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ZBOR — SLÁVNOSŤ PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY

„Boli v tom kraji na poli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Zrazu
zastal pri nich anjel Pána a sláva Pánova ich ožiarila, takže sa ich zmocnil veľ
ký strach. Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Hľa, zvestujem vám veľkú ra
dosť, ktorá platí všetkému ľudu, lebo dnes sa vám v meste Dávidovom narodil
Spasiteľ, Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťa zavinuté
do plienok a uložené v jasliach." (Lk 2, 8—12)

Liturgika — poznaj svoj obrad
Nedeľa po Narodení Kristovom — sviatok sv. Jozefa
Svati Otcovia v našom obrade odpradávna určili sviatok sv. Jo
zefa na nedelu po Narodení Kristovom. Tu sa nám javia dve div
né veci: vo východnom obrade nie je deň sv. Jozefa so stálym dá
tumom, ako iných svätých, ale je presne označená nedeľa, ako deň
— sviatok sv. Jozefa. Ciel toho je ten, že deň sv. Jozefa nebude
len pamätným dňom, ako dni iných svätých, ale bude sviatkom.
Tým viac je to divné, že v západnom obrade nič podobného nebolo
a úctu k sv. Jozefovi začali šíriť až v stredoveku, a to jednotlivé
rehole, ktoré si tohto svätca vybrali za svojho zvláštneho ochrancu.
Sväté písmo málo hovorí o sv. Jozefovi. Nezasvätenému by sa
zdalo, že sa o ňom len mimochodom zmieňuje. Avšak v tých málo
(Pokračovanie na 5. str.)

Po sviatku Narodenia Pána vo vý
chodnom obrade druhý deň vianočný
je venovaný pamiatke Panne Márii —
liturgicky nazývaný: Zbor — Sláv
nosť Presvätej Bohorodičky. Je to
príležitosť, keď si máme pripomenúť
a osláviť účasť Panny Márie v tajom
stve spásy ľudského pokolenia. Veď
skrze ňu prišiel na svet Spasiteľ, Me
siáš a Pán.
Evanjelium tohto dňa — Mt 2, 13
—23 — nám neposkytuje mnoho ra
dosti k tejto oslave. Naopak, trpko
počúvame, že sotva sa Mária s Joze
fom potešili poklone pastierov a mu
drcov, musia vstávať a v noci utekať
do ďalekého Egypta pred hnevom
Herodesa. A keď sa tam trochu udo
mácnili, znovu sa na pokyn anjela
vracajú a svoj domov nachádzajú v
Nazarete.
Naozaj, nepokojný ž iv o t. . . A veď
v Nazarete nedávno anjel jej sláv
nostne oznamoval: „N eboj sa, Mária,
lebo si našla milosť u Boha! Hľa,
počneš v živote a porodíš Syna a
nazveš ho menom Ježiš! On bude veľ
ký a Synom Najvyššieho sa bude
volať . . . " (Lk 1, 30—32). Naozaj, Má
ria tu mohla namietať. Ale vieme, že
tak neurobila. Odvtedy, čo sa na slo
vá anjela sklonila pred Božou vôľou,
vstúpila do vysokej školy viery. Jed
na skúška za druhou je meradlom jej
dôvery, poslušnosti a pokory.
Z toho dôvodu prijíma nocľah v
maštaľní za mestom, bez slov odchá
dza do Egypta, potom sa odtiaľ vracia a usadí na novom mieste. Ochot
ne prijíma Božiu vôľu i celý plán spá
sy, i keď zatiaľ len máločo z toho
chápe. Naozaj, veľká viera. A aká to
škola pre nás!
Sv. evanjelista Lukáš opisuje nám
zvestovanie i narodenie Predchodcu
Pána — sv. Jána Krstiteľa. Keď an
jel zvestoval Zachariášovi jeho naro
denie, ten neuveril. Boh tu používa
trest nemoty až do samého narodenia
syna, aby starý Zachariáš uveril. Pre
to sv. Alžbeta, naplnená Duchom Svä
tým, pochvaľuje čin Márie: „Blažená,
že si uverila, lebo sa splní, čo ti oz
námil Pán" (Lk 1, 45).
I nám treba veriť v Božie pravdy,
pochopiť celý Boží plán spásy, pocho
piť zvestovania i mnohé situácie vo
vlastnom živote. Pretože i my sme
niekedy bezbranní, niekedy hádam,
tak ľudsky povedané — aj Bohom
opustení.
V
životopise sv. Terézie Veľkej sa
píše, ako raz cestovala so svojimi
spolusestrami. Bolo im treba prejsť
(Pokračovanie na 5. str.)

K U K O N C U R O K SA C H Ý L I
Zdá sa to ako včera, čo sme začínali tento rok. H ovorili sme o úlohách, ktoré sú pred nami. Vedeli sme.
že nie sú malé, že sú neľahké, ale boli sme si vedom í aj toho, že je ešte veľa rezerv, že je v našich silách
prekonal mnoho problémov, ktoré sa iba na prvý pohľad môžu zdať neprekonateľné.
A už je tu posledné zvonenie tohto roku, a už je tu december, mesiac, ktorý nás povoláva robiť bilan
ciu úloh, ktoré sme si na začiatku roka vytýčili.
Ak sa poobzrieme, nemôžeme nevidieť, že to bol rok, ktorý nebol jednoduchý. Bolo treba riešiť veľa
problémov, neľahkých, komplikovaných. Ale nadovšetko to bol problém číslo jedna, problém mieru a
vojny.
Kým krajiny svetovej socialistickej sústavy, na čele so ZSSR, robili všetko, aby zachránili svetový mier,
boli tu sily neprajúce tejto najvzácnejšej pozemskej hodnote, ktoré sa snažili torpédovať všetko úsilie
mierumilovného ľudstva. Tak sa stalo, že ani rok 1982 nebol rokom, v ktorom by sme boli bližšie k mie
ru.
_ My doma sme sa usilovali urobiť všetko, aby sme prispeli k zachovaniu tejto základnej ľudskej hodno
ty. Predovšetkým statočnou prácou, ktorá je základnou podmienkou dobrej životnej úrovne a spokojnos
ti všetkých. Keď sme začínali tento rok; pri štarte do neho sme sa započúvali do slov prvého kormidelníka
našej vlasti, prezidenta republiky Gustáva Husáka, ktorý nám opätovne pripomenul že ako budeme žiť.
To je rovnica, ktorá je každému jasná. Zásada, ktorá pripomína každému z nás povinnosti a úlohy, ktoré
sme povolaní plniť.
N ebol to ľahký rok. Dlhotrvajúca zima spôsobila nejednu starosť. Predĺžilo sa vykurovacie obdobie,
bolo treba viacej svietiť a teda nároky, kladené na spotrebu tepelnej a svetelnej energie boli nemalé. Po
dlhotrvajúcej zime prišla pomerne studená jar a už sa bolo treba ponáhľať, najmä poľnohospodárom, aby
dodržali agrotechnické termíny a zasiali obilie, zasadili plodiny. Potom prišlo obdobie sucha, ktoré ci
teľne poznačilo vegetáciu. Ale aj napriek všetkým týmto problémom a ťažkostiam podarilo sa našim hos
podárom dopestovať dobrú úrodu a zobrať z poľa pekné hektárové výnosy obilia.
Aj zber ostatných poľnohospodárskych plodín bol plynulý a po výdatných letných dažďoch dali nám po
lia peknú úrodu zeleniny a sady dobrú úrodu ovocia. Veľkú pozornosť venovali naši poľnohospodári
zberu cukrovej repy, aby sa dorobilo čo najviac nášho „bieleho zlata" — cukru. Starostlivo zobrali z polí
kukuricu, zemiaky, zasilážovali krmoviny a pripravili polia na zimný spánok.
Ale iba polia, lebo práca poľnohospodárov pokračuje aj v zimnom období, pravda, nakoľko to prírodné
podmienky dovoľujú. Pri nepriazni počasia sa venujú oprave strojov a náradia, aby — len čo to zem do
volí — mohli skoro na jar vyraziť znova do polí.
Práca poľnohospodárov ja nadmieru dôležitá, lebo — ako sa to obrazne hovorieva — oni živia všet
kých. Ale rovnako dôležitá je každá práca, práca všetkých. Niet práce, ktorá by bola menej hodnotná,
zanedbateľná, nepotrebná. Všetko, čo naši pracujúci robia, slúži k dobru celku, k blahu všetkých nás.
Preto sú dôležité výsledky práce na všetkých úsekoch.
V
čase, keď v kapitalistických krajinách vládne veľká nezamestnanosť, keď milióny pracujúcich žijú v
zlých životných podmienkach, v čase, keď takmer miliarda ľudí hladuje, u nás má každý pracovnú príleži
tosť, ba sú sektory, kde je nedostatok pracovných síl. To je výsledok správnej politiky nášho socialistic
kého spoločenského zriadenia, ktoré má na mysli dobro človeka. Vytvára mu také podmienky, v ktorých
sa mu dobre pracuje a žije. Len si spomeňme na všetky tie formy starostlivosti — doslova od kolísky až
po skončenie života — ktoré sú neznáme v kapitalistickom svete a u nás sú samozrejmosťou. Zamysli
me sa nad tým, koľko vynakladá náš štát na rozličné formy podpory a pomoci, na bezplatnú školskú
dochádzku, na zdravotnícku starostlivosť. Je to úctyhodná suma.
N ebolo by to všetko možné, keby tu nebolo statočnej práce každého jedného z nás. Nebolo by to mož
né, keby sme nežili v podmienkach mieru. Zamyslime sa nad tým všetkým najmä v týchto dňoch, keď
sa blížia Vianoce a my znova po roku zídeme sa pod vianočnými stromčekmi, aby sme si zaspievali starootcovskú koledu o narodenom Božom dieťati.
Zídu sa rodiny, prídu naši drahí zovšadial, lebo je už tak, že Vianoce sú sviatkami rodín. Prídeme do
mov, tam, odkiaľ sme sa rozišli do sveta, na tie milé miesta nášho detstva, k rodičom, súrodencom, na
rodný dvor, do humna, kde sme sa hrávali, na miesta, ktoré prirástli k nášmu detskému srdcu.
Venujme trocha času aj takému zamysleniu. Iste si ešte hlbšie ako inokedy uvedomíme, aký blaživý je
vianočný čas v mieri, v pokoji. O pokoji spievali anjeli na betlehemských nivách, o pokoji ľuďom dobrej
vôľe. Bože, ako by sme si želali, aby bol všade na svete pokoj! Aby mohli mat všetky deti svoj vianoč
ný stromček, svoj darček, ktorý si pod ním nájdu, aby si mohli takto družne, ako my tu u nás, všetci ľu
dia na celom svete posadať k štedrej večeri a zaspotmínať si na časy, ktoré boli, na časy ťažké, neľahké,
na časy, keď bolo veľa biedy, keď nebolo práce, k eď umierali deti, lebo nebolo peňazí na doktora. Na
časy, keď nebolo vždy práce, keď otcom zvieralo srdce, že nemôžu pokúpiť deťom ani tie najzákladnejšie
p otreb y. . .
A mali by sme si aj povedať vinš, ako sa oddávna robieva o takomto čase. Vinš k Vianociam i k Nové
mu roku, lebo nakonci mesiaca nám už prichodí rozlúčiť sa s tým, ktorý sme prežívali a vstúpiť do roku
nového. Nuž poželajme si pokoj a mier, zdravie a spokojnosť. Deťom dobrých rodičov a rodičom dobré
deti, manželom dobré manželky a tým zas dobrých manželov. Mladým úctu k starým a starým trpezli
vosť s mladými i veľa dobrých slov a príkladov pre nich, aby sa od nich naučili múdro žiť. Chorým zdra
vie, utrápeným spokojnosť. Zlým polepšenie a dobrým vytrvanie v dobrom a túžbu stať sa ešte lepšími!

Šetrne a hospodárne
Poznám človeka, ktorý navštívil priateľa a bol celý udi
vený, čo všetko ten priateľ má. Krásne obrazy, cenné ko
berce, vzácne sklo. Takmer vyčítavým hlasom hovoril pria
teľovi, ako k tomu všetkému prišiel, kde to nabral. On vraj
nemá nič, hoci pracuje, namáha sa.
Priateľ sa správal naozaj priateľsky a neurazil sa pre
také narážky, akože odkiaľ to má a kde to mohol za rov
naký čas —‘ chodili totiž spolu do školy — pozháňaf. A
pekne trpezlivo mu začal vysvetľovať. Vysvetlil mu, čo všet
ko aj on mohol mat, keby toľko nepil, keby nebol veľa pe
ňazí utratil a prelial dolu gágorom. I fajčenie ho veľa stá
lo, lebo — ako sa priznal — denne vyfajčí aj dve škatuľky
cigariet. . .
Priatelia si vzali papier a rátali. Zratovali denné kalíšky,
denné fajčivo — a nakoniec im vyšla taká suma, že za ňu
by sa dalo kúpiť veľa takýchto pekných obrazov, kobercov
i skla. . . V izbe nasialo ticho a ten, čo prišiel s výčitkami,
teraz hľadel zapýrený na pohár malinovky, ktorú mu nav
štívený priateľ pripravil. U neho by ste nenašli alkohol, iba
ovocné šťavy, malinovky, nealkoholické nápoje.
Zamyslime sa nad tým. Možno aj medzi nami je niekto,
kto sa príliš rád pozerá do pohárika i veľa toho prefajčí.
Niekto, kto si neváži zarobené peniaze a hriešne ich utrá
ca. A na dôvažok sa diví, že jeho sused, jeho známy, jeho
spolupracovník si dobre žije.
Je dobré vedieť šetriť. Učme sa od mala tejto vlastnosti.
Priúčajme nej deti, aby zbytočne neutrácali na zbytočnosti.
Veďme ich k správnemu životnému štýlu, kde človek rozum
ne hospodári s tým, čo má a zbytočne neplytvá. H oci aj te
raz, keď treba viac svietiť a kúriť, už deti veďme k tomu,
aby zbytočne nenechávali rozžaté svetlo a sami im buďme
v tom príkladom.
A nielen o kúrenie a svietenie ide, ale o rozumné šetrenie
vždy a všade.
(om)

Stretnutie národov vo Viedni
Ako v novembri 1950 sa zo všetkých strán sveta zišli zá
stupcovia ľudu tejto Zeme do Varšavy a založili si Svetovú
radu mieru, tak v decembri o dva roky neskoršie sa zástup
covia mnohých národných parlamentov, odborov, politic
kých, spoločenských, náboženských a nových mierových
hnutí vydali na cestu do Viedne, lebo prišli k presvedčeniu,
že len spolupráca všetkých mierových síl môže a musí zme
niť ten šialený kurz zbrojenia, ktorý sa rozbiehal celým
svetom. Len táto spolupráca môže zabezpečiť svetu vytúže
ný mier.
Rozhodnutie zvolať všetky mierové sily sveta dozrelo v
Berlíne v dňoch 1.—6. júla 1952, kde Svetová rada mieru
odhlasovala na základe mnohých prejavov zástupcov všet
kých týchto síl Výzvu k zvolaniu Kongresu národov za mier.
Vystúpilo tu 120 rečníkov z celého sveta a všetci prítomní
členovia Svetovej rady mieru odhlasovali rezolúciu na zvo
lanie tohto kongresu. Za našu krajinu vystúpili traja rečníci.
Mám všetky prejavy zozbierané vo svojom osobnom archí
ve. Ich samotné štúdium by stačilo na vydanie osobitnej
knihy, aby dnešná generácia mohla porovnať _ vtedajšiu a
dnešnú svetovú situáciu, zistiť ako rovnako zmýšľali vtedaj
ší a dnešní ľudia zapálení za mier a ich národy, akých ne
priateľov mal mier vtedy a má aj dnes a ako vojnoví pod
paľači začali už vtedy šialené zbrojenie, ktoré dnes dosiahlo
takých obrovitých a nekontrolovateľných rozmerov. Ale za
sa ako volanie po mieri ako kvapky z mnohých prameňov,
potokov a riek vzrastali na mohutnú veľrieku, ktorá sa aj
dnes valí svetom, aby potopila a vytopila zo sveta vojnu
aj s tými, ktorí na ňu sa vtedy zaprisahali a dnes ňou stoj
čo stoj chcú zaplaviť všetky národy, ktoré chcú žiť, ba p o
topiť celú našu matku Zem do ničoty, aby sa vyparila pod
údermi nahromadených zbraní v arzenáloch sveta.
Úvodom len tri ukážky z týchto mnohých rečí, pripravu
júcich Svetový kongres národov vo Viedni na december
1952. Zástupca ZSSR A. Kornejčuk poukázal na farizejskú
tvár imperialistického sveta, ktorý je pod tlakom mierové
ho sveta nútený maskovať svoje vojnové ciele mierovými
rečami. Ukázal na dvojtvárnosť amerických politikov, ktorí
už tiež hovoria mierovou rečou, ale pripravujú atómovú
vojnu a stavajú sa v OSN proti založeniu komisie pre od
zbrojenie. Poukazuje na stúpanie počtu ľudí zaangažovaných
do prípravy vojny a navrhuje, aby národy žiadali:

