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Liturgika

poznaj svoj obrad
Služba obety — 4

Eucharistické žertvoprinášanie — Liturgický kánon
Po Symbole viery v Službe Božej nasleduje časť, zvaná Eucha
ristickým žertvoprinášaním alebo liturgickým kánonom, alebo analorou. Túto časť budeme nazývať pre každého zrozumiteľným
lázvom — Eucharistickým žertvoprinášaním.
Táto časť Služby Božej v základe pochádza od samého Ježiša
ista. Je to jadro a podstata Služby Božej. Základ, daný Ježišom
istom Cirkev doplnila doložkami, avšak nie neopodstatnene,
anjelisti zapísali z Poslednej večere — prvej Služby Božej —
vá premenenia (Prijmite, jadite, — Pijte ot neja, — Vezmite
jedzte, — Pite z nej), avšak dôkladne nepodali obsah modlitby,
rú Kristus sa pomodlil pred posvätením chleba a vína. Evanjeisti ju len spomínajú. Preto túto časť doplnili apoštoli a ich bezstrední nástupcovia. K tomu ešte poznamenávame, že pôvodne
df liturgický kánon sa slúžil nie potichu, ale sa spieval. Teraz my
Našite spievame len slová premenenia a niekoľko vozhlasov —
ivolaní s úmyslom skrátiť Službu Božiu. Pretože tie krátke vozsy — zvolania oddelené od textov modlitieb, ku ktorým patria,
lávajú plný obraz Eucharistického žertvoprinášania, túto časť
iSlužbyBožej uvádzame presne podľa jej textu:
Po Symbole viery kňaz vyhlasuje:
„Stanim dobri, stanim so strachom, vonmim svjatoje voznošenijvmiri prinositi — Zbožne a s bázňou svätú obetu v pokoji pritásajme". — Tieto slová povzbudzujú prítomných, aby s bázňou,
ástredení a vnímavo začínali Eucharistické žertvoprinášanie. Sv.
JánZlatoústy tieto slová kňaza objasňuje takto: „Tými slovami
fez vyzýva, aby sme povzniesli naše myšlienky, ktoré nás gniavia
izemi, aby sme premohli slabosť, spôsobenú pozemskými vecami,
ty sme pred Bohom stáli s čistou dušou. Tými slovami nás vyzýu, aby sme stáli tak, ako sa sluší človekovi stáť pred Bohom". A
(Pokračovanie na 5. str.)

Udalosti Veľkého piatku naplnili
hrôzou srdcia učeníkov, keď videli
svojho Pána a Učiteľa zomierať po
tupnou smrťou na kríži. Vo Veľkonoč
nú nedeľu však boli naplnení nevy
spytateľnou radosťou, keď sa dozve
deli, že ich Pán vstal z mŕtvych. Ra
dovali sa z jeho víťazstva. „N iet ho
tu, lebo vstal, ako hovoril. Poďte a
pozrite si miesto, kde spočíval..
hovoril anjel ženám, ktoré prišli po
zrieť hrob (Mt 28, 6).
Áno, vstal ako predpovedal. „Christos voskrese iz mertvych, smertiju
smerť poprav..." A tieto slová aj
dnes po dvetisíc rokoch radostne a
slávnostne zaznievajú z našich úst.
Zvlášť na sviatok Vzkriesenia, ktorý
je sviatkom nášho života a našej vie
ry.
Kristus vstal! Tak zvestuje anjel
svetu, keď odvalil kameň od hrobu.
Vstal — hlásia úradne strážcovia hro
bu, vojaci, svojim predstaveným. Vstal
— rozprávajú nábožné ženy, ktoré
prišli včasráno k hrobu. Vstal — ho
voria apoštoli, ktorým sa ešte v ten
deň zjavil. Vstal — uznáva neveriaci
Tomáš, ktorý nechcel hneď uveriť, že
Pán vstal.
Prešlo 50 dní a Peter verejne vy
stupuje v Jeruzaleme a zvestuje celé
mu svetu: Toho, ktorého ste vy
„ukrižovali a usmrtili. . . Tohto Ježiša
vzkriesil Boh, čoho sme my všetci
svedkami" (Sk 2, 23; 32). A preto všet
ci „s veľkou silou vydávali svedectvo
o zmŕtvychvstaní Pána nášho Ježiša
Krista a veľká milosť naplnila ich
všetkých" (Sk 4, 33). A za toto pre
svedčenie ochotne položia svoje živo
ty.
„Naozaj vstal z mŕtvych..." (1 Kor
15, 20). To je základné učenie a ska
lopevné vyznanie už prvých kresťa
nov. Učenie, ktorým stojí, alebo padá
kresťanstvo. To je viera, ktorú potvr
dili milióny mučeníkov svojou vlast
nou krvou, utrpením a smrťou.
Toto je aj tá radostná zvesť, ktorá
každoročne radosťou naplňuje naše
srdcia. Naozaj môžeme so sv. apošto
lom Pavlom nadšene volať: „Kdeže
je, smrť, tvoje víťazstvo? Kdeže je,
smrť, tvoj osteň ?... Ale vďaka Bohu,
že nám dožičil víťazstvo skrze Pána
nášho Ježiša Krista* (1 Kor 15, 55—
57)! Toto presvedčenie nám zaručuje
život. Pretože aj keď všetci zomrieme,
keď všetkých nás očakáva hrob, na
našom hrobe však bude kríž, znak
víťazstva, že aj my raz vstaneme z
hrobu k životu (1 Kor 15, 22—23).
(Pokračovanie na 5. str.)

