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Veľký vchod a Cherubínska pieseň
Po skončení uvedenej tichej modlitby „N iktože dostoin —  N ikto 

z tých" kňaz okiadza oltár, svätyňu, žertveník, ikonostas a veriacich. 
Okiadzanie má očistný a posväcujúci význam. Keď veriaci dospieva
jú 'prvú časť Cherubínskej piesne, kňaz vykonáva tzv. Veľký vchod. 
Pod Veľkým vchodom rozumieme obrad prenosu obetných darov zo 
žertveníka na oltár. Kňaz berie do rúk čašu a diskos, prenáša ich na 
oltár, pričom nahlas spomína cirkevnú hierarchiu, zakladateľov 
a dobrodincov daného chrámu a všetkých prítomných v  chráme. Na 
to veriaci spievajú druhú časť Cherubínskej piesne „Jako da Carja —  
Aby sme dôstojne oslávili Kráľa .. ."

(Pokračovanie na 5. str.)

SLOVA NAŠEJ MATKY

15. „Čokoľvek vám povie, urobte !“
(Jn 2, 5)

Z evanjelia sa dozvedáme, že pros
ba Panny Márie u svojho Syna na 
svadbe v Káne Galilejsksj bola veľ
mi účinná. Ale na splnenie jej pros
by museli svadobčania vyplniť pod
mienku: „Čokoľvek vám povie, urob
te“ (Jn 2, 5)! Museli naplniť nádoby 
až do vrchu (2, 7).

Táto udalosť nás napomína, že i 
my, ak chceme, aby naše prosby, kto
ré Panna Mária prednáša svojmu Sy
novi, boli prospešné, musíme urobiť 
všetko, čo B°h prikazuje...  Nadar
mo by vyznela prosba: „Nemajú ví
na“, keby služobníci neboli splnili 
Kristov príkaz: „Naplňte tie nádoby 
vodou!“ Nadarmo by prosila aj za 
nás, keby sme neplnili Božiu vôľu.

Evanjelium nás veľmi dôrazne na
báda, aby sme s ochotou poslúchli 
všstko, do nám hovorí Spasiteľ: „Nie 
každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane!’
— vojde 4o Kráľovstva nebeského, ale 
iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach“ (.Mt 7, 21). 
Boh teda žiada činy. Plniť Božiu vôľu 
je začiatkom i koncom každej pravej 
zbožnosti. Je to tiež výchovná zása
da, ktorú nám pripomína naša nebes
ká Matka: „Čokoľvek vám povie, urob
te!“ Panna Mária sama jednala po
dľa tejto zásady a dosiahla tým pl
nú milosť. A teraz chce, aby šli po
dobne i jej oslávené deti, ktoré jej 
zveril jej Syn z kríža (Jn 19, 26—27). 
To je nakoniec aj vôľa Otca nebes
kého, vyjadrená pri premenení na ho
re Tábor: „Toto je Syn môj milovaný, 
v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počú
vajte“ (Mt 17, 5).

Božia vôľa je spojená s nekonečnou 
múdrosťou a láskou Božou. Pre nás 
ľudí nemôže byť nič lepšieho, než 
¡dať sa viesť touto Božou silou, ktorá 
dáva človeku istotu a vnútorný po
koj, silu — podobnú danému pokrmu, 
ako to povedal sám Spasiteľ: „Mojím 
pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 
poslal“ (Jn 4, 34).

Ak nás Pán naučil modliť sa Otče 
náš a v nej vyslovovať prosbu: „Buď 
vôľa tvoja ako v nebi, tak i na ze
mi“ (Mt G, 10), chcel nám povedať, 
aby sme pri každom dôležitom roz
hodnutí skúmali svoje vnútro, či nám 
je jasná Božia vôľa? Čo by na našom 
mieste urobil Pán?

Keď sv. Klementa Hofbauera v cho
robe ľutovali, že veľa trpí, povedal: 
„Čo Boh chce, ako Boh chce, kedy

(Pokračovanie na 5. str.)



P R ED  PRÍCHODOM J A R I
Ešte je síce oficiálna zima, ešte máme starosti s kúrením a s obliekaním, ale už nie je daleko čas, 

čo vykuknú spod skrehnutej zeme prvé hlávky snežienok —  neklamný to dôkaz, že prichádza jar. Dobre, 
že prichádza. Veď sme sa už nasýtili starostí s kúre ním, s teplým obliekaním. Dobre, že klope na dvere, 
veď už bolo dost mrazov, víchrov, snehových závejov.

Lež nielen takúto jar, čo sa predstaví so snežienkami a fialkami, čo pozláti kraj teplejšími lúčmi sln
ka, čo začne roztápať lady a hotovat zem na jarnú sejbu, nielen takú máme na mysli. Lež aj tú a hlavne 
tú, ktorú by sme si želali v medzinárodnom ovzduší, v oteplení medzinárodných vzťahov, kde už mesia
ce, ba roky vládne napätie a kde stále visí nad člo večenstvom Dam oklov meč nukleárnej vojny.

Spomdňme si len na uplynulý rok. Čo to bolo úsilia, čo akcií, thedzi nim i i kresťanských mierových 
síl, pričom tu máme na mysli najmä Berlínsku konferenciu európskych katolíkov, Kresťanskú mierovú 
konferenciu a samozrejme na naše Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris.

Spomeňme si na výzvu svetovej konferencie Náboženskí predstavitelia za záchranu posvätného daru 
života pred nukleárnou katastrofou, ktorá bola vlani v máji v Moskve. Ako úpenlivo volali jej účastníci, 
vo vedomí zodpovednosti za budúci osud ľudstva: „Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás v rozho
dujúcej hodine dejín. Nahromadené sily sú zlovestné. Katastrofa nukleárnej vojny, ktorá môže zničiť 
ľudstvo a sám život, vyvstáva pred nami desivejšie ako kedykoľvek predtým."

A  účastníci moskovskej konferencie pokračujú: „Z iš li sme sa z 90 krajín všetkých šiestich kontinen
tov, zástupcovia budhizmu, kresťanstva, hinduizmu, islamu, židovstva, šintoizmu, sikhizmu a zoroastriz- 
mu. S našou výzvou sa obraciame k vám, našim bratom  a sestrám zo všetkých náboženstiev na celom  
svete. Ak prijmeme našu mravnú zodpovednosť a budeme pracovať spoločne, môžeme zmeniť beh dejín 
tým, že budeme apelovať na svedomie ľudstva a na rozhodujúcich predstaviteľov národov v duchu spo
ločnej lásky k ľudstvu.

Patríme k rozličným náboženským vyznaniam. Priznávame sa, že nie vždy sme sa usilovali o mier. 
Viedli sme spory o svoje presvedčenie a dokonca i vojny v mene náboženstva. Dnes sme sa zhromaždili 
zoči— voči nukleárnej katastrofe, ktorá hrozí rovnako všetkým ľudom. Neprišli sme hovoriť o našich roz
dieloch, ani preto, aby sme vytvorili azda nové spo ločné náboženstvo. Sme tu preto, lebo cítime spoloč
né nebezpečenstvo, ktoré hrozí celému ľudstvu a životu. Touto výzvou vo vašom mene apelujeme na 
svedomie ľudstva.

Predstavujeme tu mnoho rôznych kultúrnych, ideologických i spoločenských profilov. Sú to muži a 
ženy zo všetkých spoločenských vrstiev, továrenskí robotníci, predstavitelia vlád, štátnici a politici, chi
rurgovia a lekári, profesori a výskumníci, vedci, sociálni pracovníci i duchovní. Zhromaždili sme sa ako 
veriaci ľudia, ktorých spája spoločný boj za záchranu posvätného daru života pred nukleárnou skazou.

Nesnažili sme sa zjednotiť náš svetový názor. Naše perspektívy na realitu sa nadalej líšia. Držíme 
sa svojich rozdielnych náboženských presvedčení bez kompromisu. Napriek týmto rozdielom môžeme 
spoločne vyhlásiť, čo je pre nás najcennejšie: život je posvätný dar, o ktorý sa musíme staraťľ

M ier je neodmysliteľnou kvalitou života. Vojna je proti životu. Láska, spolucítenie i starostlivosť
o  všetkých prináša m ier a robí život plnohodnotným. Človek sa má držať pravdy a žiť podľa nej. Lož je 
zlo a máme sa mu vyhýbať. Nenávisť, agresia a chamtivosť vedú k vojnám a ničia život.

Výzva pokračuje: „A ko veriaci sme mali v m inulosti konfliktné názory na oprávnenosť vojny a ná
silia. Novým  faktorom  v dnešnom svete —  prvýkrát v histórii —  je skutočnosť, že nukleárna skaza 
ohrozuje všetok život a vojna by sa mohla skončiť jedine úplnou katastrofou. Preto je nám všetkým jas
né, že nukleárnu vojnu nijako nemožno ospravedlniť a ona je v súčasnosti najväčším nebezpečenstvom 
hroziacim ľudstvu.

Na našej konferencii sme si vypočuli mnoho prejavov. K  slzám nás dojali slová pani M ičiyo Kuro- 
kawy z Japonska, ktorá prežila Hirošimu. H ovorila  zážitok vtedy šestnásťročnej dievčiny. Spomínala oh
nivú búrku i  hrobové ticho, ktoré nasledovalo, tisíce spálených, smrtiace žiarenie, ktoré si vyžiadalo 
dalšie tisíce, desaťtisíc popálených a ranených, natlačených v nemocniciach, kde bolo iba 600 postelí, 
pách spálených tiel, mäso odpadávajúce z tela živých .. . Počúvali sme a potichu plakali v pocite bez
mocnosti a zúfalstva".

Účastníci vlaňajšieho zhromaždenia náboženských predstaviteľov za záchranu posvätného daru živo
ta pred nukleárnou katastrofou.

Poču li sme tu hlas zástupcov veľkých i malých národov. Bolo z nich cítiť neistotu a strach trpiaceho 
ľudu Angoly, Namíbie, či Zambie, decimovaného barbarskými náletmi susedného národa.

Bratia z Blízkeho východu hovorili o tom, že sa ich krajina stáva priam vriacim kotlom. Libanon 
krváca, jeho jednota, suverenita sú ohrozené. A nielen Libanon, nielen Svätá zem, lež aj mnoho krajín 
tohto sveta sa zvíja doslova v pôrodných kŕčoch a stenú, lebo ich spoločenské usporiadanie nie je také, 
aké by oni chceli, po akom by túžili.

Myslíme na to všetko, zvažujeme to a je nám pri srdci úzko, ked si pomyslíme, že ani v tomto os
vietenom dvadsiatom storočí nie je svet taký, aký by mal byt, aký by sme ho chceli mat. Ale vždy sme 
boli. optimisti. K  optim izmu nás vedie učenie Pána nášho Ježiša Krista. A ten optimizmus nás ubezpečuje
o tom, že raz predsa len nastanú lepšie časy. Že sa nebude treba bát bômb a strachovať sa pred voj
nou . . . Aby tie časy prišli, usilujme, pričiňme sa aj my o íq/

(om)



Ovocie februára 1948
Každoročne vo februári — od onotao pamätného februára 

1948 — si pripomíname víťazstvo nášho pracujúceho ľudu 
nad silami reakcie. Čo starší, pamätáme si na tie časy. Mlad
ším je ich dobré a potrebné pripomínať!

Siahnime na chvíľu do histórie rokov po druhej svetovej 
vojne. Sovietsky zväz a jeho spojenci na hlavu porazili 
fašizmus a u nás sme si — po bolestnom vyše päťročnom 
rozlúčení — obnovili spoločný štát Cechov a Slovákov, Čes
koslovenskú republiku.

Vývoj však nešiel hneď priamočiaro, lebo sily, ktoré sa 
netešili z toho, že u nás vládne ľud, robili všemožné poku
sy, aby zvrátili vývoj udalostí. Veľkú podporu v tom na
chádzali v kapitalistických krajinách — spomeňme si len 
na tzv. Marshallov plán — keď pod kepienkom hospodár
skej pomoci boli by nás chceli dostať do svojej politickej 
závislosti.

Tieto plány nachádzali podporu najmä medzi tzv. bývalý
mi ľudákmi, ktorí sa vlúdili do niektorých strán — u nás 
najmä do tzv. Demokratickej strany, v Čechách do Udovej 
a Sociálnodemokratickej. Usilovali sa vývoj hnať takým 
smerom, aby nastal u nás neporiadok a rozvrat a potom 
podľa ich receptov návrat k vláde kapitálu.

Čo by to bolo znamenalo? Zase návrat fabrikantov a uhľo- 
barónov, zase biedne hrdlačenie na úzkych kamenistých po
líčkach, zase hlad a nezamestnanosť. Tomuto všetkému če
lila veľmi rozvážne robotnícka trieda, ktorá nemienila na
vliecť viacej svoju hlavu do kapitalistického chomúta. Za
čali sa tvoriť akčné výbory, organizovali sa robotnícke hliad
ky a na pokus reakčných ministrov vynútiť si demisiou 
zmenu vlády prišla pádna odpoveď českých a slovenských 
robotníkov, ktorí prevzali moc do svojich rúk.

Stalo sa to v pamätnom februári 1948, keď definitívne 
prešla u nás všetka moc do rúk pracujúcich. Dnes, po odstu
pe rokov, môžeme hodnotiť, čo všetko nám priniesol Feb
ruár. Priniesol nám nový život, úplnú zamestnanosť, nikdy 
predtým nevídanú starostlivosť i človeka — a to doslova 
od kolísky až po koniec života. Len si spomeňme na celý rad 
sociálnych opatrení nášho spoločenského zriadenia, ktorých 
sa dostáva malému človiečikovi už v lone matky a potom 
postupne cez žiacke, učňovské, študentské roky až do chví
le, keď sa sám postaví na vlastné nohy.

Spomeňme si na bezplatnú lekársku starostlivosť, na roz
ličné formy sociálnych dávok, na starosť o matku a dieťa, 
o rodinu a potom — keď už človek odovzdal svoj diel sta
točnej práce spoločnosti — prichádza starostlivosť dôchod
covská, nielen finančná, ale aj materiálna, aj vo forme do
movov, pre tých, ktorí nemajú kde bývať a dožiť svoju sta
robu.

Pozrime sa na tú nevídanú premenu, ktorá nastala po na
šich mestách i dedinách, na nové sídliská, zdravé byty, spo
kojnú generáciu! To všetko je výsledok onoho pamätného 
Februára, ktorý zmenil čarovným šibnutím prútika náš 
život na nepoznanie.

Ale to čo máme a koľko máme, závisí od nás. Aj v novo
ročnom prejave pripomenul prezident republiky dr. Gustáv 
Husák, že ako budeme pracovať, tak budeme aj žiť. Pamä
tajme na túto devízu a svojou statočnou prácou rozmno
žujme spoločné hodnoty. (oŕ)

Po Kongrese národov
Kongres národov vo Viedni v decembri 1952 rozvíril na 

celom svete mierovú verejnú mienku. Po rozchode delegá
tov do vlastných krajín na Vianoce 1952 sa hneď na začiat
ku roku 1953 v celom rade krajín sveta konali schôdze, 
zjazdy a viedli sa široké diskusie o obsahu dokumentov, 
na ktorých sa zhodli zástupcovia všetkých spoločenských 
vrstiev vo Viedni. Boli nielen rozličných profesií, viero
vyznaní, ale aj rozličných svetonázorov, ale spájala ich je
diná myšlienka: zabrániť novej svetovej vojne a zachrániť 
mier.

Či už zhodou okolností, alebo napriek a na protiváhu 
svetovej mierovej nálade, ktorú vytvorila Viedeň, zišlo sa 
štyridsaťdva ministrov obrany, zahraničných vecí a financií 
štrnástich krajín Severoatlantického paktu, aby rokovali, 
ako pripraviť vojnu proti ZSSR, ako zosilniť vojnu v Kórei, 
zatiahnuť do nej aj Cínu, ako postupne obmedziť demokra
tické slobody krajín, oslobodzovacích sa od zanikajúceho 
kolonializmu a ako pomocou neokolonializmu postupne zo

tročiť slobodné národy a podriadiť ich diktátu imperiali
stických veľmoci.

Tak teda začiatkom roku 1953, pred tridsiatimi rokmi, 
stáli proti sebe dva celkom protichodné programy. Jeden 
mierový, ktorý vyplynul z Kongresu národov za mier a dru
hý vojnový, organizácie Severoatlantického paktu.

Vedúcou líniou viedenského Kongresu národov, do ktorej 
sa zhrnula celá diskusia, ako sme o nej písali v predošlých 
článkoch a ktorá mala riadiť náš ďalší mierový boj, boli 
tri hlavné zásady, ktoré boli v protive so stanoviskom Se
veroatlantického paktu. Boli to tieto zásady.-

1) Bez ohľadu na rozdielne režimy a spoločenské poriad
ky, do ktorých patria jednotlivé krajiny, tieto môžu žiť 
a pracovať svorne vedľa seba.

2 ) Sporné otázky medzi krajinami netreba riešiť vojnou 
a konfrontáciou .zbraní, ale jedine cestou rokovaní. Nech si 
zástupcovia krajín nájdu cestu k spoločnému stolu, pri kto
rom si vyriešia všetky otázky, aby vznikla medzi nimi jed
nota.

3) Nijaký štát nemá právo zbavovať inú krajinu jej ná
rodnej nezávislosti, ani vnucovať jej vlastný spôsob života, 
bez rešpektovania národných a ideových tradícii každého 
člena rodiny národov.

Tieto myšlienky tvoriace súhrn viedenského rokovania si 
postupne osvojoval mierumilovný ľud všetkých krajín sveta 
a stávali sa spoločným duchovným majetkom všetkých ľudí 
dobrej vôle. Nikto, komu bol život na našej planéte drahý, 
nebol za vojnový program Severoatlantického paktu. Jedine 
niektorí veľvyslanci, generáli, vojenskí experti a vojensko- 
priemyslovi výrobcovia zbrani dvíhali svoje ruky za vojno
vý program a vojnu proti ZSSR, socialistickým krajinám 
a za zničenie nových obrodných procesov a mierového tem
pa budovania nového povojnového sveta bez nánosov a zá
ťaží starých kapitalistických poriadkov, kolonializmu a neo
kolonializmu.