— zníženie na tretinu až polovicu všetky vojnové pros
triedky všetkých typov,
— zákaz všetkých zbraní hromadného ničenia,
— ustanovenie inštitúcie na kontrolu odzbrojenia na zá
klade rovnakého zastúpenia.
Končil svoju reč: „Volám všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa
aktívne zúčastnili na príprave kongresu. S novými silami,
s vrúcnou vierou v nepremožiteľnú silu mieru urobíme všet
ko, aby sa náš tretí mierový kongres stal veľkou udalos
ťou v živote národov." Vraví ďalej, že Truman, aby ospra
vedlnil svoje rozhodnutie o kórejskej vojne, sa odvoláva na
mienku celého amerického ľudu, čo je falošné, lebo všade
sa utvárajú skupiny ľudí, ktorí sa vyjadrujú proti Trumanovej vojnovej politike. Hovorí o Trumanovej „bande" a
potom sa pýta: Prečo mierová nálada drobných ľudí neutvorila oveľa mocnejšie mierové hnutie? Odpovedá: „Po
prvé preto, lebo vedúci mierového hnutia nemali dosť od
vahy vybudovať spoločný mierový front. Ale aj tak miero
vá nálada obyvateľov zeme je mocná opora mieru. A po
druhé: Musíme rátať s masovou lžou a propagandou, ktorá
zvádza americký ľud, šliape podstatné základné slobody
a zúrivo potlačuje každý slobodný mierový prejav stúpen
cov mieru."
Len si láskavo tieto mienky zrovnajte s dnešnou situáciou,
pri malej zmene tu spomínaného mena nepriateľa mieru a
umocnite toto všetko, čo za tých tridsať rokov vykonala
vojnová propaganda za tie miliardy, ktoré administratíva
dnešného „Trumana" hádže do falošnej a lživej propagandy
pri ukracovaní miliónov voličov v ich sociálnych, zdravot
ných, kultúrnych a iných humanitných prostriedkov.
Katolícky kňaz abbé Boulier pripomenul, že Organizácia
spojených národov na svojom šiestom zasadaní v Paríži, aj
napriek protestu anglosaských delegátov, utvorila komisiu
pre odzbrojenie a nakoniec odhalil americkú teóriu nepria
mej agresie tým, že všade na svete pod zámienkou, že sa
rozvíja komunistické hnutie, chcú dokázať, že toto ohrozuje
ich základné životné záujmy. Týmto si Amerika otvára brá
ny pre všetky útoky proti národnej nezávislosti krajín, šlia
pe a neuznáva základné zásady medzinárodného práva.
Spisovateľ Iľja Erenburg povedal vo svojej reči plnej dô
vtipu toto: „Aby sa odvrátilo nebezpečenstvo vojny, treba
si zasadnúť k spoločnému stolu, diskutovať a dosiahnuť do
hodu. Sovietsky ľud chce uzavrieť mier s Amerikou takou,
aká je, s Amerikou pokrokovou, s republikánmi aj demo
kratmi. Chce mier so všetkými americkými demokratmi aj
s americkými kapitalistami. Chce mier nielen s priateľmi,
ale aj s nepriateľmi. Chce mier, nie pretože sa bojí, ale pre
tože je veľkodušný."
Americký spisovateľ Howard z amerického žalára, v kto
rom bol spolu s inými americkými občanmi zavretý, lebo
sa vyjadril v prospech mieru, poslal svoj prejav natočený
na gramofónovej doske. Vo svojom prejave hovorí, že veľ
ká väčšina amerického ľudu sú dobrí ľudia a chcú žiť v
mieri.
Po takejto výmene pravdivých mienok šľachetných stú
pencov mieru v Berlíne bola odhlasovaná rezolúcia o zvo
laní Kongresu národov do Viedne. Rezolúcia sa končí: „Z í
de sa Kongres národov zo spoločne zvážených pohnútok ľu
dí všetkých tendencií a zoskupení, ktorí chcú odzbrojenie,
bezpečnosť a národnú nezávislosť, alo aj slobodnú voľbu
spôsobu svojho života, aký im vyhovuje a žiadajú medzi
národné uvoľnenie. Mier môže byť zachránený, mier musí
byt zachránený!
Viedeň. . .
Do nej na 50 kilometrov od Bratislavy hore Dunajom pred
12. decembrom 1952 prúdila zo všetkých končín sveta vzduš
nými cestami, po Dunaji, po železničných koľajniciach a au
tomobilových cestách rozhodná vôľa všetkých národov sve
ta. Nie je možno do jedného článku zhrnúť všetko, čo sa
povedalo a udialo v dňoch 12. — 18. decembra vo Viedni.
Listujem v bulletine, ktorý vedenie kongresu v tie dni vy
dávalo s textami rečníkov a bohatými ilustráciami prítom
ných delegátov a ich skupín zídenych vo viedenskom Konzerthause — Dome koncertov. Prvé číslo tohto bulletinu
má na prvej strane prvého čísla palcový nadpis: „Dnes sa
otvára kongres" spolu s rezolúciou už spomínaného zasada
nia SRM v Berlíne, s obrázkami prichádzajúcich vlakov s
delegátmi, s ich vzájomným objímaním sa. Na poslednej
strane je perokresba viedenského Domu koncertov. V ďal
ších číslách (2. — 8.) defilujú pred nami osobnosti z celého
mierového sveta — účastníci kongresu.
V
druhom čísle je návrh generálneho tajomníka SRM
Jeana Lafitta na voľbu 150-členného predsedníctva kongre
su, ktorý bol jednohlasne zvolený. Nie je možné všetky me

ná spomínať a ich reči reprodukovať. Obmedzím sa len na
zásadný úvodný prejav predsedu kongresu, prejav Fréderica Joliota Curieho, ktorý bol celý uverejnený v 2. čísle
bulletinu. Prejav sa končí tout<^ myšlienkou: „Keď sa vrá
time do svojich vlastí, rozhodnutí pokračovať v našej mie
rovej činnosti, budeme hlavne vysvetľovať, čo naši občania
nevedia alebo zle vedia. Lebo často nevedomosť je matkou
nedôvery a nenávisti. Správna znalosť vecí vedie k brat
stvu, pravde a k svetlu."
Z týchto slov vidíme, že hlavným cierom kongresu bolo
povedať všetkým ľuďom pravdu. Členov kongresu privítal
skromný viedenský evanjelický pastor Kock, ktorému Joliot Curie poďakoval za jeho „citové a krásne" privítacie
slová. Vari celá dlhá reč je v jadre zhrnutá v jednom odstavci jeho úvodu:
„Celý prúd zbrojenia sa rozmáha tak, že ruinuje hospo
dárstvo, brzdí ľudský pokrok, čo zvyšuje riziko vojny. Pod
zámienkou bezpečnosti sa uzatvárajú pakty, zmluvy a doho
dy, ktoré väčšinou nemajú nijaký výsledok, naopak, zvyšu
jú nebezpečenstvo vojny. Pod tou istou zámienkou sa stále
ohrozuje národná nezávislosť a demokratické slobody. Stu
dená vojna pokračuje so všetkými zbraňami osočovania.
Niektorým ľuďom sa podarilo sfanatizovať obyvateľstvo a
pod zámienkou križiackeho ťaženia v mene akéhosi božské
ho poslania pripraviť ho na najstrašnejšie zabíjanie. Nedô
vera a nenávisť vo svete rastie a nesie so sebou nebezpe
čenstvo, že zúfalí a rozhorčení ľudia z tohto všetkého pri
chádzajú k záveru, „aby sa toto všetko skončilo násilím" —
ktoré, ako vieme, by nič nevyriešilo, ale všetko zničilo. H os
podárske otázky hrajú v medzinárodnej politike hlavnú úlo
hu. Chcel by som tu upozorniť na otázku surovín. Jej štú
dium pomáha lepšie pochopiť medzinárodnú politiku najmä
USA.
Túto otázku rozvíja vo svojej reči ďalej takto: „Surovi
nová základňa USA poskytuje, podľa prezidentskej komisie
americkej výrobe nedostatok potrebných surovín na splne
nie plánu tejto komisie zvýšiť výrobu na dvojnásobok. Na
príklad naftu, kaučuk, železné a zinkové rudy, magnézium
už doteraz spotrebovali polovicu svetovej produkcie, hoci
majú menej ako 10 % obyvateľstva priemyselných krajín.
V produkcii uránu je územie USA veľmi chudobné a skoro
všetku svoju spotrebu kryjú z dovozu z Konga a Kanady.
Chcem túto úvahu končiť tým, že je, síce chválitebná snaha
zvýšiť výrobu na dvojnásobok, ale treba to dosiahnuť nie
tak, že v ostatných krajinách sa pod zámienkou križiackej
výpravy vyvolá krajná bieda. Pravda je takáto, že ak chce
me ľudstvo zbaviť ničiaceho bremena vojny, treba sa orien
tovať na mier a využiť vedu, ďalej prijať zásadu mierového
spolužitia rozdielnych spoločenských sústav, čo umožní
spravodlivú hospodársku výmenu medzi nimi. Toto jedine
môže zdvojnásobiť výrobu a priniesť bohatstvo nielen pre
USA, ale pre všetky národy sveta."
Tieto slová otvárali oči prítomným delegátom i nám, lebo
ukázali základnú príčinu zvyšovania zbrojenia, ktoré ruinu
je a ničí celú zemeguľu.
Viedenský kongres sa skončil pred 30 rokmi tesne pred
Vianocami. Maďarský časopis „A kereszt" priniesol nie
koľko článkov o tomto kongrese: Večný Betlehem, ďalej
článok o 65 kňazoch, ktorí sa na kongrese zúčastnili. Dnes
už nebohý katolícky kňaz Mikuláš Beresztóci vtedy napísal:
„Vo Varšave aj vo Viedni sa v spravodlivých ľuďoch, hľa
dajúcich mier ozval Betlehem." Tieto slová vo veriacom
človeku vyvolávajú dogmu nášho spasenia a v neveriacom
príkaz prirodzeného zákona, čo dáva lásku človeka k člo
veku.
K tomuto kongresu sa vrátime aj na budúci rok. Tera?
nech stačí citovať posledný odsek jeho výzvy k národom:
„Národy chcú žiť v mieri, bez ohľadu na to, aký je ich re
žim a ich najvyšší ideál. Vojnu nenávidia všetky národy a
vojna vrhá svoj tieň na všetky kolísky. Je v moci národov
zmeniť beh udalostí a vrátiť ľuďom dôveru v pokojný zaj
trajšok."
Kronikár
ŔECKOKATOLICKÉ VÁNOČNÍ HRY
Ješté ve tŕicátých letech tohoto století byly v nékterých ŕeckokatolických regionech poŕádány obchúzky s lidovými vánočními hrami. Nejčastčji to bývalo 26. prosince, podie
ŕeckokatolického kalendáre, v den zasvécený Matce Boží.
Již časne ráno klepaly na dvere chalúp „partyje" — obyčejné osmi — kolednikú, prevlečených za pastýŕe, sv. Josefa, krále Herodesa, Žida Moška a vojsko.
Prolog:
Pastýŕi (stojící v prítmí gánku): Slobidno koljadovaty?
Hospodár: Slobidno!

I. akt:
Pastýŕi (zpívají): Novaja radisť svitu sja zjavyla — prečis
tá Déva syna porodyla. — Vo Viflejemi misti duže rá
no — vítaty Pana pastyrjam kazano.
1. pastýf: Znaješ šo, braté? My uže dosta napasli vivci, teper ljažmo spati.
2. pastýŕ: Ljažmo, ljažmo . . . (ulehají na zem).
(Na scénu vstupuje sv. Josef)
Sv. Josef (zpívá): Oj, spite, braťa, spite, ničo neslišite —
ide Josif sivobradec; anheli sja rozbuždajuť, Roždestvo
spivajuť.
(Pastýŕi se pribouzejí)
Pastýŕi (zpívají): Sláva tobi milyj Bože za tvoje Roždestvo!
1. pastýŕ: A Josife, chto Isusa kolisav?
Josef: Já, Josif, já, Josif.
2. pastýŕ: A Josife, chto Isusa porodyl?
Sv. Josef: Marija, Marija.
1. pastýŕ: A Josife, chto Isusa choťiv sťatý?
Sv. Josef: Krulj Irod, krulj Irod!
II. akt:
(Na scénu vstupuje Herodes provázený dvéma vojáky)
Herodes: Já jsem presvitlyj korolj, kotrij maju koroljovati,
na ves svit panovaty.
1. pastýŕ: Nepravda presvitlyj korolju, nam prijšla taka no
vina, ščo narodylasja taka dityna, kotra maje koroljo
vati, na ves svit panovaty.
Herodes: Ach, sy to bajka, sy to pravda, zakličte meňi Moš
ka rabyna.
(Vojáci pŕivádéjí Moška)
Herodes: Skaži meňi de sa Boh národyv!
Mošek (pŕedstírá, že nerozumel): Spravedlivyj boh narodyvsja na oraneci, na kopaneci, kde moje Sure kopalo taj
meňi dalo.
Herodes (uderí Moška taseným mecem): Mošku, skaži meni,
kde sja narodyv Hospod' Boh!
Mošek (jakoby se náhle upamatoval): Aha, aha! U misti
Viflejemi.
Herodes (naŕizuje vojákúm): Vy moji katuni yďit do mista
Viflejema dvolitny ďity stynaty, taj prinesiť i korunu
moho syna!
Pastýŕi (zpívají): Irod lukavyj z toho zasmutyvsja — ščo
to car predvičnyj na svit narodyvsja. — Kazav žovníram usjudy šukaty — vpeň otročata dvoľitňi stynaty.
III. akt:
(Na scénu se vracejí vojáci)
Voják: My buly v misti Viflejemi, dvolitny ďity stynali, íaj
prinesli kotonu tvoho syna.
Herores: Já jem presvitlyj car, kotrij maju carovati!
(Na scénu vpadne čert, uchopí Herodesa a odvleče ho
pryč.)
Pastýŕi (zpívají): A Josif starec Mariju pijmaje — i do Jehyptu z Christom ubihaje. — Nechajže Irod vično pohybaje — naš Car rodženyj vsich nas potišaje. — My
nyňi s Nym mylo veselimsja — roždestvu Jeho, nizko
poklonímsja. — Ščoby nam zvolyv ščaslyvyj vik daty —
a po smerty s Nym v nebi carstvuvaty.
Epilóg:
Pastýŕi: Vinčujemo Vas česnij gazdo ščestim, zdorovljem,
taj iz Vašovoj gazdinečkou, taj z vašim čadom. iz chorošim tobi rodom, iz presvjatym pánom Bohom sesi
svjatki svjatkovati, išče najkrasšich dočekati na mnohá
ljita. Mnohaja ljita, ljita mnohaja, ljita vo zdraviji, vo
spaseiiiji, na mnohaja ljita.
— náŕ —
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BISKUP ANDREJ BAČINSKÝ
(Pokračovanie)
Keď sa biskup Andrej Bačinský vrátil z Viedne, začal
s reorganizáciou eparchie. Najprv ponavštevoval farnosti,
aby poznal ich stav a potreby. Ihneď spozoroval, že chrá
my sú biedne, farári nemajú žiadne pozemky, veriaci sú pod
daní a tak farári nemajú žiaden príjem na živobytie. Hoci
ešte za .čias biskupa Jozefa Dekamelisa cisár Leopold roku
1692 prikázal zo štátnych a zemepánskych pozemkov vyde
liť stavebné pozemky pre farský byt, hoci uvedený príkaz
potvrdil aj cisár Karol VI., za čias biskupa Juraja Gennadija Bizancia tieto príkazy neboli rešpektované a naše far
nosti ostávali nemajetné, nemali ani stavebné pozemky na
budovu farskej budovy.
Cisárovná Mária Terézia videla potreby biskupstva, preto
1. 3. 1775 pridelila pre mukačevského biskupa jezuitský
chrám v Užhorode, ktorý mal'slúžiť za biskupský katedrál(Pokračovanie na 15. str.)

(Pokračovanie z 1. str.)

slovách o sv. Jozefovi je povedané všetko, čo Svätý Duch považo
val za dôležité nám vedieť. Hoci niektorí teológovia sa snažili od
haliť zo života sv. Jozefa viac, ako píše Sväté písmo, ich stanoviská
sú len domnienkami, a vhodné sú len ako zbožné čítanie. Všetko,
čo o sv. Jozefovi máme vedieť, v tých málo riadkoch Svätého písma
je. Pozrime sa:
Sv. Jozef bol rodom z Betlehema, z rodu Dávidovho, to znamená
z rodu kráľa Dávida, ktorého otec Isai býval v Betleheme (1. Kr.
16). Teda sv. Jozef bol jedným z potomkov kráľov Izraela, ale bol
už veľmi chudobný. To, že Jozef bol z rodu kráľa Dávida, vieme
iste z toho, že neskoršie ho anjel oslovil: „Jozef, syn Dávidov!"
(Mt 1, 20). (Sväté písmo však ukazuje aj na to, že Panna Mária tiež
pochádzala z toho istého Dávidovho rodu).
Z Betlehema sa Jozef presťahoval do Nazaretu, (pravdepodobne
preto, aby si našiel prácu a zarobil si na živobytie).
Svätý Jozef sa objavuje v udalostiach, ktoré o ňom Evanjeliá za
znamenávajú, už. ako zrelý muž. Bol nazaretským tesárom. Preto
áj Ježiša zvali synom tesára: „Odkiaľže má tento svoju múdroáť? ..
Či nie je to (len) syn tesárov?" (Mt 13, 54). To znamená, že sv. Jozef
si zarábal tesárskym remeslom. A Nazaret bol iba skromnou dedin
kou, a to poukazuje na to, že z tesárčiny si Jozef zarobil len toľko,
aby mohol skromne žiť sám a neskoršie so Svätou rodinou.
V
Nazarete sa zasnúbil s dievčaťom Máriou, to znamená, že to
dievča Mária sa stala jeho snúbenicou, čo podľa židovského zvyku
sa považovalo za manželstvo, len zasnúbení do roka nežili spolu.
Po zasnúbení aj Sväté písmo označuje Máriu za manželku Jozefovu
už pred svadbou. Keď neskoršie Jozef váhal Máriu vziať k sebe,
mať s ňou svadbu, zjavil sa mu anjel a povedal: „Jozef, syn Dávi
dov, neboj sa vziať k sebe svoju manželku Máriu" (Mt 1, 20).
Nevieme, koľko rokov mohol mať svätý Jozef, keď sa zasnúbil s
Pannou Máriou. Svätí Otcovia tvrdia, že Jozef bol už v pokročilom
veku, ba až starec, preto tak je aj vyobrazovaný na ikonách. (Mien
ka, že Jozef bol v najlepších rokoch cca 25, keď sa zasnúbil — je
niektorých terajších ctiteľov sv. Jozefa, ktorá však nemá žiaden
podklad ani v Svätom písme, ani v tradícii).
Sväté písmo hovorí, že Panna Mária bola už zasnúbená so svä
tým Jozefom, keď jej archanjel Gabriel zvestoval, že sa stane Božou
Matkou (Lk 1, 27). Avšak tajomstvo vtelenia Syna Božieho malo
ostať pred ľuďmi naskrze skryté. Nevedel o ničom ani Jozef. Keď
ešte boli zasnúbení, Jozef spozoroval, že dievča Mária je v druhom
stave. Pretože spolu nežili, chcel ju prepustiť, to znamená dať jej
rozvodný list. Sväté písmo hovorí, že Jozef chcel Máriu „prepustiť
tajne" (Mt 1, 19): „Jej muž Jozef, pretože bol spravodlivý, a nechcel
ju vystaviť potupe, zaumienil si prepustiť ju tajne". Avšak prv, ako
by bol mohol Jozef uskutočniť svoj plán, opustiť Máriu, poslal k ne
mu Boh anjela, ktorý mu vyjavil tajomstvo vtelenia. Sväté písmo
toto všetko takto podáva.- „Keď sa však (Jozef) zapodieval týmto
svojím úmyslom (Máriu tajne prepustiť), hľa, anjel Pána zjavil sa
mu vo sne a prehovoril: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si k
sebe Máriu, svoju ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Sväté
ho. Porodí Syna a ty mu dáš meno Ježiš, to jest Vysloboditeľ, lebo
on vyslobodí ľud svoj z hriechov." (Mt 1, 20, 21). Sväté písmo ešte
dodáva: „Jozef urobil, ako mu kázal anjel Pána a vzal si svoju man
želku k sebe" (Mt 1, 25).
Tu je pred nami odkryté tajomstvo a Boží plán: Jozef, nazaretský
tesár, ženích Panny Márie, bude pred zákonom Ježišovým otcom,
ochráni tým česť Panny Márie a bude sa starať o Ňu a malého Je
žiša. Toto bolo hlavným cieľom a príčinou manželstva sv. Jozefa
s Pannou Máriou. Možno si domyslieť, koľko by bola trpela Panna
Mária od ľudí, keby nebolo Jozefa. Mária by sa nebola mohla odvo
lávať na tajomstvo zvestovania. Svet by jej nebol veril. A aj podľa
vôle Božej malo toto tajomstvo ostať ešte skryté pred verejnosťou.
Teda Mária by sa naň ani len nebola mohla odvolávať. A aj Ježišovi
by bolo bývalo ťažko verejne účinkovať, keby mu boli mohli vyčítať
nezákonitý pôvod. Takto však bol Jozef pred svetom a zákonom
Máriiným manželom a Ježišovým otcom. Česť a dobré meno Márie