Najkrajší pozdrav: P O K O J

VÁM!

Je za nami prvý štvrťrok roka Í983. K ed $me rok začínali, ked sme boli na xozhraní rokov í
a 1983, nadobudli svetlá a tiene medzinárodnej situácie ešte výraznejšiu podobu. Niekomu by sa m
azda zdať, že je beznádejne zamračené. N a m ierovom nebi sa síce preháňajú ťažké mraky, zle md
ry tomu nepodliehame pesimizmu. I ked nechceme upadnúť ani do druhej krajnosti a problémy, k\i
sú tu, podceňovať.
A prvé mesiace roka 1983 znova ukázali, že — aj popri množstve nahromadených problémov aj
kosti mrakov, ktoré zatiahli svetovú oblohu ■— je vela možností, aby sa terajší neutešiteľný stavím
nil. M á m e na mysli opätovné mierové iniciatívy Sovietskeho zväzu a krajín svetovej socialistickej s
tavy, ktoré sú návodom na to, ako vyjsť z terajšej neutešenej ä zamotanej situácie.
]
Stále viac je zrejmé, že politika, akú presadzujú Spojené štáty a ich spojenci, nemá nádej na úsped
N em á a nemôže mať, lebo vychádza z túžby ovládnuť svet, získať jednostranné výhody a ovládal tí
hých. A j tam, na druhej strane, síce vyhlasujú, že chcú mier, že sú za svet bez nukleárneho nebezpect
stva, ale to všetko sú len prázdne slová, za ktorými nenasledujú žiadne reálne skutky.
Ako postupuje Sovietsky zväz? Vyhlasuje ochotu znížiť stav svojich strategických zbraní o viac n
25 percent. Rovnakým spôsobom by sa mal znížiť i stav výzbroje Spojených štátov, aby mali oba s
rovnaký počet nosičov strategických zbraní. Sovietsky zväz rovnako navrhuje, aby sa podstatne z
počet nukleárnych náloží a maximálne obmedzilo zdokonaľovanie jadrových zbraní.
Návrhy, ktoré sovietska strana adresuje Spojeným štátom, zahrňujú všetky druhy strategických zb
ni bez výnimky a všetky možné kanály horúčkovitého zbrojenia v tejto oblasti. Dohovor na to
základe by bol východiskovým bodom k ešte rozsiahlejšiemu vzájomnému zníženiu počtov týchto zbraní
Prečo o tom všetkom hovoríme?
,
j
Preto, aby sme ani na chvíľku nestratili zo zreteľa skutočnosť, že boj za mier neustále trvá, že
nie je ukončený, že treba vynaložiť všetky sily, aby sme si zachovali svetový mier.
To mali na mysli aj naši duchovní, ktorí sa koncom vlaňajšieho roka stretli pod vedením svojho naj
dôstojnejšieho otca ordinára na celodiecéznej konferencii gréckokatolíckeho kňazstva za zachovm
mieru a posvätného daru života. Otec ordinár vtedy okrem iného povedal: „Chceme svoju pozormi
upútať na otázku, ktorá predstavuje pre súčasného človeka prameň najväčšej úzkosti. Existencia, jedht
ca, celého ľudstva, ba i posvätný dar života je ohrozený, ako to výstižne a burcujúco v stručnej form
lácii vyjadrila Svetová všenábožetiská konferencia, ktorá bola v dňoch 10.— 14. mája 1982 v MosU
a ktorá našla svoj ohlas na stretnuťľ predstaviteľov a duchovných cirkví a náboženských spolocno
v Bratislave dňa 16. júna 1982. Táto vyznela na podporu výsledkov Svetovej všenáboženskej konfere
cle proti jadrovej katastrofe
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N a spomínanom zasadaní prijali naši otcovia duchovní aj dôležité vyhlásenie, v ktorom rovnakopoukázali na vážnosť čias ä na potrebu zintenzívnenia boja za záchranu posvätného daru života. Pou
zali na skutočnosť, že mnohí z nás, najmä starší, vojnu prežili a pamätajú sa na jej hrôzy. Vojna niš
životy, rúcala domy, obydlia, ale aj chrámy. Jej zverstvá sme videli aj v desiatkach vypálených obcí, A
tomu bolo napríklad v našom Tokajíku.
Nájdu sa ľudia, ktorí hovoria, že človek sám je slabý a nič nezmôže proti toľkému zlu, ktorému hrozil
Lež takto neslobodno hovoriť! Otec ordinár na spomínanom zasadaní nášho gréckokatolíckeho ducho
venstva pripomenul staré latinské príslovie: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo — Kvap
vody rozpolcuje kameň nie silou, ale tým, že často padá. A j ked je kvapka vody sama slabá oproti tvrdej skale, predsa stálym padaním rozruší i kameň. Tak je to aj s bojom za mier. Žiaden hlas nie je za
nedbateľný. Je pravda, že jedinec je málo, ale ked sa spoja tisíce, milióny, ked sa postavia proti nuklti
árnej hrozbe mierumilovní ľudia celého sveta, ich sila premôže pikle strojcov vojen a zabezpečí W|
stvu trvalý mier.
Sme v mesiaci, v ktorom slávime sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána, Veľkú noc. Pánovým pozdravom]
ked premohol hriech a smrť a zmŕtvychstalý prišiel medzi svojich verných učeníkov, bol najkrajší po
zdrav: Pokoj Vám! On preto prišiel, aby sme život mali a mali ho hojnejšie. Je na nás, aby sme
o tento život starali, aby sme ho chránili. Zo všetkých kresťanských mierových podujatí sa vždy zdôm
ňuje, že človek nemá právo zničiť to, čo stvoril Pán. U vedom m e si preto túto úžasnú zodpovedno
a urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachránili posvätný dar života pre seba i pre budúcej
nerácie.
*
V tomto duchu a vedomí vítame všetky mierové iniciatívy štátov socialistického spoločenstva na čé
so Sovietskym zväzom. Podporujeme výsledky S vetovej všenáboženskej konferencie v M osk ve, ktorá u
konala pod heslom Za záchranu posvätnéha daru života pred nukleárnou skazou. Veríme, že spolupn
cou všetkých ľudí dobrej vôle je možné dosiahnuť mierovú budúcnosť sveta a ľudstva. Podporujem
činnosť Československého mierového výboru, Slovenskej mierovej rady a všetkých ustanovizní, kto
vynakladajú svoje statočné úsilie na to, aby už nikdy nebola na svete vojna.
Nie, nie je to utópia, rátať s takýmto svetom, s jeho mierovou budúcnosťou. Je to realita, ktorí jt|
dosiahnuteľná, ak si každý zodpovedne uvedomí svoju úlohu, svoju povinnosť a svoje poslanie. Mier
svetu, nie vojnu! M ie r a pokoj, aby sa deti mohli hrať, aby sme mohli tvoriť hodnoty, aby starčekovi
a starenky spokojne prežívali svoju starobu! M ie r, ten najvzácnejší pozemský poklad a nesmierny ä
nebies ľudstvu!
i

