňom dieru.
Podobne i Božie slovo, ktoré často padá do nášho srdca,
hoci by srdce bolo z tvrdého diamantu, pom aly sa musí
poddať sile Božieho slova.
A keď večerm i zasadla skupina pustovníkov, aby počuli
slovo starca Pimena, on krátkymi slovam i vyjadroval
večné pravdy:
— Veľa ľudí hovorí, že za ich hriech je vinný pokuši
teľ — zlý duch. Ä ja hovorím : tí, ktorí sa riadia svojou
vlastnou vôľou, sú svojim i najväčšími pokušiteľmi a ne
potrebujú žiadneho diabla, aby ich pokúšal.
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— Živá viera sa zakladá na tom, aby sme nízko i
ľali o sebe samých, a boli láskaví k iným.
— Pýtate sa, ako sa zdržať od ohovárania? Keď d
dáva pozor len na samého seba, bude obviňovať len]
m ého seba a svojh o blížneho bude považovať za često
Avšak, ak bude myslieť o sebe, že je dokonalým,
považovať blížneho za malého pred sebou.

Keď sa Pimen dopočul, že pustovník Arzén umiera, \
náhľal sa ho navštíviť. Keď uvidel Arzéna, povedal:
—
Šťastný Arzén, lebo mal dar sĺz v tomto živote! 1
kto neoplakáva svoje hriechy na zemi, bude na ne na|
kať vo večnosti!

Starec Pimen povedal: „Keď sa pozeráme na svoje hqj
chy, nebudeme vidieť hriechy blížneho. Je chybou,
človek, nechá svojho vlastného mŕtveho a plače nad i
vym u svojho suseda“ .
Akýsi brat sa spýtal starca: „Prečo stále súdim svoji)
b ratov?“ A starec mu odpovedal: „ Preto, že si doteraz!
poznal samého seba. Lebo kto poznal samého seba, už j
vidí chyby svojich bratov.
Starý brat sa spýtal otca Pimena: „Ž ije so mnou niekí
ko bratov. Mám ich poú ča ť?“ Pimen odpovedal: „Nie, Rl
šej rob to, č o treba robiť, a keď chcú žiť, to spozorn
a hudú tiež robiť to isté.u Avšak brat sa neuspokojili
odpoveďou: „Avšak oni chcú, aby som ich viedol“ , Pím|
odpovedal: „Radšej im buď vzorom ako zákonodarcoi
Pimen, veľký medzi pustovníkmi, ktorý životom a slov«
bol všetkým vzorom, bol veľmi pokorný. A Pán svojho j
korného sluhu vyvýšil medzi svätých. Ctihodný Pimen i
mrel okolo roku 440 ako storočný.
Cirkev oslavuje pamiatku ctihodného otca Pimena Ve!j
kého 27. augusta.

Tomáš z Villanony
Malý Tomáš, syn mlynára Garciu z Villanovy v Španiel
¡¿a, pribehol dom ov bosý a bez plášťa. Jeho matka žaloI iilarnkanii.
A kde sú tvoje topánky a tvoj plášť, syn ček? —
| jpýtala sa.
Chlapček sa mlčky pozeral na mamku nevinnými oči
[ u apotom pomaly odpovedal:
- Potrestajte ma, avšak Boh vie, že som sa nem ohol
|fpozerať na chudobného chlapčeka, ktorý sa triasol od