(Pokračovanie z 1. str.)
cez rozvodnenú rieku. Práve upros
tred riekY sa pokazil povoz a ona
musela vystúpiť do studenej vody.
Pri tom si ešte udrela nohu o ka
meň. Bola ešte k tomu aj chorá.
Vzdychla si pritom: „Pane, ešte aj to
to?" Vnútorným hlasom jej Pán od 
povedal: „Áno, ešte aj toto! Lebo tak
nakladám so svojimi''. Nato Terézia
odpovedala: „Preto ich máš tak má
lo."
Naozaj, pekná myšlienka pre naše
poučenie. . . Ľudia neradi trpia. A
často aj kresťania. . . A ak máme sla
bú vieru v Božiu prozreteľnosť —
ktorá dopúšťa, ale nikdy neopúšťa —
azda aj odpadneme. Nechápeme Bo
žie cesty v našom živote.
Sv. Ignác z LoyolY ešte i na smr
teľnej posteli sa modlil za svoju re
hoľu, aby nemala pokoja, aby stále
bola nepriateľmi znepokojovaná. . .
Tak súdil svätý muž, že trápenia sú
potrebné k čnostnému životu.
Život človeka — to nie sú len via
nočné sviatky, stromček, darčeky, bo
hatší stôl — ale i bežný, každodenný
život so všetkými problémami, boles
ťami a ťažkosťami, o ktorých často
nevie ani náš najbližší, iba Boh a
my. Bez nich by nebol život živo
tom . . . Čo by sme napr. vedeli o lás
ke, keby sme nevedeli jeden druhé
mu odpúšťať.
Učme sa teda od Márie s vierou
prijímať každý údel nášho života. Mu
síme i my, podobne ako ona — za
chovať tieto veci a premýšľať o nich
vo svojom srdci (Lk 2, 19). Aby sme
sa skrze ochotné prijatie Božej vôle
a vieru stali dobrými Božími dietkami.
František Dancák
SLOVÁ NAŠEJ MATKY
13. „Synu, čo si nám to tak urobil?
Hľa, tvoj otec a ja
s úzkosťou sme ťa hľadali r
(Lk 2, 48)
Sv. Jozef a Panna Mária chodieva
li každý rok do Jeruzalema na veľ
konočné sviatky. Keď mal Ježiš dva
násť rokov, zobrali aj jeho so sebou.
Po skončení obradov vracali sa do
mov. Keď prešli jeden deň cesty, spo
zorovali, že ho niet v sprievode. Ich
láska sa zachvela úzkosťou. Hľadali
ho medzi príbuznými a známymi. Ne
našli ho. Vrátili sa do Jeruzalema a
našli ho v chráme ako sedí medzi uči
teľmi Zákona, ktorí „žasli nad rozum
nosťou a jeho odpoveďami* (Lk 2,
47). Zdalo sa im preto, že bude na
mieste, ak ho upozornia vyčítavou
otázkou: „Synu, čo si nám to tak uro
bil? Hľa, tvoj otec a ja s úzkosťou
sme ťa hľadali' (Lk 2, 48).
V
týchto slovách Panny Márie sa
javí viac rodičovská láska ako výčit
k a . . . Tá láska rodičovská je toľko
krát ospevovaná a obdivovaná u
všetkých národov, trasúcich sa nad
osudmi svojich detí. A nie vždy sa
končí táto starostlivá láska nájdením
dieťaťa, ako v prípade Jozefa a Má
rie. Slová „Synu, čo si nám to uro
b il' — sú neraz s bolesťou srdca vy
slovené nad osudom nejedného syna či
dcéry.
Po pretancovanej noci prišiel syn
domov. Prekvapený videl horieť v
obytnej izbe svetlo. Vari sa otcovi
čosi stalo? Ticho, tichučko išiel k

dverám. Tie boli pootvorené. A to, čo
tam videl a počul, otriaslo ním ako
horúca vlna. Zalomcovalo celým jeho
vnútrom. Matka kľačala na zemi pred
Bohom a bojovala o dušu svojho sy
na.
— Nikdy nezabudnem na ten o b 
raz, nikdy! Ako ticho som vošiel, tak
ticho som aj vyšiel. Najradšej by som
ušiel kdesi do samoty lesa. Až do rá
na som bojoval so svojim zlým sve
domím. Stále som chcel utiecť pred
B ohom . . . Ale slová modlitby' mojej
matky, ktoré som počul z jej úst, pre
nikali moju dušu ako meč: „Pane, vy
tri moje meno z knihy života — ale
zachráň mi môjho syna!"
— Nakoniec som sa vrhol na ko
lená a odovzdal som sa Bohu na mi
losť a nemilosť — na celý život.
Zmocnila sa má istota odpustenia
hriechov. Pokoj a radosť sa náhle
zmocnili môjho srdca.
I sv. Augustín, veľký cirkevný uči
teľ, sa priznal, že najviac zo všetké
ho v jeho živote ho boleli matkine
slzy. „Plakala som dni a noci pre te
ba, syn môj”, — písala matka Moni
ka ľahkomyseľnému Augustínovi. —
„Plakala som a v každej slze som
ukrývala veľkú bolesť materinského
srd ca. . . Ty si sa musel zmeniť, to
ani inak nemohlo byť. Tie slzy, synu,
tie ta museli priviesť k materinské
mu srdcu'.
Synu, dcéra, čo ste nám to urobiti?
S akou úzkosťou a starostlivosťou
triasli sme sa nad vaším životom —
vydralo sa už neraz z úst nejedného
otca a matky.
Poznal som mladého študenta, kto
rého po viacnásobnom napomínaní
poslali z gymnázia domov, aby sä
viac do školy už nevrátil. Starosť ro
dičov i snaha učiteľov tu bola már
n a .. . Rodičia plakali ako malé dét i . . . „Synu, čo si nám to urobil?”
Vážme si túto starostlivú lásku na
šich rodičov — často nepochopenú,
neodmenenú. . . Na jednom cintoríne,
na kríži nad hrobom rodičov, sú vy
ryté slová: „Nech nikdy nezabudneme,
začo sme vám vďační — vašich se
dem detí".
Nezabudol niekto z nás na túto
vďačnosť? Naši starostliví rodičia si
to naozaj zaslúžia!
František Dancák

a samého Ježiša bolo zachránené pred svetom. Okrem toho Panna
Mária a Ježiš potrebovali ochrancu a živiteľa.
Potom sa ešte sv. Jozef v Svätom písme spomína ako šiel s Pan
nou Máriou do Betlehema zapísať sa, spomína sa pri narodení Je
žiša, pri obrade očisťovania v jeruzalemskom chráme, a potom: „An
jel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi a vyzval ho: „Vstaň, vezmi dieťa
a jeho matku a uteč do Egypta. A zostaň tam, až pokým ti nepoviem,
lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmámil" (Mt 2, 13).
Jozef s Pannou Máriou a malým Ježišom uteká do Egypta, vracia
sa z Egypta po rokoch do Nazaretu: „I zostal Jozef v Egypte až do
Herodesovej smrti. Keď Herodes umrel, hla zjavil sa anjel Pána vo
sne Jozefovi v Egypte a vyzval ho: — Vstaň, vezmi dieťa i jeho mat
ku a vráť sa do krajiny izraelskej, lebo pomreli tí, čo číhali dieťaťu
na život" (Mt 2, 15, 19 — 20).
Potom sa už vo Svätom písme sv. Jozef spomína len raz: keď Je
žiš bol dvanásťročný a celá Svätá rodina odišla do Jeruzalema na
púť. Evanjelium po jeruzalemskej púti s 12-ročným Ježišom už ne
spomína Jozefa. Sv. Justín, filozof a mučeník (+166), ktorý pochá
dzal z Palestíny, spomína, že v práci Jozefovi, keď vyrábal jarmá
a drevené pluhy, pomáhal Ježiš.
Kedy sv. Jozef zomrel, nevieme. V Evanjeliách niet o tom zmien
ky. A to už my dodávame, že jeho smrť bola svätá, lebo vydýchol
svoju dušu, keď pri ňom stáli Ježiš a Panna Mária.
Ešte niekoľko riadkov o úcte sv. Jozefa. Niekoľko storočí o úcte
sv. Jozefa sa nik nezmieňuje. Avšak východná Cirkev skoro ustano
vuje jeho pamiatku ako sviatok na prvú nedeľu po Ježišovom Na
rodení. Takto úcta sv. Jozefa ide u nás už od čias sv. Otcov IV.
stor.).
V západnom obrade úcta sv. Jozefa sa začína až v 12. — 13. sto
ročí, keď jednotlivé rehole si ho vybrali za ochrancu. Veľkými pro
pagátormi úcty sv. Jozefa boli sv. Bernard (Ť1153), a sv. František
Assiský (*1224), po nich karmelitáni, františkáni a dominikáni, ďalej
svätá Terézia Avilská (+1582) a potom nastali až preteky v horli
vom uctievaní sv. Jozefa a v šírení jeho úct y. . . Všade, kde rehole
účinkovali, sa usilovali postaviť oltár, prípadne chrám alebo kapln
ku, zasvätenú sv. Jozefovi.
V západnom obrade pamiatka — sviatok sv. Jozefa je 19. mar
ca (pápež Urban VIII.) a pápež Pius IX. dekrétom z 8. decembra
1870 ustanovil sv. Jozefa za patróna katolíckej Cirkvi a zaviedol
sviatok ako Slávnosť sv. Jozefa (19. marca). Patrónom gréckokato
líckej Cirkvi je sv. Mikuláš, preto jeho ikona je v každom našom
ohráme na ikonostase). Pápež Pius XII. zaviedol nový sviatok —
sviatok Jozefa Robotníka a prikázal ho sláviť 1. mája. Tento deň
robotníci na celom svete považujú za svoj sviatok práce. Tým Pius
XII. slávnostne ustanovil nazaretského tesára za nebeského ochran
cu a za vzor všetkých pracujúcich.

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
# Svätý Otec Ján Pavol n . potvrdil
voľbu nového patriarchu arménskej
katolíckej cirkvi Jána Petra XVIII.
Kaspariana. Voľba sa konala na syno
de tejto s Rímom zjednotenej cirkvi.
Nový patriarcha sa stal nástupcom
Petra XVII. Hemaiagha Ghedighiana,
ktorý pre vysoký vek t. r. v máji odi
šiel na dôchodok. Patriarcha Kasparian má 55 rokov, cirkevné právo štu
doval v Ríme a pred svojou voľbou do
tejto funkcie bol od roku 1972 arci
biskupom Bagdadu.
#
Kolínsky arcibiskup kardinál Joseph Hôffner povedal pri biskupskej
vysviacke nového limburského bisku
pa dr. Franza Kamphansa, že chudob
ní nie sú len tí, čo nemajú jedlo a ša
ty, ale aj ti, čo sa im nedostáva lásky.
Dnes sa vo veľkom opakuje na mno
hých miestach príbeh, ktorý sa stal na
ceste z Jeruzalema do Jeŕicha a mno
hí sú podobní nevšímavému starozá
konnému kňazovi a levitovi.

A čo hovorí tento svätec k nám?
Vetľmi sa mýlia tí, ktorí hovoria, že Sväté písmo píše o sv. Joze
fovi veľmi málo. Sväté písmo píše veľmi veľa aj jedným slovom,
nemusia to byť celé stránky. A to, čo je pre nás dôležité a prispeje
k našej spáse, to Sväté písmo o sv. Jozefovi píše, totiž hovorí
o ňom nám Pozrime sa:
1.
Bol to muž „spravodlivý", — píše Sväté písmo, — po cirkev
noslovanský to znie presnejšie „pravedný". Spravodlivý — tu ne
znamená len jednu cnosť, toho, ktorý sa drží pravdy, ale zn. „pre
vodný" — to zn. je ozdobený všetkými cnosťami. A keď o niekom
to píše Sväté písmo, je to veľmi veľké, najväčšie vyznamenanie vy
hlásené Svätým Duchom. Teda nech meno sv. Jozefa nám pripomí
na, aby sme sa i my snažili byť spravodlivými — „pravednými", aby
sme si nadobúdali cnosti a nimi svietili pred ľuďmi, aby si aj iní brali
od nás príklad a chválili Boha: „Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý
je na nebesiach" (Mt 5, 16). „Tento nebeský pomocník rád a veľmi
zjavne pomáha duševne napredovať tým, čo sa odovzdajú do jeho
ochrany" — sv. Terézia Veľká.

2. Meno sv. Jozefa je neodlučné od mena Svätá rodina. Svätá ro
dina sú to — sv. Jozef, Panna Mária a Ježiš. Sám Pán Boh vyvolil
sv. Jozefa za ochrancu tejto rodiny. Túto prácu mu určil Boh. Keď
sv. Jozef bol strážcom Svätej rodiny, tým viac bude strážcom našich
rodín. Zverme pod jeho ochranu naše rodiny. Svätá rodina má byť
vzorom všetkých rodín: zo všetkých síl a nadovšetko milovať a slú
žiť Bohu. Takto naše rodiny budú naozaj prekvitať, budú mať do
časný blahobyt a zaistia večnú spásu vlastnú a detí. Otec a matka
majú naučiť svoje deti milovať Boha, chváliť ho vrúcnou modlitbou,
oslavovať ho bohoslužbou, poznať náboženské pravdy a podľa nich
žiť. To je cesta detí k zemskému šťastiu a aj k večnej spáse. Podľa
vzoru sv. Jozefa majú naši otcovia vniesť ovzdušie lásky k Bohu a
oddanosti k svojim najbližším do našich rodín. Lebo len v takomto
zdravom prostredí môže sa podariť veľké a zodpovedné dielp výcho
vy dietok.
3. V dnešnom svete nemôžeme opomenúť čestnú prácu sv. Jozefa.
Jeho práca nebola nejako zvlášť významnou, nevyžadovala nijaké
umenie. Bolo to len skromné tesárske remeslo. Avšak toto konštato
vanie nám veľmi veľa hovorí: nie to je hlavné pred Bohom, čo ro
bíme a čím sa zamestnávame, ale to, aby tá robota a zamestnanie
bolo čestné, aby sme ho vykonávali svedomito. V čase sv. Jozefa bo
lo iste veľa osobností veľkých, bohatých, významných a možno i blíz
ko stojacich pri Bohu. A predsa nie im zveril Boh svojho Syna a
jeho Matku, ale mozoľnatým rukám v očiach ľudí bezvýznamného
a neučeného remeselníka. Nie na veľkú funkciu, veľký úrad, ktorý
zastávame, pozerá sa Boh, ale na našu čestnú prácu a podľa tej nás
tiež súdi. Práca každého kresťana má byť všestranne čestná. Len tak
oslávi naozaj Boha, získa milosti duši a zaslúži si krásnu večnosť.
4. Sv. Jozef — ochranca. To je pravda. Sám Boh ho vybral za ochrancu
svojho Syna a jeho Matky. Bol blízko pri Ježišovi a veríme, že jeho príhovor
Ježiš i teraz vždy vypočuje. Preto utiekajme sa k sv. Jozefovi. Avšak i tu ne
smieme isť do krajnosti. Niektorí súčasní autori sa opovažujú robiť poradie
svätých, stavajúc sv. Jozefa na rôzne miesta, alebo aj ihneď po Panne Márii.
Božie plány a meradlá nechajme Bohu. Už Ježiš v podobnej otázke napomí
nal apoštolov, že nie je to ich vecou. Nám, hriešnym ľuďom, sa nepatri naše
názory predstavovať ako Božie. Logicky vieme, že sv. Jozef bol spravodlivý,
čestný, milý Bohu, vykonal všetko, čo mu Boh prikázal a iste je významným
aj vo večnom blaženom živote a že Boh jeho prosby vyslyší. A akým veľkým
je pred Bohom, to prenechajme Pánu Bohu.