i

a: Ján Motulko

Krásavici na privítanie
Bratislava je najkrajšia na jar! Bratislava je najkrajšia vtedy, ked vyjdú na nárožia ulíc dievčatá
skvetmi. V rukách majú snežienky a fialky, ktoré sú také pekné, ako tie, čo ich predávajú. Bratislava
jenajkrajšia vtedy, ked rozkvitnú orgovány a vzduch vonia j a r o u . . .
Či viete, kedy bola Bratislava najkrajšia?
Či viete, kedy najkrajšie zakvitli orgovány a kedy najmocnejšie voňala jar?
Bolo to v onom pamätnom apríli 1945, ked — po rokoch útlaku a neslobody — priniesli sovietski
vojaci znova radosť, pokoj a mier do bratislavských ulíc!
Oj, ako vtedy voňali orgovány! Oj, aká krásna to bola jar! Fašisti chceli premeniť Bratislavu na
festung Pressburg". N o nepodarilo sa im to!
Oj, aká len bola vtedy krásna Bratislava!
Aj krvácala, aj bolestí mala neúrekom, ale čo to bolo všetko zoči-voči tej úžasnej skutočnosti, že bola
iobodná!
Roky plynú, čas sa náhli, ale tu nemožno nepostáť, tu nemožno neupriamiť pozornosť na skutočnosť,
ktorá zmenila tok udalostí.
Čo všetko sa tu zmenilo! Ako len vyrástla! Ako sa zmenila! Príďte sa pozrieť! Prídte, a uvidíte, aká je
irísna, aká je mladá, naša krásavica na Dunaji, naša Bratislava!
(OF)

Z mierovej konferencie gr.-kat.
kňazstva
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V ŠUMIACI
Milí oltárni bratia! V ostatnom čase príliš často počúva*e správy, ktoré nám pripomínajú a zároveň varujú, že
svet sa nachádza tvárou v tvár jadrovej katastrofe. Y dneš
nomsvete, najmä na Západe je vera tých, ktorí by chcel!
iwpútať svetová vojnu a neboja sa použiť najničivejšie
tóne, aké kedy ľudstvo poznalo. Toto je dôvod k tomu,
abyľudia dobrej vôle, a to na celej zemi zjednotili sa, a tak
spoločným úsilím zabránili hroziacej katastrofe, aby sa zaáránil posvätný dar života. Tieto slová stali sa symbolom
Dierového úsilia dnešnej doby.
Velkou a významnou posilou celosvetového úsilia za zadwvanie mieru vo svete je, že v tomto svete i v celom koz