[ toy.
Tomáš mal pätnásť rokov, keď odchádzal na vysokú
I ¡kolu d o Álkaly. Študoval slobodn é vedy. Štúdiá skončil
Ifepešne a stal sa doktorom filozofie. Menovali ho profe|(orom na vysokej škole v Alkale.
*
Vtedy dostal správu, že jeho otec zom reh
Ponáhľa! sa domov, aby potešil matku — vdovu. DedičI sivo po otcovi nenechal pre seba. Rodinný dom dal do
poriadku tak, aby v ňom mali prístrešie a bývanie chu
|dobné dievčatá a vdovy.
Svojimi prednáškami Tomáš stal sa známym v celom
španielsku. Povolali ho za profesora na slávnu vysokú
{kolu v Salamanke. Avšak profesor Tomáš ponúknuté
mesto neprijal. Váhal. Videl m árnosť sveta a zatúžil po
samote.
Ani sa nerozlúčil s priateľmi, keď odchádzal. Vstúpil do
rehole pustovníkov. Bol vzorové pokorný a skromný, ni
kto by v ňom nepoznal bývalého slávneho profesora. Pro
fesora Tomáša z Villanovy vysvätili za kňaza.
Učeného Tomáša rehoľa určila na kazateľa. Avšak To
máš nikdy nekázal rečou svetskej múdrosti, ale kázal Bo
žie pravdy prosto, prístupne, ľahko a k jeho kazateľnici
sa hrnuli všetky vrstvy ľudu.
jedného dňa Tomáš dostal menovanie za arcibiskupa
Valencie. Odmietol, ale úrad prijať musel. Už vysvätený,
ako arcibiskup, odišiel do V alencie peši.
Kapitula videla, Že ich arcib'skup je celkom chudobný.
Preto mu zložili ako dar štyritisíc dukátov, aby si m ohol
zariad ť svoj byt. Tomáš dar prijal vďačne a peniaze
ihneď venoval na budovu nedávno požiarom zničenej ne
m ocnice, aby chudobní a chorí mali čím skôr pom oc.
A r c ib is k u p Tom#š vo svojom paláci nemal koberce, ani
strieborné lyžice a vidličky, nemal nič, čo by ukazovalo
aspoň n a dostatok. Keď mu to vyčítali, povedal:
- Biskup má nad ostatnými ľuďmi vynikať čnosťam i
a dobrými skutkami, a nie drahocenným i šatami, drahým
nábytkom, krásnymi palácmi, bohatým stolom a veľkým
služobníctvom.
, Hoci sám žil chudobne, ba až skúpo, bol nadpiieru šted
rý k chudobným. Chudobným dával pravidelne podpory,
p odporoval chorých remeselníkov a obchodníkov, aby
áplne neschudobneli, dcéram nemajetných otcov obstarával veno, aby sa mohli vydať, veľa peňazí minul ako vý
kupné z a zajatcov. Keď obchádzal diecézu, vždy mal pri
sebe väčšie sumy, aby mohol deliť almužny a podpory.
Dával zbierať odhodené nemluvňatá, každého, kto mu ich
priniesol, odmeňoval, dbal o výchovu tých deti. Ako otec
sa sta ra l o siroty. Aby chudobným Študentom umožnil
itúdíá, z l o ž i l pre nich v m e s t á c h internáty a tie vydr
žiaval. Chudobným chorým platil lekára, dával im donášať
stravu. Vo svojej kuchyni stravoval niekoľko sto chu dob
ných. Vyčítali mu, že jeho dobrotu zneužívajú leňosi a
flličníci, a on odpovedal:
- Čo mi škodí, keď nás niekto oklam e? Dôležité je,
aby sme my dávali almužnu v mene Ježiša Krista a z
úprimného srdca. Je lepšie dať almužnu desiatim n ehod
ným, než odmietnuť a s prázdnymi rukami prepustiť jed 
ného chudáka.
Keď Tomáš nastúp;l na úrad arcibiskupa, jeho diecéza
mala v e ľ a nedostatkov. Kňazstvo bolo nedisciplinované,
chodilo n a zábavy, ktoré sa v Španielsku netešili dobrej
povesti a dopúšťalo sa rôznych pohoršení. Arcibiskup To
máš p ros í a napomínal. Avšak ani proti tým, ktorí boli
n enapraviteľní, nechcel prísne zakročiť.
- Kto sa nebojí Boha, toho ani prísny trest neodvráti
odzlej cesty, — povedal.
Prišiel k nemu akýsi zatvrdilý kňaz, hluchý na všetky
napomínania. Arcibiskup ho uviedol do svojej izby a stál
predikonou Ukrižovaného:

— Pretože tvoju dušu budú odo mňa vymaim. —
žom súde, rozhodol som sa kajať sa za ňu, — povedal
tomu kňazovi.
A arcibiskup Tomáš kľakol pred Ukrižovaným a začal
bičovať svoje telo. Bičík sa vrezával do tela biskupa, za
nechávajúc na ňom krvavé p r ú ty . . .
Nenapraviteľný kňaz v plači padol na kolená a prosil
o odpustenie.
Arcibiskup Tomáš často obchádzal farnosti diecézy.
VšadS kázal. Veriaci pamätali jeho slová z kázne:
—- Ježiša pred našimi očam i znovu hriechm i ukrižovávajú, a my na to mlčíme.
— Keby som vedel, že m ojou vinou je zatratená jedna
duša, nem ohol by som sa rozlú čiť s týmto svetom iba v
najväčšom strachu, ako Človek, ktorý zavraždil sto ľudí
telesne.
A keď nešiel nikam, trávil čas v m odlitbe pred ikonou
Ukrižovaného. Avšak sluhovi prikázal, aby ho ihneď pre
rušil v modlitbe, keby ho niekto hľadal. Držal sa zásady,
že keď sa stal arcibiskupom , prestal byť svojím pánom
a svojho voľného času, a stal sa sluhom svojich veriacich.
A keď k nemu prišiel nejaký hosť, víta! ho úprimne, a
h oci sám žil skromne, hosťa pohostil dôstojne.
Túžil za samotou a prácou za svoju spásu. Viackrát
prosil, aby ho uvoľnili z úradu arcibiskupa, avšak ani pá
pež, ani cisár ho nevypočuli.
Obrátil sa v modlitbách k Bohu- A dostal vnuknutie,
že vo sviatok Narodenia Panny Márie bude pozbavený ťar
chy a dostane odmenu.
Arcibiskup Tomáš z Villanovy sa pripravoval na smrť.
Desať dní pred sviatkom Narodenia Panny Márie och o
rel.
Po prijatí najsvätejšej Eucharistie pozrel sa na švof
majetok. Mal štyri tisíce v peniazoch. Prikázal, aby ich
rozdelili chudobným. Nábytok nechal kláštoru dievčat a
vdov, ktorý založil. Ostalo mu len lôžko, na ktorom ležal.
Zavolal k sebe chudobného Človeka.
— Milý priateľ, nechávam vám toto lôžko, ale prosím
iba, aby ste mi ho nechali, dokiaľ nezomriem.
Arcibiskup Tomáš z Villanovy sa pozbavil všetkých
zem ských vecí. Pozrel sa na nebo:
— Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste,
milosť, že môžem
odísť z tohto sveta chudobný.
Usnul v Pánovi na sviatok Narodenia Panny Márie. Bol
rok 1555. Jeho rakvu sprevádzali tisíce chudobných, vdov
a sirôt. PochoVali ho v chrám e kláštora augustiniánov, za
bránou mesta Valencie.
Pamiatku svätého Tomáša z Villanovy, arcibiskupa Va
lencie, Cirkev slávi 22. septembra.
TLAČOU VYŠIEL BIBLICKÝ KATECHIZMUS
PRE GRÉCKOKATOLÍKOV
V
týchto dňoch vyšiel tlačou Biblický katechizmus pre
gréckokatolíkov. Posledný Katechizmus v Prešovskej epareh ’i vyšiel pred niekoľkým i desiatkami rokov. Preto potre
ba tohto Katechizmu bola veľm i vefká.
Dávno v našich eparchiách mali len rukopisné knihy.
Prvý tlačený Katechizmus v našich eparchiách vydal bisbup Ján Jozef Dekamelis (1689—1700). Tento Katechizmus
bol vytlačený v Trnave roku 1698. Potom všetci naši výz
namnejší biskupi a kňazi sa snažili spracovať Katechizmus
a vydať ho. Tak v minulosti známe Katechizmy kňazov A.
Duchnoviča, Kutku, V. Dovhoviča, Roškoviča, A. Vološina,
E. Bokšaya, M. Sabadoša a iných.
Keď sa pozriem e na tieto Katechizmy, každý z autorov
sa snažil zhotoviť Katechizmus svojím spôsobom , napríklad
V. DovhoviČ ho spracoval vo veršoch. Všetky katechizmy
boli písané klasickým predpísaným spôsobom vo form e
otázok a odpovedí, ktorý spôsob je všeobecným v Cirkvi aj
teraz. Boli katechizm y všeobecné pre všetky triedy, a na
príklad Roškovič zostavil Katechizmus pre prvú triedu
zvlášť, pre druhú a tretiu triedu, pre vyššie triedy. Keď
všeobecne hodnotím e katechizmy, boli medzi nimi dobré,
ale aj menej vydarené.
Treba poznamenať, že katechizm y sa vydávali vždy zvlášť
a tiež zvlášť tzv. biblické dejiny, alebo dejiny Starého a
Nového zákona. V týchto knižkách bol tu-tam aj obrázok.
A čo sa týka m etodiky výučby, to b oh a tše farnosti v nov *
ších časoch zakúpili väčšie obrázky z biblických dejín a
tieto deťom v škole ukazovali. Iní učili deti kreslemro, čo
bolo ťažké, pretože nie každé dieťa vie kresliť. Iní vodili
deti do chrámu a ukazovali deťom biblické udalosti na
ikonostase v chráme.