Keď hovoríme o sv. Jozefovi ako ochrancovi, zvlášť musíme po
ukázať na neho ako na patróna dobrej smrti. Sv. Jozef vydýchol
svoju dušu v náručí Ježiša a Panny Márie. Bola to smrť svätá, veď
pri ňom stáli Ježiš a Panna Mária. Z toho, z tejto udalosti ho i na
zvali patrónom dobrej smrti. A to znamená, že i tu sa môžeme a má
me utiekať k sv. Jozefovi, aby i naša smrť bola dobrá, aby nám vy
prosil milosť, aby sme skonali bez úzkostí, bez strachu a boli zachrá ,
není od nešťastia večnej smrti. Ale dobrú smrť si musíme aj zaslú
žiť svojím dobrým životom. Sv. Jozef sväto zomieral, lebo sväto žil
a pretože sväto žil, boli pri ňom Ježiš a Panna Mária.
Vidíme, koľko veľa hovorí Sväté písmo o sv. Jozefovi, hoci len v niekoľkých
riadkoch a príležitostne. Duch Svätý to považoval za dostačujúce. Pret£ pova
žujeme za celkom nepotrebné zaujímať sa a hlásať svoje stanoviská, či pre
vyšuje sv. Jozef všetkých svätých, či nie, na ktorom mieste je v poradí svä
tých, či je v nebi s telom, či bol vdovcom alebo panicom a pod, — to všetko
je nepodstatné a nič nám z toho Boh nezjavil, pretože k našej spáse to ani nie
je potrebné vedieť.
V
našich časoch niektorí kňazi nášho obradu v horlivosti svojvoľne určili
sviatok sv. Jozefa na druhý deň Narodenia Kristovho, čo nie je ani v západ
nom obrade, namiesto aby oslavovali tohto svätca v deň označený našou Cirk
vou a svätými Otcami, a to patrične a veľkolepo v Cirkvou stanovený deň —
sviatok: Nedeľu sv. Jozefa — prvú nedeľu po Narodení Kristovom. Netreba
byť ani rozumnejším, ale ani horlivejšim od svätých Otcov Cirkví. Oslavujme
sv. Jozefa v deň stanovený Cirkvou, v jeho sviatok, nedeľu po Kristovom Na
rodení. Nemožno a nesluší sa svojvoľne deň sv. Jozefa klásť na druhý deň po
Narodení Kristovom, keď u nás je oslava Panny Márie — slávnosť Presv. Bo
horodičky. Veď na sviatok „soboru" kedysi v našom obrade bol aj sviatok sv.
Štefana prvomučeníka a tento sviatok v 7. storočí preniesli na tretí deň sviatku
Narodenia Kristovho ako samostatný sviatok. Sv. Jozef má u nás svoj sviatok,
vtedy ho máme zvelebovať a on nebude stáť v tieni sviatku Bohorodičky. Na
učme sa to sami, naučme to našich veriacich a vtedy bude skutočná a dôstoj
ná oslava sv. Jozefa* a nestratí sa v tieni sviatku Presvätej Bohorodičky ako
taký, ktorý si veriaci ani nevšimnú. Tieto riadky týmito slovami smerujú
k tomu, aby sme takto pozdvihli úctu k sv. Jozefovi, aby v ňom naši veriaci
našli pomocníka a ochrancu a tiež vzor.

0 „Vlády niektorých štátov hovoria o
pokoji, ale ho nepraktizujú", vyslovila
sa v interview Matka Tereza z Kalka
ty, zakladateľka Zhromaždenia misio
nárok lásky a laureátka Nobelovej
mierovej ceny za rok 1979.
Na tlačovej konferencii v Mexiku
Matka Tereza povedala, že je povin
nosťou vlád ukončiť preteky v zbroje
ní, a obrovské sumy, vynakladané na
nezmyselné zbrojenie, vynaložiť na
zdravotnícku starostlivosť, pomoc hla
dujúcim a na boj s analfabetizmom.
Predstavená misionárok lásky pripo
menula ďalej, že dosiahnuť úplný mier
je zložitá a ťažká úloha vo svete, ovlá
danom vojnami, v ktorých hynú ľu
dia, nepoznajúc ich príčiny ani zmy
sel, ale nie je to úloha nemožná, na
opak, je v ľudských silách.
Matka Tereza v Mexiku navštívila
sestry svojho zhromaždenia, ktoré sa
tam starajú o siroty. Na tlačovej kon
ferencii vyhlásila, že sa do Mexika
ešte vráti, aby sa zúčastnila na II.
medzinárodnom kongrese venovanom
rodine.
# Úcte sv. Maximiliána Kolbeho je
zasvätených 96 kostolov a kaplniek v
rôznych častiach sveta. Okrem toho je
tomuto mučeníkovi kresťanskej lásky
venovaných ešte 36 sociálnych a kul
túrnych inštitúcií a fondov.
# K viacerým tohtoročným jubileám
sa dôstojne radí aj 250. výročie zalo
ženia spoločnosti redemptoristov. Ich
zakladateľ sv. Alfonz Mária de Liguori sprvoti študoval právo, neskor
šie teológiu, ktorú zakončil kňazskou
vysviackou. Roku 1732 založil Kongre
gáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, spo
ločnosť svetských duchovných, ktorí si
predsavzali konať misie medzi pospo
litým ľudom. Pri okrúhlom výročí si
redemptoristi spomínajú na mnohých
vynikajúcich príslušníkov ich kongre
gácie, hlavne na moravského rodáka
Klementa Máriu Hoffbauera. Vyučil sa
za pekára, neskoršie sa stal kňazom a
misionárom. Účinkoval veľmi horlivo
a časť svojho života strávil vo Viedni,
kde si aj vyslúžil prímenie „apoštol
Viedne".
# Svätý Otec prijal na osobitnej au
diencii 34-člennú generálnu kapitulu
rehole baziliánov sv. Jozafáta, ktorá
spolu s generálnym predstaveným protoarchimandritom Izidorom Patrilom
zasadala v Ríme pri príležitosti stého
výročia zreformovania rehole.
# Svätý Otec Ján Pavol n. vymeno
val nedávno dvoch nových administrá
torov ad nutum Sanctae Sedis (t. j.
podriadených priamo Svätej Stolici) v
Litovskej SSR.
Prvým z nich je 62-ročný biskup
Vincentas Sladkevičius, určený pre die
cézu Kaišiadoris, ktorú už vyše 30 ro
kov administroval kapitulný vikár!
Druhým novomenovaným administrá
torom je 56-ročný biskup Antanas Vaicius, určený pre diecézu Telšiai a ne
závislú prelatúru v Klajpede. Obidve
tieto cirkevné územia od smrti bisku
pa Pletkusa r. 1975 administroval kapitulný vikár.
Vincentas Sladkevičius pochádza z
diecézy Kaišiadoris; kňazskú vysviac
ku prijal r. 1944, biskupskú vysviacku
ako kaišiadorský sufragán r. 1957. —
Antanas Vaidus kňazskú vysviacku
prijal r. 1950. Od r. 1975 spravoval
telšiaiskú diecézu ako kapitulný vikár.

V
celej Litovskej SSR je asi 600 far
nosti, v ktorých dušpastiersku prácu
vedie asi 750 kňazov. V Kaunase je
jeden z dvoch katolíckych seminárov
(druhý je v Rige), v ktorých sa na du
chovnú dráhu pripravuje 75 posluchá
čov. V kaunaskom seminári študujú
poslucháči, ktorí sa pripravujú pre
kňazskú službu v diecézach v Litov
skej SSR.
TÚŽBA SIROTY
Jarko bol malý, útly tretiačik. Mal
chudú bledú tvár a bojazlivé oči. Kaž
dý deň sa usiloval urobiť niečo dob
rého: raz pomohol mamičke pri umý
vaní riadu, inokedy plel v záhrade a
zas inokedy ochotne bežal do obcho
du kúpiť, čo mu mamička prikázala.
Odpoludnia stál na autobusovej za
stávke a čakal autobus, ktorým sa
otecko vracal z mesta. Len čo ho zo
čil, tvár sa mu rozžiarila o d radosti
a už sa mu aj pochválil, čo dobrého
urobil. Otecko ho pohladil, šiel s nim
do blízkeho obchodu, kde mu kúpil
cukríky, čokoládu a iné dobroty. Za
vše mu pripomenul, že to nie je
všetko, čo dostal za svoj dobrý sku
tok. Každý sa zapisuje a bude patrič
ne odmenený pod vianočným strom
čekom. Jarko sa usiloval dobre učiť
a pomôcť rodičom, čo len mohoL Čim
väčšmi sa blížili Vianoce, tým bol
horlivejši. Rodičia s úfubou pozerali
na jeho poslušnosť a ochotu. Otecko
bol „pristášom“ z ďalšej flediny. Raz
keď odchádzal do práce, povedal svo
jej manželke:
— Možno z práce zájdem navští
viť svoju matku, dávnejšie som už
tam nebol. Keby som sa odpoludnia
nevrátil, nečakaj ma. Prídem zajtra.
Jarko nevedel, či sa otecko vráti
alebo nie. Šiel mu v ústrety. Čakal
netrpezlivo na zastávke, kým nedo
šiel autobus. Potom pozeral na vychá
dzajúcich, až kým sa dvere nezavreli,
ale márne. Otecko neprišiel. Vrátil sa
domov a oznámil mamičke, že otec
ko sa nevrátil.
— Nič to, zlatý môj, — odvetila
mu mamička — to značí, že šiel k
babičke. Babička ti po ňom niečo
pošle.
Jarko sa potešil mamičkiným slo
vám a horel zvedavosťou, aký darček
dostane od babičky. Večer si spokoj
ne šla spať. Jej deti, Jarko a dcérka
Darinka si už sladko buvinkali. Rá
no, keď vypravovala deti do školy,
zaklopal ktosi na dvere.
— Voľno, — zvolala.
Vošli dvaja chlapi z dediny, ktorí
pracovali v tom istom podniku s jej
manželom a jeden z nich povedal:
— Katka, nezľakni sa.
Ale Katka sa práve preto zľakla a
zbledla.
— Co sa stalo? Úraz, je Jano v
nemocnici? Povedzte chytro!
— Horšie, odpovedal druhý.
Katka uhádla, ale nechcela tomu
uveriť, ani na to myslieť.
— Jano je mŕtvy, — pokračoval
chlap.
— Ako sa to stalo? — zaúpela
Katka a zalomila rukami.
Ráno vošiel do šatne podniku Ja
nov priateľ Jožo a našiel Jana sedieť
pri stole, hlavu mal na stole akoby
bol spal. Jožo bol presvedčený, že

Rímski biskupi — pápeži v prvých troch storočiach
1. SV, PETER (33—67) — syn Jonášov, jeho pflvodné meno bolo Šimon.
Narodil sa v Betsaide, dedinke v susedstve Kafarnanma na pobreží Genezaretského Jazera. Priženil sa do Kafarnauma, kde žil so svojou rodinou a
svokrou. Živil sa rybárstvom. Bol to Človek prostý, neškolený. Kn Kristovi ho
priviedol jeho brat Andrej. Ježiš sa na neho pozrel a povedal: ,,Ty si Šimon,
syn Jánov. Budeš sa však volať Kefas — Peter — Co v preklade znamená
Skala“ (Jn 1, 41—42). (Po arménsky Kéfá, po grécky Petros). Peter ostal učeníkom Ježišovým, apoštolom. A pri Cézarei Filipovej Ježiš povedal Petrovi:
„Ty si Peter (čiže Skala) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pe
kelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od Kráľovstva nebeského: čokoľvek zvia
žeš na zemi, bude zviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bode
rozviazané i na nebi“ (Mt 16, 16—19). A pri Poslednej večeri Ježiš povedal
Petrovi: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pše
nicu. Ale ja som prosil za teba, aby neprestala tvoja viera. A ty, keď sa raz
obrátiš, utvrdzuj svojich bratov“ (Lk 22, 31—32). A po svojom vzkriesení Ježiš
povedal Petrovi: „Pas moje ovce!“ (Jn 21, 17). Týmto ustanovil Petra za naj
vyššieho pastiera svojich oviec — stáda Kristovho. Sv. Hieronym svedči, že
Šimon Peter z) Jeruzalema odišiel do Antiochie a odtiaľ do Rima a tam 25
rokov sedel na stolci biskupskom. V 64. roku sa začalo v Rime prenasledovanie
kresťanov za cisára Neróna. V tom čase apoštol Peter poslal kresťanom dva
listy. Podanie hovorí, že bol v Rime ukrižovaný dole hlavou (na vlastná žia
dosť) v Nerónovom cirkuse pod Vatikánom, a to 29. júna r. 67. Neránov
cirkus stál tam, kde teraz je Svätopeterské námestie a terajšia bazilika sv.
Petra. Apoštol Peter bol pochovaný na cintoríne pri Kornéliove| ceste. Druhý
nástupca Petrov, Klétus, postavil na jeho hrobe pomník. Pri Petrovi pochová
vali aj ostatných rímskych biskupov. Cisár Konštantín Veľký na hrobe apoš
tola Petra postavil svätopeterskfi baziliku, nedovolil porušiť jeho kosti a nad
samým hrobom prikázal postaviť hlavný oltár.
0
Petrovom biskupstve v Ríme svedči list biskupa korintského Dionýza pá
pežovi Soterovi (166—175), Klement Alexandrijský ( t 216), Tertulián (+240),
sv. Irene j (+202), sv. Ignác, biskup antiochijský ( + 107) a potom už je o tom
veľa svedectiev. Tu poznamenávame, že v určitých obdobiach boli takí, ktorí
popierali pobyt a smrť apoštola Petra v Ríme. Dnes táto skutočnosť je vedec
ky dokázaná a nikto túto skutočnosť už nepopiera. — Konštantínova bazilika
nad hrobom sv. Petra pretrvala až do XVI. storočia, keď na jej mieste bola
postavená terajšia bazilika, ktorej hlavný oltár je na mieste pfivodného. Roku
1940 pápež Pius XII. prikázal vykonať pod oltárom archeologickí vykopávky
a bol tam nájdený hrob, v ňom kosti starého, silne stavaného človeka a pri
hrobe grécky nápis „Peter“ . To hrob sv. Petra.
2. SV. LlNUS (67—76) — Petrov nástupca. Za jeho biskupstva skončil sa
movraždou cisár Nero (r. 68), cisárom sa stal Vespazián, ktorého syn Titus
roku 70 potlačil židovské povstanie a 10. augusta r. 70 zhorel jeruzalemský
starozákonný chrám. — Linus bol umučený na rozkaz konzula Saturnina a bol
pochovaný vedľa sv. Petra na vatikánskom svahu. Jeho sviatok sa slávi 23.
septembra v západnom obrade, 5. novembra v našom obrade.
3. SV. KLÉTUS (77—91) zvaný 1 Anaklét. Bol žiakom sv. apoštolov, vynikal
učenosťou a svätosťou života. Riadil Božiu Cirkev za cisárov Vespaziána, Títa
a Domiciána. Za vlády cisára Domiciána nastalo nové prenasledovanie, počas
ktorého zahynul smrťou mučeníka i tento tretí biskup rímsky, sv. Klétus. Po
chovali ho vedľa hrobu sv. Petra. Sám si ho tam pripravil pre seba a ďalších
jeho nástupcov. Jeho sviatok sa slávi 26. apríla.
4. SV. KLEMENT I. (91—97) — osobne poznal apoštolov Petra a Pavla a
prežil strašné doby Nerónavho prenasledovania. Napísal List Korinťanom a
usporiadal tam cirkevné pomery, hoci ešte vtedy žíl apoštol Ján v Efeze. Tento
list b o l. priložený do kníh Svätého písma a bol čítaný na bohoslužbe v nede
ľu. List dáva jasné svedectvo o autorite rímskeho biskupa. Podľa podania bol
cisárom Trajánnm poslaný do vyhnanstva na Krym, kde zomrel ako muče
ník (s priviazanou kotvou na krk bol vhodený do mora). Kresťania jeho telo
pochovali a jeho ostatky cez Veľkú Moravu odniesli sv. Cyril a Metod do
Ríma. Boli uložené do chrámu sv. Klementa vedľa kosti sv. Ignáca Antiochijského. V tomto chráme bol pochovaný aj sv. Cyril v mramorovej rakve. Avšak
hrob sv. Cyrila je neznámy, podľa vedcov je pod dlažbsu chrámu sv. Klementa
a bol by odkrytý až pri vykopávkach. Za biskupstva sv. Klementa cisár dal
priviezť do Ríma Ježišových príbuzných, ale keď videl, že sú to prostí ľudia,
robotníci, nie nebezpeční, pustil ich na slobodu. — Sviatok sv. Klementa I.
je 23. novembra.
5. SV. EVARIST (97—105) — národnosti gréckej. Rím rozdelil na farnosti,
ktoré spravovali kňazi. Tiež údajne nariadil, aby kresťanské manželstvá boli
verejne uzatvárané v chráme, a to na základe apoštolskej tradície. Za jeho
biskupskej služby Cirkev bola prenasledovaná cisárom Trajánom. Piše o tom
jeho miestodržiteľ v Bithýnii Plínius mladší. Vtedy bol umučený sv. Ignác,
biskup antiochijský, ktorého hodili divým zverom v rímskom Koloseu. Vtedy
prelial svoju krv za vieru tiež biskup Evarist. Kresťania ho pochovali v b'skupskej hrobke vo Vatikáne. Jeho sviatok je 26. októbra.
6. SV. ALEXANDER I. (106—115) — bol mladý, ale dncha ušľachtilého. Bol
uväzlnený a umučený. Jeho sviatok je 3. mája. Pochovali ho na Aventíne.
7. SV. SIXTUS I. (116—125) — za jeho biskupskej služby kresťanstvo sa
širiio veľmi úspešne, bolo už v Španielsku, Galii, Germáni!, v Afrike, v Egypte,
v Äzii až nad Eufratom. Bol sťatý a pochovaný v biskupskej hrobke vo Vatiká
ne. Jeho sviatok je 6. apríla.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Stvorenie človeka
Ľudská duša je samostatná bytosť — pravda viery — dogma.
Každý človek tak ako má svoje vlastné telo, tak má aj svoju
vlastnú dušu, a to nesmrteľnú. Dokazuje to Božie zjavenie vo Svä
tom písme: „Pán, Boh, stvoril človeka z hliny zeme a vdýchol do je
ho nozdier dych života a tak sa stal človek živou bytosťou' (Gn 2,
7). „A navráti sa prach do zeme, čím aj bol (predtým) a duch sa na
vráti k Bohu, ktorý ho dal" (Kaz 12, 7).
V každom človekovi je jedna, jeho vlastná duša — toto je pravda
viery — dogma.
Vo Svätom písme je veľa dôkazov tejto pravdy viery. Píše sa vo
Svätom písme, že každý dostane takú odplatu, ktorú si zaslúžil, že
každý človek svoju dušu alebo zachráni alebo zatratí, záleží od toho,
ako žil.
Avšak je na toto aj rozumový dôkaz. Každý z nás je si v e d o m ý
toho, že on je jeden, že je odlišný od iných bytostí, že má svoje telo
a svoju dušu. Je si vedomý toho, že je v ňom činiteľ, ktorý rozhodu
je, myslí, cíti, teda žriedlo všetkej činnosti, — jedna, každému člo
vekovi vlastná, rozumná duša.
Ľudská duša je podstata duchovná, ktorá má rozum a vôľu —
pravda viery — dogma.
Duša je duchovná, to znamená, že nie je hmotou, telom, a že na
hmote nie je závislá ani vo svojom jestvovaní, ani vo svojej činnosti.
Ako duchovná podstata je jednoduchá, neskladá sa z častí, je nede
liteľná a môže jestvovať a byť činná bez tela. Dokiaľ je duša v tele,
užíva telesné orgány, aby jej donášali vonkajšie dojmy. Avšak ozaj
stná duševná činnosť ako myslenie a pod. nepochádza z telesných or
gánov, ale z duše, ktorá má činnosť nezávislú na tele.
Dôkaz: Sväté písmo rozlišuje dušu od tela a ukazuje, že duša
nie je telo: „Lebo dušu zaťažuje telo pominuteľné" (Mudr 9, 15).
Duša nezaniká ani vtedy, keď telo je usmrtené, duša žije ďalej.
Niekto povie: duša ako taká neexistuje. Duša — to je súhrnný
pojem pre isté prejavy života. Teda, nie je to akási jestvujúca činná
sila v človekovi. Duša — to je výmysel. Prejavy, ktoré nazývame
„duševnými", sú výplodom hmoty a mechanicky konajúcich síl.
Čo na to odpovieme? My veríme slovám Svätého písma o duši.
Tým viac, že sám Kristus túto otázku veľmi často pripomínal. „N e
bojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu!" „Otče, do
tvojich rúk porúčam svojho ducha!" (Mt 10, 28; Lk 23, 46).
Avšak my dokazujeme existenciu a duchovnosť duše nielen zo Svä
tého písma, ale aj rozumové.
Duša nie je hmota, ani fyzická sila, ani inštinkt, dušou tiež nie
je mozog. Duša je podstata nehmotná, duchovná.
a)
Duša nemôže byť hmotná. Keby duša bola z hmoty, materiálna,
mohla by vykonávať len materiálne funkcie, nikdy by sa nemohla
pozdvihnúť k činom nehmotným, pretože hmota toto urobiť nemôže.
Keby duša bola podstata hmotná, musela by, ako každá hmota, sa
skladať z častí hmotných. Napr. myšlienku — nemožno deliť ani
merať ako hmotu. Keď už samotnú myšlienku nemožno deliť, vtedy
aj princíp, z ktorého myšlienka vychádza, teda duša, je nedeliteľný.
Teda ľudská duša musí byť nehmotná, jednoduchá.
Nehmotnosť duše vedci-fyziológovia dokazujú ešte takto: Vedci
tvrdia, že naše telo sa- stále obnovuje, a že za sedem rokov obnoví
sa celé naše telo, v našom tele niet ani kúska z toho tela, ktoré sme
mali predtým. Toto je skutočnosť. Keby ľudská duša bola hmotná,
tak ako je hmotné telo, naše vedomie by sa muselo taktiež meniť
a každých sedem rokov sa stať novým. Vtedy by sme si vôbec ne
mohli pripomenúť čas nášho života pred 20— 30 rokmi á tiež by sme
nevedeli to, čo sme sa naučili dávnejšie. A predsa sa pamätáme na
našu mladosť, na udalosti z detstva. Ako to, keď naše detské telo
dávno zmizlo? A ešte potom sa obnovovalo každý siedmy rok. Ba
nielen spomíname, ale cítime aj výčitky. Toto nemožno ináč vysvet
liť ako tým, že je v nás niečo, čo nie je hmotné a čo sa s telom ne
mení, čo sa neobnovuje. Hoci sa telo obnovuje, ono, to niečo, ostá
va stále nezmenené. To je n a š a d u š a , ktorá sa nemení, nezväčšuje, nezmenšuje, ani vtedy, keď telo vyrástlo, keď sa zmenilo ale-