me nie je nič cennejšie než je život. Preto všetci ľudia na
svete, ktorí sú si vedomí tejto svojej cti, nijako sa nemôžu
zmieriť s myšlienkou, aby život a človek sa stali obeťou voj
nového hazardu tých, pre ktorých tieto dary nič neznáme*
najú. Práve táto veľkosť daru ľudského života priviedla
predstaviteľov svetových náboženstiev do Moskvy, aby tam
vydali spoločný protest proti hazardu so životom na Zemi
a za záchranu života človeka, ktorý je stvorený na Boží ob
raz.
2ivot je posvätný dar, o ktorý sa musíme starať. Mier je
neodmysliteľnou kvalitou života. Vojna je proti životu. Nuk
leárna skaza ohrozuje všetok život a preto je nám všetkým
jasné, nukleárnu vojnu nijako nemožno ospravedlniť a ona
je v súčasnosti najväčším nebezpečenstvom pre ľudstvo.
V
súčasnej dobe zvýšeného medzinárodného napätia všetci mierumilovní ľudia bez rozdielu musia venovať všetky
svoje sily i vedomosti na záchranu života a upevnenia mie
ru, na odvrátenie najhroznejšej katastrofy, ktorá by viedla

k najmasovejšiemu ničeniu a najťažšiemu poškodeniu zdra
via nielen pre žijúcich, ale i nasledujúcich generácií.
Milí oltárni bratia! My sa tu dnes schádzame, aby sme
uvažovali o našom postoji k tomuto svetu. Uvedomujeme
si, že svet okolo nás je v pohybe viac ako bol v minulosti.
Hýbu ním nové myšlienky a snahy za spravodlivé usporia
danie sveta, za pokoj, za všeobecné odzbrojenie. Naša cirkev
v tomto pohybe myšlienok, snáh, činov chce zastávať čestné
miesto. Chce byť nositeľkou pokoja, spravodlivosti a lásky.
Život je drahocenná vec, ktorá sa človeku dáva iba raz.
Tí, ktorí prežili strašnú katastrofu vojny, ktorej živými pa
mätníkmi sú Dukla, Tokajík, Lidice a mnoho iných miest
a dedín, tí môžu najviac povedať, aká strašná je vojna. Koľ
ko najlepších synov sovietskych, československých, ale aj
Iných štátov položilo svoje mladé životy za oslobodenie.
Slovom, naša sloboda si vyžiadala mnoho obetí. Naším že
laním je, aby všetky národy mohli žiť v mieri, aby nad
každým zažiarilo slnko slobody a blahobytu.
Mier! Pokoj! Aké sú to drahocenné slová. Ako krásne tie
to slová znejú v ušiach tých, ktorí ho radi vidia pokojný a
veselý na tváričkách malých detí. Hovoríme, že sme šťastní.
A akí by sme boli, keby nás nikdy nevyrušovala myšlienka
postrachu novej vojny, keby na zemi zavládol večný mier.
Keby atómová energia bola využívaná iba na mierové cie
le. Keby kapitalistické štáty súťažili so socialistickými iba
vo výrobe životných potrieb a vo vývoji vedy a techniky
na mierovom poli pre blaho celej ľudskej spoločnosti.
Zničiť za niekoľko hodín svet, to dnes nie je nijaké ume
nie, ale zaistiť trvalý mier pre každého človeka, to je dnes
ešte umenie. Preto, drahí bratia, tak ako v rokoch pred
chádzajúcich, tak i v budúcich, všetko svoje úsilie vydáme
na to, aby sme posilnili veľký tábor mieru a zaistili si kraj
šiu budúcnosť.

Proti herodesom
'
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Tieto riadky píšem, keď som pred chvíľou povedal homíliu o zavraždení betlehemských chlapcov zlostným, ctibažným a vládybažným Herodesom zo strachu, že predpove
daný Mesiáš z rodu kráľa Dávida ohrozuje jeho panovnícku
moc a mu vyrve kráľovskú vládu z rúk.
Niekoľko rokov po tejto udalosti povedal Ježiš Pilátovi:
„Ako hovoríš, som kráľ. A nato som prišiel na svet, aby
som vydal svedectvo pravde."
Nešlo mu teda o panovanie nad svetom v politickom
zmysle, ale © pravdu, spravodlivosť a pokoj ľuďom dobrej
vôle.
Už vo viacerých číslach nášho časopisu sme sa zapodie
vali s viedenským Kongresom národov v decembri 1952, so
všetkými jeho následkami. Povedali sme aj to, že úlohou
oboznámiť vlády a parlamenty sveta s jeho výsledkami bola
poverená osobitná komisia z význačných osobností, akými
boli napríklad Fréderic Joliot-Curie, francúzsky atómový ve
dec, Guiseppe Netti a Pietro Nenni z Talianska, Nikolaj Tichonov zo Sovietskeho zväzu, dr. Jozef Wivth z Nemecka,
Izabella Blumová z Belgická, dr. Saiffudin Kitschlew z In
die, Mao Dun z Číny a ďalší. Komisia predsedníctva kongre
su navrhla, aby boli prizvaní ešte zástupcovia z Veľkej Bri
tánie, zo Spojených štátov amerických, a z Afriky.
Osoby menované do tejto komisie mali plné moci rozho
dovať o prostriedkoch, ktorých r malo byť použité, aby bol
zabezpečený úspech poslania, ktorý im Kongres národov
zveril.
/
4t
Išlo najmä o zoznámenie svetovej verejnosti s Posolstvom
vládam piatich veľmocí s Výzvou k národom a s ďalšími od
poručeniami, ako predovšetkým: o okamžitom zastavení ne
priateľstva v Kórei, o Vietname, v uvoľnení medzinárodné
ho napätia, o odzbrojení, o hospodárskych stykoch medzi
štátmi a o obnove kultúrnych stykoch medzi národmi.
Päť mesiacov trvalo, kým sa myšlienky prerokúvané vo
Viedni najrôznejšími skupinami ľudí dostávali pomocou tej
to komisie do svetovej verejnej mienky a rozvírili jej sveto
vú hladinu. Po piatich mesiacoch sa zišlo v Štokholme pred
sedníctvo Svetovej rady mieru a s potešením konštatovalo,
že kroky podniknuté vo Viedni sa stretli na svete s veľkým
ohlasom a vyzvalo, aby sa tieto kroky široko podporovali.
Znovu a znovu zdôrazňovalo, že osobnostiam a skupinám,
ktoré sa zišli v decembri 1952 vo Viedni, išlo predovšetkým
o to, že riešenie všetkých sporných otázok má prebiehať
prostredníctvom rokovania a nijako nie človeka nedôstoj
ným násilím.
Ďalej predsedníctvo Svetovej rady mieru konštatovalo, že
tie prosté myšlienky a životné záujmy drobných ľudí, ktoré