Treba pripomenúť, že zostavenie katechizm u je veľmi
ťažkou vecou, pretože tu je potrebné použiť štýl prístupný
pre deti, aby deti všetko rozum eli, pochopili. Treba patrič
ne rozdeliť tematiku.
Autor terajšieho B iblického katechizm u Štefan Papp p o
stavil sa k dôležitej otázke katechizm u, podľa m ojej mien
ky, veľmi m oderne a podarene. Poprvé, sp ojil dve doteraj
šie knihy: Biblické dejiny a Katechizmus v jednu tým, že
celý katechizm us' zabudoval do biblických udalostí. Deti sa
rady učili biblické udalosti, avšak už nie tak samotné
otázky katechizmu. Autor tu všetko podal na podklade
biblických udalostí. Všetko urobil zaujímavým a spolu s
tým aj ľahkým.
Autor zanecfr?,! piigimy k % s‘£ký katechetický spaífrb
učenia otázkami a odpoveďami. Dieťa v našich časoch je
na oveľa vyššej úrovni vedom ostí než sme v tých rokoch boli
my. Na základe toho autor podáva biblickú udalosť, ktorú
si dieťa prečíta a osvojí, a svoje vedom osti skontroluje
postavenými otázkami. Pri tom biblická udalosť je podaná
tak, že dieťa v nej nájde priamu odpoveď na postavenú
otázku. K tomu sa nemusí uč-ť naspamäť aj otázky.
Týmto spôsobom autor vyriešil aj problém otázok v kla
sických katechizm och, teda ich ponechal a súčasne dáva
m ožnosť samému dieťaťu a rodičom , aby otázkami si ove
rili vedomosti svojho dieťaťa.
Teda, súdime, že po tejto stránke Biblický katechizm us
vyhovuje všetkým podm ienkam m odernej pedagogiky. Štý
lovo je veľmi prístupný pre deti, h oci občas rieši a j veľm i
ťažké teologické otázky. Avšak súčasne štýlovo vyhovuje
ZO

SEPTEMBROVÝCH

VÝROČÍ

1. septembra — Medzinárodný deň
mieru (výročie vypuknutia 2. sveto
vej vojny v r. 1939.
— — r. 1822 — pred 160 rokm i
— sa narodil August H orislay Škultéty, spisovateľ, spoluzakladateľ Tatrína, siovenského literárneho a vydávateľského spolku (umrel r. 1891).
2. septembra r. 1347 — pred 635
rokmi — v Prahe bola slávnostná
korunácia KARLA IV. za českého
kráľa, na pamiatku toho založil kráľ
kostol Panny Márie Snežnej.
— — r. 1832 — pred 150 rokm i —
umrel PhDr. Ján František Xavér
Zach, astronóm a matematik, brati
slavský rodák, člen Ruskej akadémie
vied v Petrohrade (narv r. 1754).
4. septembra r. 1842 — pred 140
rokmi — V M ajcichove sa narodil
Jiozef Karell, publicista, prekladateľ,
správca Spolku sv. Vojtecha (umrel
r. 1902).
— — r. 1942 — pred 40 rokmi
— v Prahe bol popravený biskup čs.
pravoslávnej cirkvi GORAZD (a. i.)
pre ukrývanie atentátnikov na Heydricha.
5. septembra r. 1522 — pred 460
rokmi —■ skončila sa prvá plavba ok o
lo sveta (výprava FERNANDA DEMAGALHAESA v r. 1519— 1522).
— — r. 1817 — pred 165 rokmi —
sa narodil ALEXEJ KONSTANTINOVIČ TOLSTOJ, ruský spisovateľ
a
dramatik (satira Popov sen; dram.
trilógia Smrť Ivana Hrozného, Cár
Fiodor Ivanovič, Cár Boris; román
Knieža Strieborný a i.); nar. r. 1817.

aj starším, takže odporúčam e tento katechizmus aj sl
ším, aby si overili a doplnili svoje vedom osti z nábožensti
Čo sa týka obrázkovej časti Katechizmu, vidíme, že t!
mer všetky dôležitejšie udalosti z biblických dejín
doložené obrázkami. Toto je veľmi dôležité pre naju
ších. Ma základe obrázkov deti sa naučia vyrozprái
všetko dôležitejšie zo života Ježiša Krista a Biblie všeobf
ne. Vieme, že autor pripravil do tristo obrázkov, ktoré bj|
znázorňovali takmer každý dôležitejší moment z biblii
kých udalostí a katechizmu, avšak kniha by bola veľi
drahá. Možno by niekto namietol, že knihu by veľmi ozi
bili farebné obrázky, avšak aj tu poznamenávame, že ki
ha by bola veľmi drahá.
Musíme zdôrazniť, že veľkou prednosťou katechizmu jd
že medzi obrázkami autor dáva aj dávne naše ikony, zná
me vo svete, a tiež z nástenných malieb z prešovskéla
katedrálneho chrámu (Simeon, sv. Trojica), tiež našich
apoštolov Cyrila a Metoda — od ikonopisca l. Roškovičai
od iných majstrov.
Teda, sláva Bohu, máme veľmi vítaný a dobrý Biblickj
katechizmus, ktorý vyhovuje pedagogickým poznatkom te
rajška. Tu treba poznamenať, že tento Katechizmus autor
zložil po druhej svetovej vojne, teda autor veľmi progre
sívne uvažoval už pred 30 rokmi, kedy ho skladal.
Teraz ostáva úloha rodičom , aby v rodinnom kruhu lis
f aval i stránky tejto krásnej knižočky, a to po čiastkach»
tak obohacovali vedom osti svoje a vedomosti svojich ma
lých, a tým im dávali základ dobrých detí, dobrých ve
riacich Cirkvi a čestných a dobrých občanov.
A. Timkoviii