ozaj spí. Chytil ho za vlasy a hovo
rí:
—
Tak ty si tu celú noc spal a do
siaľ si sa nezobudil. Vstávaj!
Chcel mu potriasť hlavou, ale Ja
no sa hýbal celý. Jožo sa zTakol, be
žal k lekárovi, ktorý zistil, že Jano
zomrel ešte večer na infarkt.
Katka nariekala, deti plakali. Malý
Jarko nevedel uveril, že už nemá
otecka. Veď on si nevedel predstaviť
život bez neho.
Bol pohreb. Zišlo sa veľa ľudí z
dediny i jeho spolupracovníkov z
podniku, v ktorom Jano pracoval.
Jarko stál pri rakve uslzený a utrá
pený. So strachom a neistotou poze
ral pred seba. Bál sa budúcností, v
ktorej už neuvidí a nepočuje svojho
otecka.
Keď otecka pochovali, Jarko každý
deň prišiel na cintorín s kytičkou kve
tov k čerstvému hrobu. Položil kvety
na otecka, kľakol si, pomodlil sa, po
tom sa pritúlil ku krížu, plakal a čo
si hovoril. Chválil sa oteckovi, čim
pomohol mamičke. Neďaleko chlapi
pracovali na stavbe. Jarko si ich ne
všimol, ale oni ho pozorovali. Zmikli
a v očiach sa im zaleskli slzy. Blížili
sa Vianoce. Dostavili sa chladné mra
zivé dni, keď vietor skuvíňal a pre
nikal do kostí. Biela snehová prikrýv
ka rozprestrela sa na dedinu i polia.
Jarko menej chodil na cintorín, ale
tým viac sa ľakal Vianoc. V mysli sa
mu vynonoval štedrovečerný stôl, pri
ktorom bude chýbať otecko. Pred
stavil si stromček, pod ktorým už
nebude veľký balík, na ktorý sa tak
tešil. Aké krásne to bolo, ale už ne
bude. I teraz sa v ňom ozývala túžba
po tom všetkom, ale vedel, že nemô
že byt splnená. A to ranilo jeho det
skú dušičku. A čím väčšmi sa Viano
ce blížili, tým väčšiu bolesť mu to
pôsobilo.
Konečne sa Štedrý večer spúšťal na
dedinu. Zavládla posvätná nálada. Ro
diny sa schádzali v izbách, kde boli
prestreté stoly a ozdobené stromče
ky a pod nimi darčeky. I Jarko vstú
pil so sestričkou a mamičkou do ta
kej izby. A tam pod stromčekom ba
lík pre Jarka navlas taký, aký na
šiel vlani. Keď ho po večeri otvoril,
našiel v ňom hračky a dobroty, až
mu srdce zajasalo. Pozrel na mamičku
a od radosti i žiafu zaplakal.
Len potom mu mamička prezradila,
že otcov priateľ Fero poznal jeho
vrúcnu túžbu po darčeku od otecka
a splnil mu ju. Chcel mu aspoň tro
chu nahradiť otecka.
Sirote rodičov celkom nik nenahra
dí. Ale možno ich nahradiť dobro
prajnou láskou aspoň čiastočne. Ra
dosť, ktorú spôsobíme sirote, vyvolá
v našej duši radosť podobnú tej, kto
rú nám spôsobil Spasiteľ, keď sa pre
nás narodil v Betleheme.
Dr. Ján Bubán

JUBILEUM ZAKLADATEĽA
TREŤJAKOVSKEJ GALÉRIE
Pred ISO rokmi — 27. decembra
1832 — sa narodil PAVOL MICHAJLOVlC TREŤJAKOV, ruský zberateľ a
mecén výtvarného umenia, ktorý so
svojím bratom Sergejom nazhromaždil
množstvo obrazov starých ruských
majstrov a r. 1892 daroval mestu

Moskve svoj dom i s týmito obrazmi,
a tak založil významná obrazáreä,
ktorá sa stala najvýznamnejšou zbier
kou ruského a sovietskeho výtvarného
umenia.
P. M. Treťjakov bol vlastenec a p o
pularizátor ruského umenia. Značné
sumy venoval na zhromažďovanie ob 
razov domácich majstrov. Za niekofko
desaťročí sa mu postupne podarilo na
dobudnúť veťké množstvo vzácnych
prác najmä starých majstrov. Tak zís
kal aj viaceré ikony najslávnejšieho
ruského maliara ikon Andreja Rubleva. Z jeho prác azda najznámejšia je
ikona Svätá Trojica, ktorá sa zaraďu
je medzi majstrovské diela stredove
kého európskeho maliarstva.
Okrem obrazov starých majstrov
zhromažďoval Treť jakov do svojej obrazárne aj obrazy súčasných ruských
maliarov. Zameriaval sa najmä na
portréty najväčších postáv ruských de
jín, na veľké scény národných dejín a
na žánrové obrazy ruského vidieka.
P. M. Treťjakov bol štedrým mecé
nom výtvarného umenia. Poskytoval
možnosť uplatniť sa aj mladým, nádej
ným výtvarníkom, medzi ktorých mož
no zarátať napr. I. J. Repina, V. V. Vereščagina, I. I. Levitana a i. Z nich sa
stali veľkí umelci štetca a maliari pre
sahujúci význam svojej krajiny.
Galéria založená P. M. Treťjakovom
si čoskoro získala také zvučné meno,
že si aj najvynikajúcejší domáci vý
tvarníci pokladali za česť a uznanie,
keď sa ich práce dostali do galérie,
kde dostali miesto bok po boku naj
slávnejších mien ruskej histórie.
(čk)
ZO ŽIVOTA EPARCHIE
V nedeľu 11. júla zavítal Najdôst.
otec ordinár Mons. Ján Hirka do far
nosti Vojčice, okres Trebišov, kde po
svätil nový oltár zasvätený Nanebo
vstúpeniu Pána. Potom slúžil Službu
Božiu za asistencie o. Juraja Kocáka
z Trebišova a o. Pavla Dancáka z N o
vého Ruskova.
Vhodné je tu spomenúť, že veriaci
sa rozhodli, že odteraz budú mat
chrámový sviatok vždy na sviatok
Nanebovstúpenia Pána, aj keď chrám
je zasvätený naďalej sv. arch. Micha
lovi.
NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné a
kňazské jubileá pripomínajú vrd. ot
covia: Mikuláš Vladimír — 40 rokov
od ordinácie (6. 12.), Ján Mihaiovič
— 65 rokov od ordinácie (6. 12.), Jo
zef Molčanyi — 70 rokov od narode
nia (15. 12.).
Mnohaja fit, blahaja fit!
KOŠICE — Na tohtoročný chrámo
vý sviatok Narodenia presv. Bohoro
dičky, ktorý košickí gréckokatolíci
oslávili v najbližšiu nedeľu po tomto
sviatku, zavítal do metropoly východ
ného Slovenska o. ordinár Mons. Ján
Hirka so svojím sprievodom. Odslú
žil dve sväté liturgie a pri obidvoch
v kázňach povzbudil veriacich k pre
hlbovaniu svojej viery. Košickí gréc
kokatolíci sú vďační o. ordinárovi za
jeho návštevu. Uskutočnil ju práve v
roku, na ktorý pripadá sté výročie
začatia výstavby terajšieho farského
chrámu.

bo z neho odrezali ruky, či nohy. Keď teda duša zmenou tela sa ne
mení, vidieť, že je podstatou nehmotnou, a keď je nehmotná, je d uchovná.

Ešte viac nám toto dokazuje činnosť našej duše. Rozumom pozná
vame veci n a d z m y s e l n é , také, ktoré na naše zmysly nevplýva
jú: poznávame bytosti, živočíchy, rastliny a pod. Tvoríme si pojmy
vecí č i s t o d u c h o v n ý c h ako dobra, pravdy, krásy, večnosti,
práva, tvoríme si pojmy, logické uzávery, — a toto všetko je čin
nosť duchovná, ktorá prevyšuje zmyslovú činnosť. Z viditeľných ja
vov vo svete usudzujeme na ich príčiny a takto poznávame nevidi
teľné prírodné a svetové zákony.
Človek môže s á m o s e b e m y s l i e ť , uvažovať o svojej oso
be. Hmota, atóm, telesný zmysel nemôžu sami seba pozorovať. Keď
teda človek poznáva sám seba v sebe a pre seba, aj poznávajúci, aj
poznajúci je ten istý, vtedy prejavuje činnosť nezávislú na tele, č i nn o s ť č i s t o d u c h o v n ú , ktorej žriedlo musí byť čisto duchov
né, to je duša.
Človek prijíma v e c i z v l á š ť a s p o l u , môže ich spojiť
a rozpojiť. Hmota na toto schopná nie je. Fotografická doska prijme
len jeden obraz, a keby prijala viac obrazov za sebou, zlejú sa v ne
jasnú zmiešaninu. Keď teda človek môže viac predmetov pojať, po
rovnať ich, od seba ich oddeliť a rozlišovať, vtedy táto jeho činnosť
nevychádza z telesných zmyslov.
Človek netúži len po dobrách hmotných, dočasných, zmyslových,
ale aj za d o b r a m i n a d z m y s l o v ý m i , č i s t o d u c h o v 
n ý m i a v e č n ý m i , ako pravda, čnosti, náuka. Boh. Človek vie
(o čom je veľmi vela dôkazov) nadprirodzené dobrá tak milovať
a tak si ich vážiť, že za ne obetuje všetko dočasné, ba aj život. Keby
duša bola hmotná, túžila by len po veciach zmyslových a o nadzmyslových by nedbala.
Človek, keď si má niečo vybrať medzi viacerými vecami, s 1ob o d n e sa rozhoduje, čo si vyberie. Keby naša duša bola hmotná,
nemohla by vyberať, len prijímať, čo jej dajú.
Človek má n a d z m y s l o v é c i t y : cit povinnosti, úcty, ktoré
v hmote sú nemožné.
Ako to, že v spánku vidíme najpestrejšie obrazy a kraje, hoci
naše oči sú zakryté? Očami nevidíme. Teda čím? Tak isto počujeme
vo sne hudbu, melódiu, avšak nie ušami, lebo nablízku tej hudby
niet. . .
Teda ľudská duša, ktorá to všetko, čo sme spomenuli, vyjavuje,
nemôže byť materiálna, ale čisto duchovná.
b)
Duša nie je ani fyzickou silou. Ako sa duša rozlišuje od hmoty,
tak sa rozlišuje aj od síl fyzických. Ako hmota nie je duša, tak ani
fyzická sila nie je duša.
Pozrime sa: Fyzické sily robia vždy to isté a v tom istom smere.
Napríklad ťarcha smeruje všade a vždy k centru Zeme a nemení
svoj smer. Avšak aká rôznorodá a všestranná je činnosť duše v tej
istej osobe v rôznych chvíľach a aká je rôzna u rôznych osôb. Ume
nie, priemysel, veda a pod. to je výsledok činnosti ľudskej duše.
S t á l y p o k r o k ľudstva dokazuje, že ľudská duša nie je akousi
fyzickou silou. Človek svojím duchom si podmaňuje sily prírody
a rôznymi spôsobmi ich núti, aby slúžili jeho potrebám.
Keď na hmotu vplývajú rovnaké fyzické sily, vyvolávajú v nej
vždy tie isté následky, napr. voda sa od tepla vždy a všade mení
v paru, od mrazu na ľad. Avšak s dušou je to, ináč. Povedzme reč
k zhromaždeniu ľudí: ako rôzne reč vplýva na poslucháčov: jeden
sa raduje, druhý je chladný, tretí sa hnevá a pod. Tieto rôzne účinky
jednej reči na ľudí by nebolo možné vysvetliť, keby ľudská duša
bola hmotou.
Fyzické sily pôsobia slepo, rovnako. Napr. kameň, keď sa nemá
o čo oprieť, nútene padá dole. A u človeka je to ináč: keď niečo
chce, robí to nie nútene, ale preto, že sa mu to páči. Fyzické sily pod
liehajú nemeniteľným zákonom, je nemožné, aby sa svojvoľne od
nich odchýlili. Aj človek má zákony, avšak vie, že v jeho silách je
robiť podľa zákonov i proti zákonom. Teda, duša nie jé akousi fy
zickou silou.

NAŠE HROBY

Fyzická sila jestvuje len v hmote a má vplyv len na hmotu. A ľud
ská duša má aj vplyv na hmotu, aj vo svojej činnosti je nezávislá
na hmote: myšlienky, úmysly, pravda, krása, čnosti a pod. to všetko
sú prejavy duše a nemajú nič spoločného s hmotou. Ďalej, fyzickými
silami nie je možné vysvetliť také prejavy duše ako: idey, myšlienky,
dobro, pravda.
Každá fyzická sila účinkuje v určenom priestore a čase a túto
medzu prekročiť nemôže. A duša nepozná ani priestor, ani čas. V
jednej sekunde myšlienkou letíme po celom svete, k hviezdam,
v myšlienkach poletíme do čias Alexandra Veľkého, Krista, dó čias
počiatku sveta. V myšlienkach môžeme stavať veľké stavby, ihneď
ich aj ničiť a pod. Nevidíme z toho rozdiel medzi fyzickou silou,
ktorá je ohraničená priestorom a časom a dušou, ktorá nepozná
žiadne hranice? Ďalej: fyzické sily možno merať, možno vypočítať,
koľko je ich na určitý čin potrebné. A či možno merať duševné sily,
napr. či možno zmerať len taký obyčajný prejav duše — myšlienku?
Nie, nikdy.
Zo všetkého, čo sme uviedli vidieť, že duša nie je hmotou a tiež
nie je akousi fyzickou silou, ona je podstatou duchovnou.

Dňa 23. 8. 1982 odovzdal svoju du
šu Stvoriteľovi
o. Št e f a n z i m a
kňaz našej eparchie na dôchodku.
V Pánovi zosnulý sa narodil 4. 10.
1900 v Havaji, bol vysvätený 19. 12.
1925. Účinkoval vo farnostiach: Ha
vaj, Závadka, Miková, Stefanovce a
od r. 1973 žil na odpočinku v Koši
ciach. Pohrebné obrady dňa 26. 8.
1982 vykonal o. ordinár Mons. Ján
Hirka za asistencie duchovenstva.
VIČNAJA JEMU PAMJAŤ!