toľko trpeli v predošlej vojne a ktoré Svetová rada m
:
od svojho založenia propagovala, konečne začínajú"
svoje plody, že sa na svete utvára nová situácia, ktorá
zaduje znásobenie úsilia všetkých, čo to s mierom úp ‘
zmýšľajú.
Na tomto predsedníctve sa zrodili aj dva dôležité po'
myšlienka rokovania a myšlienka uvoľnenia m e d z in '
ho napätia „détente". Tieto výrazy sa potom stali v
devízou činnosti budoyateľov mieru a aj podnes sú cen
všetkých našich snažení: uvoľniť medzinárodné napätie a
kovať! Pre tieto dva ciele boli získané po viedenskom K
grese národov za mier milióny ľudí a stále viac sa zdô
ňoval a dodnes zdôrazňuje duch rokovania proti duchu k
frontácie zbraní, najmä termonukleárnych. Stali sa duc
ným spoločným majetkom a zdrojom budúceho rozkveti
Znovu sa obnovilo rokovanie o Kórei. Predsedníctvo
túto tému veľmi dôrazne pripomínalo, že sa národy mu:
dožadovať, aby tieto rokovania vyústili v prímerie a k
najrýchlejšiemu urovnaniu kórejského konfliktu, ktorý '
sobí toľko utrpenia a hrozí sa ešte rozšíriť na celý svet
tu nám práve, keď si prelistujeme dokumentáciu, fotog
a vidíme žalostné rumy kórejskej vojny s plačúcimi, bc
prístrešnými matkami a ich deťmi, vstupuje do pamäti b
tosť Herodesova, ktorý chladnokrvne a bezočivú vraždil»
vinné deti len preto, že sa bál o svoj trón, o svoju vláä
Bol preto ochotný prelievať nevinnú detskú krv a vyvolaní
plač nešťastných matiek. „Ruky preč od Kórey" znelo vtri]
celým svetom. Mierumilovní ľudia celého sveta sa s ha
som a opovrhovaním odvracali od tých, ktorí toto krvipttlievanie zapríčiňovali. Ich situácia sa pred svetovou vertj
nou mienkou stávala zo dňa na deň neznesiteľnejšia ad
tili, že pred ňou už neobstoja ich vykonštruované argumtt
ty, ktoré boli už príliš priehľadné a svetu bolo čoraz jat
nejšie, že tu nejde o nič iného, len o moc, svetovládu am
o pravdu, spravodlivosť a mier.
Nielen kórejský konflikt, ale aj urovnanie nemeckej o&
ky tlačilo národy a na tento účel bol zvolaný aj osobitij
Zjazd pre mierové riešenie nemeckej otázky.
No národy si uvedomovali, že napriek týmto nesporní
veľmi pozitívnym výsledkom Kongresu národov za m
iet
bolo jasne vidieť, že na svete jestvujú sily, ktoré priami
či nepriamo sa stavajú proti uvoľneniu.
No na druhej strane bolo jasné, že zdravý rozum a bedli
vosť mierumilovných ľudí môže tieto herodesovské sil|
priviesť k pádu. Je len potrebné, aby sa postavili p ro ti vset
kým akciám, proti všetkým manévrom, ktoré by m ohli od
diaľovať, alebo narušovať rokovanie. Len treba, aby vo sw
jich vládach žiadali, aby urobili všetko k tomu, žeby roko
vanie bolo začaté a žeby skončilo s dobrým výsledkom,
(Pokračovanie v nasl. čísle)
I
Kronikár