6. septembra r. 1147 — pred 835
rotkmi — suzdalské knieža — JURIJ
DOLGORUKIJ založil Moskvu.
— — r, 1812 — pred 170 rokmi
— bola bitka pri Borodine, v ktorej
ruský vojvodca Kutuzov porazil Na
poleona.
— — r. 1897 — pred 85 rokm i —
sa narodil IVAN MYKYTENKO, ukrar
jinský spisovateľ a dramatik (hry:
Diktatúra, Kádre, Sólo na flau te);
umrel r. 1937.
7. septembra r. 1907 —■ pred 75
rokmi — umrel RENÉ SULLY-PRUDHOMME, francúzsky spisovateľ, n o
siteľ N obelovej ceny (nar. r. 1839).
8. septembra — Medzinárodný deň
solidarity novinárov ( deň popravy
Júliusa Fučíka v r. 1943).
9. septembra — Deň baníkov.
— — r. 1737 — pred 245 rokm i —
v Bologni sa narodil LUIGI GALVANI, taliansky lekár, fyziológ, zakla
dateľ
elektrofyziológie
(umrel
r.
1798).
— — r. 1912 — pred 70 rokmi —
um reí
JAROSLAV VRCHLICKÝ (vl.
m. Emil Frída), český básnik, spi
sovateľ a prekladateľ (nar. r. 1853).
12. septembra r. 1897 — pred 85
rokm i — sa narodila IRENA JOLIOTCURIEOVÄ, poľsko-francúzska bádateľka vo výskume rádia, spoluobjaviteľka rádioaktivity, laureátka No
belovej ceny (umrel r. 1956).
13. septembra r. 1942 — pred 40
rokmi — začala sa hrdinská obrana
Volgogradu.
14. septembra r. 407 — pred 1575
rokmi — umrel sv. JÄN ZLATOÚS

TY, biskup, cirkevný učiteľ (nar. r.
347).
15.
septembra 1867 — pred 115
rokmi — v Opave sa narodil PETR
BEZRUČ (vl. m. Vladimír Vašek],
český básnik, buditeľ sliezskeho kdu, národný umelec (umrel r. 1958),
17. septembra 1857 — pred 125
rokm i — sa narodil KONŠTANTÍN
EDUARDOVIČ
CIOLKOVSKIJ, ruský
vynálezca, „otec kozmonautiky“ (um 
rel r. 1935).
20. septembra r. 1912 — pred 70
rokmi — v Smižanoch (okr. Sp. No
vá Ves) sa narodil kapitán JÁN NÁ
LEPKA, hrdina ZSSR a SSR
v r. 1943).
21. septembra — Deň tlače,
hlasu a televízie.
—
— r. 1832 — pred 150 rokmi umrel WALTER SCOTT, anglický spi-L
sovatel historických románov (W a verley, Starožitník, Ivanhoe, Talisi
man, Nigelove osudy, Quentin Dur- [
ward, Železná päsť, Kráska z Perthu, ^
Nebezpečný hrad; Dejiny Škótska, f
Život Napoleona Bonaparta (nar. r,
1771).
22. septembra r. 1862 — pred 120
rokmi — v Spojených štátoch ame
rických bolo zrušené otroctvo.
24. septembra r. 787 — pred 1195
rokmi
b>ol otvorený II. nicejskf
koncil
(za
pápeža
Hadriána skončil sa 23. 10. 787).
28. septembra — Deň nepočujú
cich.
30. septembra r. 1897 — pred „
rokmi — umrela sv. TEREZKA JEŽIŠ
KOVA (z LISIEUX), panna (nar. r,
1873).
(f)
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