Sotva sa 26 delegátov Československého mierového výbo
ru vrátilo z Viedne, ešte začiatkom januára 1953 sa celý 
náš národ obohatený skúsenosťami z Viedne, pripravoval na 
Druhý československý zjazd obrancov mieru, ktorý sa 
uskutočnil 17. a 18. januára 1953.

Zo všetkých kútov našej vlasti prúdilo do Prahy 1607 
riadne v krajoch zvolených delegátov a zasadli spolu s pia
timi zástupcami Svetovej rady mieru a s delegátmi Čínskej 
ľudovej republiky, Kórey, Maďarska, NDR, Talianska, aby 
zhodnotili výsledky viedenského Kongresu národov, doteraj
šie mierové akcie ČSSR od Prvého československého miero
vého zjazdu a aby doplnili rady členov, nášho výboru, mie
rových aktivistov, ktorí by mali uskutočniť všetko, na čom 
sa Kongres národov dohodol a aby vo veľkom celosveto
vom mierovom hnutí našiel svoje správne miesto.

Naše československé mierové hnutie, podľa novoročného 
pozdravu prezidenta republiky Klementa Gottwalda bolo 
veľmi vtipne nazvané „údernou brigádou svetového miero
vého hnutia". Toto pomenovanie našlo svoj výraz aj v  hes
le, ktoré dal československý mierový zjazd nášmu hnutiu: 
„Vpred československá mierová brigáda do boja za svetový 
mier!"

Náš II. zjazd sa konal pár týždňov po Kongrese národov a 
presne tri týždne od začiatku posledného roku našej prvej 
povojnovej päťročnice, zase tak, ako ten prvý vo vinohrad
skej sokolovni v Prahe. Teda tento zjazd veľmi účelne mal 
spojiť mierové úmysly a úsilia národov sveta, zapálených za 
svetový mier s budovateľským úsilím československého pra
cujúceho ľudu, podľa zásady: „Buduj vlasť — posilníš mier!"

Na zjazde odzneli dva hlavné referáty a 41 diskusných 
príspevkov zo 157 prihlásených. Už i tieto čísla svedčia 
o veľkom záujme, akým náš ľud sledoval a ako horlil za 
svetový mier, ktorý sa stal našou živelnou a životnou po
trebou, ak sme mali uskutočniť všetky tie povojnové plá
ny, prebudovania našej vojnou zničenej vlasti na moderný 
socialistický štát bez nezamestnanosti, bez žobračeniek, bez 
hladových sprievodov. Preto o mierové budovanie našej 
vlasti na II. zjazde Čs. obrancov mieru mali záujem a na 
ňom hovorili zástupcovia všetkých spoločenských vrstiev, 
profesií ako pracujúci v priemyselných podnikoch, poľno
hospodárstve, umelci, kultúrni pracovníci, učitelia, lekári, 
členovia jednotlivých organizácii združených v Národnom 
fronte, pracovníci národných výborov a mnohí občania, 
ktorí sa aktívne zúčastňovali na našom verejnom živote.

Na zjazde sa aktívne zúčastnil aj prvý podpredseda čs. 
vlády, ktorý sa zameriaval predovšetkým na naše mierové 
úlohy, vyplývajúce z posledného roku prvého päťročného 
plánu. Prvý hlavný referát mala predsedníčka Českosloven
ského výboru obrancov mieru Anežka Hodinová-Spumá.



Obsahom jej referátu bola naša úloha — urobiť všetko pro
ti zámerom generálnej zmluvy o tzv. Európskom obrannom 
spoločenstve a prehĺbiť úzku spoluprácu s nemeckým ľu
dom v NDR a aj s mierovými silami v NŠR. Ďalej urobiť 
všetko, aby veľmoci čím skôr zasadli a uzavreli pakt mie
ru. Ďalej horlila za okamžité zastavenie vojny v Kórei, v 
ktorej boli zneužité zástavy OSN. Odsudzovala neľudskú 
bakteriologickú vojnu a horlila za zákaz všetkých zbraní 
hromadného ničenia. Vedúcim motívom jej reči bola nut
nosť úzko spojovať naše budovateľské úlohy so svetovým 
bojom za mier.

Kronikár

Celodiecézna konferencia 
gréckokatolíckeho kňazstva

Z referátu ThDr. Juraja Bujňáka

Zišli sme sa v tomto hojnom počte s veľkým nadšením 
krátko pred Vianocami, ktoré tradične oslavujeme ako 
sviatky lásky, mieru a pokoja, aby sme manifestovali ver
nosť a lásku k našej milovanej vlasti, aby sme v tejto roz
hodujúcej fáze zápasu o udržanie svetového mieru osved
čili pred našou i svetskou verejnosťou pevné odhodlanie 
prispieť všetkými silami k uskutočneniu toho vznešeného 
cieľa.

Všetko, čo je živé na tejto zemi — človek i celá ostatná 
Božia živá príroda — vgľmi citlivo reaguje na bezcitné za
sahovanie a porušovanie života na zemi.

Život je cenný a vzácny, je to najväčší dar, aký máme 
od Boha a my si ho máme nielen vážiť a milovať, ale aj 
chrániť pred tými, ktorí ho ohrozujú a prosiť o to Boha 
slovami žalmistu: „Bože, nakloň mi svoje ucho, počuj moje 
slovo. Podivné ukáž svoje milosrdenstvo. Ty, ktorý chrániš 
pred protivníkmi tých, čo sa utiekajú k Tvojej pravici. (Z. 
17, 6—7).

Koľko sa v našej vlasti urobí preventívnych opatrení, aby 
sa predišlo onemocneniu a aby človek bol živý a zdravý. 
Dnes, keď sme svedkami toho, že vo svete sú sily, ktoré by 
chceli siahnuť na život človeka a sveta, nemôžeme mlčky 
stáť a prizerať sa, ale treba spojiť naše hlasy a naše sily 
s hlasom a silou všetkých ľudí na svete, s ľuďmi, ktorí túžia 
po živote a mieri. Toto úsilie teda musí spojiť všetkých 
veriacich ľudí sveta, kresťanov i nekresťanov na záchranu 
života, na zabezpečenie mieru a pokoja vo svete, na od
stránenie zbrojenia, aby všetko materiálne bohatstvo sveta 
mohlo slúžiť dobru a šťastiu človeka i celej prírody na tej
to zemi.

Po dvoch krvavých, strašných vojnách v našom storočí 
sme svedkami neobyčajného ľudového hnutia, ktoré sa do
žaduje, aby na svete zavládol túžený mier a bezpečnosť.
V tomto masovom hnutí v prvých radoch chcú stať kres- 
ťaiia. Tak sa zoskupujú a usporadúvajú schôdzky. Apelujú 
na vedúcich štátnikov, aby sa postarali o zachovanie trva
lého mieru. Tak sa konala Svetová všenáboženská konferen
cia v Moskve v dňoch 10. — 14. mája minulého roku. Kon
ferencia sa niesla v znamení hesla: „Za záchranu posvät
ného daru života pred nukleárnou katastrofou".

Všenáboženská konferencia v Moskve objímala okolo 500 
delegátov všetkých náboženstiev na svete, aby spolu vy
znali „credo" boja za mier. Z 90 krajín všetkých kontinen
tov zástupcovia budhizmu, kresťanstva, hinduizmu, islamu, 
židovstva, šintoizmu, šikhizmu a zoroastrizmu spojení v jed
note myslí a sŕdc, plní zodpovedností pred Bohom a ľud
stvom rokovali ako bratia a sestry jednej veľkej ľudskej 
rodiny. Na zasadaní sa zúčastnila aj naša delegácia. Bolo 
priam symbolické, že svoju misiu začala práve 9. mája, 
v deň, keď sa skončila strašná druhá svetová vojna. Kon
ferencia bola naozaj svetová. Medzi účastníkmi konferencie 
boli zastúpené napríklad: Svetová rada cirkví, predstavite
lia lokálnych i regionálnych islamských organizácií z arab
ských a ďalších krajín. Ázijská budhistická mierová konfe
rencia, Všeafrická konferencia cirkví. Berlínska konferencia 
európskych .katolíkov. Medzinárodná, liga žien za mier a slo
bodu a celý rad medzinárodných a národných náboženských 
organizácií, poprední náboženskí vedúci činitelia, štátnici, 
teológovia, a verejní vedeckí pracovníci. Na konferencii 
bolo akreditovaných asi 190 novinárov, z toho vyše 120 z 
kapitalistických krajín.

Ako pozorovatelia boli v Moskve prítomní dvaja repre

zentanti Vatikánu, z ktorých jeden, p. John Long na zasa
daní hovoril a prečítal pozdravný list pápeža Jána Pavla 
II.

Svetová konferencia náboženských pracovníkov v Moskve 
bola jednou z najvýznamnejších mierových a ekumenických 
udalostí posledných rokov.

Pod symbolom konferencie, dvoma zloženými rukami nad 
olivovou ratolesťou, zopätými k modlitbe aj na ochranu da
ru života — zaznieval postupne hlas delegátov i hostí de
legátov tejto konferencie. Nech už hovoril kresťan, alebo 
žid, budhista, hinduista, či vyznavač islamu, nech pri tom 
išlo o myšlienkové, historické alebo geografické rozlišnosti 
vtedy, keď sa hovorilo o konkrétnom postoji k životu a 
jeho ochrane pred nukleárnou skazou, všetci sa stretli vo 
vzácnej zhode a pravej jednote.

Vo výzve k náboženským činiteľom a veriacim sa uvá
dza: Sme rozličného náboženského presvedčenia. Priznáva
me, že nie vždy sme sa usilovali o mier. Viedli sme spory 
o svoje presvedčenie a dokonca i vojny v mene nábožen
stva. Dnes ideme jednotne ruka v ruke, pretože jadrová 
vojna nás ohrozuje všetkých rovnako nezávisle od toho, 
akého sme náboženstva. Napriek týmto rozdielom môžeme 
spoločne vyhlásiť, čo je pre nás najcennejšie: život je po
svätný dar, ktorý musí byť opatrovaný, živený. Mier je ne
nahraditeľnou kvalitou života. Vojna je proti životu. Láska, 
súcit a starostlivosť o všetkých prináša mier a robí život 
hodným žitia. Nenávisť, agresia a chamtivosť vedú k voj
nám a ničia život. Náboženstvá by mali žiť v zhode a ctiť 
sa navzájom. Bola by to dobrá smernica nielen pre mie
rovú prácu.

Za mierovú cestu sa v plnej miere vyslovuje aj ľud Čes
koslovenska. Československo bolo jednou z obetí druhej sve
tovej vojny, v ktorej zahynulo 250 000. Čechov a Slovákov 
a iných národností. Preto je také pevné naše odhodlanie žiť 
a pracovať v mieri, preto s neobyčajným záujmom a pozor
nosťou vítame každý krok k tomu, aby Európa a celý svet 
kráčali cestou mieru, bezpečnosti a spolupráce národov. 
Jej ľud si v plnej miere uvedomuje, že jadrový konflikt by 
zasiahol aj jej územie. Preto sa najvyššie orgány ČSSR ob
rátili na národý Európy a celého sveta, na ich vlády a or
ganizácie otvorenou a naliehavou výzvou: Urobiť všetko 
preto, aby sa náš kontinent nestal dejiskom jadrovej kata
strofy.

JEŽIŠOVO UTRPENIE

Po slávnosti Stretnutia Pána sa už pomaly pripravujeme 
na obdobie Veľkého pôstu. V liturgii v tomto období pre
vláda farba pokánia. Je to prípravné obdobie na Veľko
nočné obdobie. Aby sme totiž spev slávnostného Alleluja 
mohli aj vo svojom vnútri hlboko prežívať a nielen vo 
vonkajších úkonoch, treba sa pripraviť, v duchu prejsť s 
Ježišom po jeho krížovej ceste. Vodidlom sú nám evanje
liá, ktoré opisujú jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie.

Ježišovo utrpenie však pre nás nie je iba historickou sku
točnosťou. Nemôžeme čítať iba nezainteresovane. Keď pre
žívame jeho utrpenie, prežívame s tým, že to bolo výkupné 
za nás všetkých. V tom utrpení sme všetci, preto nestačí 
iba konštatovanie, poznanie. Všetci sme boli vykúpení. Bolo 
to teda gesto smerom k nám od Ježiša. A ako máme my 
odpovedať na jeho obetavý život? Ak si všimneme cirkevný 
kalendár, už v samotnom pôstnom období nájdeme mená 
osôb, svätcov, ktorí vo svojom období, svojím spôsobom 
života ukázali, ako možno a ako treba odpovedať a prejaviť 
oddanosť Ježišovi. Jedným z nich je posledný svedok apoš
tolského obdobia, ktorý zanechal hlbokú brázdu, zo života 
ktorého môžu čerpať kresťania cez dlhé stáročia. Je to sv. 
Polykarp, žiak sv. Jána apoštola, ktorý ho ustanovil za bis
kupa v Smyrne a bol jedným z posledných svedkov apoš
tolského obdobia. Na konci života mnohí prichádzali 
k nemu, aby ho videli a počuli. Sv. Ignác Antiochijský o 
ňom píše: „Kotvu svojej duše zakotvil v Bohu ako do pev
nej skaly". Životy svätcov nemáme kopírovať, ale osvojiť si 
ich základné zmýšľanie, základné postoje.

Keď sa v duchu prenesieme i v tomto Veľkopôstnom ob
dobí na krížovú cestu Ježišovu, nezabudnime ani na seba, 
na súčasnosť. Štefan Várkôzi



(Pokračovanie z  1. str.)
Na tomto mieste Služby Božej pôvodne sa odbavovala proskomí- 

dia. Bolo tak približne do 7.— 8. storočia. Vtedy obrad proskomídie 
bol presunutý na počiatok Služby Božej, (aby Služba Božia nebola 
príliš dlhá), a na jej miesto vložili obrad prenosu obetných darov zo 
žertveníka na hlavný oltár.

Tu treba urobiť niektoré dôležité poznámky:
a) Na biskupskej Službe Božej na tomto mieste aj teraz je pros- 

komídia. Biskup umýva ruky, na žertveníku ukladá obetné dary, 
okiadza predložené dary, tak ako to bolo ešte pred 8. storočím.

b) Na Veľkom vchode prenášajú sa predložené obetné dary, chlieb 
a víno, teda dary ešte neposvätené. Dávno sa v  našom obrade v  na
šich farnostiach vo Veľkom pôste konala Liturgia Preždeosvjašče- 
nych Darov —  Liturgia Vopred posvätených darov. Na tejto liturgii 
prenášajú sa na oltár posvätené dary a vtedy veriaci kľakajú. Toto 
sa naši veriaci naučili a zo zvyku začali kľakať aj počas Veľkého 
vchodu v obyčajnej Službe Božej. Naši veriaci majú vedieť, že na 
obyčajnej Službe Božej neprenášajú sa posvätené dary, len ešte ne
posvätené, to znamená chlieb a víno, ktoré ešte len budú posväte
né. Teda pri Veľkom vchode na Službe Božej netreba kľačať.

c) Veľký vchod nie je symbolom vchodu Ježiša Krista do Jeru
zalema, ako to niektorí liturgisti vysvetľovali. N ie je to ani symbo
lické znázornenie druhého príchodu Kristovho na svet, aby súdil 
živých a mŕtvych, ako to vysvetľovali iní. N ie je to ani symbolické 
znázornenie Kristovho pohrebu, ako myslia ešte iní. Na nič podob
ného liturgický text neukazuje. (Tropár „Blahoobraznyj Josif s dvo
ma poslednými veršami 50. žalmu bol položený do Služby Božej 
v 14. storočí pod vplyvom nesprávneho symbolického objasňovania 
Veľkého vchodu. V našej eparchii toto celkom nesprávne vysvetľo
val S. Sabov vo svojej knihe Expositio SS. Liturgiae, 204. str.) Úče- 
bm Veľkého vchodu je prenesenie obetných darov zo žertveníka na 
oltár k neskoršiemu posväteniu.

Ako sme už spomenuli, pred Veľkým vchodom a po ňom veriaci 
spievajú Cherubínsku pieseň. Podľa predpisu ústavu Cherubínska 
pieseň sa spieva v  dvoch častiach: prvá —  pred Veľkým vchodom 
a druhá —  po Veľkom vchode. Hoci obe časti tvoria jeden nedeli
teľný celok.

Kto bol autorom tejto piesne —  nevieme. Byzantský historik Ked- 
rin hovorí, že to bol cisár Justín II. (565— 578), ktorý prikázal spie
vať Cherubínsku pieseň na Službe Božej. (Liturgisti našej eparchie 
dr. Mikita Rukovodstvo v  cerkovnyj tipikon a S. Sabov Expositio 
SS. Liturgiae mylne stotožňujú cisára Justína so sv. mučeníkom Jus
tínom).

Cherubínska pieseň je krátky, ale veľm i obsažný hymnus. Pozrime 
sa na význam obsahu tejto piesne:

Iže Cheruvimy tajno obrazujušče, i 
životvorjaščej Trojci trisvjatuju pisň 
prípivajušče, vsjakoje nyňi žitejskoje 
otložim popečenije, (vsjakuju nyňi ži- 
tejskuju otložim pečaľ).

Jako da carja vsich podimem, an- 
herskimi nevidimo dorinositna čiňmi. 
Aililuja, alliluja, alliluja.

My, ktorí cherubínov tajomne pred
stavujeme a oživujúcej Trojici trojsvä- 
tú pieseň spievame, odložme teraz 
všetky svetské starosti, 

aby sme dôstojne p r i j a l i  Kráľa 
všetkých, ktorého anjelské zbory ne
viditeľne s p r e v á d z a j ú .  Aleluja."

(Dokončenie z 1. str.)
Boh chce“. Je to naozaj pekný po
stoj života, prijaf bez výhrady každý 
prejav Božej vôle a všetky okolnosti, 
ktoré Boh dopusti.