Chlieb náš každodenný
N a jednej výstave v krakovskom Paláci umenia ukazo
vali obraz Floriána Korzenovského pod titulom Okupácii
Obraz predstavoval uličku malého mestečka. Vymretú, vy
ľudnenú a zasypanú snehom. Zamrznuté okná domov, z kto
rých sa nedymilo. Cez sneh sa trmáca vyhladovaný človet
K prsiam si tiskne malý bochník chleba. Proti nemu bei
takisto vychudnutý psík, žiadostivo pozerajúci na chlieb. Alt
chlap si kŕčovite pritíska chlebík, nemôže ho z rúk vypusti,
lebo za ním leží mŕtvola človeka, ktorému sa chleba nedo
stalo.
Chlieb, to je život i podmienka trvania telesného živoU
bez ktorého si nevieme predstaviť svoj jedálny lístok.
Chlieb, za ktorým naši otcovia putovali za hranice nasej
vlasti, ktorý vo vojnových časoch bol veľmi vzácny. Chlieb
ktorý i v našom storočí vedecko-technických výdobytkov |t
základom života človeka. Chlieb, ktorý na náš stôl prichá
dza dlhými cestami, s ktorým často nešetrne zaobchádzam
Štvrtá kniha Kráľov — hl. 4, verš 42—44 — spomína,«
akýsi človek z Bál-Salisy doniesol Božiemu mužovi cúie)
prvotín. Bolo to dvadsať jačmenných chlebíkov a drvení
zrno. I povedal: „Daj to ľuďom jesť r Sluha je však v m
pakoch i hovorí: „Ako mám toto predložiť sto chlapomľ
On však nalieha: „Daj ľuďom, nech jedia, lebo takto how
rí Pán: Budú jesť a ešte sa zvýši". A naozaj, jedli a eštea
zvýšilo.
To je obraz všeobecného poslania clfleba. Muž Boží m
l
pravdu. Vôľa Pánova je, aby to málo sa rozmnožilo prionením človeka. Aby sa nasýtilo sto, dvesto, ba miliardy lá
Aby nikto netrpel hlad a nedostatok.

fejtopríčiny je naozaj správny rešpekt voči pomonus:emu stavuj ľudu, ktorý nás vlastne živí, ktorý sa
o výživu celého národa, keď so všetkou zodpovedchce odviesť svoj obetavý príspevok pre spoločné
Patrí mu naozajstné uznanie i spravodlivá odmena,
r týchto jarných dňoch znovu vyšli do polí naši poľ*
lodári, aby ošetrili jesenné siatiny a siali jariny, to
[yreto, aby bol dostatok chleba na našich stoloch. Preim uznanie za ich svedomitú prácu a modlime sa,
jiebeský Hospodár žehnal ich prácu, aby ich i nás chrá[pedprírodnými katastrofami, ktoré by mohli zničiť plo[ft statočnej práce, aby sme sa všetci mohli tešiť z vô10 chleba, ktorý sa každodenne dostáva na náš stôl.
[fááne si chlieb, bez ktorého si nevieme predstaviť svoj
iylístok a vážme si tých, čo v pote tváre pracujú na
dobrodení. Vážme si tú dôležitú a všetkým osožnú
a vyprosujme jej Božie požehnanie" (Ján Pavol II.).
František Dancák

Radosť zo života
lenčo cítiť silu jarného slniečka, život v prírode sa hlási
ijimiprejavmi v najrozmanitejšej podobe. V rastlinách na
ich i v ríši, ktorá celú zimu pretrvávala v hlbokom
oku.
tohto obdobia prebúdzajúceho sa života zapadá kreský sviatok, ktorý je prekrásny, vzbudzuje v človeku
[osť a je stredobodom liturgického roka — Veľká noc.
lento sviatok je korunou toho, čo Ježiš učil, konal a kokázal počas svojho pozemského života. Prejav nového
ota, života milosti, života už osláveného, nad ktorým
už nemá moc.

Aby sme totiž mohli a vedeli prežívať sviaricy-xaao»ti, ~—
treba sa vnútorne pripraviť. Prežívať s Ježišom krížovú
cestu, jeho utrpenie a v duchu stáť s tými jeho najbližšími
pod krížom v takmer bezradnej polohe. Až potom sa nám
môže vynárať opravdivá radosť z Písma zo skúseností tých,
ktorí túto radosť prežívali: ženy pri hrobe, učeníci, ktorí sa
s ním stretávajú a apoštol Pavol, bývalý Šavol. Hovoria
o tom, že Ježiš dal nahliadnuť do toho duchovného sveta,
o ktorom v pozemskom živote učil a príkladmi dokazoval.
Odkaz prostredníctvom žien pri hrobe, ktoré išli preja
viť službu iíiŕtvemu telu Pána vo veľkonočné ráno: „Choď
te, povedzte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Predchádza vás
do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám hovoril" (Mk 16, 7).
Potom keď sa zjavuje svojim učeníkom, pozdravuje ich:
„Pokoj vám! Ja som to; nebojte sa!" (Lk 24, 36). A sv.
apoštol Pavol, ktorý síce nebol medzi učeníkmi Ježišovými,
predsa s výčitkou píše Korinťanom, aby nemali pochybnosti
o tom, že sa stretol s Ježišom: „N ie som apoštol? Nevidel
som nášho Pána Krista Ježiša?" (I Kor 9, 1—2). V ďalších
veršoch vypočítava, prečo sa aj on počíta medzi apoštolov
a tak aj medzi svedkov novozákonnej radostnej zvesti.
Radosť pre človeka môže prameniť z najjednoduchších,
najsamozrejmejších zážitkov. Býva však o to väčšia, čím je
príčina duchovnejšia, čistejšia. Ak chodíme s otvorenými oča
mi,' s vnímavými zmyslami, takýchto príčin radosti nájdeme
hodne. Popri tej radosti, ktorá je náplňou našich veľkonoč
ných sviatkov a celého obdobia, ktoré nasleduje po týchto
sviatkoch — radosť zo zmŕtvychvstania Pána á tak i radosť
z nášho budúceho života.
Štefan Várkôzi