*

Dňa 30. 8. 1982 vo veku 72 rokov
neočakávane zomrel
o.
VOJTECH DUDIČ,
kňaz našej eparchie, tit. dekan
V Pánovi zosnulý sa narodil 27. X.
1910 v Mukačeve, vysvätený bol 12.
8. 1934. Účinkoval vo farnostiach:
Trebišov, Čeľovce, Renčišov a od r.
1971 v Kráľovciach. Pohrebné obrady
dňa 2. 9. 1982 vykonal o. ordinár
Mons. Ján Hirka za asistencie ducho
venstva. Bol pochovaný v Košiciach
na cintoríne Rozália.
VIČNAJA JEMU PAMJAŤ!

c) Inštinkt nie je duša! Prirodzený inštinkt u živočíchov účinkuje vždy jed
nako. Živočíchy svoje skutky vykonávajú už v priebehu tisícročí tým istým
spôsobom, v ničom sa neodchyľujú od spôsobov svojich dávnych predkov. Stály
pokrok ľudstva vo vede, umení, priemysle a pod. dokazuje, že ľudská duša
nie je obyčajným inštinktom. Inštinkt vplýva vždy rovnako, slepo: včela v samoobrane pichá, hoci to zaplatí i životom. Toto je inštinkt. Avšak u človeka
je to ináč: rozmýšľa, — keď niečo chce urobiť, vtedy nie inštinktívne, ale pre
to, že sa mu tak páči. Inštinkt nie je duša! Inštinkt poznáva lení veci zmyslo
vé, napr. ružu vidí človek aj zviera. Inštinkt zviera najďalej dovedie k tomu,
aby ju zožralo. A duša človeka: zaradí ju medzi najkrajšie kvety, z jej krásy
tvori pojem krásna, z vône pojem krásy vône a pod. Inštinkt sa riadi len
zmyslami a vzniesť sa nad zmysly môže len duch. Ľudský duch mysli, uvažu
je, odkrýva nové pravdy, tvori. Ľudská duša rozlišuje pravdu od nepravdy,
pekné od neestetického, mravne dobré od mravne zlého. Má idey pravdy,
dobra a krásy. Tieto idey ani hmote, ani zmyslom, ani fyzickým silám, ani
inštinktu sú nedosiahnuteľné. Teda musí ich tvoriť podstata duchovná. Ak by
človek bol len vyvinutým živočíchom a inštinkt by bol dušou, mohol by túžiť
ten za dobrami zmyslovými. Avšak vidíme, že človek túži za dobrami nadzmyslovýml. Koľko príkladov je v dejinách, aké veľké obete človek priniesol
za nadzmyslové dobrá: za pravdu, dobro a krásu. A keď naša vôľa sa vie nad
chnúť za nadzmyslové dobrá, za ideály a keď za ne prináša sebazapretie a utr
penie, vtedy duša nemôže byť len inštinktom, len niečím zmyslovým. Rozum
poznáva, že človek musí mať dušu, ktorá nie je z hmoty, ktorá nie je účinkom
fyzických síl, ktorá nie je inštinktom, ale ktorá je podstatou d u c h o v n o u .
d) Mozog tiež nie je duša. Niektorí tvrdia, že všetky prejavy, ktoré pripi
sujeme duši, treba pripísať mozgu, teda podstatu duše tvori mozgová hmota
(kôra), č o na to povieme?
Uznávame, že mozog s celým nervovým systémom je nutným orgánom du
ševnej činnosti, avšak je len náradím a vlastnou príčinou duševnej činnosti je
podstata nehmotná — duša. Mozog je nástroj, za ktorého pomocou duša, do
kiaľ je spojená s telom, vykonáva svoje úkony. Virtuóz je umelec, husle sú len
nástrojom jeho hry. Duša je tým umelcom, mozog a zmyslové orgány sú ná
strojmi. Mozog je len podmienkou uvedomenia si predstáv, ale len podmienkou.
Tak ako pri telegrafických podaniach je potrebný telegrafický aparát, avšak
obsah podania podáva alebo podané rozumie človek rozumný, podobne m o
zog, jeho atómy a pohyby atómov sú len podmienkou pre uvedomenie si citov
a predstáv, a to, čo cíti, poznáva, myslí, to je podstata nehmotná — duša. Sa
motná hmota nemôže byť príčinou javov nadzmyslových. Pripisovať hmote,
i keď ju nazývame mozgom, prejavy duchovné, prieči sa zdravému rozumu.
Pozrime sa na mŕtveho. Mozog je v ňom celý, neporušený, a života predsa niet.
Kto sa tu opováži povedať, že mozgová hmota je dušou? Teda okrem mozgo
vej hmoty v človekovi musí jestvovať princíp života odlišný od hmoty, ktorý
telo oživuje a je príčinou nadzmyslových prejavov duševných, duša.
.Keby sám mozog bol príčinou duševných javov, vtedy by múdrosť človeka
závisela od veľkosti mozgu a najviac vyvinutý duševný život by mal byť u člo
veka, ktorý má najväčší mozog. Avšak veda to popiera. Géniovia ľudstva mali
mozog sotva prostrednej veľkosti a ľudia obmedzení majú mozog oveľa väčší.
Keď človek nemá dušu odlišnú od hmoty, keď je len viac vyvinutým živo
čích om , keď sa duševný život pripisuje mozgu, vtedy živočíchy s väčším moz
gom museli by vynikať nad človekom, lebo napr. osol má sedemkrát a kôň
jedenásťkrát väčší mozog ako človek. A či tieto zvieratá sú rozumnejšie od člo
veka? Či, povedzme, osol, žije duševným životom? Či mozog je dušou?
Niektorí tvrdia, že nemá sa pozerať na veľkosť mozgu takto, ale relatívne,
to zn. vo vzťahu k veľkosti tela. — Vtedy dieťa by malo mať väčší rozum ako
dospelý človek, pretože mozog dieťaťa v pomere k vlastnému telu je oveľa
väčší ako u dospelého človeka. A vtáci by vtedy boli rozumnejšie ako človek,
pretože pomer ich mozgu k telu je 1:12 (až 28), a u ľudí 1:35 (až 37).

Keď boli vyvrátené uvedené tvrdenia, namietli, že rozhoduje v duševnej činnosti váha mozgu a tiež zákruty sivej mozgovej kôry. Avšak veda aj toto vy-
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1. decembra r. 1847 — pred 135
rokmi — sa narodil ANTONÍN CHITUSSI, český maliar-krajinár (um. r.
1891).
2. decembra r. 1887 — pred 95 rok
mi — umrel FRATIŠEK ŽAŠKOVSKÝ,
hudobný skladateľ, spoluautor mod
litbových knižiek a spevníkov (nar.
r. 1819).
3. decembra r. 1552 — pred 430
rokmi — umrel sv. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, patrón Diela šírenia viery
(nar. r. 1506, kan. r. 1622).
5. decembra r. 532 — pred 1450
rokmi — umrel sv. SABAS, opát.
—
— r. 1897 — pred 85 rokmi —
sa narodil JOZEF ROSINSKÝ, slo
venský
hudobný
skladateľ, autor
mnohých cirkevných skladieb.
6. decembra r. 352 — pred 1630
rokmi — umrel sv. MIKULÁŠ, bis
kup.
------- r. 1872 — pred l l o rokmi —
sa narodil MIKULÁŠ MOYZES, hu
dobný skladateľ, organista a pedagóg
(um. r. 1944).
7. decembra r. 1897 — pred 85 rok
mi — sa narodil dr. AMBRÓZ LAZtK,
biskup, apošt. administrátor trnavský
(um. r. 1969).
8. decembra r. 1832 — pred 150
rokmi — sa narodil BJÓRNSTJERNE
BJÔRNSON, nórsky spisovateľ, bo
jovník za práva utláčaných (um. r.
1910).
10. decembra — Deň ľudských práv
— 24. výročie prijatia Všeobecnej dek
larácie ľudských práv VZ OSN (r.
1948).
15. decembra r. 1832 — pred 150
rokmi — sa narodil ALEXANDRE
GUSTAVE EIFFEL, francúzsky inži
nier, konštruktér známej eiffelovky
(um. r. 1923).
16. decembra r. 1882 — pred 100
rokmi — sa narodil ZOLTÁN KODÁLY, maďarský hudobný skladateľ,
autor viacerých cirkevných skladieb,
spolužiak a priateľ M. Sch. Trnavské
ho (um. r. 1967).

—
— 1897 — pred ss rokmi —
umrel ALPHONSE DAUDET, fran
cúzsky spisovateľ (nar. r. 1840).
17. decembra r. 1787 — pred 195
rokmi — sa narodil JAN EVANGELISTA PURKYNÉ, český biológ, za
kladateľ modernej histológie (um. r.
1869).
18. decembra r. 1737 — pred 245
rokmi — umrel ANTONIO STRADIVAKI, slávny taliansky husliar (nar.
r. 1650).
------- r. 1817 — pred 165 rokmi —
sa narodil ADOLF DOBRJANSKIJ,
priekopník národného obrodenia za
karpatských Ukrajincov (um. r. 1901).
21.
decembra r. 1597 — pred 385
rokmi — umrel sv. PETER KANÍZIUS, cirkevný učiteľ (nar. r. 1528).
25. decembra r. 1642 — pred 340
rokmi — sa narodil ISAAC NEWTON,
anglický fyzik (um. 20. 3. 1727).
------- r. 1777 — pred 205 rokmi —
bulou pápeža PIA VI. bolo zriadené
biskupstvo v Brne a olomoucké bis
kupstvo bolo povýšené nä arcibiskup
stvo.
--------r. 1942 — pred 40 rokmi —
umrel AUREL STODOLA, slovenský
matematik a fyzik, konštruktér vod
ných turbín (nar. r. 1859).
26. decembra r. 1892 — pred 90
rokmi — sa narodil ŠTEFAN KRČMÉRY, básnik, literárny historik a
kritik (um. r. 1955).
27. decembra r. 1822 — pred 160
rokmi — sa narodil LOUIS PASTEUR, francúzsky bakteriológ, obja
viteľ séra proti besnote (um. r. 1895).
LÄSKA K BOHU A BLÍŽNEMU
Láska je kráľovnou všetkých cnos
ti. Lásku má ten, kto skutočne miluje
Boha a pre Boha každého Človeka.
Každého človeka milujeme pre obraz
boži, ktorý človek nosi vo svojej du
ši. Kresťan teda má milovať nadovšet
ko Boha pre seba a blížneho pre Bo
ha. Každá cnosť nás približuje k Bo
hu, avšak láska nás s ním úplne spá
ja. Učitelia sv. Otcovia Cirkvi hovoria,
že všetky cnosti sú dcérami Boha, ale
láska je sám Boh, lebo Písmo sv. nám
hovorí, že Boh je láska. V tejto sú
vislosti sv. ap. Ján, ktorý pri posled
nej večeri priložil svoju hlavu na srd
ce Ježišovo, hovori: „Kto ostáva v lás
ke, ostáva v Bohu a Boh v ňom“ (1.
Jn 4, 16).
Chcelš vedieť, či je v tebe Boh?
Skúmaj svoje srdce! Pozri, či je v
tvojom srdci láska! Ak áno, buď spo
kojný, Boh je v tebe. Práve touto
cestou lásky k Bohu sme vedení k
dokonalosti. Keď začneš milovať Bo
ha, Boh začne v tebe prebývať a do
siahneš dokonalosť.
Láske k Bohu sa najlepšie naučíme
od Boha samého. Boh je náš láskavý
Otec, od ktorého máme všetko, čo má
me. Dáva, čo je potrebné pre telo a
pre dušu a okrem toho obetoval za
nás svojho Syna, aby každý, kto v
neho veri, dostal sa raz do večného
života. Pri zamyslení nad tým príde
me k záveru, žeby sme mali v sebe
- stále vzbudzovať lásku najprv k Bo
ha a potom pre Boha aj k iným. K
tomu nás povzbudzuje Písmo sv.: „Mi
lujme Boha, lebo on prv miloval nás“
(1 Jn 4, 19). My prejavíme lásku k
Bohu tak, že na neho radi myslíme,

vrátila. Ak by to bola pravda, najmúdrejší by boli rudia do dvadsiatich rokov,
pretože po týchto rokoch hmotnosť ľudského mozgu klesá. A vieme, že naj
väčší duševný vývoj človeka je v ďalších jeho rokoch. Veda dokázala, že inte
ligencia a hmotnosť mozgu to sú veličiny na sebe nezávislé. — Mozog človeka
v skutočnosti má vefa -závitov a čim je väčšia duševná činnosť, tým viac tých
závitov má. Avšak z toho ešte nevyplýva, že mozog a duša sú jedno. Napr. opi
ce majú podobný, mnohými záhybmi zbrázdený mozog, a delfín má najumeleckejši mozog, a predsa niet tu ani reči o rozume. Alebo: pes a mačka majú
na mozgu málo záhybov a mozog vola a ovce má plno záhybov. A či vôl a ovca
sú chytrejšie ako pes a mačka?
Niektorí sa chytili toho, že príčinou duševnej činnosti je fosfor v mozgu
a čím viac je v mozgu fosforu, tým viac je myšlienok a rozumu. Avšak fosfor
je hmota, ako vtedy môže byť príčinou prejavov nadzmyslových? Konečne mo
zog husi má viac fosforu ako ľudský mozog. A či hus je múdrejšia ako člo
vek?
Z toho, čo sme uviedli, je jasné, že ľudský mozog nie je duša.
Poznámky:
1. Duša, dokiaľ je spojená s telom, môže svoju činnosť vykonávať len cez or
gány na to schopné. Keď sú chyby v telesných orgánoch, hlavne v mozgových
a nervových, duša svoje mohutnosti nemôže rozvinúť, alebo len nepravidelne,
a vtedy nastávajú rôzne duševné choroby ako halucinácie, slabomyseľnosť, šia
lenstvo alebo mánie rôzneho druhu.
2. N iekto-povie: Keď mozog a zmysly sú nástrojmi duše, ako bude môcť du
ša, oddelená od tela cítiť, myslieť, chcieť? Spomeňme si tu na majstra: keď sa
zničí jeho nástroj, majster tým neprestáva jestvovať, ani jeho majstrovské schop
nosti. Svoje schopnosti môže vyjadriť inými spôsobmi. Podobne smrťou tela
nehynie duša, ani jej schopnosti, jej duševná činnosť bola už v tele nadzmyslová a tým viac bude po smrti tela. Avšak duša ide do sveta duchovného a du
chovný život vo večnosti nie je zmyslový, preto pre svoju činnosť vo večnosti
duša nepotrebuje zmysly.

Sv. Pavol ap. napísal prekrásny
o ňom rozprávame, jeho slová ochot
ne vypočujeme a hlavne za žiadnu
hymnus o láske. Aspoň niekoľko vý
cenu ho hriechom neurážame. Lásku
razov z neho: „Láska je trpezlivá, dob
k nám splácajme Bohu našou láskou.
rotivá, všetko znáša, vo všetko verí,
A práve na túto lásku my kresťania
vo všetko dúfa, vo všetkom vytrvá.“
často zabúdame. Veľmi často nám chý
Keď prirodzená láska dodáva toľko
ba, alebo nemožno povedať, podľa na
sily, čo zvládze láska k Bohu? S lás
šich skutkov, žeby sme vôbec nejakú
kou k Nemu budeme schopní vykonať
mali, hoci sa hlásime k tejto viere.
najväčšie veci, najlepšie skutky. Lás
To je potom veľmi zle.
ka k Bohu odpúšťa náiú hriechy, ako
V
Písme sv. sú dve dôležité priká to prejavil i Kristus, keď o hriešnici
zania, ktoré majú usmerňovať náš ži
Magdaléne povedal: „Odpúšťajú sa jej
vot, aby naša duša bola vždy čistá,
mnohé hriechy, pretože veľkú lásku
ozdobená cnosťami. Prvé prikázanie
preukázala“ (Lk 7, 47). V takom istom
je: „Milovať budeš Pána Boha svojho
zmysle hovori o sile lásky k Bohu aj
z celého srdca svojho (vôľou), z celej
sv. Peter. „Láska prikrýva množstvo
duše j svojej (rozumom) a zo všetkej
hriechov“ (1 Pt 4, 8). Na základe,
sily svojej“. Druhé je: „Milovať budeš
týchto slov z Písma svätého Cirkev
svojho blížneho ako seba samého“
uči. že v hodine smrti, keď nemáme
(Mr 12, 30). Keby sa všetci ľudia ria
možnosť sa vyspovedať, dokonalá 16dili podľa týchto dvoch prikázaní,
tosť obsahujúca lásku k Bohu odpúš
medzi ľuďmi by nikdy neboli nezho
ťa hriechy aj bez spovede. Na to nám
dy a na svete by bol pokoj a mier.
treba vždy pamätať a najmä dnes,
Z lásky k blížnemu sa rodf láska k
keď sa stáva toľko nehôd. I náš vy
Bohu. Začni teda milovať svojho blíž
nikajúci svätec Zlatoústy hovorí: „Ako
neho a rob každému vždy dobré
oheň ničí hrdzu, tak láska hrdzu hrie
skutky.
chov.“
Po Bohu máme milovať Matku Božiu,
Každý, kto miluje Boha, pociťuje v
anjelov, svätých, lebo títo sú v nebi v
sebe taký pôžitok a opravdivé šťastie,
Jeho blízkosti. Oni sú tiež pre nás krás
aké mu nič na svete nemôže dať. Žiad
nym príkladom uplatňovania lásky v
na zábava, úspech a bohatstvo. A tým,
živote. Celý život žili v láske k Bohu
ktorí milujú Boha, všetky ťažkosti a
a blížnemu i cez veľké obety. Z lás
trápenia slúžia k dobrému.
ky nemáme vynechať ani seba. A se
Naše skutky majú tým väčšiu hod
ba vtedy milujeme, keď sa všemožne
notu, s čím väčšou láskou ich koná
snažíme urobiť všetko pre spásu na
me. Boh nehľadí ani tak na veľkosť
šej duše.
skutkov, ako na veľkosť lásky. I
Láska je hlavným znakom kresťa
malé skutky konané s veľkou lás
nov, lebo kresťanské náboženstvo je
kou k Bohu majú veľkú cenu. Ma
náboženstvom lásky. I Kristus hovorí:
lá
obeta
chudobnej vdovy ma
„Po tom pozná svet, že ste moji uče
la pred Bohom väčšiu cenu, ako da
níci, ak budete mať lásku jedni k dru
ry obetované bez lásky (Mr. 12, 42).
hým“ (Jn 13, 33). Pápež Pavol VI.
Sv. František Saieský hovorí: „Všet
tiež vyhlásil: „Cirkev je láska. Láska
ky skutky sú bezcenné, ktoré sa ne
má zvrchovanú dôležitosť v celom plá
konajú z lásky k Bohu.“
ne Božom a má zvláštny vzťah v spo
Naša večná blaženosť bude tým väč
jovacom tkanive cirkevnej jednoty.
šia, čím väčší stupeň lásky k Bohu
Musfme praktizovať lásku viac uvedo
sme mali v živote. Kto viac miloval,
melú a činnú. Láska je hlavnou cnos
bude i viac oslávený. Preto často
ťou, ktorú svet v tejto dobe potrebuvzbudzujeme v sebe lásku k Boha.
V. PETRAŠKQ