Istá moderná legenda hovorí o ne
zbednom vlakn. Vlak, ktorý vrat už 
roky a roky chodil po koľajniciach 
a nikdy sa mu nič zlého nestalo, keď 
raz videl na pastve kravy, ako si 
voľne chodili, povedal si, že preč» 
aj on nemôže byť taký voľný? Nuž 
sa osmelil a vyskočil z koľajníc a za
behol medzi stádo. Oaleko však neza
šiel. Vozne, ktoré za sebou ťahal, sa 
rozbehli takou rýchlosťou, že roztre- 
pali rušeň a strojvodcu zabili. Vlak 
sa teda poučil, že len ak sa presne 
drží koľajníc, že sa mu nič nestane 
a že dôjde svojho cieľa.

Ak sa človek riadi Božou vôľou, 
pokoj a šťastie sprevádzajú ho celým 
životom . . .  Preto prv, než sa obrátime
o príhovor k našej nebeskej Matke, 
skúmajme sami seba, či plníme vôľu 
jej Syna. Ak ju plníme, buďme isti, 
že sa za nás Panna Mária prihovorí, 
že Boh splní aj našu vôľu.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, Má
ria. Buď nám vodkyňou a vzorom v 
našom živote.

FRANTIŠEK DANCÄK

BOLESTNÝ RUŽENEC

1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou po
til.

Po poslednej večeri a ustanovení 
Najsv. Eucharistie, Spasiteľ odišiel na 
Olivovú horu. Chodil sem veľmi čas
to. Modliť sa. Teraz však cieľ jeho 
cesty má osobitný charakter. Je to 
bezprostredná príprava na najväčší 
okamih — vykúpenie ľudského poko
lenia bolestnou smrťou na kríži.

Tento posledný úsek svojej cesty 
chce prejsť sám. Preto apoštolov, kto
rí šli za ním, necháva pri vchode do 
Getsemanskej záhrady. Troch vy
braných berie síce dnn, ale aj tých 
opustí slovami: „Modlite sa, aby ste 
neprišli ido pokušenia“ (Lk 22, 40). 
A potom sa od nich vzdialil, „asi ako
by človek kameňom dohodil“ (Lk 22, 
41) a začne sa lúčiť sám so sebou.
V modlitbe na kolenách obracia sa 
k svojmu Otcovi nebeskému: „Otče, 
ak chceš, vezmi tento kalich odo 
mňa! Avšak nie moja vôľa, ale tvoja 
nech sa stane“ (Lk 22, 42—43).

V modlitbe a rozhovore s Otcom 
nebeským, vidí pred sebou ako Boh 
všetky muky, ktoré mu chystá zloba 
sveta i to, že pre mnohých bude je
ho smirť bez úžitku. Jeho ľudskej pri
rodzenosti sa preto zmocňuje strach. 
Prichádza sám anjel z neba, aby ho 
v tom smrteľnom zápase posilňoval, 
pretože „jeho pot bol ako kvapky 
krvi, čo stekajú na zem“ (Lk 22, 
44). Vo svojej úzkosti hľadá útechu 
u tých, kjorýcih miloval. Vstal od 
modlitby a prichádza k nim. Našiel 
ich spať. I povedal im: „Nevládali 
ste teda ani hodinu so mnou bedliť? 
Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia! Duch je síce ochotný, 
ale telo slabé“ (Mt 26, 41).

Podľa Matúšovho evanjelia Spasi
teľ trikrát vstal od modlitby a prichá
dza za svojimi učeníkmi, aby sa sám

Z obsahu piesne vidíme, že na Službe Božej predstavujeme sa
mých cherubínov. My na zemi predstavujeme cherubínske zbory, 
ktorí v  nebesiach pred Božím trónom spievajú pieseň chvály. Z  to
ho dôvodu máme odložiť „žitejsku pečaľ, žitejskoje popečenije —  
starosti, útrapy života“ . „Žitejskoje popečenije, čižitejskaja pečaľ" —  
to sú všetky zemské starosti, ktoré odpútavajú kresťana od starostli
vosti o svoju dušu a svoju večnú spásu. A  toto všetko máme urobiť 
preto, aby sme „prijali Kráľa všetkého".

Tu poznamenávame, že naši prekladatelia slová „Jako da carja 
vsich p o d i m e m "  prekladali a objasňovali nesprávne takto: „aby 
sme Kráľa všetkých p o d n i e s l i ,  pozdvihli", alebo „aby sme dô
stojne o s l á v i l i  Kráľa". A  ďalšie slovo „dorinosima" prekla
dali slovami „ktorého nesú", „ktorého nosia vo víťazosláve".



Teda tento text objasňovali tak, ako by sme my mali po
zdvihnúť či osláviť Krista Kráľa, ktorého v  momente Veľkého 
vchodu nesú anjelské zbory, (v našom modlitebníku k tomu v  akejsi 
„víťazosláve"). Toto porovnávali k starorímskej vojenskej obyčaji 
pri vyhlásení nového cisára. Novozvoleného cisára vojaci pozdvihli 
na štíte na svojich kopijach hore a niesli ho po celom vojenskom 
tábore a celé vojsko vítalo nového cisára. Takmer všetci, ktorí ob
jasňovali tento text Služby Božej, túto rímsku vojenskú obyčaj po
rovnávali k tomu, čo sa robí na Veľkom vchode. Akoby tu kňaz nie
sol Krista, symbolizovaného obetnými darmi, na oltár, napodobňujúc 
tým anjelov, ktorí neviditeľne nesú „Kráľa všetkého" akoby na ko
pijach.

Toto objasnenie je celkom nesprávne. Cirkevnoslovanské slovo 
„podimem" (po grécky hipodeksomenoj) neznamená „podniesť, po
zdvihnúť, oslavovať", ale p r i j a ť .  Tiež slovo „dorinosimyj" po 
grécky doriforumenos neznamená „ten, ktorého nesú na kopijach", 
alebo „ktorého nosia vo víťazosláve", ale „ten, ktorého sprevádzajú 
v  sláve". Tu text piesne nás vyzýva, nie aby sme „pozdvihli", či „oslá
vili" Krista (v momente prenosu obetných darov), ale aby sme p r i 
j a l i  Krista {vo svätom prijímaní). Teda „podimiti Carja vsich" zna
mená —  prijať Krista Kráľa vo sv. prijímaní. Teda Cherubínska pie
seň nás pripravuje na sv. prijímanie s výzvou, aby sme odložili všet
ky zemské starosti a dôstojne p r i j a l i  Krista Kráľa vo sv. prijí
maní.

Skutočnosť tohto tvrdenia dokazujú piesne, ktoré sa spievajú na
miesto Cherubínskej piesne.

Tak na Veľkom vchode vo  Veľký štvrtok na Službe Božej namiesto 
„ Iže  Cheruvimy" sa sp ieva"

posilnil i upevnil ich vieru, aby ne
prišli Jio pokušenia“, ak ho uvidia 
vydaného „do r tik veľkňazov a zá
konníkov“, ktorí ho odsúdia na smrť 
(Ml 20, 18—19).

„Jeho pot bol ako kvapky krvi, čo 
stekajú na zem“ — poznamenáva sv. 
Lukáš (22, 44). V týchto chvíľach bo
lesti a utrpenia hľadal preto Spasiteľ 
Mechu u svojich učeníkov. Ale videl, 
že tí pokojne spia. Duch je ochotný, 
ale telo nevládze . . .  Teda nie duch, 
ale slabosť tela zradila . . .  Ak0 dob
re, že Pán i pri posudzovaní našej 
viny počíta so slabosťou tela. Ale tak 
isto počíta aj s ochotou dncha. Aký 
je to sladký pocit, že p0 mnohých 
päioch a slabostiach tela očakáva 
nás náš dobrý Pán Boh, vždy ochot
ný odpustiť a dať milosť (zrov. po
dobenstvo o márnotratnom synovi — 
Lk 15, 11—32).

Táto pravdu vyjadril už kedysi dáv
no básnik slovami: „Video meliora 
proboque — deteriora seqnor“. Voľ
ne preložené: Vidím mravné veci a 
schvaľujem ich, bohužiaľ však činím 
zle“.

Človek hreší zo slabosti. Hriech mu 
pripadá vábivejšl než čnosť a je čas
to treba dosť silnej vôle, alebo Božie
ho napomenutia, aby si to človek uve
domil — a včas.

V čakárni odborného lekára sedel 
jedného däa mladý muž. Bolo vidieť, 
ako je celý utrápený. Veď akoby nie! 
Jeho mladá manželka je u lekára, 
ktorý zisťuje, či nemá rakovinu, kto
rej príznaky sa v poslednom čase 
veľmi zreteľne objavili. Po nejakom 
čase vyšiel sám lekár von a súcit
ným hlasom povie manželovi: „Chu
dera, má ju a vyzerá to tak zle, že 
vám nemôžem dať veľké nádeje“. Mla
dý muž sa dal lio plaču a priznáva 
sa lekárovi, že ich Pán Boh tresce 
sa roztopašný život. Lekár sa ho sna
žil potešiť a doložil: „Teraz všetko 
záleži na Pánu Bohu, ktorý vždy mô
že urobiť zázrak. Aby sme ho však 
k milosrdenstvu pohli, musíme ho 
bezpodmienečne prestať urážať hrie
chom“.

Iste. Boh môže urobiť i zázraky. Ale 
s hriechom musíme prestať. Telo je 
síce slabé, ale duch je ochotný. A 
táto ochotu ducha Boh zakryje veľ
kým milosrdenstvom. Spomeňme si 
len na márnotratného syna, či obrá
tenie Márie Magdalény. Preto ho i my 
prosme o milosť obrátenia slovami 
tajomstva: „Pane, Ježišu Kriste, Bože 
náS, ktorý si sa pre nás krvou potil, 
daj nám opravdivú ľútosť nad hriech
mi.“

2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

Ked videl Pilát, že nič nezmôže 
proti pobúrenému ľudu, umyl si pred 
zástupom ruky a vyhlásil: „Nemám vi
ny na krvi tohto spravodlivého . . . “ 
(Mt 27, 24). A na ich naliehanie pre
pustil im Barabáša. „Ježiša však dal 
zbičovať...“ (Mt 27, 26).

Dal ho zbičovať. Prečo? Veď sám 
vyhlásil, že je spravodlivý. A vojaci, 
ktorí ho bičovali, ranami nešetrili. 
Zoznam jeho rán nám do určitej mie
ry zachovalo Turínske plátno. Na ru- 
rukách, na nohách, na celom tele. Je
žiš Kristus takto obetuje aj svoj von
kajší vzhľad pre naše vykúpenie . . .

„Večeri Tvojeja tajnyja dnes, Syne 
Dožij, p r i č a s t n i k a  mja prijmi, ne 
bo vrahom Tvoim tajnú povim, ni 
lobzanija ti dam jako Juda, no jako 
razbojnik ispovidaju ťa: Pomjani mja, 
Hospodi, v carstviji Tvojem, Alliluja."

„Prijmi ma dnes. Synu Boží, za 
p r i j í m a t e ľ a  (u nás nesprávne

„Da molčit vsjakaja ploť čeloviča, i 
da stoit so strachom i trepetom, i 
ničtože zemnoje v sebi da pomyšľajet. 
Car ho carstvujušóich, i Hospoď Hos- 
poďstvujuščich prichodit zaklatisja i 
d a t i s j a  vo  s ň i d  v i r ny m.  
Fredchoďat že jemu činy anhelsťiji so 
vsjakitn načatom i vlastiju, mnohooči- 
tiji Cheruvimy a šestokrylatiji Serafi- 
my, lica zakryvajušče i vopijušče 
pisň: Alliluja."

„Zmĺkni, každý človek! Stoj v báz
ni a chvej sa! Na nič pozemského ne-

preložené „účastníka") svojej tajomnej 
Večere, lebo neprezradím tajomstvo 
tvojim nepriateľom, ani ťa nepoboz
kám ako Judáš, ale ako lotor sa ti 
vyznávam: — Rozpomeň sa na mňa. 
Pane, keď prídeš do svojho Kráľov
stva. Aleluja."

mysli! Hľa, prichádza Kráľ kráľov. 
Pán všetkých mocnárov, aby seba obe
toval a za p o k r m  v e r i a c i m  
sa dal .  Pred nim anjelské zbory 
kráčajú, kniežatstvá a mocnosti (an
jelské), mnohookí cherubíni a šesto- 
krídli serafíni, zakryli si oči spieva
júc mu pieseň: Aleluja".

(Tu poznamenávame, že preklad v 
našich modlitebníkoch „na tróne bo 
nesú mnohookí cherubíni" je vonkon
com nesprávny.)

Nakoniec ešte poukazujeme na modlitbu kňaza pred Veľkým 
vchodom, v  ktorej prosí za veriacich:"

„D aj im milosť, aby p r i j í m a l i  tvoje sväté sviatosti s čistým 
srdcom, bez trestu, a stali sa hodnými tvojho Nebeského kráľov
stva".

Na Službe Preždeosvjaščennych Darov —  Vopred posvätených 
darov pri Veľkom vchode sa spieva:

„N yň i sily nebesnyja s nami nevidimo služat. Se bo vchodit Car 
slávy, se žertva tajnaja soveršennaja d o r i n o s i t s j a .  Viroju i ľu- 
boviju pristúpim, da p r i č a s t n i c y  žízni vičnyja budem. Allilu
ja."

Teda vidíme, že medzi Cherubínskou piesňou a hymnami, ktoré 
ju zastupujú, je veľká podobnosť v  obsahu, tie isté myšlienky, tie 
isté výrazy, tá istá výzva k dôstojnej účasti vo sv. prijímaní.

Tento hlboký obsah Cherubínskej piesne inšpiroval našich predkov 
k tvorbe prekrásnych melódií tejto piesne, tohto velebného cirkevného

Na Službe Božej vo  Veľkú sobotu namiesto Iže Cheruvimy sa 
spieva tento hymnus:"
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hymnu. Preto, keď ho spievame na našich Službách Božích, uve
domme si potrebu odstrániť z duše všetko to, čo je zemské, svetské, 
všetky zemské starosti, aby sme sa ako zemskí anjeli stali hodnými 
v svätom prijímaní „ p r i j a ť  Kráľa všetkých" do svojej duše.

Liturgická veda v  našej dobe veľm i pokročila a bádatelia textov 
našej Služby Božej a najnovšie bádania dávajú nám dosiaľ neznáme 
údaje a tiež odstraňujú niektoré doterajšie stanoviská. Preto naše 
objasnenie Služby Božej podávame na základe najnovších bádaní li- 
turgistov.

Modlitoba —  pieseň „Iže  Cheruvimy" nazýva sa „cherubínskou" 
podľa počiatočných slov, v  ktorých sa spomína jeden z deviatich 
anjelských zborov —  cherubíni.

Cherubínska pieseň je jednou z najkrajších modlitieb-piesní našej 
Služby Božej. Krásny a hlboko obsahový text inšpiroval našich pred
kov k tvorbe prekrásnych melódií. Irmologion našej eparchie uvá
dza až 24 rôznych melódií Cherubínskej piesne. Tiež veľa skladate
ľov vložilo všetky svoje vedomosti a schopnosti do melódie tohto 
hymnu. Melódie Cherubínskej piesne sú okrasou a pýchou nášho ob
radu a Služby Božej a sú veľm i oblúbené našimi veriacimi. Treba, 
aby sme túto modlitbu hlbšie poznali, aby jej spev prinášal nielen 
sladkosť, ale aj Božie milosti našej duši.

Po odspievaní druhej polovice Cherubínskej piesne, až do našich 
čias nasledovala prosebná ekténia. Pretože sa táto ekténia opakuje 
ešte pred Otčenášom, teraz na tomto mieste (z dôvodov opakovania 
a tiež skrátenia Služby Božej) sa neberie. Ale v  tejto ekténii je mod
litba prinášania, ktorá pôvodne šla ihneď po položení obetných da
rov na oltár a ktorú sa aj teraz kňaz modlí:

„Pane, všemohúci Bože, jediný (dokonale) svätý, prijímaš obeť 
chvály od tých, ktorí ťa celým srdcom vzývajú, (preto) prijmi pros
by aj nás hriešnych a polož ich na svoj svätý oltár. Učiň nás hodný
mi prinášať ti dary a duchovné obety za naše hriechy i za priestup
ky ľudu. Pomôž nám, aby sme u teba našli milosť, aby ti naša obeta 
bola príjemná. Nech dobrotivý Duch tvojej milosti spočinie na nás, 
na týchto predložených daroch, i na všetkom tvojom  ľude. Pre do
brotivosť tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, s pre
svätým, dobrotivýnua oživujúcim tvojím  Duchom teraz i vždycky 
i na veky vekov."

Tiež veriaci, keď dospievajú „Jako da Carja" myšlienkou nech 
prosia Pána, aby aj ich službu Pán Boh prijal za spásu ich duší.

K 1645. výročiu smrti Konštantína Veľkého

Konštantín pripisoval víťazstvo pri Milvijskom moste zvláštnej 
pomoci Boha kresťanov. Vtedy sa stal vnútorne kresťanom. Teda 
Milánsky edikt z r. 313 bol povinnou splátkou vďačnosti kresťa
nom. Milánsky edikt bol vyhlásením s l o b o d y  s v e d o m i a .  
Každý mal voľnosť pripojiť sa k tomu náboženstvu, ku ktorému ho 
viedlo jeho svedomie. —  Pohanské náboženstvo Konštantín nepre
nasledoval. Proti pohanstvu vystúpil prísnejšie až po premožení Li- 
cínia.

Licínius bol Konštantínovým švagrom. Medzi nimi nastali nezrov
nalosti, ktoré sa zväčšovali tým, že Licínius napriek tomu, že podpí
sal Milánsky edikt a ho neodvolal, začal prenasledovať kresťanov 
a pohanstvo nápadne podporovať. Odstránil kresťanov z úradov, zo 
svojho dvora a vojska. Kresťanským bohoslužbám robil prekážky, 
pozbavil mnohých kresťanov majetku a mnohých dal aj zavraždiť 
(mučeníctvo 40 vojakov v  Arménii). Nezrovnalosti medzi Licíniom 
a Konštantínom priviedli k vojne, v  ktorej Licínius bol porazený 
a Konštantín ho dal popraviť r. 325.

Po odstránení Licínia stal sa Konštantín samovládcom. Najvyššie 
štátne úrady obsadil kresťanmi, pohanské chrámy, ktoré slúžili ne
mravnému kultu Venuše, dal zboriť, dal postaviť skvelé kresťanské 
chrámy. Nedeľa, ako pamätný deň zmŕtvychvstania Pána sa stala 
dňom zasväteným. Manželstvo, rodinný život, upravil zákonom

Bože, jak ľúto — Tvoje tilo bjut — 
a Inde svoje — vse zveličajut“.