(Pokračovanie z 1. str.)
jtoznamená, aby sme stáli s láskou, s opravdivou vierou, s báziou.
Na zvolanie kňaza veriaci odpovedajú: „M ilosť mira, žertvu chvaenija — Dar pokoja a obeť chvály". — Týmito slovami veriaci vyivujú, že prostredníctvom svätého žertvoprinášania, ktoré bude
isledovať, obsiahnu „d ar pokoja", to znamená: zmierenie s Bo
nn, a Boh — chválu. Eucharistická obeta má dve hlavné úlohy:
f Bohu chválu, a hriešnemu ľudu vyprosiť odpustenie hriechov
zmierenie s. Bohom.
Vtedy kňaz žehná veriacich: „Blahodať H ospoda našeho Isusa
istá, i fubov Boha Otca i pričastije Svjataho Ducha da budet
Ijovsimi vami — Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Boha Ota spoločenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami". Sú to
iváz druftého Listu apoštola Pavla Korinťanom (2 Kor 13, 13).
jmito slovami kňaz vyprosuje pre veriacich Božie dobrodenie od
ždej osoby Svätej Trojice: od Boha Syna — milosť, od Boha Ot— lásku, od Svätého Ducha — spoločenstvo. Syn Boží syojou
trťou na kríži získal milosť od Boha, preto kňaz od N eho prosí
iflosf. A Boh Otec v t á k m ilo v af svet, že dal svojho Jednorodeného
Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný"
|([n3, 16), — preto kňaz prosí od N eho lásku. A Svätý Duch svojím
spoločenstvom dovŕšil dielo vykúpenia ľudského rodu a stále úcinkuje vo svete svojimi darmi, preto od N eho prosí spoločenstvo
iNím, to znamená — účasti na jeho nebeských daroch. — A ve
liaci odpovedajúc kňazovi „I so duchom tvojim — I s duchom tvo
jím
" želajú a prosia to isté aj jemu, pretože aj kňaz $e len človek,
|akooni, a to všetko potrebuje.
Kňaz: „H ori imijem serdca — 1 H ore srdcia". — Takto apoštol
Pavol volal prvých kresťanov: „M ajte zmysel pre vyššie veci, nie
lenpre tie, čo sú na zemi!" (Kol 3, 2). Toto je i zmysel slov „H o ri
[imijem serdca". V tejto chvíľke. Služby Božej máme sa . preniesť
[myšlienkami do neba, nech od nás odstúpi každá telesná a svetská
[myšlienka. „ V tejto chvíli treba naše srdcia pozdvihnúť k Bohu,
anie obrátene k zemi a k pozemským veciam. Treba, aby sme
Ivždy mysleli na Boha, a keď toto pre ľudskú slabosť je nemožné,
[snažme sa o to aspoň v tejto* chvíli" — hovorí sv. Cyril Jeruzalem
ský, keď objasňuje toto miesto Služby Božej. — A veriaci odpove
dajú: „Imamy ko Hospodu — M ám e ich u Pána". Urobm e všetko,
abytak bolo.

(Dokončenie z 1. str.)
Kristovo vzkriesenie je sviatkom na
šej viery. „Ak Kristus nevstal, tak je
márne naše kázanie, márna je aj va
ša viera", píše sv. apoštol Pavol (1
Kor 15, 14). A táto viera vo vzkriese
ného Krista nás blaží a uspokojuje.
Preto táto radosť zaznieva x v našich
chrámoch po tieto veľkonočné dni, že
naša viera nie je márna a že naša
„námaha v Pánovi nie je daromná"
(1 Kor 15, 58).
Štefan Kmec

BOLESTNÝ RUŽENEC
5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižo
vaný.
Podľa Božích plánov obeta na Kal
várii je vrcholom celého diela a ži
vota Ježiša Krista. Je to stredobod
veľkej ľudskej histórie, keď Syn Boží
vzal na seba naše hriechy a zadosťu
činil nebeskému Otcovi a nám prinie
sol odpustenie hriechov a večný ži
vot. Smrť na kríži priniesol dobrovoľ
ne a z lásky k nám, ako obetný dar
za naše hriechy.
Sv. evanjelisti nám tieto udalosti
zapísali takto:
„ I prišli potom na miesto, ktoré sa
volá Lebka, a tam ho ukrižovali jeho
i zločincov, jedného sprava a druhé
ho zľava" (Lk 23, 33). Aké je to hl
boké poníženie! Medzi lotrov ho dali.
A do stredu. Ale Syn Boží volá z krí
ža: „Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo robia" (Lk 23, 3 4 )... Ale to nebol
ešte koniec jeho utrpenia. Poprední
mužovia sa mu posmievali a vraveli:
„Iných zachraňoval, nech aj seba za
chráni ..." (Lk 23, 35). Dokonca aj je
den z tých lotrov, čo s ním viseli, rú
hal sa mu: „Či si ty nie Mesiáš?
Zachráň seba i nás" (Lk 23, 39). Ale
Syn Boží ochotne a odovzdane znáša
každé potupenie a obetuje ho za život
sveta» Veľká bola urážka nebeského
Otca, veľká musí byť aj výkupná