Zjavenie sv. Jána, apoštola
Apokalypsa
Za prenasledovania kresťanov za vlády cisára Domiciána
sv. Ján apoštol sa ocitol vo vyhnanstve na ostrove Patmos
a mal tam veľké videnia, ktoré roku 90— 100 po Kr. napísal
v tejto knihe. Najprv je to akoby okružný list siedmim ma
loázijským cirkvám, potom sa pohľad rozširuje a zahrňuje
celé dejiny ľudstva, zvlášť mesiášsku dobu Nového zákona.
Opisuje boj medzi dobrom a zlom a rozličné Božie tresty,
aby sa ľudia spamätali zo svojich hriešnych skutkov. Táto
borba a tieto dejiny sa skončia posledným obdobím pred
koncom sveta, keď sa zjaví Antikrist a jeho pomocníci a
budú nevídaným spôsobom prenasledovať Cirkev a jej ve
riacich. Fotom príde konečné víťazstvo Kristovo, posledný
súd a „nové nebo a nová zem" s nebeským Jeruzalemom.
Zjavenie je knihou prorockou, jedinou prorockou knihou
Nového zákona a len sčasti je dejepisnou.
Zjavenie, ktoré nám sv. Ján podáva v tejto knihe, pochá
dza od samého Boha Otca, ktorý ho dal svojmu Synovi Je
žišovi Kristovi A ten ho zasa prostredníctvom anjela oz
námil svätopiscovi. Anjel veštcovi v mohutných videniach
ukázal, čo sa má „onedlho," diať, totiž v období od prvého
až do druhého príchodu Kristovho. Zaznačené videnia a
zjavenia mal apoštol Ján vo „vytržení ducha". To je nad
prirodzený, mystický duševný stav, v ktorom sa ľudský
duch pôsobením Božej milosti takrečeno vymaňuje z pút
telesnosti a prekonáva úzke hranice priestoru a času a to,
čo sa odohráva v rozpätí mnohých vekov, pred jeho du
ševným zrakom prebehne za niekoľko okamihov ako pri-,
tomná skutočnosť, odhaľuje sa mu a zjavuje sa mu nezná
ma budúcnosť. Preto sa táto kniha nazýva „zjavením", gréc
ky „apokalypsis".
Avšak tu treba poznamenať, že sú nemalé ťažkosti, ako
vykladať niektoré state tohto spisu. Apoštol nemohol sla
bým nástrojom ľudskej reči zachytiť a vyjadriť všetko bo
hatstvo svojich videní. Použil rôzne obrazy, prirovnania,
nám mnohé veci sú nejasné a ťažko pochopiteľné. Musíme
veľmi opatrne a presne rozlišovať, čo sa vzťahuje na to ale
bo oné obdobie. Nesprávne pochopené a svojvoľne objas
ňované state priviedli niektorých k bludným uzáverom, napr.
sektári našich čias učia mylne o čoskorom uskutočnení ti
sícročného zemského Kráľovstva Kristovho a ich. Teda,
kniha Zjavenia má veľa ťažkých miest, ktoré je opovážlivé
vysvetľovať podľa vlastného umu a vkusu. Tu uvádzame len
niektoré časti knihy Zjavenia, ktoré budeme vykladať podľa
cirkevných exegétov ako odborníkov v týchto otázkach.

Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu zveril Boh, aby
ukázal jeho služobníkom, čo sa má stať zakrátko.
On to (obrazne) vyjavil prostredníctvom svojho an
jela svojmu služobníkovi Jánovi, ktorý vydal sve
dectvo o Božom slove a o svedectve Ježiša Krista
podľa toho, ako všetko videl.
Blažený ten, kto číta a ktorí počúvajú slová tohoto proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísa
né, lebo čas je blízko!
Ján siedmim1 cirkvám v Ázii: Milosť vám a po
koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý bude,2 aj
od siedmich duchov, ktorí stoja pred jeho trónom
a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného
spomedzi mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme: To
mu, ktorý nás miluje a oslobodil nás od našich hrie
chov a urobil z nás Kráľovstvo, kňazov svojmu Bo
hu a Otcovi, nech bude sláva a moc na veky ve
kov! Amen.
* Hľa prichádza na oblakoch a každé oko ho uvi
dí, aj tí, ktorí ho prebodli! Budú nad ním žialiť.
Áno, tak je (amen) !3
„Ja som alfa a omega" — hovorí Pán* Boh, kto
rý je a ktorý bol a ktorý bude, všemohúci.4
Videnie na ostrove Patmos. — Ja Ján, váš brat
a spoluúčastník na súžení. Kráľovstve i trpezlivej
vytrvalosti v Ježišovi, ocitol som sa na ostrove,
menom Patmos,5 pre slovo Božie a pre Ježišovo,
svedectvo. (Raz) v deň Pánov6 som upadol do vy

trženia a počul som za sebou mohutný hlas akoby
trúby.- „Č o vidíš, napíš do zväzku a pošli siedmim
cirkevným obciam do Efezu, do Smymy, do Perža
nia, do Tyatiry, do Sárd, do Filadelfie a do Laodice y ľ7
Obrátil som sa, aby som zistil, čo to bol za hlas,
čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, uzrel som
sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov
akúsi ľudskú postavu, oblečenú do dlhého rúcha
a cez hruď prepásanú zlatým pásom. Hlavu a vlasy
mal hiele ako snehobiela vlna, oči mu blčali ako
oheň, nohy pripomínali vo vyhni rozžeravenú mo
sadz a hlas znel ako hukot masy vôd. V pravej ru
ke mal sedem hviezd a z úst mu vychádzal ostrý
dvojsečný meč. Na pohľad bol ako keď slnce svieti
v plnej sile.8
Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako
mŕtvy. No on položil na mňa pravú ruku a pove
dal: „N eboj sa! Ja som prvý a posledný a žijúci.
Zomrel som, a, hľa, žijem na veky vekov a mám
kľúče od smrti a podsvetia! Napíš teda, čo si videl,
čo sa deje a čo sa má stať potom."
„Anjelovi cirkevnej obce v Efeze napíš: „Toto
hovorí ten, ktorý drží sedem hviezd vo svojej pra
vici a prechádza sa uprostred siedmich zlatých
svietnikov: Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a
trpezlivú vytrvalosť a že nemôžeš zniesť zlých.
Podrobil si ich skúške, ktorí sa vystavujú za apoš
tolov, a nimi nie sú, a usvedčil si ich z klamstva. Si
vytrvalý, trpel si pre moje meno a neustal si.
Mám však proti tebe, že si zanechal svoju pô
vodnú lásku. Uvedom si, z akej výšky si spadol,
konáj pokánie a vráť sa k prvotným skutkom! Ak
nie, prídem na teba a odstránim tvoj svietnik z je
ho miesta, ak sa nebudeš kajať!9
„Anjelovi cirkevnej obce v Smyme napíš:
„Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirk
vám: „Kto zvíťazí, tomu neublíži druhá smrť!"
„Anjelovi cirkevnej obce v Tyatire napíš: Toto
hovorí Syn Boží:
. •
Poznám tvoje skutky i lásku i vieru i službu i
trpezlivú vytrvalosť. Tvoje posledné skutky sú hoj
nejšie než prvé.
Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, kto
rá tvrdí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mo
jich služobníkov, aby smilnili a jedli modlám obe
tované jedlá. Dal som jej čas na pokánie, ale nechce
konať pokánie zo svojho smilstva. Hľa, hodím ju
na posteľ a tých, čo s ňou cudzoložia (uvrhnem) do
veľkého súženia, ak nebudú konať pokánie zo skut
kov s ňou! Jej deti zahubím smrťou a všetky cir
kevné obce spoznajú, že ja som Ten, čo skúma ľad
viny a srdcia a každému z vás odplatím podľa jeho
skutkov.
Anjelovi cirkevnej obce v Sardách napíš:
Poznám tvoje skutky, že sa nazývaš živým, ale si
mŕtvy.
Daj sa na pokánie! Ak sa neprebudíš, prídem ako
zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba.
Máš však v Sardách niekoľko osôb, ktoré si ne
poškvrnili rúcho. Tí ma budú sprevádzať bielo ob
lečení, pretože sú (toho) hodní. Kto zvíťazí, bude
takto oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevytriem z knihy života, ale sa k nemu priznám pred
svojím Otcom a pred jeho anjelmi!"
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkvám!

Anjelovi cirkevnej obce v Laodicei napíš:
Toto hovorí Amen, svedok verný a pravdivý.
Prvopočiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje
skutky» že nie sd ani studený, ani horúci. Kiež by si
bol studený alebo horúci! Takto však, keďže si
vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa zo svo
jich úst.
Tvrdíš totiž: „Som bohatý, zbohatol som a ničo
ho nepotrebujem!" — a nevieš, že si celý bedár a
úbožiak, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si
odo mňa ohňom vyskúšaného zlata, aby si zboha
tol; biele rúcho, aby si sa zaodel, aby sa s hanbou
neukazovala tvoja nahota; liečivej masti, aby si si
pomazal oči a (aby) si videl!
Ja tých, ktorých milujem, karhám a prísne vy
chovávam. Buď teda horlivý a daj sa na pokánie!
Hľa, stojím predo dvermi a klopem! Ak niekto
počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a
budem večerať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, to
ho posadím so sebou na trón, ako aj ja som zvíťa
zil a zasadol som s Otcom na trón."10

A uzrel som vysoko na nebesiach letieť iného an
jela, nesúceho večné Posolstvo, čo sa malo hlásať
obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku
a ľudu. Volal mocným hlasom: „Bojte sa Boha a
vzdajte mu slávu, lebo prišiel čas, keď bude súdiť!
Pokloňte sa Tvorcovi neba i zeme i mora i prame
ňov a v ôd !16

Vtedy som počul hlas z neba volať:
„Napíš: Odteraz blažení (budú) mŕtvi, ktorí zo
mierajú v Pánovi!" „Veru," hovorí Duch, „nech si
odpočinú od svojich námah, lebo ich sprevádzajú
ich skutky!"
Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň
a na ňom jazdec, ktorý sa volá Verný a Pravdivý.
Spravodlivo súdi a bojuje. Oči mal ako ohnivý pla
meň a na hlave (mal) mnoho diadémov. Meno mal
napísané, ktoré nikto nepozná, len on sám. Obleče
ný bol do plášťa, zmočeného krvou, a jeho meno
znie: Slovo Božie.17
Išli za ním nebeské vojská na bielych koňoch,
oblečené do bieleho, čistého batistu.
I
videl som šelmu i kráľov zeme a ich zhromaž
Potom som mal videnie: Hľa, na nebi otvorené
dené vojská, ako viedli vojnu proti Jazdcovi na
dvere a hlas, ktorý som predtým počul hovoriť so
(bielom) koni a proti jeho vojsku. Napokon šelmu
mnou ako (hlas) trúby sa ozval: „P oď sem hore,
chytili a s ňou i falošného proroka, ktorý konal
a ukážem ti, čo sa má stať potom !"11
znamenia v jej prítomnosti a zviedol nimi tých, čo
(V tej chvíli) som uzrel okolo trónu množstvo an
prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch
jelov a počul ich hlas, ako i zvieratá a starejších.
Bolo ich počtom na desaťtisíce desaťtisícov a na ti hodili zaživa do ohnivého jazera blčiacej síry. Os
tatní boli pobití mečom, ktorý vyčnieval z úst Jazd
síce tisícov a volali mohutným hlasom:
ca na (bielom) koni.18
„Hoden je Baránok,
Videl som z neba zostúpiť anjela, ktorý mal kľúč
ktorý bol zabitý,
od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Uchopil draka,
prijať moc, bohatstvo, múdrosť, vládu,
starého hada, to je diabol a satan, zviazal ho na
česť, slávu a dobrorečenie!"
tisíc rokov a hodil do priepasti, ktorú za ním za
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou
tvoril a zapečatil, aby viac nezvádzal ľudí, kým sa
a na mori, všetko, čo tam je, počul som volať:
nevyplní tisíc rokov. Potom má byť rozviazaný na
„Sediacemu na tróne,
krátky čas.19
a Baránkovi
Potom som videl tróny, i sadli si na ne a dostali
nech bude dobrorečenie, česť, sláva i vláda
moc
súdiť. (Videl som) duše tých, čo boli sťatí pre
na veky vekov!"
svedectvo
Ježišovo a pre slovo Božie; a tých, čo sa
Potom som videl:
neklaňali šelme anii jej obrazu a neprijali jej znak
Hľa, veľký zástup z každého národa, kmeňa, ľu na čelá ani na ruky. Tí ožili a kráľovali s Kristom
du, jazyka, ktorý nikto nemohlo spočítať, stál pred
tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nesplnilo
trónom a pred Baránkom; boli oblečení v bielych
tisíc rokov. Toto je prvé vzkriesenie.
rúchach a v rukách mali palmy. Volali mocným hla
Blažený a svätý, kto má podiel na tomto prvom
som:
vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale
„Víťazstvo Bohu nášmu,
budú kňazmi Božími a Kristovými a budú kraľovať
ktorý sedí na tróne,
s (Kristom) tisíc rokov.20
a Baránkovi!"12
Keď sa vyplní tisíc rokov, vypustia Satana z vä
Tu som videl: Z mora vystúpila šelma. — Šelma
zenia. Vyberie sa zvádzať národy na štyroch stra
mala tlamu, ktorou sa vystavovala a rúhala a do
nách zeme, Goga i Magoga, aby ich zhromaždil do
stala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. Svojou
vojny. Počtom ich bude ako morského piesku.
tlamou sa začala rúhať Bohu, rúhať jeho menu a
Vyšli na povrch zeme a obkľúčili tábor svätých
stánku a tým, čo bývajú v nebi. (Boh) ju ponechal
a obľúbené Mesto; ale Boh zoslal oheň z neba a ten
viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi.13
ich pohltil. A diabol, ktorý ich zviedol, bol hodený
Potom som videl inú šelmu vyrásť zo zeme. —
do jazera ohňa a síry, kde sa nachádza i šelma a
Konala veľké znamenia, takže aj oheň zvolala z ne falošný prorok. (Tam) budú mučení dňom i nocou
ba na zem pred očami ľudí a zvádzala obyvateľov
na večné veky.21
zeme znameniami, ktoré mala moc konať v prítom
nosti (prvej) šelmy. — A prinútila všetkých, ma
Potom som videl veľký biely trón a pred tvárou
lých i veľkých, bohatých i chudobných, slobodných
Toho, ktorý na ňom sedel, zmizli zem i nebesá a ne
i otrokov, dať si znak na pravú ruku alebo na če bolo pre ne (viac) miesta.
lo; takže nikto nemohol ani kupovať ani predávať,
A videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stáli
kto nemal tento znak, t. j. meno šelmy alebo číslo
pred trónom. Otvorili sa (súdne) knihy a aj iná kni
jej mena.14 Tu sa skrýva múdrosť: Kto má dôvtip,
ha sa otvorila, (kniha) života a mŕtvi boli súdení
nech vypočíta (význam) čísla tej šelmy, lebo je to
podľa svojich skutkov, tak ako to bolo napísané
číslo človeka! A jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.15 v knihách. More vydalo svojich mŕtvych, aj smrť