Zbičovaním znetvorené Ježišova po
doba je takto trpkoo výčitkou Iad- 
skej márnivosti a hriešnej roztopaš
nosti. Nevieme ani o jednej rane, kto
rú by bol spôsobil dakomu On. Koľ
ko sme ich však spôsobili Jemu my 
svojimi hriechmi?

Spisovateľ Jnlian Green napísal: 
„Ani nevieme, akú veľkú vodnú prie
hrada sme so sebou strhli, keď sme 
podľahli pokušeniu“. To preto, 2e žia
den hriech nie je osobnou záležitos
ťou. Každý hriech je vpádom nepria
teľa, prinášajúcim slová, skutky, ska
zu a smrť. Jeho bilanciu môžeme uro- 
bif až na súdnom dni.

„Nie je hanbou padnúť, ale ostať 
ležať,“ hovorí príslovie. Apoštol Pe
ter žil v blízkosti Pána — a padol. 
Včas si to ale uvedomil. A to bolo 
jeho záchranou. Jujáš si svoj pád ne- 
napravil a zahynul...  „Kto stojí, nech 
si dáva pozor, aby nepadol,“ hovorí 
iná ľudová múdrosť. Preto prosme i 
my nášho Spasiteľa o ochranu pred 
hriechom, aby sme nepodľahli. A 
prosme h0 slovami tajomstva: „Pane 
Ježišu Kriste, Bože náš ktorý si bol 
pre nás kruto zbičovaný, chráň nás 
od teľesných žiadostí.“

FRANTIŠEK DANCÄK

NAŠ CHRÄM JE BOŽlM DOMOM

V každom náboženstve bol chrám 
posvätným miestom, K4e sa prejavuje 
prítomnosť Boha, ktorý tu prijíma od 
človeka hold, poklonu, prejav úcty a 
pokory, čo potom opätuje svojimi mi
losťami.

Podľa svedectva sv. evanjelia prvým 
kresťanským chrámom bolo večerad- 
lo v Jeruzaleme, kde náš' Spasiteľ 
pred svojou smrťou premenil chlieb 
na svoje telo a víno na svoju krv. 
Večeradlom sa volala miestnosť v jed
nom dome na Sione, ktorého majite
ľom bol jeden z Ježišových prívržen
cov.

V prvých časoch sa kresťania schá
dzali na bohoslužby do súkromných 
domov a počas veľkého prenasledova
nia bohoslužby konali v lese, na poli 
a neskoršie v katakombách — pod
zemných chodbách, kde boli aj hroby 
prvých kresťanov. Veľkolepé chrámy 
začali kresťania stavať až po roku 
313, keď cisár Konštantín Veľký vy
dal Milánsky edikt, ktorým udelil ná
boženskú slobodu aj pre kresťanov.

Starý zákon uvádza ako Jakub, mlad
ší syn Izáka išiel do Haramu. Keď 
sa zvečerilo, prenocoval na pustatine. 
Vo sne videl veľký rebrík opretý o 
zem a jeho horný koniec siahal až 
po nebo. Po ňom vystupovali a zostu
povali Boží anjeli. Na ňom stál Pán 
a hovoril: „Ja som Pán Boh otca tvoj
ho Abraháma a Izáka“. Keď sa Jakub 
prebudil zo spánku, povedal: Boh je 
na tomto mieste a ja som to neve
del. Tu je naozaj dom Boží a tu je 
brána do neba (Gn 28, 17). O koľko 
viac sa tieto slová „dom Boží“ vzťa
hujú na naše chrámy, v ktorých Boh 
nie je prítomný len vo sne, ale stále 
a skutočne a naozaj prebýva v boho- 
stánku v podobe chleba.



O našich chrámoch možno s úpl
ným presvedčením a bez najmenšej 
pochybnosti povedať, že „ozaj Pán 
Boh je na tomto mieste“. Tento náš 
chrám sa volá Božím domom, lebo od 
jeho posvätenia prebýva v ňom nevi
diteľne Boh, ako nás o tom poučnje
i modlitba zo Služby Božej: „Pane Je
žišu Kriste, Bože náš, zhliadni na nás 
zo svojho svätého príbytku a z trónu 
slávy tvojho kráľovstva. Ty na ne
besiach s Otcom vládneš a s nami tu 
neviditeľne prebývaš.“

Koľko dobrého nám už urobil a 
ešte urobí Spasiteľ prebývajúci v na
šich chrámoch! V súvislosti s týmto 
by sme mali porozmýšľať nad slova
mi žalmu: „Čože iá a  na odplatu Pá
novi za všetky jeho dobrodenia voči 
mne?“ (2 115, 3). Na túto otázku Spa
siteľ z bohostánku nám odpovedá: 
„Prichádzaj sem ochotne!“ Sv. Ján 
evanjelista k splneniu tohto volania 
nás povzbudzuje: „Učiteľ je tu a volá 
ťa“ (Jn 11, 28). Sám Spasiteľ tiež vo
lá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste obťažení a ja vám 
dám odpočinúť“ (Mt 11, 28). 2alm 
nás povzbudzuje „Naradovaný som 
bol, keď mi povedal, pôjleme do do* 
mu Pánovho“ (Ž 121, 1).

Dobrý a správny kresťan ide do 
chrámu, kedy len môže, a to aspoň 
na chvíľočku, aj keď nie je povinný. 
Avšak v nedeľu a v zasvätené sviat
ky je povinný byť v chráme a zúčast
niť sa na Službe Božej. V chráme sa 
máme správať úctivo a pobožne, lebo 
podľa sv. Písma „to miesto, na ktorom 
stojíš, je pôdou svätou“ (Ex 3, 5). Li
turgická pieseň zostavená zo slov Pís
ma sv., ktorú spievame na Veľkú so
botu, nám pripomína: „Zmĺkni každý 
človsk, stoj v bázni a chvej sa, le
bo tu je Pán vo svojom chráme“ (Hab 
2, 20 ).

Keď vkročíme do chrámu, prežehná
me sa a svojou poklonou sa zvítame 
s Bohom. Pri státí sa nesvedči mať 
ruky vo vreckách. Najkrajšie je dr
žať v rukách modlitebnú knižku ale
bo ich mať zložené. Znamením neúc
ty voči Službe Božej je prichádzať 
neskoro alebo odchádzať pred jej 
ukončením. Neslušné je tiež počas 
Služby Božej rozprávať, obzerať sa a 
vyrušovať. Pral odchodom sa úctivo 
pokloníme, čím akoby sme dali svoj 
pozdrav na rozlúčenie nášmu Pánovi. 
Pri obhliadke pamiatok chrámu tre
ba sa tiež najprv slušne pokloniť pred 
bohostánkom a nerušiť posvätnosť 
chrámu.

Každému veriacemu malo by zále
žať, aby jeho chrám bol pekný a 
úhľadný. Boh zato odmení darcu svo
jimi milosťami, ako je to napísané 
v Starom zákone (Ex 20, 12—16). 
Prítomní na nedeľných a sviatočných 
službách aj dnes dávajú podľa svo
je! ľubovôle dary na chrámové potre
by. Okrem toho nábožní veriaci dá
vajú na oalobu chrámu kvety, svieč
ky na oltár a pod. Starajú sa tak o 
vnútorný a vonkajší vzhľad svojho 
chrámu a jeho zaradenia, z ktorého 
je na prvom mieste oltár. Robia to, 
aby podľa svedectva sv. evanjelistu 
Lukáša (10, 20) ich mená i takto 
boli zapísané v nebi. V každej Slnžbe 
Božej sa tiež za dobrodincov chrámu 
modlíme, odplať im bohatými svoji-

v  zmysle kresťanského svetonáhľadu. Zakázal, aby bol niekto pre
nasledovaný, keď má iné náboženské presvedčenie. K pohanom bol 
mierny, zakázal len tie pohanské obrady, ktoré boli spojené s ne
mravnosťou. Likvidoval ukrutné a neľudské tresty, hlavne trest 
ukrižovaním, —  z úcty k Spasiteľovi, —  zakázal vypaľovať otrokom 
ponižujúci znak na čele, —  zakázal vyhadzovať a odhadzovať doj
čence či deti, —  snažil sa, aby zákonodarstvo bolo preniknuté kres
ťanským duchom.

Roku 330 Konštantín preložil svoje sídlo z Ríma do Byzancie, kto
rú nádherne vybudoval a nazval ju svojím menom Konštantinopol, 
Cárihrad, N ový  Rím. Postavil tam baziliku Svätej Múdrosti (zhorela 
r. 532 a na jej mieste postavil Justinián krajšiu Hagiu Sofiu, ktorú 
neskôr Turci premenili na mešitu a potom múzeum). V  Jeruzaleme 
vybudoval baziliku sv. Hrobu, v  Ríme baziliku sv. Petra, ktorá stála 
až do začiatku XVI. storočia. Vystaval chrámy v  Nikomédii a iných 
mestách. Pápežovi daroval lateránsky palác. Zvolal prvý všeobecný 
koncil do Nicey, aby bol vyriešený blud arianizmu. Boli prípady, že 
sa miešal do vnútorného života Cirkvi, napríklad poslal do vyhnan
stva bludára Aria, ale aj pravoverného Atanáza.

Aj jeho matka Helena starala sa o výstavbu kresťanských chrá
mov, pričinila sa o nájdenie Kristovho kríža, na ktorom bol Kristus 
ukrižovaný.

Cisár Konštantín prijal krst až na smrteľnej posteli (Ť22. mája 
337) z  rúk Eusébia, biskupa v  Nikomédii. V tej dobe to bolo zvy
kom, i keď Cirkvou neschvaľovaným. Ľudia odkladali krst na ko
niec života z obavy pred novým pádom do ťažkého hriechu.

Hoci život Konštantína ukazuje aj tienisté stránky, príčiny kto
rých my presne nepoznáme, východná Cirkev ho uctieva ako sväté
ho, ba ako rovného apoštolom. Západná Cirkev mu dala meno Veľ
ký. Svätou v  Cirkvi je tiež Konštantínova matka —  Helena.

Po Konštantínovi vládli jeho synovia: Konštantín II. (Ť341) dostal 
Západ, Konštancius (Ť361) dostal ázijské provincie s Egyptom a Kon- 
štans (Ť350) dostal Východ. Po smrti bratov Konštancius sa stal 
jediným panovníkom a podporoval ariánov, čím spôsobil Cirkvi veľa 
zla.

Cirkev za vlády cisára Juliána Apostatu —  Odpadlíka a Jeho ná
stupcov.

Po smrti synov cisára Konštantína Veľkého nastúpil Julián (361—  
363), syn Júlia Konštanoia, nevlastného brata Konštantína Veľkého. 
Julián bol pokrstený, avšak keď sa stal cisárom, verejne odpadol 
od viery a vrátil sa k pohanstvu. Preto ho nazývajú Apostatom —  
Odpadlíkom. Postavil si za cieľ: zničiť kresťanstvo, vzkriesiť a vy
zdvihnúť pohanstvo. Na celej čiare obnovil pohanstvo. Pritom potla
čoval kresťanstvo, a to priamo i nepriamo. Nedovolil krvavé prena
sledovanie kresťanov, lebo vedel, že mučeníctvo by pomohlo kres
ťanstvu. Avšak aj tak bolo veľa mučeníkov, lebo kresťanov popra
vovali niektorí úradníci na vlastnú päsť. Prenasledoval kresťanov 
nepriamo tým, že kde mohol, škodil kresťanstvu. Vysmieval kresťa
nov a nazýval ich „galilejskými". Nepripustil kresťanov do verejných 
služieb. Nepripúšťal ich do škôl, aby sa učenosťou nevyrovnávali 
pohanom. Podnecoval ariánov proti pravoverným a nasadzoval 
ariánskych biskupov. A j sám písal spisy proti kresťanom. Podporo
val Ž idov a vyzval ich, aby znovu postavili jeruzalemský chrám. 
Avšak zemetrasenie a pri kopaní základov vyšľahujúce plamene ne
dovolili v  práoi pokračovať. Toto potvrdzuje aj pohanský spisovateľ 
Ammianus Marcellinus.

Aby oživil pohanstvo, Julián do neho pojal veľa z kresťanstva, 
ako sviatky, obrady a napodobňoval dobročinné kresťanské usta
novizne. Avšak všetka jeho námaha bola márna. Sám to videl, 
a predsa až do smrti nenávidel Krista. Vládol nie celé dva roky. Vo 
vojne proti Peržanom bol smrteľne ranený. Keď umieral, údajne po
vedal: „Zvíťazil si, Galilejský!" (takto zapísal udalosť historik Teodo- 
ret).

Významnejší mučeníci za Juliána: Artem, Ján a Pavol, kňaz Teo- 
doret, biskup Marek, kňaz Bažil a iní.



Nástupcami Juliána Apostatu boli cisári: Jovián, Valentinián, Va- 
lent (arián), Gracián, Teodózius a jeho synovia Arkadius a Honorius. 
Všetci boli kresťanmi, avšak niektorí z nich podporovali bludy. Ci
sár Teodózius (378— 395) zakázal všetky prejavy modloslužobníctva. 
Tým pohanstvo zaniklo. Teodózius I. Veľký rozdelil ríšu medzi svo
jich synov: Arkadius (395— 408) dostal Východ, Honorius (395— 423) 
Západ. Západ začali znepokojovať návaly germánskych národov.

Šírenie sa kresťanstva za hranicami Rímskej ríše.
Na počiatku štvrtého storočia kresťanstvo sa šíri v  Etiópii, (bolo 

nakazené bludom monofyzitov a v  tom blude je doteraz), v  Ibérii 
(terajšie Gruzínsko), kde priniesla kresťanstvo zajatá kresťanka Kris
tína (Nina). V Arménsku šíril kresťanstvo Gregor Osvietite!. V Perzii 
bolo v štvrtom storočí už niekoľko biskupov. Avšak tam roku 343 
nastalo veľké prenasledovanie. Vládca Sapor prikázal popraviť nie
koľko kresťanských kňazov, zničiť kresťanské chrámy. Bolo zavraž
dených niekoľko tisíc kresťanov. Perzský kráľ Chozroes II. roku 614 

. dobyl Jeruzalem a odniesol so sebou do Perzie drevo kríža, na kto
rom bol ukrižovaný Kristus, (a ktorý našla cisárovná Helena, mat
ka cisára Konštantína Veľkého). Cisár Heraklius porazil Peržanov 
a kríž Kristov znovu priniesol do Jeruzalema (r. 627). Od roku 651 
Perziu obsadili Arabi, ktorí tam rozšírili Mohamedovo učenie. 
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SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Stvorenie človeka

Treba nám ešte vedieť o vlastnostiach duše človeka.
Duša človeka je rozumná a je obdarená slobodnou vôľou.
Kým duša rastlinná a duša živočíšna nemyslia, zatiaľ duša človeka 

je rozumná a okrem cítenia myslí a chce. Zviera koná, vedené svo
jím pudom, človek sa rozhoduje k činu na základe rozumového uva
žovania, (ak ho len nezaslepí vášeň, strach, úplná nevedomosť). 
Zvieratá vo všeobecnosti neprejavujú pokrok. Nacvičené zviera ne
myslí, ale koná mechanicky. Lastovičky stavajú svoje hniezda celkom 
tak aj dnes ako pred vekmi. Človek býval kedysi v  jaskyniach, dnes 
obdivujeme jeho moderné stavby. Človek ovocie kultúry prenáša 
uvedomele na svojich potomkov. Zviera neodovzdáva potomkom 
drezúrou nadobudnutú zručnosť. Ľudská reč sa vyvíja. Zviera reč 
nemá. Ak sa nacvičí napodobňovať ľudské slová, aj to je len neuve- 
domelá drezúra. Človek sa vyjadruje slovom a písmom, tvorí vrchol
né diela literatúry. Duša človeka je rozumná.

Duša človeka je obdarená slobodnou vôľou. Môže sa slobodne 
rozhodnúť, či má konať, alebo nekonať, robiť to, alebo iné. Súhlas 
vôle človeka nemôže vynútiť nikto ani násilím, hoci navonok ho mô
že donútiť robiť to, čo ináč robiť nechce.

Človek pred skutkom uvažuje. Keby nemal slobodnej vôle, neuva
žoval by, musel by konať bez uváženia. Človek po dobrom čine cíti 
uspokojenie, po zlom výčitky. To by nebolo možné, keby musel ko
nať z donútenia, neslobodne. Ľútosť nad hriechom a silné predsa
vzatie sú mysliteľné len vtedy, ak človek koná slobodne. Bez tejto 
slobody by boli zbytočné prikázania a zákony, lebo nebolo by 
v moci človeka splniť ich alebo sa im vzoprieť. Len slobodné činy 
môžu byť záslužné, obetavé a hrdinské.

Slobodu vôle (i po páde v  raji) dokazuje Sväté písmo, tradícia 
a učenie Cirkvi. V Svätom písme čítame:

„Hľa, predložil som dnes pred teba život i šťastie, a smrť i ne
šťastie; to, čo ti prikazujem, je, aby si zachovával príkazy Pána, Bo
ha svojho. . .  potom budeš žiť. Lež, ak sa tvoje srdce odvráti a ak 
nebudeš poslúchať. . .  tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš. Za 
svedkov proti vám volám nebo a zem: Predložil som vám život 
a smrť, požehnanie a kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty 
a potomstvo tvoje." (Dŕuhozákon 30, 15— 20). Alebo na inom mieste: 
„Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhod
núť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať 
príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú ver
nosť. Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vy 
volíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo

mi nebeskými darmi, daruj im za po
zemské — nebeské, za dočasné — 
večné, za pominuteľné — nepominu
teľné a posväť tých, Bože, ktorf mi
lujú nádheru tvojho 'domu.“ 

Pamätajme na slová žalmu: „Aké 
utešené je bývanie tvoje, Pane, a mo
ja duša dychti po nádvoriach Pána“ 
(Ž 83, 2).

V.PETRAŠKO

CHRÄNME SI ZDRAVIE

Jožo bol pekný chlap s kučeravými 
vlasmi a usmievavou tvárou. Rád žar
toval a vedel spraviť vtip z každej 
maličkosti. Každý sa pri äom dobre 
cítil, preto mal veľa priateľov, ktorí 
vyhľadávali jeho spoločnosť. Naoko 
prekypoval zdravím, lfca mal červené 
ani ruža. Ale v skutočnosti bol cuk
rovkár, čo si nerád uvedomoval. Veď 
s takou chuťou po jedával sladkosti 
a zapíjal ich pohárom domáceho vl
na. Manželka Zofka pripravovala mu 
diétne jedlá, bála sa o jeho airavie. 
Čaj mu osladila sacharínom, ale on 
si vzal z toho, čo pila ostatná rodi
na. Takisto to bolo s pečivom a vô
bec s každým jedlom. Keď mu Žofka 
pripomínala, že mu to škodí, spýtal 
sa jej:

— Nedopraješ mi z môjho? Veď ja 
na to pracujem.

Na kontroly do nemocnice chodil 
zriedka, hoci lekár mu ich nariadil 
každý mesiac. Bál sa, že bude mať 
zvýšená cukrovku a doma nebude 
mať od manželky pokoj.

Mal dve deti, Branka a Helenku, 
ktoré mal veľmi rád. Jeho potešením 
bolo vylúdiť na ich tvárach fismev a 
kochať sa z neho. Myslel na ne stá
le. Myšlienka na ne osladzovala mu 
prácu v továrni i doma. Keď bol sám, 
snil o ich krásnej budúcnosti a svo
jím úsilím snažil sa im tfíto budúc
nosť pripraviť. Manželka to dobre ve
dela a preto mu pripomínala:

— Ak nedbáš o svoje zdravie pre 
seba, dvaj aspoň pre 'deti. Iste by si 
nechcel, aby zostali sirotami.

— Ha, ha ha, — rozosmial sa }ožo 
— vari sa o ne nestarám. Azda lum- 
pujem, utrácam peniaze a nechám 
ich hladovať? Chýba im niečo?

— Len aby im nechýbal otec! — 
poznamenala ustarostene Žofka.

— Nemaľuj čerta na stenu. Taká 
cukrovka, to je nič, — odvetil Jožo.

Raz čakali hostí. Mala prísť Žofkina 
sestra Amálka s rodinou. Mala štyri 
deťúrence, ktoré rady lízali zmrzlinu, 
jedli sladkosti a všelijaké dobroty. 
Žofka chcela, aby sa u nej cítili čo 
najlepšie a tak pripravila im to všet
ko v hojnosti. Ale čo ako ich čakali, 
hostia neprišli. 2ofka sa zlostila:

— Toľký výdavok a nadarmo — 
šomrala.

— Ale čo by nadarmo, — odpovetfal 
jej Jožo — pohostíme sa sami.

A už sa aj pustil s vervou do to
ho, nasledovali ho deti. Len Žofka 
bola bez vôle. Na Joža pozerala len 
tak úkosom, ako hltá sladkosti. Ale 
prišla noc a Jožovi bolo zle. Cítil sa 
mdlo, nevoľno, odpadával. Manželka 
sa zľakla a volala pohotovostnú služ
bu. Sanitka sa čochvíľa dostavila s 
mladým lekárom, ktorý vzal Joža do 
nemocnice. Tam dostal injekciu, pri-



šiel k sebe, niekoľko dni poležal a 
potom sa vrátil. Praťlpísali mu prisnn 
diétu a pilulky, ako i pravidelnú kon
trolu.

Odvtedy Žofka varila Jožovi iba 
mäso a zeleninu, po obede a večeri 
dávala mu ovocie. Jožo jedol len tak 
nasilu. Sliny mu šli na cesto, najmä 
na haluSky s tvarohom a zákusky. A 
keď to doma nedostal, zadovážil si 
to, kde mohol. Za haluškami si občas 
zašiel do reštaurácie a na zákuskoch 
si pochutnával v cukrárni. Neušlo to 
oku manželky ani dietok, ale kvôli 
pokoju v rodine nepovedal mu nikto 
nič.

Raz manželka zbadala, že Jožovi 
černejú prsty na ľavej nohe.

— Co to znamená? — spýtala sa 
ho s vystrašeným pohľadom.

— Pôjdem na kontrolu, — odpove
dal previnilo Jožo.

Ale čierne fľaky sa čoskoro rozší
rili po koleno a sprevádzali ich prud
ké bolesti. Joža už museli odviezf na 
Okresnú diabetickú poradňu, odkiaľ 
ho ihneď poslali do krajskej nemoc
nice. Tu mu bez okolkov povedali, že 
noha sa musí amputovať. Na Joža i 
jeho rodinu to pôsobilo zdrcujúco. 
Nevedel sa s tým zmieriť. Dozvedel 
sa, že v Prahe je výborný odborník na 
cukrovku. Dúfal, že ten ho vylieči 
bez operácie. Ale ten, keď ho zbadal, 
zvolal: Prečo ste sa neliečili? Poná
hľajte sa do svojej krajskej nemoc
nice a dajte si nohu amputovať!

Tak predsa to bola pravda. Až te
raz uveril. Nechal si nohu odrezať a 
po čase vracal sa domov podopiera
júc sa o barly. Ale tým sa cukrovka 
neskončila, pokračovala vo svojom 
zhubnom diele a lekári radili o neja
ký čas amputovať i Idruhú nohu.

Jožo videl, že sa musí rozlúčiť so 
svojou rodinkou v najkrajšom muž
nom veku. Len teraz si uvedomil, že 
jeho zdravie nie je len jeho vecou, 
ale že jeho povinnosťou bolo si ho 
chrániť i kvôli žene a deťom, ktoré 
zostanú bez otcovskej opory. Ba i 
kvôli spoločnosti, na pomoc ktorej 
budú odkázané. Druhú nohu si už 
amputovať nedal. Zomieral ťažko s 
boľavým pohľadom upretým na svo
je deti.

Chráňme si zdravie, lebo žijeme nie
len pre seba, ale aj pre iných, naj
mä pre tých, ktorí sú na nás priamo 
odkázaní.

Dr. Ján BUBÄN

ČO JE VECNOSŤ?

Sv. Augustín hovorí: Čokoľvek vy
riekneš o večnosti, neporozumieš to
mu. Našou slabou ľudskou inteligen
ciou nemôžeme si vytvoriť jasnú 
predstavu o večnosti. Preto naši svä
tí otcovia názorne podľa možnosti 
nášho chápania hovoria o večnosti. 
Podľa nich večnosť je dosiahnutie ži
vota, ktorý nemá konca; je to bytie 
trvajúce všetky časy nemeniteľne a 
nenarušiteľne; je to stav obsahujúci 
v sebe všetky časy, prítomnosť, mi
nulosť a budúcnosť; je to dlhý deň, 
po ktorom nenasleduje nikdy noc. 
Náš čas meriame podľa slnka, mesia
ca a hviezd, ale večnosť meria iba 
nesmrteľný Boh.

Večnosť nemá žiadnu mieru, žiaden 
cieľ, žiadny koniec. Večnosť sa nemô-

sa mu ľúb i" (Eklez 15, 14— 18). Svätý Augustín takto objasňuje toto 
miesto: „H ía , ako úplne jasne tu vidíme vyslovenú slobodu ľudskej 
vôle".

Potom Sväté písmo chváli toho „k to mohol prestúpiť (zákon), ale 
ho neprestúpil, a mohol robiť zlé, ale neurobil tak" (Eklez 31, 10).

O slobode ľudskej vôle Sväté písmo píše už pri stvorení človeka. 
Adam a Eva mali slobodnú vôľu rozhodnúť sa, či budú jesť zo zaká
zaného ovocia, alebo nie.

A  Ježiš Kristus hovorí mládencovi, ktorý sa ho pýta, čo má robiť, 
aby dosiahol ž ivot večný: „A k  c h c e š  vojsť do života, zachovávaj 
prikázania!" (M t 19, 17). A  na inom mieste Ježiš hovorí: „Jeruza
lem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo sú 
k tebe vyslaní! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliep
ka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla —  a n e c h c e l i  s t e ! "  
(M t 23, 37).

Na poslednom súde Ježiš Kristus bude obviňovať hriešnikov, že 
páchali zlo, —  a toto obvinenie by bolo nespravodlivé, keby tí hrieš
nici v  živote neboli mohli namiesto zla robiť dobro (Mt 25).

Sloboda ľudskej vôle sa ďalej dokazuje každým prikázaním, ra
dou, odmenou, trestom, chválou a karhaním, ktoré sú v  Svätom 
písme.

Sv. apoštol Pavol píše Filemónovi: „A le  nechcel som nič urobiť 
bez tvojho s ú h l a s u ,  aby dobro, ktoré (mi) preukazuješ, nebolo 
vynútené, ale s l o b o d n é "  (Fil 1, 14).

Svätí otcovia a cirkevní učitelia jednohlasne obhajujú slobodu vôle 
ako základ náboženstva a mravného života vôbec, Napr. sv. Au
gustín píše: „Prečo v  toľkých miestach Svätého písma Boh prikazuje 
dodržiavať svoje prikázania? Ako prikazuje, keby nebolo slobodnej 
vôle?" a ďalej píše: „Pretože Boh nechce znásilňovať ľudskú vôľu, 
poslal svojho Syna, aby ľudia nie násilím, ale dobrovoľne sa navrá
tili k Bohu". „Zapieraním slobodnej vôle podrýva sa celý ľudský 
ž iv o t . . . Slobodu človeka hlásajú pastieri v  horách, básnici, vedci 
v  knihách . . .  a na celom svete ľudské pokolenie". —  Cirkev potvr
dila učenie o slobodnej vô li na Tridentskom koncile.

Je veľa rozumových dôkazov slobody ľudskej vôle. Uvedieme 
niekoľko:

a) Každý človek je si vedomý toho, že má slobodnú vôľu. Celé 
ľudstvo je si toho vedomé a tvrdí, že človek vo svojich skutkoch 
rozhoduje slobodne, je si vedomý toho, čo robí, a robí dobrovoľne, 
slobodne a v  jeho silách je robiť tak alebo ináč. Každý človek zdra
vého rozumu rozlišuje skutok urobený dobrovoľne, teda slobodnou 
vôľou —  od nedobrovoľného. Všetci ľudia, vzdelaní a nevzdelaní, 
dobrí a zlí, ešte aj zločinci sú si vedomí toho, že majú slobodnú vô
ľu. Všetci ľudia rozlišujú čestné od nečestného, skutky mravne dobré 
od mravne zlých, právo od bezprávia. Ľudstvo tým, že odmeňuje 
a chváli skutky mravne dobré a trestá a haní skutky mravne zlé, 
hlása svoje presvedčenie o jestvovaní slobodnej vôle. Ľudstvo roz
lišuje skutky dobrovoľné od skutkov, ktoré nevyšli zo slobodnej 
vôle a za ktoré človek nezodpovedá. Ľudstvo používa prosby, rady, 
napomínania, tresty, —  a týmto všetkým ukazuje, že ľudská vôľa ne
robí nútene, ale že človek je pánom svojich skutkov, že môže slobod
ne urobiť to alebo ono. Zákony, nariadenia, zákazy, spoločenský po
riadok, —  a všetko toto je u všetkých národov sveta, —  ukazujú, 
že všetky národy sveta sú presvedčené, že človek má slobodnú vô
ľu. Súdy celého sveta rozlišujú skutky vykonané rozvážne od neroz
vážnych alebo z nevedomosti, či pod vplyvom  náhlej vášne, dobro
voľne alebo nedobrovoľne a na základe toho označujú rôzne stupne 
previnení a trestov. Týmto všetkým ľudstvo tvrdí, že človek má slo
bodnú vôľu. „V  čom sa zhodujú všetci ľudia, to musí byť pravdou" 
—  hovorí Cicero.

b) Človek pred skutkom: rozmýšľa, uvažuje o motívoch, príči
nách, pociťuje silu motívov, avšak je si vedomý toho, že žiaden 
z nich f y z i c k y  h o  n e d e t e r m i n u j e ,  nenúti, v  jeho moci je 
zvoliť si to či ono. Často človek sa nerozhoduje ihneď a rozhodnutie 
odkladá, uvažuje. Keby vôľa človeka nebola slobodná alebo by nad 
ňou vládli motívy, vtedy by pred skutkom nemohla uvažovať, rozhod
nutie odkladať, musela by ihneď konať. A  toto uvažovanie je preja-



vom slobodnej vôle. —  Ďalej človek je si vedomý toho, že vládne 
nad motívmi, môže i najsilnejšie odhodiť, —  je si vedomý toho, že 
môže namiesto pravdy zvoliť lož, namiesto spravodlivosti —  nespra
vodlivosť, namiesto dobrého skutku —  zlý. A  potom, i keď sa člo
vek už rozhodol, svoje rozhodnutie môže zmeniť a rozhodnúť sa 
ináč. Toto všetko ukazuje na našu slobodnú vôľu.

c) H l a s  s v e d o m i a  je ďalším dôkazom slobody ľudskej vôle. 
Po dobrom skutku človek pociťuje vo svojej duši zvláštny príjemný 
pocit, vnútorný pokoj a po zlom skutku cíti v  duši nepokoj, želá si, 
aby sa nebol toho skutku dopustil, sľubuje si, že viac toto neurobí, 
ľ ut uj e ,  že sa toho dopustil. Teda, človek sa cíti vinný. Avšak 
vina je len tam, kde človek koná slobodne a dobrovoľne. Keď člo
vek niečo koná fyzicky prinútený, alebo nevedome, jeho svedomie 
ho nekarhá. Vedomie viny a ľútosti sú človeku vrodené a žiaden člo
vek nie je v  silách sa ho striasť. Ľudské svedomie svojím schvaľu
júcim alebo karhajúcim hlasom dokazuje, že človek má slobodnú 
vôľu.

d) Najväčší f i l o z o f i  staroveku a novoveku uznávajú okrem 
rozumu, slobodnú vôľu ako najdrahší majetok človeka.

e) Človek uvažuje, rozmýšľa, plánuje. Avšak aký úžitok by z  to
ho mal, keby svojou vôľou nemohol ísť cestou svojich plánov, ale 
za celý život by išiel len nútenou cestou. A  keď človek rozmýšľa, 
uvažuje, plánuje, —  tým seba neklame, ale vie, že majúc slobodnú 
vôľu, môže sa sám slobodne rozhodovať. Ináč jestvovanie nášho ro
zumu by nemalo zmysel.

f) Rozdiel medzi živočíchmi (zvieratami) a človekom ukazuje na 
slobodnú vôľu človeka. Živočích, —  pretože nemá rozum, —  nemá 
ani slobodnú vôľu. Živočích pred skutkom neuvažuje ako človek, 
on koná inštinktom a nie slobodným rozhodnutím. Preto zvieratá 
nezodpovedajú za svoje skutky ako človek.

g) Slobodu ľudskej vôle ďalej dokazujeme a b s u r d n ý m i  n á 
s l e d k a mi ,  ktoré vyplývajú z  popierania slobodnej vôle. Keď niet 
slobodnej vôle, —  niet aj zodpovednosti! Keď popierame jestvova
nie slobodnej vôle, vtedy: ničíme mravný poriadok, rozdiel medzi 
mravným dobrom a zlom, naše skutky nemajú mravnú hodnotu. Keď 
človek nemá slobodnú vôfu a je hračkou rôznych prírodných vply
vov, následkom čoho koná nútene, vtedy nemôže byť zodpovedný 
za žiaden skutok. Vtedy zlodeja, vraha a podobného nemožno trestať, 
pretože konali nie zo slobodnej vôle, ale nútene. Keď odmietame 
slobodnú vôľu, odmietame: vinu, svedomie, zodpovednosť, robíme 
peklo na zemi. Čo by sa stalo s ľudstvom, keby všetci ľudia boli pre
svedčení, že niet slobodnej vôle, že nief viny, teda nemôže byť ani 
trest. Ľudstvo by sa zmenilo v  tlupu zločincov. Či môže byť pravdi
vým učenie, ktoré by doviedlo ľudstvo ku skaze? Ľudský rozum, 
keď vidí strašné následky popierania slobodnej vôle, hovorí, že uče
nie o neslobode ľudskej vô le nemôže byť správne.

h) Ešte aj tí, ktorí v teórii popierajú slobodu ľudskej vôle v skutočnosti, 
v praktickom živote ukazujú, že slobodnú vôľu uznávajú. Udrime, povedzme, 
takého, ktorý popiera slobodu ľudskej vôle, po hlave. Či on povie, že sa to 
muselo staf, že my, pretože nemáme slobodnú vôľu, sme nevinní? Nie. Udá 
nás súdu, aby nás potrestal. A taký týmto ukazuje, že sme mali slobodnú vôfu, 
keď sme ho udreli. A potom: prečo ti, ktorí popierajú slobodnú vôru, svoje 
deti chvália, napomínajú, trestajú, prikazujú im, odmeňujú ich. Veď týmto len 
ukazujú, že ich deti majú slobodnú vôfu. Pre človeka triezveho rozumu čítanie 
teoretických spisov tých, ktorí popierajú slobodnú vôľu je len veselým, zábav
ným čítaním. Pretože kážu to, čo sami v praktickom živote nedodržujú.

Niekto môže povedať: a) ľudská vôľa rozhoduje na základe motívov, príčin,
— teda nie slobodne, — alebo b) naše skutky nie sú slobodné, ale konáme ich 
pod vplyvom charakteru (tak napr. Kant a Schopenhauer).

Čo na to povieme? Kresťanské učenie o slobode ľudskej vôle nehovorí, že 
motívy a príčiny nevplývajú na slobodu vôle. I motívy i príčiny vplývajú na 
našu vôľu, avšak ju n e n ú t i a .  Človek aj napriek rôznym vplyvom môže sa 
rozhodnúc opačne. Tu je rozhodujúcou sila vôle, ktorá sa rozhoduje slobodne.
1 keď niektorý skutok konáme z nejakej príčiny, to však neznamená, že koná
me nútene. Človek má silu rozhodnúť sa na tento alebo iný skutok. To zname
ná, že má slobodnú vôľu. Ani okolnosti nenútia našu vôľu konať neslobodne. 
Sú ľudia, ktorí v ťažkých životných okolnostiach (bieda, nedostatky, choroba) 
nedopúšťajú sa takého skutku, ktorého sa dopúšťajú ľudia v lepších okol
nostiach. Napríklad samovraždy sa dopúšťajú nie najchudobnejší, ale majetní 
a boháči. Teda motívy, príčiny, okolnosti nás nenútia, len vábia, avšak my, keď 
chceme, môžeme ich odmietnuť a konať celkom slobodne.