ríše, ktorej oisári si dávali božské mená a vyžadovali si
božskú poctu. Ale predstavuje aj každú protikresťanskú —
prottbožskú moc, zvlášť na konci sveta.
14. Ako prvá šelma znamená svetskú moc, tak druhá sa
skôr vzťahuje na svetskú múdrosť, vedu a techniku, ktorá
často slúži mooi. Touto od doby Rímskej ríše až d o konca
sveta budú mýliť ľudí, aby odpadli od Boha.
15. V gréckej, hebrejskej a tiež cirkevnoslovanskej abe
cede každé písmeno označuje aj určité číslo. Súčtom čísiel
Potom som videl nové nebo a novú zem, lebo pre jednotlivých písmen, z ktorých sa skladalo meno, označo
došlé nebo a predošlá zem sa pominuli a mora už vali sa osoby, ktoré nechceli alebo sa báli zjavne pomeno
vať. Tak 666 je znakom niektorého rímskeho cisára a tiež aj
viac niet. A videl som sväté mesto Jeruzalem, no Antikrista na konci sveta.
vé, zostupovať z neba od Boha. Bolo vystrojené ako
16. Anjel zvestuje Pánov druhý príchod a jeho spravodli
vý súd nad Satanom a jeho sluhmi a nad všetkými bezbož
nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.
níkmi.
A od trónu som počul mocný hlas volať: „H ľa
17. Kristus, vtelené a oslávené Slovo Božie, je tuná pred
stánok Boží s ľuďmi! Bude s nimi prebývať; oni
stavený na bielom koni ako víťazný Kráľ a Vodca.
budú jeho ľudom a On bude Bohom medzi nimi.
18. Tu je opísané videnie Kristovho víťazstva nad šelmou.
Utrie im každú slzu z očí a nebude už viac smrti V rozhodnom apokalyptickom boji sú satanské mocnosti
navždy porazené. Obe šelmy sú vrhnuté do večného zatra
ani žiaľu ani náreku, ani námahy už viac nebude,
tenia a ich otrockí pomocníci odsúdení a pohubení.
lebo predošlé sa pominulo.23
19. Toto je videnie tisícročného kráľovstva Kristovho.
Nevidel som tam chrámu, lebo Pán Boh všemo Drak — Satan, Lucifer je zviazaný na „tisíc' rokov a hode
húci bude jeho Chrámom a Baránok. Mesto nepo ný d o podsvetia. V priebehu dejín a tiež teraz sektári toto
trebuje slnka ani mesiaca, aby mu svietili, lebo slá miesto vykladajú ako tisícročné zemské kráľovstvo, v kto
rom budú kraľovať oni a ktoré už-už má nastať. Je to vý
va Božia ho ožiarila a Baránok mu je svetlom.24
mysel. Sv. Hieronym a sv. Augustín učia, že týchto „tisíc“
V
tom (meste) bude trón Boží a Baránkov a jeho rokov označuje obdobie kresťanských dejín. Satanova moc
bola Kristovým víťazstvom podlomená a sputnaná, takže
služobníci budú mu posluhovať. Budú vidieť jeho
tvár a na čelách budú mať jeho meno. Nebude už nemôže plno rozvinúť a uplatniť svoje zvody. Pravdivosť
tohto stanoviska dokazujú aj ďalšie riadky Zjavenia.
viac noci a už nebudú potrebovať svetla lampy ani
20. Toto „prvé zmŕtvychvstanie" sa nevzťahuje na zmŕt
svetla slnka, lebo Pán Boh im bude svietiť. Kraľo vychvstanie tela, ale na život duše v nebeskej sláve, v spo
jení s Kristom, v čase pred posledným súdom. Ide tu pre
vať budú na veky vekov.
Potom mi (anjel) povedal: „Sú to slová verné a dovšetkým o kresťanských mučeníkov a vyznavačov. Hrieš
nie sú účastní na tomto živote, tzv. prvom vzkriesení.
pravdivé. Pán Boh prorockých duchov poslal svoj nici
21. Toto videnie podáva obraz konečnej porážky Satana.
ho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má Istý čas pred koncom sveta Boh dovolí Satanovi, aby ešte
stať čoskoro. Hľa, prídem skoro! Blažený, kto za raz voľne ukázal svoju moc a svoj klam. Je to tzv. obdobie
Antikrista. Satan zhromaždí nepriateľov Krista a Cirkvi
chová prorocké slová tejto knižky!"
(národ Magog pod kniežaťom Gogom) a povedie ich proti
1. „Sedem" je v našej knihe základným číslom; bolo sym
nim. Obľahnú sväté Mesto (Jeruzalem ako obraz Cirkvi),
bolom svätosti a plnosti.
ale oheň Božieho hnevu ich pohltí.
2. „Ktorý je, ktorý bol a ktorý bude" vyjadruje Boha vo
22. Tu svätopisec krátko opisuje koniec sveta, všeobecné
svojej večnosti a nemeniteľnosti.
zmŕtvychvstanie a posledný súd: Zem i more, smrť i pod
3. Pri slávnom príchode Pánovom všetci, aj jeho nepria
svetie vydajú svojich mŕtvych. Všetci ľudia prídu pred več
telia, s hrôzou pochopia, kto je on, ale ich ľútosť bude už
ného Sudcu, ktorý ich bude súdiť podľa toho, čo je o nich
márna.
napísané v knihách (— Božia vševedomosť a pravdivosť).
4. Alfa a omega sú prvým a posledným písmenom gréc
Nekajúcni hriešnicii budú uvrhnutí do večného zatratenia,
kej abecedy, ako naše A a Z. Boh týmto výrokom vyslovu
a tak isto aj zosobnená Smrť a zosobnené Podsvetie, plo
je, že je počiatkom a koncom, prvou príčinou a posledným
dy hriechu a nástroje Satanovej nenávisti.
cieľom každej veci a všetkého diania.
23. Videnie hovorí o tom, čo bude po poslednom súde.
5. Sv. apoštol Ján bol vo vyhnanstve na malom ostrove
Boh stvorí nové nebesá a novú zem i nový Jeruzalem. T o
Patmos v Egejskom mori.
to už predpovedal aj prorok Izaiáš 65,17 n. — Pre ľudí sa
6. „Deň Pánov" je nedeľa. Tak ju pomenovali, lebo vtedy
začína večnosť blaženého života z Boha, v Bohu a s Bo
vstal Kristus z mŕtvych.
hom. To je splnenie nádeje, ktorú nám prinieslo Kristovo
7. Týchto sedem cirkevných obcí v Malej Ázii, v kraji, v
posolstvo. Hriešnici však budú zavrhnutí do večných múk.
ktorom vtedy účinkoval sv. Ján, v istom zmysle zastupujú
24. Mesto celé je Božím chrámom, v ktorom je Božia slá
celú sv. Cirkev.
va jediným svetlom: Boha v ňom vidno tvárou v tvár.
8. Apoštolova Jánovi sa uprostred siedmich svietnikov,
predstavujúcich sedem cirkví, zjavuje Ježiš Kristus ako
(Pokračovanie zo 4. str.)
Syn člo v ck í Je oblečený ako Veľkňaz a Kráľ. Biele vlasy
znázorňujú jeho večnosť, ohnivé oči vševedomosť, rozžera
ny chrám, ďalej jezuitský kláštor pre biskupský palác a hrad
Drugetovcov v Užhorode ako budovu pre duchovný semi
vené nohy zvrchovanú moc nad vesmírom a ľuďmi, mohut
ný hlas všemohúcu vôľu, z jeho úst vychádzajúcd dvojsečný
nár. Na údržbu duchovného seminára pridelila 3 tisíc
florenov a okrem toho štyria profesori seminára dostali
meč trestajúcu spravodlivosť.
9. Pán chváli vytrvalosť a vernosť efezskej cirkvi a jej
ročný plat. Mukačevská eparchia dostala kapitulu so sied
boj proti bludárom, ale dostáva sa jej výčitky, že ochladla
mimi kanonikmi. Ako dôchodok pre mukačevského biskupa
v pôvodnej horlivosti. Ak sa nespamätá, príde na ňu trest.
určila prepošstvo v Tapolci a pozemky v Koncové pri Už
10. Laodicea — hrdé a sebestačné mesto. Tamojší kres
horode.
ťania zhrdli a nazdávali sa, že ničoho nepotrebujú. Pán,
Aby sme objasnili tieto otázky bližšie, zastavíme sa po
verný svedok, ktorého slová sú jediným „Amen — Áno"
hľadom do minulosti.
(zn. čo povie a sľúbi, to aj uskutoční) ich s prísnou láska
Dosiaľ mukačevskí biskupi bývali v kláštore na Černečej
vosťou napomína, aby sa spamätali a zaslúžilá si od Boha
hore pri Mukačeve, potom sa za čias biskupa Ivana Bradača presťahovali do farskej budovy v Mukačeve. Predchodca
pravého bohatstva milosti, rúcho dobrých skutkov a liek
živej viery.
Andreja Bačinského Ivan Bradač už nebýval v kláštore na
11. V tomto novom videní sv. Ján videl otvorené nebo
černečej hore a pred vysviackou nebol postrihovaný do
s Božím trónom a s jeho nebeským dvorom.
mníšstva, ani nebol archimandritom kláštora, ako to vždy
12. Potom apoštol uzrel nesmierny zástup oslávencov v
bolo do jeho čias. Avšak budova v Mukačeve bola jednodu
rúchach slávy a radosti a s palmami víťazstva v rukách.
chá, skromná a nevyhovovala potrebám biskupského úradu.
Biele rúcha tiež znamenajú lieh svätosť a spravodlivosť, čis
A čo sa týka teologického seminára, treba vedieť, že dáv
totu bez škvrny hriechu. — Títo Bohu pripisujú svoju „spá
ni naši kňazi učili sa bohoslovie u svojho otca-kňaza a pred
su* ako Jeho „víťazstvo".
vysviackou ich skúšal sám biskup. Bohosloveckú školu ako
13. Šelma je predovšetkým symbolom pohanskej Rímskej
takú sme nemali. Až biskup Michal Manuel Olšavský roku

a podsvetie vydali svojich mŕtvych a všetci boli sú
dení podľa svojich skutkov.
Nato smrť i podsvetie boli hodené do ohnivého
jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. Kto nebol
zapísaný v knihe života, toho hodili do ohnivého
jazera.22

1744 založil v Mukačeve tzv. bohosloveckú školu. O tejto
bohosloveckej škole sa zachovali dôležité dokumenty a zá
pisy. Bohoslovci žili v privátnych domoch, ktorý kde a do
školy dochádzali. V škole prednášali kňazi, ktorí skončili
teológiu v Trnave. A bohoslovci — to boli synovia podda
ných, vykúpení poddaní, neraz biskup platil veľké sumy
zemepánom, aby bohoslovcov vykúpil z poddanstva. Zacho
vali sa priezviská bohoslovcov, názvy dedín, z ktorých b6hoslovci pochádzali, z ktorých vidieť, že všetci boli dedin
čania a synovia poddaných. Toto uvádzam preto, že kedysi
bolo „módou" pýšiť sa svojim „panským* kňazským rodom.
A bola to nepravda. Dokumenty ukazujú veľmi presne p ô
vod všetkých našich najdávnejších kňazských rodín. Všetci
boli prostí dedinskí ľudia a k tomu poddaní rôznych zeme
pánov. Hoci to boli poddaní, boli medzi nimi veľmi schop
ní a učení kňazi. Napríklad v životopise kanonika Mukačev
skej eparchie Ivana Kopčaja (1801—1811) je zvlášť zdôraz
nená jeho schopnosť, učenosť, (bol profesorom dogmatiky,
morálky a rektorom seminára) avšak je tiež konštatované,
že bol vykúpeným poddaným od zemepána Szelepcsenyiho
v Nižnom Mirošove.
Biskup Andrej Bačinský dňa 3. augusta 1775 prevzal pri
delené budovy a 27. 8. 1777 preniesol biskupskú rezidenciu
z Mukačeva do Užhorodu, otvoril kapitulu, preniesol z Mukačeva aj bohosloveckú školu. *Za jej prvého rektora meno
val kanonika Ivana Bokšaja a za vyučovací jazyk na teoló
gii určil živú rusínsku reč. (Po smrti biskupa Bačinského!
roku 1809 vyučovaciu reč nahradili latinskou a v tej reči sa
prednášalo až do našich čias).
>Po zabezpečení potrieb rezidencie, katedrály, kapituly a
bohosloveckého seminára biskup Bačinský začal usporadú
vaj aj materiálne otázky farností.' Dosiahol, že pre každú
farnosť boli pridelené stavebné pozemky v mestách ešte po
polke stavebného pozemku pre kaplána a všade po polke
stavebného pozemku pre kantora a štvrtinu pre kostolníka.
Materiály pre budovu fary, kantorovne so školou a chyžku
kostolníka mali byť dodané zo štátnych lesov bezplatne.
Avšak toto všetko nebolo ľahko realizované. Napríklad na
Zemplíne začali prideľovať stavebné pozemky pre farnosti
až roku 1781 a to len na základe urgencii biskupa. Prideľo
vanie stavebných pozemkov sa ťahalo až do roku 1806.
>Dňa 15, októbra 1780 uskutočnilo sa v Užhorode oficiál
ne a sviatočné prevzatie všetkých cirkevných budov, darova
ných eparchiij Katedrálu svätil sám biskup Bačinský, cisár
sky dvor zastupoval gróf Štefan Andrassyŕ
Tu ešte treba poznamenať, že doteraz Mukačevská eparchia na základe „Janijsko-leopoldovskej fundácie" bezplatne
udržiavala 12 svojich bohoslovcov v trnavskom seminári.
Okrem toho dosiaľ ešte študovalo 10 bohoslovcov v latin
skom seminári v Jágri. A teraz, tiež I usilovnosťou biskupa
Bačinského vo Viedni otvorili roku 1775 v bývalom kolégiu
jezuitov pri chráme sv. Barbory centrálny seminár pre gréc
kokatolíkov, zvaný „Barbareum'.l Tu Mukačevská eparchia
dostala 11 štipendijných miest pre svojich bohoslovcov: 9
pre svetských kňazov a 2 pre bazlliánov.
'Biskup Bačinský tiež vydobyl aj plnú slobodu gréckokato
líckym kňazom/ Dejiny našej eparchie ukazujú, že nielen
naši veriaci, ale aj naši kňazi boli poddanými, vyháňali ich
na práce pre zemepána ako iných poddaných a preto ako
takí boli ponižovaní tak zemepánmi, ako aj plebánmL Je
pravda, že roku 1692 bolo vydané zvláštne cisárske naria
denie, tzv. Diplom Leopoldinum, ktorým gréckokatolícke
kňazstvo a ich potomkovia sa oslobodzovali od poddanstva
a od poplatkov zemepánom. Avšak toto nariadenie nebolo
realizované. Maďarskí zemepáni ho nedodržiavali. Cisár Ka
rol III. a cisárovná Mária Terézia tento diplom potvrdili,
avšak až za biskupstva Andreja Bačinského naše duchoven
stvo pocítilo slobodu.
Teraz jbiskup Bačinský začal so súpisom—systemizáciou
farnosti./ Súpis farnosti sa začal už u jeho predchodcov
v 18. storočí. Avšak í pri súpise boli veľké ťažkosti, kde a
ako ustáliť farnosť, pretože boli prípady, kde naši veriaci
zanechali dedinu a presťahovali sa na iné miesto. Príčinou

toho bolo to, že maďarskí zeuepáni utláčali našich veria
cich, nemilosrdne ich vykorisťovali, takže neraz títo nemali
čo jesť. Pri tom neusťäle vojny ničili naše farnosti, vojská
rabovali nikým nechránených našich veriacich, preto títo
utekali do hôr a na svoje pôvodné sídliská sa vracali ne
raz až po niekoľkých rokoch. Biskup Bačinský na toto po
ukázal v svojom spise maďarskej guberniálnej rade dňa 5.
septembra 1786. (Bisk. archív Užhorod, Protokol r. 1876). Je
veľmi dôležité, aby sme to vedeli, pretože sa toto opako
valo v priebehu mnohých stáročí, ešte aj v časoch biskupa
Bačinského (rok 1876), pretože niektorí „historici", ktorí sku
točnosť nepoznajú, veľmi ľahko uzatvárajú, že naši veriaci
z farnosti odišli, zanechali ju a tam akoby prišli noví oby
vatelia iného náboženstva. Je to všetko nepravda. Len čo
nastali trošku pokojnejšie časy, naši veriaci sa vracali do
svojich sídlisk.
I Po materiálnom zabezpečení eparchie biskup Bačinský sa
zameral na duchovné povznesenie eparchie. Navštevoval
farnosti, zdržoval sa medzi bohoslovcami v duchovnom se
minári, snažil sa povzniesť kultúrnu úroveň eparchie/ Pri
kázal, aby v každej farnosti bola založená cirkevná škola,
vypracoval program výučby v týchto školách, domáhal sa,
aby kantori-učitelia boli oslobodení od poddanstva.^ Tu išlo
o oslobodenie vyše tisíc kantorov-učiteľov od poddanstva,
avšak táto akcia sa biskupovi Bačinskému nepodarila. Ma
ďarská šľachta to nedovolila. Pre materiálne nedostatky
spočiatku sa tiež nepodarilo biskupovi Bačinskému založiť
učiteľský ústav. Aby aspoň čiastočne vyplnil tento nedosta
tok, biskup založil kurzy pre kantorov-učiteľov, ktoré boli
na potrebnej úrovni a končili sa skúškami.
I Nakoniec biskup Bačinský sa rozhodol zjednotiť všetky
farnosti Mukačevskej eparchie. Roku 1780 postavil požiadav
ku navrátenia eparchii zobratých farností na Spiši, Gemeri
a v okolí Starej Ľubovni./
Pri tejto otázke sa trošku zastavíme.
Ťažký údel Mukačevského biskupstva v priebehu dejín
využili rôzne latinské biskupstvá a poodtrhávali od epar
chie celé územia s farnosťami východného obradu a pod
riadili ich svojej vláde. V dejinách Mukačevskej eparchie
sa spomínajú biskupi bez stáleho miesta svojho bydliska,
ktorí chodili z dediny do dediny. Je to následok likvidácie
viacerých našich biskupstiev na východnom Slovensku, me
dzi nimi aj spišského. Roky vzniku latinských biskupstiev
na východnom Slovensku sú tiež dôkazom toho, že tu od
pradávna boli len biskupstvá východného obradu a latin
ských vôbec nebolo (napr. Spišské — r. 1776, Rožňavské —
r. 1776, Košické — rok 1804). Historici Vágner a Bárdossy
spomínajú Spišské biskupstvo „graeci ritus — východného
obradu". Slovenský historik Sasinek v minulom storočí tiež
písal o tomto biskupstve. Avšak toto všetko boli vtedy len
stanoviská, ktoré až v našej dobe boli potvrdené dokument
mi. „Spišské prepošstvo vzniklo roku 1198, avšak na sta
rých základoch starého biskupstva východného obradu...
zdá sa, že spišskí prepošti preto mali lomený kríž v svo
jom erbe . . . Alojz Miškovič píše, že v pokladnici kapituly
v Spiši chránia východnú biskupskú m itru. . . Bárdossy
a za ním Miškovič tvrdia, že posledný spišský biskup vý
chodného obradu Jakub ešte účinkoval na konci XIII. sto
ročia, a po jeho smrti Spišské biskupstvo východného ob
radu bolo likvidované. Bolo na mieste terajšieho Spišského
biskupstva. (Vágner, Anal. Scep. III Posonii et Cassoviae
1778, 14. — Miškovič — Pohorelov: Spišské cyrilské zlom
ky XII. — XIII. storočia, — S. Šmalik: Stretnutie Východu
so Západom v Spišskej Kapitule, — Sasinek: Spišské bis
kupstvo a iní). Avšak najdôležitejším v tejto otázke je pá
pežský dokument: „Roku 1402 pápež Bonifác IX. obnovil
spišskému prepoštovi biskupské privilégiá, ktoré zhoreli s
vežou v čase veľkého požiaru, a v nich spomína, že veľký
počet Ruténov a Volochov, ktorí žijú v susedstve, navštevu
je kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule, kde sa navracajú
na katolícku vieru" (5. Šmalik, str. 124—127).
(Dokončenie v násl. čísle)
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