že ani prirovnať k času, lebo čas je 
ohraničený. Čas mal zrod a bude mat 
aj zánik. Večnosť však zrod nemala, 
preto ani zánik nebude mat. Večnosť 
nie je v čase, ani nie je úryvok času.

Hviezdy a iné vesmírne telesá sú 
od nás veľmi ďaleko. Sú tak ďaleko, 
že je dokonca ťažko pre astronómov 
počítať vesmírne vzdialenosti kilo
metrami. Preto zaviedli počítanie na 
svetelné roky. To sú obrovské a ťaž
ko chápané vzdialenosti a predsa to 
nie je nič oproti večnosti.

Nielen viera, ale aj každodenná skú
senosť nás presviedča, že každý člo
vek zomrie. Bude pozbavený všetké
ho, čo na tom svete mal rád.

Čo sa stane s dušou? Či zanikne, 
ako duša nemysliaceho zvieraťa? Nie! 
Aj rozum, aj viera nás učí, že duša 
naša je nesmrteľná. Túto vieru mali 
aj tí najposlednejši pohania. Nuž, ak 
duša je nesmrteľná, kam sa podeje 
po smrti? Odpoveď nám dáva Písmo 
sväté (Eccl XII, 5), „Človek odíde do 
domu svojej večnosti." Teda do domu 
svojej večnosti, lebo každý človek si 
buduje svoju vlastnú večnosť. Spra
vodlivý človek svojimi dobrými skut
kami si buduje domov večného šťas
tia; hriešny človek svojimi zlými 
skutkami si buduje domov večných 
múk a zatratenia. „Títo pôjdu do več
ného utrpenia a spravodliví do života 
večného' (Mt XXV, 4«),

Večné muky, večná blaženosť! Jed
no z toho bude naším údelom! Do
kiaľ žijeme, máme čas na vybratie. 
Ale nevieme ako dlho ten čas potrvá; 
môže sa ukončiť už dnes, o mesiac,
o rok, kto vie? A keď sa raz ten čas 
ukončí, to značí: „Keď strom padne 
na juh, alebo na sever, kam padne, 
tam ostane." Tu sa človek prirovnáva 
k stromu zrezanému drevorubačom, 
smrfou. Ťažkosti, utrpenia a choroby 
sú zásekmi sekerou v rukách smrti. 
Niektorý deň príde posledný úder a 
ľudský strom padne. Môže padnúť 
iba jedným smerom z dvoch. Alebo 
na stranu zatratenia, alebo na stranu 
milosti a blaženosti. Ostane ležaf, 
kam padne. Ak zomrieme v stave mi
losti, budeme večne šťastní; ak zo
mrieme v stave smrteľného hriechu, 
budeme večne zatratení.

Svätý Ján Krstiteľ hovoril k farize
jom a hovorí aj k nám: „Prinášajte 
teda ovocie opravdivého pokánia! 
Veď sekera je už priložená ku kore
ňu stromov! Každý strom, čo nepri
náša dobré ovocie, bude teda vyťatý 
a hodený na oheň." (Mt III, 8, 10) 
Strom znamená človeka a sekera 
smrť, koreň stromu je život ľudský 
a oheň je peklo. Ježiš povedal toto 
podobenstvo: „Istý človek si zasadil 
figovník vo svojej vinici. A prišiel 
hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. 
Preto povedal vinohradníkovi: Hľa, 
už tri roky prichádzam hľadať ovocie 
na tomto figovniku, ale nenachá
dzam. Vytni ho! Načo darmo využí
va zem. Ale ten mu odpovedal: Pa
ne, ponechaj ho i tento rok! Okopem 
ho a pohnojím, azda predsa prinesie 
ovocie. Ak nie, potom ho dáš vytnúť." 
(Lk XIII, 6). Takto Boh čaká, či hrieš
nici prinesú ovocie svojím pokáním.

A na inom mieste Ježiš hovorí: 
„Vzdiaľte sa odo mňa, zlorečení, do 
ohňa večného, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho poslom!" (Mt 25, 41).



Je pravda, že človek obyčajne koná podľa svojho charakteru, povahy, a oby
čajne volí si to, čo zodpovedá jeho náklonnostiam, avšak to nedokazuje to, že 
koná z prinútenia. Často sa stáva, že poukážeme človekovi na jeho slabý cha
rakter, napríklad — „spamätaj sa, nepoddaj sa ľ — a človek sa zmení. Ci ne
vidíme v živote, či nečítame v dejinách, že ľudia, často slabého charakteru, ľu
dia zla, úpadku, nepoctiví, vedeli sa pozdvihnúť na najvyšší stupeň dobra, čnos
tí, hrdinstva, ba i svätosti? Či toto neukazuje, že človek nekoná nútene pod 
vplyvom charakteru, ale že môže premôcť svoju slabú povahu, charakter, že je 
pánom svojich skutkov? — A nakoniec: s charakterom sa nerodíme, charakter 
si slobodne nadobúdame v priebehu života. Toto dokazuje veda. Vieme, že okrem 
motívov aj charakter má veľký vplyv na ľudské skutky, avšak ani motívy, ani 
charakter nenútia našu vôľu, r o z h o d u j e  sama vôľa .  Človek má silu slo
bodnej vôle, ktorou sa stáva pánom svojich skutkov, ktorou vie vládnuť nad 
svojou povahou, citmi, vášňami a slobodne sa rozhodovať.

Človek vie odporovať i najsilnejším vonkajším popudom a nemôže byt žiad
nou mocou donútený do toho, £o sám nechce. Keby bola naša duša hmotná, 
musela by vonkajšiemu nátlaku povoliť! Teda človek môže chcieť alebo ne
chcieť, môže voliť medzi rôznymi druhmi dobier, môže chcieť dobro alebo zlo. 
Vôľa ľudská často sa zrieka všetkých dočasných dobier a volí si mučenícku ko
runu.

Sloboda ľudskej vôle je dôkazom toho, že človek má dušu a táto duša je ne
hmotná, duchovná.

Treba ešte riešiť otázku: Slobodná vôľa a Boží zákon: Či Boží zákon neob
medzuje našu slobodnú vôľu? — Odpovedáme: Vo svete existujú prírodné záko
ny. O tom nikto nepochybuje. Napr. gravitácia, zákony pohybu telies alebo zá
kon regenerácie buniek nášho organizmu a pod. Tieto zákony poznáme, podľa 
nich sa správame a tým nie je narušená naša sloboda. Vidíme, že keď Boh stvo
ril Zem, vložil do svojich stvorení zákony ich bytia. Čosi podobné vidíme v na
šom živote, čosi podobné robíme mý. Napr. keď vyrábame auto, postavíme 
motor tak, aby správne pracoval s vodou v chladiči, benzínom v nádrži pri 
správnom zaradení rýchlostí. Ak vodič toto dodržuje, auto ide dobre.

Podobne naše telo, stvorené Bohom, má pľúca, ktoré potrebujú vzduch a zlo
žitým mechanizmom ho spracúvajú; potrebujú isté druhy potravy a pod. Teda 
v tele sú zákony a ak telo rešpektuje tieto zákony, je zdravé.

Tieto prírodné zákony nemôžeme prekonať ani vtedy, ak ich ignorujeme, ne
berieme na vedomie, zákony nás premôžu.

Boh, ktorý ustanovil prírodné zákony, dal nám do našich duší mravné záko
ny, zákon spravodlivosti a čistoty a iné. Tieto zákony sú práve také záväzné 
pre dušu, ako zákony fyzické pre telo. Ak sa duša podrobuje týmto zákonom, 
je zdravá. Teda niet tu žiadneho obmedzovania slobody vôle. Ak nerešpektuje
me pravidlá správneho chodu automobilu, motor začne vydávať čudné zvuky 
a nakoniec zastane. Ak porušujeme zákony tela, pociťujeme bolesť a napokon 
prichádza smrť. Ak porušujeme zákony mravné, výčitky svedomia v duši sú 
ako čudné zvuky motora, ako bolesť tela. Sú protestom oproti zneužívaniu. Je 
to prísne upovedomenie, že nemáme postupovať tak, ako konáme, a že daný 
skutok je nielen škodlivý, ale zlý, hriešny.

Vidíme, že tu zákony mravné sú také isté ako zákony prírodné. Ak ich pre
kračujeme, a to aj z nevedomosti, utrpí tým škodu naša prirodzenosť, pretože 
ony sú skutočnými zákonmi. Ak podľa týchto zákonov sa správame, získavame 
slobodu. Sloboda sa vždy viaže s podrobením sa Božím zákonom. Pre ľudstvo 
neexistuje sloboda mimo týchto zákonov, ale v ich vnútri.

Teda vidíme, že svet nie je zmesou bez poriadku a zákonov. Veľká sústava 
zákonov fyzických ovláda a riadi fyzický svet. Tým viac človek, koruna tvor
stva, má stanovený určitý poriadok svojho života, svoj mravný poriadok. Člo
vek ako bytosť rozumná tento poriadok poznáva. Jemu sa povinnosť neukladá 
sama, ale žiada sa od neho d o b r o v o ľ n é  r o z h o d n u t i e ,  zákon, poria
dok daný Stvoriteľom posluchnúť. V plnení tohto poriadku spočíva ľudsHá dô
stojnosť. .

Byť v pekelnom ohni naveky a trpieť 
strašné muky naveky, to je strašné
i pomyslieť. Tam bude večné zúfanie 
a beznádejnosť. Preto zmilujme sa nad 
samými sebou a snažme sa v živote 
žiť tak spravodlivo a bohumilo, aby 
sme sa nedostali do večného zatrate
nia.

Na jednej strane tak strašné muky 
a utrpenie v pekle, na druhej strane 
taká blažená večnosť pre spravodli
vých. Zatratení horia v ohni, a spa
sení sa tešia v nevýslovnej radosti a 
v šťastí. Apoštol píše: „Ani oko ne
vídalo, ani ucho neslýchalo, ani na 
um človeku neprišlo, čo Boh pripra
vil tým, čo ho milujú" (1 Kor 2, 9). 
„V poriadku, sluha dobrý a verný! 
Keďže si bol nad málom verný, nad 
mnohým ta ustanovím; poď, maj 
účasť na radosti svojho pána!" (Mt 
25, 23).

Pomyslenie na večnosť je prvou 
našou pomocou pri pokušeniach a po
silnením na ceste cností. Má odradiť 
hriešnika od širokej cesty záhuby a 
priviesť ho na úzku cestu spásy. Ne
odkladajme naše polepšenie a oclíra- 
nu proti hriechu, ale ihneď začnime 
žiť lepšie, cnostnejšie, spravodlivejšie 
podľa príkazov viery, hľadajúc len 
to, čo osoží spáse našej duše. Večná 
blaženosť nech je naším cieľom.

Ján Peja

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

%  Jeruzalem je jediným miestom na 
svete, kde sa celebruje sv. Liturgia 
v hebrejčine. Koná sa tak v » far
nosti sv. Jakuba, ktorá nesie meno 
po prvom jeruzalemskom biskupovi. 
Farnosť vznikla r. 1955 a patria do 
nej katolíci z Jeruzalema, Beršeby, 
Tel Avivu a Haify.

#  Bavorské opátstvo sv. Otílie vy
dalo pri príležitosti svätorečenia bi. 
Maximiliána Kolbeho jeho životopis. 
Životopis vyšiel v nemčine, taliančine 
a poľštine.

#  Po smrti kardinála Giovanniho 
Benelliho (zomrel 26. októbra m. r.) 
má kardinálske kolégium 120 členov; 
v tom počte je 105 kardinálov, ktorí 
ešte neprekročili 80 rokov života a 
majú právo zúčastniť sa na konkláve.
V tomto počte nie je zarátaný kardi
nál, ktorého meno Svätý Otec nepo
vedal.

#  Pri príležitosti nedávneho frank
furtského knižného trhu bolo niekoľ
ko významných stretnutí s popredný
mi učencami i teológmi z celého sve
ta. Nigérijský teológ dr. John Egbu- 
iefrua povedal, že už tých niekoľko 
dní, čo je v Európe, ho presvedčilo, 
že európski kresťania sú viac teoreti
ci ako praktici. Teória bez praxe je 
však neplodná. Lusacký biskup Den- 
nis de Jong pripomenul potrebu osob
ného príkladu. Ak chceme získavať 
iných, musíme im urobiť kresťanstvo 
príťažlivým, — povedal.
%  Podľa vyhlásenia brazílskej polí

cie našli v Beleme materiály, ktoré 
by mali usvedčovať dvoch zadržiava
ných francúzskych misionárov, Aristi- 
da Cannia a Franpoisa Gouriona. Oba
ja sú „vinní" z toho, že hovorili bez- 
zemkom o práve na pôdu, a kázali 
im, že Boh stvoril zem pre všetkých

ľudí a nielen pre hŕstku bohatých. 
Generálny tajomník brazílskej biskup
skej konferencie Pedro Mendez pove
dal, že počínanie polície je nezákonné 
a dodal, že cirkev je matkou všetkých 
a predovšetkým ubiedených, hladných 
a trpiacich.

Za nový štýl života

Pod týmto titulom vydali francúzski 
biskupi svoj jesenný pastiersky list. 
Zaoberajú sa v ňom krikľavými ne
duhmi súčasnej francúzskej spoloč
nosti. Odsudzujú komerčný štýl živo
ta, zháňanie sa za materiálnymi hod
notami a zanedbávanie morálnej 
stránky žiivota. Biskupi zdôrazňujú, 
že nestačí iba kritizovať a lámať pa
licu nad tou častou francúzskej spo
ločnosti, ktorá prepadla drogám, nar
kománii, sexu, ktorá si neváži oprav

divé hodnoty, ale treba hľadať príči
ny, aby sa rady týchto ľudí neroz
množovali. Treba preventívne pred
chádzať tomu, čo doviedlo spoločnosť 
do terajšieho neutešeného stavu. Bis
kupi si neumývajú ruky, ale hovoria 
aj o spoluvine, ktorá spočíva v malom 
záujme cirkvi o voľný čas mladých, 
ktorí ho neraz trávia zlým spôsobom.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné a 
kňazské jubileá pripomínajú títo vľd. 
duchovní otcovia:

Marián Potaš — 40 rokov od ordi
nácie (12. 2.), Ján Gamrát — BO ro
kov od narodenia (14. 2.), Artirej 
Prokapovič — 60 rokov od narodenia 
(16. 2.).

MNOHAJA GIT, BLAHAJA CIT!



Sväté písmo Starého zákona
„Hlas krvi tvojho brata hlasno volá ku mne".
Ábel bol pastierom oviec, Kain však roľníkom.
I stalo sa, že po mnohých dňoch priniesol Kain 

obetu Pánovi z poľných plodín. I Ábel obetoval po
dobne, a to z prvotín svojich oviec, z tých najtuč- 
nejších. A  Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. 
Na Kaina a na jeho obetu však nepohliadol. A  Kain 
sa vefm i rozhneval a tvár mu skleslá.1

I riekol Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo 
tvár tvoja skleslá? Či nie je to takto: Ak dobre ro
bíš, môžeš sa vystrieť, ak však nedobre robíš, číha 
hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a 
predsa, ty ju máš ovládať?"2

A tak Kain povedal Ábelovi, bratovi svojmu: 
„Vyjdime si von!" A  keď boli na poli, napadol Kain 
svojho brata Ábela a zabil ho.3 Vtedy riekol Pán 
Kainovi: „Kde je brat tvoj Ábel?" Ten však odve
til: „Neviem . Či som ja strážcom môjho brata?"

I riekol on: „Čo si to urobil? Hlas krvi brata 
tvojho hlasno volá ku mne zo zeme. Buď prekliaty 
teraz zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv 
brata tvojho z rúk tvo jich !. .." (Gen 4, 2— 12).

1. Okrem troch synov menovite uvedených v Svätom pís
me (Kain, Ábel, Set), prví rodičia mali veta iných detí. Ako 
poznali Kain a Ábel, že obetu prvého Pán neprijal a druhé
ho prijal, nie je isté. Pravdepopdobne v  tom, že Ábela po
žehnával a Kainovi sa nevodilo najlepšie.

2. Boh upozorňuje Kaina, že tým, že sa hnevá, že je zlej 
vôle, je v  nebezpečenstve, že sa dopustí veľkého zločinu. 
Má sa prestať hnevať. Pán snaží sa ho odvrátiť od jeho zlé
ho úmyslu.

3. Kain zamietol príležitosť polepšiť sa a rútá sa do zá
huby. Hriech hnevu a závisti rodí hriech vraždy. Zo závisti 
zabije svojho nevinného brata.

Blúdili na svojej ceste . . .

Avšak keď sa začali ľudia na povrchu zeme mno
žiť a keď sa im narodili dcéry, synovia Boží1 videli, 
že dcéry ľudí2 sú pekné, i brali si z nich za ženy, 
koľkc len chceli. Tu riekol Pán: „Duch môj neosta
ne nadlho v  ľuďoch (pre ich poblúdenie), sú len 
telom3. Ich dní bude len 120 rokov."4

Keď Pán videl, že- ľudská neresť na zemi je veľká 
a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklo
nené ku zlu, oľutoval Pán, že stvoril na zemi člove
ka, a bol skormútený v  srdci a riekol: „Vyničím z 
povrchu zemského ľudí, ktorých som stvoril: člove
ka a zvieratá, plazy a vtáctvo nebeské, lebo ľutu
jem, že som ich učinil." *

Len Noe našiel milosť u Pána. Noe bol najspra
vodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi ro
vesníkmi. Noe viedol bohumilý život. Noem ovi sa 
narodili traja synovia: Sem, Cham a Jafet.

Pred Bohom však zem bola skazená, zem bola 
plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľm i skazená, 
lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu rie
kol Boh Noem ovi: „Predo mnou nastal koniec všet
kému, čo má telo, lebo zem je preplnená jeho ne
právosťou a ja ho zničím aj so zemou. Urob si ko
ráb z cyprusového dreva. Lebo ja naozaj privediem 
vody potopy na zem, aby som zničil všetko telo, v  
ktorom je živý dych spod neba. Všetko, čo je na 
zemi, zhynie. S tebou však uzavriem zmluvu: do 
korába vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a ženy 
tvojich synov s tebou." A  Noe urobil všetko tak, 
ako mu prikázal urobiť Boh.

Potom riekol Pán Noem ovi: „Vojd i ty a celá tvo
ja rodina do korába, lebo len teba som videl spra
vodlivého medzi týmto pokolením. Lebo už len se
dem dní a potom dám pršať na zem za štyridsať dní 
a štyridsať nocí a vyhubím na povrchu zeme všetky 
bytosti, ktoré som učinil." I urobil Noe všetko tak, 
ako mu rozkázal Pán.

A  vošiel Noe a s ním i jeho synovia, jeho žena 
a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. A j 
z čistých zvierat, ako i z nečistých, z  vtáctva a zo 
všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch, sa
mec a samica, do korába s Noemom, ako mu pri
kázal Pán.

Po siedmich dňoch privalili sa potopné vody na 
zem. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do 
výšky. Vody veľm i stúpali a zaplavili všetko na po
vrchu zeme, koráb však plával na vodách. A  vody 
vzrastali ďalej nad zemou, takže zaliali i všetky vy 
soké hory, ktoré sú pod šírym nebom. I zahynulo 
každé telo, ktoré sa pohybovalo na zem i: vtáctvo, 
dobytok, zver, plazy, plaziace sa po zemi, aj všetci 
ľudia. A  ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v  korá
be. A  vody ovládali zem ešte za 150 dní.B

Tu spomenul si Boh na Noema a na všetku zver 
a všetok dobytok, ktorý bol s ním v  korábe, a dal 
Boh zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. Za
tvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské struhy a dážď 
z neba prestal pršať. A  vody, pritekajúc a odteka
júc, mizli zo zeme a po uplynutí 150 dní vôd ubud
lo, a v  siedmom mesiaci, v  sedemnásty deň mesiaca 
zastal koráb na vrchu Ararat. Vtedy riekol Boh N o
emovi takto: „Vyjd i z  korába a s tebou aj tvoja 
žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov! „Potom  
však Noe vystavil oltár a vzal zo všetkého čistého 
dobytka a zo všetkých čistých vtákov a obetoval 
na oltári žertvu. (Gen 6, 7, 8).

1. „Synovia ,Boží" — ľudia, ktorých Boh stvoril, preto sú 
Božími synmi.

2. „Dcéry ľudí", alebo „synovia ľudí" v  Písme je názov pre 
tých, čo žijú nemravným životom.

3. Potopou trestá Boh hriech nečistoty, presnejšie: man
želskej nevernosti, požadovania manželky blížneho, nemrav
nosť, mnohoženstvo.

3. Nielenže nežili v jednoženstve, ale brali si toľko žien, 
„kofko len chceli". Ľudstvo žilo, ako by ani duše nemalo, 
preto Boh o ňom hovorí: „Sú len telom".

4. Boh necháva ešte sto dvadsať rokov, aby sa ľudstvo 
spamätalo a polepšilo. Ale ani túto milosť tudstvo nevyužilo. 
Preto Boh svoju hrozbu vyplní a zahubí celé ľudstvo okrem 
Noema, ktorý „našiel milosť u Pána".

5. Potopa trvala vcelku rok a sedemnásť dní. Predpokla
dáme, že potopa nebola všeobecná ani zemepisne, ani náro
dopisné, teda nemôže sa porovnávať so svetovou potopou, 
čiže dilúviom, ktoré vyžaduje geológia. V korábe boli len 
zvieratá skrotené a čo slúžili človekovi. Ostatné sa mohli 
zachrániť útekom za predpokladu, že potopa bola len na 
tej časti zeme, kde žili fudiia. Čo sa týka doby, to potopa 
bola aspoň 6—7 tisíc rokov pred Kristom.

Synovia Noemovi

A  Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu.

Keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo 
svojom stane. I uvidel Cham, otec Kanaánov, naho
tu svojho otca a vonku rozprával to svojim dvom 
bratom. A le Sem a Jafet vzali plášť a obaja polo
žili si ho na ramená, a idúc odvrátení, zakryli otco
vu nahotu. Ich tváre boli odvrátené, takže nevideli 
otcovu nahotu. Keď sa Noe prebral z vína, a keď 
sa dozvedel, čo mu spravil najmladší syn, povedal:



„Prekliaty buď, Kanaán, staň sa poníženým sluhom 
bratov svojich! „Nech je požehnaný Pán, Boh Se- 
mov, nech Boh rozvetví Jafeta."

1. Cham s posmechom pozeral na nahého, spiaceho svojho 
otca a nabádal aj svojich bratov, aby sa vysmievali zo svoj
ho vlastného otca. Keď sa to Noe dozvedel, preklial jeho 
potomstvo a Sem a Jafet dostali otcovské požehnanie. Cham 
sa hrubo previnil proti úcte k otcovi, keď tento upadol do 
hlbokého spánku následkom svojej nedobrovoľnej opitosti.

„Vystavme si vežu, ktorej vrchol bude siahať až 
do neba".

Raz si povedali medzi sebou: „Poďme, narobme 
si tehál a vypáľme ich v  ohni!' Tehly im slúžili na
miesto kameňov a asfalt namiesto malty. Potom 
povedali: „Poďme, vystavme si mesto a vežu, kto
rej vrchol bude siahať až do neba, spravme si tak 
pomník, aby sme sa nerozprchli po celej zem i!"1

Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktorú 
stavali ľudia a riekol: „H ľa, sú jedným národom, 
všetci s rovnakou rečou a toto je počiatok ich činov 
a veru neodstúpia od všetkého toho, čo si zaumie
nili urobiť. Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich 
reč, aby nikto nerozumel reči druhého!" A  takto ich 
odtiaľ rozohnal Pán po celej zemi a mesto prestali 
stavať.2 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán 
zmiatol reč celej zeme a odtiaľ rozohnal ich Pán po 
celej zemi.3 (Gen. 11, 3— 9.)

1. Ľudstvo po potope sveta sa zasa odklonilo od Boha, 
stavbou veže hrešili znovu proti Bohu neposlušnosťou a pý
chou. Stavaním veže, „ktorej vrchol bude siahať do neba', 
chceli ukázať svoju silu a veľkosť. Nechceli uznať nijaké 
ohraničenie svojej moci. Je tiež možné, že táto veža mala 
byť akýmsi chrámom, ktorý už nemal slúžiť výlučne Bohu.

2. Pán zmiatol jazyk týchto ľudí tak, že si pomenili poj
my, takže každý pod tým istým slovom rozumel inšie. Bá- 
bel zn. miesto zmätenia.

3. Archeológovia objavili rozvaliny babylonskej veže takže 
je dokázaná historickosť uvedenej udalosti.

„Nech nieto rozbroja medzi mnou a tebou. Sme 
predsa bratia!"

I riekol Pán Abramovi: „O d íď  zo zeme svojej 
a od príbuzenstva svojho a z otcovského domu 
svojho do zeme, ktorú ti ukážem. I odišiel Abram, 
ako mu to rozkázal Pán. Abram vzal so sebou svoju 
ženu Sáru a svojho synovca Lóta i celý ich maje
tok, čo mali, aj služobníctvo, ktoré v  Harane získa
li. A  takto odišli, aby vtiahli do zeme Kanaán. Do
šli teda do zeme Kanaán.1 A  zjavil sa Abramovi Pán 
a riekol mu: „Túto zem dám potomstvu tvojmu.” 
On tam potom vystavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, 
oltár.

I mal Abram mnoho stád, striebra a zlata.
Lenže aj Lót, ktorý bol s Abramom, mal ovce, do

bytok a stany. I nestačila im krajina na spoločné 
bývanie, veď ich majetok bol veľký a tak nemohli 
spolu zostať.2 Bývala zvada medzi pastiermi Abra- 
mových stád a medzi pastiermi Lótových stád. K 
tomu ešte vtedy bývali v  krajine Kanaánčania a Fe- 
reziti.

Raz povedal Abram Lótovi: „Nech  nieto rozbroja 
medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvo
jimi pastiermi. Sme predsa bratia!3 Či nie je voľný 
pred tebou celý kraj?! Radšej sa odlúč odo mňa! 
Ak ty chceš nalavo, ja pôjdem napravo, ak ty na
pravo, ja pôjdem naľavo!"

Tu zdvihol Lót svoje oči a videl, že všetko okolie 
Jordána —  bolo to prv, než Pán zničil Sodomu a 
Gomoru —  je vonkoncom zavlažované, ako raj Pá

nov, ako egyptská zem, až po Segor. I vyvolil si 
Lót celé okolie Jordána.4 Odtiahol teda Lót na vý
chod. Takto sa oddelili bratia jeden od druhého. 
Abram býval v  zemi Kanaán,5 Lót však zdržoval sa 
v  mestách okolia Jordána. (Gen. 13, 1— 18).

1. Abram pochádzal zo Semovho rodu. So svojim otcom 
vysťahoval sa z Uru, prastarého mesta južnej Mezopotámie 
do Haranu, mesta v severnej Mezopotámii. Tu sa mu dal 
poznať Boh a vyzval ho, aby opustil svoju krajinu a vysťa
hoval sa do krajiny Kanaán. Abram poslúchol a spolu s Ló- 
tom, synom zomrelého brata a svojimi rodinami, dobytkom 
a sluhami ako kočovník odišiel do Kanaánu.

2. Pokým Abram a Lót nemali veľa stáda, našli dostatoč
nú pastvu pre svoje stádo. Keď Však stáda i jedného i dru
hého sa rozmnožili, nastali medzi pastiermi oboch pánov 
škriepky. A aj domáce obyvateľstvo si robilo nárok na past
viny. Abram chce dobrovoľne' urobiť koniec nepokojom 
a preto ponúka svojmu synovcovi, aby si vybral kraj, kam 
chgp ísť. Rozísť sa musia a Abram chce, aby sa rozišli v naj
lepšej zhode, hoci jemu, Abramovi, patrí zem, veď ju dostal 
od Pána.

3. „Bratia' — znamená v širšom zmysle slova, teda prí
buzní, — ale Písmo sväté ich nazýva bratmi, aby sme vede
li, že všetci sme si navzajom bratia a že máme spolu naží
vať ako bratia.

4. Územde, ktoré si volí Lót, je veľmi úrodné a krásne.
5. Abram ostal v Kanaáne a Boh ho odmeňuje za jeho po- 

kojamilovnosť a veľkodušnosť. Aj v našom živote sa stret
neme s podobnými prípadmi. Abram sa zachoval veľmi po- 
kojamiilovne a veľkodušne, aby príkladom slúžil všetkým 
stáročiam a tisícročiam až do posledného súdu.

SVÄTÝ MESIACA
PERPETUA A FELICITA

Ak starodávne príklady viery, svedčiace o Božej milosti 
a slúžiace na povzbudenie človeka, preto spísali, aby pri 
ich čítaní a spomienke na ne, i Boh sa uctil i človek posil
nil, prečo by sa nenapísali i nové doklady rovnako vhod
né pre oba ciele?

My teda to, čo sme videli a čoho sme sa dotýkali, ozna
mujeme vám, bratia a deti, aby i vy, ktorí ste boli pri tých 
udalostiach, ste sa rozpamätali na slávu Pánovu. A vy, čo 
sa o tom teraz dozvedáte z počutia, aby ste mali spolu
účasť so svätými mučeníkmi, a skrze nich s Pánom Ježišom 
Kristom, ktorému nech je česť a úcta na veky vekov. Amen.

Chytili mladých katechumenov Revokáta, jeho spoluotro- 
kyňu Felicitu, Saturnína a Sekundula. Medzi nimi i Viviu 
Perpetuu, narodenú z počestného manželstva, štedro vy
učenú vo vedách, počestne vydatú. Mala ešte otca i matku 
a dvoch bratov, jedného z nich tiež katechumena. Mala ma
lého synčeka pri prsiach. Bola asi dvaadvadsaťročná. Celý po
stup svojho umučenia sama rozpovie, ako to zanechala opí
sané vlastnou rukou a podľa svojho spôsobu. Hovorí:

„Keď sme ešte boli na slobode s prenasledovateľmi, otco
vi, ktorého pobádala láska ku mne, a preto stále sa usilo
val odvrátiť a zviesť ma od viery, povedala som: Otče, vi
díš, napríklad túto nádobu, tento krčah alebo iné veci? Od
povedal: Vidím. Odvetila som mu: Môže sa to nazvať iným 
menom než tým, čo je? Vraví: Nie. Tak ani ja nemôžem 
o sebe povedať iné, než že som kresťanka. Vtedy sa otec 
nazlostil na to slovo, vrhol sa na mňa, aby mi vyškriabal 
oči. Ale ma len posužoval a odišiel premožený i so svojimi 
diabolskými nástrahami. Vtedy, o niekoľko dni, čo som 
bola bez otca, pomodlila som sa k Pánovi a jeho neprítom
nosť mi doniesla útechu. Za tých niekoľko dní nás pokrstili. 
Duch Svätý mi vnukol, aby som si pri krste nič iného ne
žiadala, než telesné utrpenie.

Po niekoľkých dňoch nás priviedli do žalára. Naľakala 
som sa, lebo som nikdy neskúsila takú tmu. Ó, ten krutý 
deň, ó hrozné dusno, spôsobené tým, že v žalári bolo za
vreté množstvo ľudí. K tomu pristúpili údery od vojakov. 
Najnovšie ma trápila starosť o dieťa. Ja som nadájala die
ťa, ktoré od ňladu celkom zoslablo.

Po niekoľkých dňoch sa hovorilo, že nás budú vypočú
vať. Z mesta náhle prišiel môj otec, celý namrzený. Aby ma 
odvrátil od viery, pristúpil ku mne so slovami: Dcéra, zmi
luj sa nad mojimi šedinami, zmiluj sa nad svojím otcom, ak 
som vôbec hodný, aby si ma nazývala otcom. Ak som ťa



týmito rukami priviedol k takému rozkvitnutému veku, ak 
som (a mal radšej ako všetkých ostatných tvojich bratov, 
nevydaj ma na posmech ľudí. Pozri na svojich bratov, pozri 
na matku a na tetku, pozri na vlastné diefa, ktoré po tvo
jej smrti nebude môcf žiť. Rozmysli si to, aby si nás všet
kých neuvrhla do záhuby. Nikto z nás voľne neprehovorí, 
ak ty voľačo utrpíš.

Toto mi vyprával otec a pohnutý láskou ku mne, bozká
val mi ruky. Vrhol sa mi k nohám a so slzami v očiach ne- 
nazýval ma dcérou, ale paňou.

Ľutovala som šediny svojho otca, že z celej mojej rodiny 
jediný nebude sa tešiť z môjho utrpenia. Posilnila som ho 
slovami: Na mieste výsluchu sa stane to, čo bude chcieť 
Boh. Vedz, že nemáme moci nad sebou, ale že sme v Božích 
rukách. Odišiel odo mňa zarmútený.

Druhého dňa, kým sme obedovali, zrazu nás zavliekli k 
výsluchu. Došli sme na námestie. Zvesť o výsluchu sa hneď 
rozniesla po blízkych uliciach pri námestí a zbehlo sa 
ohromné množstvo fudu. Vystúpili sme na vyvýšené miesto. 
Všetci na otázky doznali, že sú kresťania.

Prišiel rad na mňa. Hneď sa objavil otec s mojím syn
čekom. Stiahol ma zo stupňa a prosebne mi povedal: Zmi
luj sa nad týmto dieťaťom. Sudca Hilarianus, ktorý dostal 
hrdelné právo po nebohom prokonzulovi Minuciovi Timi- 
nianovi, mi hovoril: Zmiluj sa nad otcovými šedinami, zmi
luj sa nad útlosťou syna! Obetuj na zdravie cisárov! Odpo
vedala som: Neobetujem. Hilarianus sa pýtal: Si kresťan
ka? Odpovedala som: Áno, som. Keďže otec stál pri mne, 
aby ma strhol zo stupňa, Hilarianus ho rozkázal zhodiť 
a uderili ho prútom. Otcov prípad ma vefmi zabolel. Pocí
tila som to, ako by mňa boli uderili. Takú ľútosť som cí
tila nad jeho úbohou starobou.

Vtedy sudca vyniesol rozsudok nad všetkými a odsúdil 
nás na hodenie zverom. Natešení sme zostupovali do žalára. 
Keďže dieťa v tom čase dostávalo odo mňa prsia, poslala 
som diakona Pomponia k otcovi pre synčeka. Pretože však 
otec nechcel mi ho dať, ako Boh chcel, ani dieťa nepýtalo 
už prsia, ani prsia ma nepálili, aby ma nesužovala ani sta
rosť o dieťa ani bolesť pŕs.

Čo sa týka Felicity, udalosti sa stali takto, lebo i jej sa 
dostalo podobných milostí od Pána. Keď už bola v ôsmom 
mesiaci ťarchavosti, uväznili ju totiž v požehnanom stave, 
keď sa približoval deň verejných hier, upadla do veľkého 
žiaľu, aby jej mučenie pre ťarchavosť neodložili na neskorší 
čas. Zákony totiž nedovoľovali mučiť ženy v požehnanom 
stave. Bála sa, aby neskoršie nevyliala svoju nevinnú krv 
medzi kadejakými zločincami. Ale aj jej druhovia v žalári 
sa veľmi zarmucovali, aby tak dobrú spoločníčku, akoby 
sprievodkyňu, nezanechali samu na ceste tej istej nádeje. 
Zjednotili teda spoločne všetky svoje vzdychy a k Pánovi sa 
obrátili modlitbami tretieho dňa pred zápasom. Hneď po 
modlitbe Felicita pocítila pôrodné bolesti. A keďže to ťažko 
znášala a stenala pri prirodzenej ťažkosti pôrodu v ôsmom 
mesiad, povedal jej ktorýsi strážnik: Keď už teraz toľko 
stoneš, čo spravíš potom, keď ťa hodia pred divé zvery, 
na ktoré si nemyslela, keď si nechcela obetovať tymian na 
zdravie cisára? Ona mu odvetila: Teraz ja sama znášam 
svoje bolesti, tam však bude iný vo mne, ktorý bude trpieť 
za mňa, lebo i ja pre neho budem trpieť. Tak priniesla na 
svet dievčatko, ktoré si vychovala ako svoju dcérku kto- 
rási sestra (kresťanka).

Prišiel deň ich víťazstva a vyšli z väzenia do amfiteátra 
tak ako do neba, veselí, s vyjasnenou tvárou, chveli sa 
skôr radosťou než strachom. Perpetua vystúpila s pokojnou 
tvárou a kráčala ako nežná matróna Krista Boha; sklonila 
svoje oči pred pohľadom davu.

Aj Felicita sa tešila, že zdravá priniesla na svet dieťa, aby 
mohla bojovať so zvermi, idúc rovno od pôrodných bolestí 
a od pôrodnej baby medzi zápasníkov, aby sa tak po pôro
de očistila druhým krstom.

Tribún dovolil, aby ich predviedli jednoducho tak, ako 
boli oblečení. Perpetua spievala žalmy. Ako prišli pred do
hľad Hilariánov, kývaním hlavy a posunkami rúk začali mu 
ukazovať: Ty nás súdiš, teba však bude súdiť Boh. Pre 
toto rozzúrený dav žiadal, aby ich viacerí ľudia potupne bi
čovali. Mučeníci sa však tešili, že zakúsili niečo z tých 
múk, ktoré i Pán trpel.

Ten, ktorý povedal: Pýtajte a dosiahnete, žiadajúcim dal 
takú smrť, akú si ktorý žiadal. Keď sa kedysi medzi sebou 
rozprávali o tom, aké mučeníctvo by chcel ktorý podstúpiť, 
Saturnín sa vyjadril, že by chcel, aby ho hodili všetkým 
zverom, aby totiž dosiahol slávnejšiu mučenícku korunu. 
Tak teda pri predvádzaní hier on a Revokátus skúsili di

vokosť leoparda, tiež medveď ich trhal na schodkoch cir
kusu. Satyrovi nič nebolo odpornejšie nad medveďa, ale 
sa nazdával, že jediné zahryznutie leoparda ho usmrtí. Tak 
teda, keď vypúšťali divého kanca, poľovníka, čo ho vypúš
ťal, poranil a ten krátko po hrách dokonal. Satyra kanec 
len vláčil po zemi. Keď zviazaný ležal na môstku pred 
medveďom, ten zo skrýše nechcel vyjsť. A tak Satyra už po 
druhý raz odviedli späť neporaneného.

Ženám diabol pripravil veľmi divú kravu, ktorú proti 
zvyku obstarali len na tento cieľ, aby aj zviera bolo toho 
rodu ako ony (ženy). Ženy obnažovali, sieťou omotali a tak 
predviedli. Ľudom prebehlo zdesenie, keď videl nežnú diev
čenskú postavu Perpetuy a Felicitu po nedávnom pôrode 
s prsiami kvapkajúcimi mliekom. Odviedli ich teda naspäť, 
obliekli do ich vlastných šiat, ale bez pásov.

Najprv predviedli Perpetuu. Krava ju prehodila a Perpe
tua padla na bok. Len čo spozorovala, že sa jej na boku 
roztrhla tunika, zakryla si stehno, súc viac pamätlivá hanb
livosti ako bolesti. Po útoku divej kravy strážnici zobrali 
Perpetuu, ktorá si usporiadala rozstrapatené vlasy do vrko
ča. Nesvedčalo sa totiž, aby mučenica, trpela s rozstrapate
nými vlasmi, aby sa tak nezdalo, že pri svojej sláve smúti. 
Rozstrapatené vlasy boli totiž znakom smútku.

Vstala, a keď videla na zemi ležať Felicitu, pristúpila k 
nej, podala jej ruku a zodvihla ju. Obidve sa postavili 
a tak po premožení krutosti ľudu, naspäť ich odviedli do 
Saqevivarijskej brány. Tam ju prijal akýsi katechumen me
nom Rustik, ktorý sa jej pridŕžal. Ako by sa prebudila zo 
spánku, natoľko bola totiž duchom vo vytržení, začala sa 
obzerať okolo seba, a všetkým, čo nad ňou úžasli, poveda
la: Neviem naozaj, kedy nás hodia pred tú kravu. Keď po
čula, že sa to už stalo, neuverila to prv, než spoznala na 
svojich šatách a na svojom tele niektoré stopy po mučení 
a dokiaľ nespoznala onoho katechumena. Potom zavolala 
svojho brata a spomenutého katechumena a takto ich oslo
vila: Buďte stáli vo viere a milujte sa vospolok a nepohor- 
šujte sa nad naším utrpením.

Aj Satyr v inej bráne povzbudzoval vojaka Pudenta slo
vami: Skutočne som tu, ako som ti to sľúbil a predpovedal. 
Dosiaľ som nepocítil nijakú zver. A teraz uver z celého 
srdca. Hľa, teraz idem do cirkusu a jediné uhryznutie leo
parda ma usmrtí.

Hneď na konci hier ho hodili pred leoparda a jediné je
ho zahryznutie ho zalialo toľkou krvou, že ľud, ako sa vra
cal, krikom vydával svedectvo o druhom krste: Takto umy
tý, nech je zachránený. Veru skutočne bol zachránený ten, 
čo sa preslávil v tomto divadle. Vtedy Satyr povedal voja
kovi Pudentovi: Zbohom a pamätaj na moju vieru. Tieto 
udalosti nech ťa však neotrasú vo viere, ale posilnia. Zá
roveň si pýtal prsteň z jeho prsta. Satyr ho namočil do svo
jej rany a vrátil mu ho. Zanechal mu tak dedičstvo nebes
kého preddavku a pamiatku krvi.

Potom ho skoro bezduchého položili s ostatnými na ob
vyklom mieste, kde ich mali pobiť. Keď ľud žiadal, aby ich 
doniesli doprostred amfiteátra, aby ich oči, takto zúčastnené 
na vražde videli, ako meč preniká do tela mučeníkov, mu
čenici sami povstávali a prešli ta, kam to ľud chcel.

Najprv sa vzájomne pobozkali, aby dokonali mučeníctvo 
takýmto slávnostným prejavom pokoja.

Mnohí prijali úder meča nehybne a ticho. Predovšetkým 
tak dokonal Satyr, ktorý prvý vyšiel po rebríku, prvý vy
pustil dušu, lebo veď i Perpetuu očakával.

Perpetua však, aby okúsila niečo bolesti, vykríkla, keď 
ju bodli medzi rebrá. Trasľavú ruku nevycvičeného zápas
níka sama si položila na hrdlo. Azda takú veľkú ženu ináč 
ani by neboli mohli zabiť, keby to sama nebola chcela, lebo 
nečistý duch sa jej obával.

Ó mocní a blahoslavení mučeníci! Opravdu povolaní a vy
volení k sláve Pána nášho Ježiša Krista. Kto tú slávu zve
lebuje, chváli, uctieva, istotne má čítať i tieto príklady na 
povzbudenie Cirkvi, ktoré nie sú menšie ako tie, čo sa 
udiali dávnejšie, aby nové činy dosvedčili, že ten istý Duch 
Svätý pôsobí až dosiaľ. Podobne činí i všemohúci Boh Otec 
a jeho syn Ježiš Kristus, náš Pán, ktorému je sláva a neko
nečná moc na veky vekov. Amen.

Pamiatku sv. Perpetuy, Felicity a ostatných spolumuče- 
níkov Cirkev oslavuje 7. marca.

Vysvetlivky k životopisu:
Perpetuu, Felicitu, Revokáta, Satumína, Sekundula a Sa- 

tyra umučili 7. marca roku 202 alebo 203 v Kartágu za pa
novania cisára Septimia Severa (193—211). Na počesť cisá
rovho syna, Antónia Getu, v deň jeho narodenín sa konali 
verejné hry, keď spomenutých mučeníkov hodili pred divú



zver. Perpetua pochádzala zo vznešenej rodiny. Ostatní mu
čeníci boli otroci. Z popisu jasne vidíme, ako kresťanstvo 
zotrelo rozdiel medzi slobodnými a otrokmi. Perpetua obcu
je, trpí a umiera s otrokmi ako s najmilšími bratmi a 
sestrami. U Perpetuy zasluhuje osobitnú úctu a obdiv jej 
stálosť vo viere. Nedala sa zlákať k odpadu ani láskou k 
dieťaťu, ani úctou k otcovi.

Popis mučeníctva sv. Perpetuy, Felicity a spoločníkov

patrí medzi najkrajšie plody starokresťanskej literatúry. O 
jestvovaní spisu sa vedelo, lebo sv. Augustín svedčí, že sa 
verejne čítal pri bohoslužbách, ale neskoršie sa stratil a os
tal dlho neznámy. Po mnohom hľadaní ho objavili v ruko
pisných zbierkach kláštora Monte Cassino. V samých aktoch 
čítame, že ich napísala sčasti sama Perpetua a sčasti Satyr. 
Obidve časti spojil a doplnil neznámy redaktor, asi Tertu- 
Lián ( f240).
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NOVÉ HVIEZDY NA NEBI 
BLAHOSLAVENÝCH

V nedeľu 3. októbra m. r. bola v 
bazilike sv. Petra slávnosť blahore
čenia ôsmich mučeníkov a jednej re
hoľníčky za účasti dvadsiatich kardi
nálov, mnohých biskupov a veriacich 
z rôznych krajín sveta. Početná bola 
skupina františkánov, spolubratov no
vého blahoslaveného, a skupina du
chovných dcér blahoslavenej. Arcibis
kup arménskych katolíkov Svätému 
Otcovi predstavil a požiadal o blaho
rečenie rehoľného kňaza Salvatora 
Lilliho a jeho siedmich laických spo
ločníkov. Sú to: Baldžii ogul Oha- 
med, Hodinin ogul Kadir, Kuradzi 
ogul Dzerum, Dimbalak, ogul Varta- 
var, Jeremias ogul Bogos, Dávid ogul 
Dávid, Toroz ogul Dávid. Rehoľníčku 
Máriu z Kríža, vlastným menom Jean- 
ne Jugan, zakladateľku Kongregácie 
malých sestier chudobných, predstavil 
francúzsky kardinál arcibiskup z Reň- 
nes.

Keď Ján Pavol II. predniesol formu
lu blahorečenia, na tribúnach sv. He
leny a sv. Veroniky pri hlavnom ol
tári boli odkryté gobelíny, znázorňu
júce nových blahoslavených. V tej 
chvíli boli odkryté dva gobelíny aj 
na priečelí baziliky.

V homílii Svätý Otec vyzdvihol hr
dinské čnosti bl. o. Lilliho. Jeho mu
čeníctvo bolo korunovaním života 
verného františkánskemu a misionár
skemu povolaniu. Sedem jeho spoloč
níkov, jednoduchých vidiečanov, kto
rí spolu s ním umreli mučeníckou 
smrťou, pochádzalo z jedného pokole
nia. Tak potvrdili stáročnú vernosť 
svojich predkov Bohu a cirkvi. O. Lil- 
li, múdry radca a iniciátor sociálnych 
diel medzi jednoduchým arménskym 
ľudom, bol otvorený voči všetkým, ka
tolíkom, pravoslávnym i mohamedá
nom. Veriaci katolíci ho mali veľmi 
radi a ostatní si ho tiež nesmierne 
vážili. V období cholery, ktorá po
stihla oblasť, bol kňazom i lekárom. 
Keď začalo prenasledovanie, radili mu, 
aby odišiel na bezpečné miesto. On 
však bol presvedčený, že nemôže opis- 
tiť zverených veriacich. Cirkev ho po
výšila na oltár k verejnej úcte a spo
lu s ním aj sedem vidiečanov, ktorí 
ostali pri svojom pastierovi. Ich svia
tok budeme sláviť 22. novembra.

Podobne aj sestra Jeanne Jugan vy
dala svedectvo pred svetom, a to 
svedectvo kresťanskej lásky. Zasväti
la svoj život starcom, chudobným a 
■opusteným, o ktorých sa nikto nesta

ral. Aký skvelý príklad! Aj dnešný 
kresťan má naplniť srdce poníženos
ťou, jednoduchosťou, nádejou a evan
jeliovou radosťou, aby mohol viac 
myslieť na druhých, ktori potrebujú 
jehí lásku. Starí ľudia okolo nás chcú 
byť, ba priam túžia po tom, aby boli 
milovaní, rešpektovaní a vážení. Svia
tok bl. Jeanne Jugan bol stanovený 
na 29. augusta.

Čítania počas sv. omše boli po ar
ménsky, francúzsky a latinsky. Mod
litby veriacich po taliansky, čínsky, 
španielsky, arabsky, anglicky a poľ
sky. Medzi obetnými darmi bol aj ko
šík, ktorý bl. Jeanne používala, keď 
po prvý raz zbierala milodary pre 
chudobných.

Napoludnie Svätý Otec z balkóna 
baziliky pozdravil veriacich zhromaž
dených na námestí sv. Petra. Predsta
vil im tých, ktorých cirkev práve po
výšila k sláve blahoslavenstva — mu
čeníkov o. Salvatora Lilliho z rehole 
minoritov a sedem jeho farníkov, aj 
Jeanne Jugan, Francúzku z diecézy 
Rennes.

Z FEBRUÁROVÝCH VÝROČÍ

1. februára 1743 — pred 240 rokmi
— v Bratislave sa narodil ThDr. 
FRANTIŠEK HUBERTH, dekan Tr
navskej univerzity, riaditeľ bratislav
ského seminára, odborný spisovateľ 
(um. r. 1800).

4. februára 1808 — pred 175 rok
mi — sa narodil JOSEF KAJETÄN 
TYL, český dramatický spisovateľ a 
zakladateľ českého divadla (um. r. 
1856).

— — 1968 — pred 15 rokmi — v 
Bratislave umrel prof. JÁN MUD- 
ROCH, maliar, pedagóg, národný 
umelec (nar. r. 1909).

5. februára 1833 — pred 150 rok
mi — umrel JÁN VAVRINEC DU
NAJSKÝ, sochár a rezbár (nar. r. 
1784).

6. februára 1922 — umrel ADOLF 
HEYDUK, český lyrický básnik, hlá
sateľ česko-slovenskej vzájomnosti 
(nar. r. 1835).

— — 1478 — pred 505 rokmi — 
bol popravený THOMAS MORUS, 
anglický filozof, humanista a štátnik.

7. februára 1878 — pred 105 rok
mi — umrel pápež PIUS IX. (páp. 
od r. 1846).

8. februára 1828 — pred 155 rok
mi — sa narodil JULES VERNE, fran
cúzsky spisovateľ, autor dobrodruž

ných románov, v ktorých predvídal 
technický pokrok (um. r. 1905).

10. februára 543 — pred 1440 rok
mi — umrela sv. ŠKOLASTIKA, pan
na, zakladateľka rehole benediktínok.

— — 1923 — pred 60 rokmi — 
umrel WILHELM CONRAD ROENT- 
GEN, nemecký fyzik, objaviteľ rônt- 
genového žiarenia, nositeľ Nobelovej 
ceny (nar. r. 1845).

11. februára 1863 — pred 120 rok
mi — vo francúzskych Lurdoch sa 
Bernadete Soubirousovej zjavila Pan
na Mária.

13. februára 1883 — pred loo rok
mi — umrel RICHARD WAGNER, 
nemecký hudobný skladateľ, reformá
tor opery (nar. 22. 5. 1813).

15. februára 1468 — pred 515 rok
mi — umrel JOHANN GUTTEN- 
BERG, vynálezca kníhtlače (nar. r. 
14G0).

16. februára 1908 — pred 75 rok
mi — v Martine umrel ANDREJ 
KMEŤ, kňaz, botanik, archeológ, 
predseda Muzeálnej slovenskej spo
ločnosti, zakladateľ Slovenského ná
rodného múzea v Martine (nar. r. 
1841).

17. februára 1673 — pred 310 rok
mi — umrel JEAN BAPTISTE PO- 
QUELIN-MOLIÉRE, francúzsky drama
tický spisovateľ a herec (nar. r. 1622).

— — 1853 — pred 130 rokmi — 
sa narodil JAROSLAV VRCHLICKÝ, 
český básnik (um. r. 1912).

19. februára 1473 — pred 510 rok
mi — sa narodil MIKULÁŠ KOPER- 
NÍK, kanonik, poľský astronóm, tvor
ca heliocentrického systému (um. 24.
5. 1543).

20. februára 1878 — pred 105 rok
mi — sa stal pápežom LEV XIII., vl. 
m. Joachim Viscente Pecci, autor en- 
cyklík Grande munus a Rerum nova- 
rum (um. r. 1903).

21. februára 1888 — pred 95 rok
mi — v Hlbokom umrel JOZEF MI
LOSLAV HURBAN, spisovateľ, redak
tor a politik, spolupracovník Ľ. Štú
ra (nar. r. 1817).

— — 1293 — pred 690 rokmi — 
umrela sv. ELEONÓRA.

23. februára 1903 — pred 80 rok
mi — narodil sa JULIUS FUČÍK, ná
rodný hrdina (popr. 8. 9. 1943).

24. februára 63 — pred 1920 rok
mi — umrel mučeníckou smrťou sv. 
MATEJ, apoštol.

-------  1683 — pred 300 rokmi — sa
narodil RENÉ ANTOINE RÉAUMUR, 
francúzsky fyzik, zostrojiteľ teplome
ru (um. r. 1757). (ž)

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľ
stve Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  Štefan Papp. Redakcia 040 01 Košice, Bajkalská 26/111/18 č. t. 886 94. A d m i- 
n i s t r á c i a  890 21 Bratislava, Kapitulská 9. Č. t. 331 717 a 333 056. Index. č. 49618.
T l a č i a  Duklianske tlačiarne, n. p.. Prešov. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy ne
vraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. R o z š i r u j e  PNS, objednávky prijíma každá pošta 
a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 884 19 Bratislava, 
Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jednotlivého výtlač
ku 2 Kčs.