obeť. Preto nezostupuje z kríža, veď
už mali dosť zázrakov a predsa nepo
chopili a neuverili. Nikoho nekarhá.
ba naopak, odpúšťa a zachraňuje.
Sv. evanjelisti nám zapísali, že Syn
Boží sedem ráz prehovoril z kríža...
Prvé z nich: „Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo robia" (Lk 23, 34) je bož
skou odpoveďou na všetky tie urážky
a potupy. . . Lotrovi, ktorý s ním v i
sel po pravej strane a ktorý sa v po
slednej chvíli kajal, odpovedá: „Veru,
hovorím ti, dnes budeš so mnou v
raji" (Lk 23, 4 3 )... Vyčerpaný a ubo
lený pozerá sa z kríža dole, vidí tam
stáť svoju Matku a jediného z apošto
lov — Jána. Pokladal za potrebné po
starať sa o ňu. Povedal: „Žena, hľa,
syn tvoj" — naznačil tým svojho uče
níka Jána. Potom sa obrátil k Jánovi
i riekol: „Hľa, matka tvoja" (Jn 19,
26—2 7 )... V najväčšej bolesti a opus
tenosti obracia sa k svojmu nebeské
mu Otcovi „veľkým hlasom": „Bože
môj. Bože môj, prečo si ma opustil"
(Mt 27, 4 6 )... Celé tri hodiny visel
Syn Boží v krutých bolestiach na krí
ži, že ho začal mučiť smäd, najväčšia
bolesť, aká môže mučiť ľudské telo.
Preto volá: „Žíznim" (Jn 19, 2 8 )!...
A keď sa už naplnili slová Písma a
utrpenie bolo už u konca, zvolal: „D o
konané je!" (Jn 19, 30) Dokonaná je
obeta za hriechy sveta, ktorou bol
sám Syn B oží. . . Keď už naozaj bolo
všetko dokonané. Syn Boží sa obracia
k svojmu Otcovi s poslednými slova
mi : „Otče, do tvojich rúk porúčam
svojho ducha!" (Lk 23, 46) A keď vy
slovil tie slová, jeho hlava sa bez
vládne naklonila a zomrel. Zomrel Je
žiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ sveta.
Prestala bolesť, strašná horúčka a
smäd. Veľký Trpiteľ dokončil svoju
úlohu na dreve kríža. A potvrdil to
jeden z vojakov, ktorý keď videl, že
je mŕtvy, „prebodol mu kopijou bok.
A hneď vyšla krv a voda" (Jn 19, 34).
„Veľmi draho ste boli vykúpení" —
hovorí sv. apoštol Pavol (1 Kor 6,
20). Na tieto apoštolove slová si spo
míname, keď máme pred sebou obraz
Ukrižovaného Krista, ktorý v ťažkých
mukách zomrel za naše hriechy. A to
všetko bolo pre nás, pre naše hrie
chy, pre našu spásu. Uvedomujeme si
cenu tejto obete, za ktorú, sme boli
vykúpení ?
Pred niekoľkými sto rokmi dal ang
lický kráľ popredného šľachtica za
vrieť na doživotné väzenie. Bolo to
hrozné: po celý život žiť zavretý me
dzi múrmi! Ten, ktorý bol zvyknutý
na pohodlný život. Nedivme sa, že vo
väzení reval, kričal, bil po stenách a
preklínal kráľa. Od istého času ostal
pokojný a nežaloval sa, ba často ho
našli pri tichej modlitbe. Príčina? Jed
ného dňa si pýtal kladivo a dláto.
„Chce utiecť" — pomyslel si dozorca.
Ale on dlhé mesiace vytrvalou prácou
dlabal na stene obraz Ukrižovaného s
výrazom toľkých múk a trpezlivosti,
ako čoby tá skala ožila. A od toho
času trápny osud nebol mu ťažký, ale
s radosťou ho znášal. Obraz Ukrižo
vaného ho úplne zmenil.
Ak si modlitbou bolestného ružen
ca pripomíname všetko, čo musel pre
hriechy sveta trpieť Syn Boží — krvou
sa potil, bol bičovaný, tŕním koruno
vaný, niesol ťažký kríž, na ktorom v
ťažkých mukách zomrel — uvedomme

Kňaz: „Blahodarim H ospoda — Vzdávajme vďaky Pánovi'
je to privolanie nie k vďakyvzdaniu Bohu za získané dobrodí
Tu „blahodariti H ospoda — vďaku vzdávať Pánovi" znamená
nášať mu eucharistickú žertvu ako vďaku za dielo nášho vyk^
nia. Eucharistia je žertvou blahodarnou ■— žertvou vďakyvzd;
— A veriaci vyhlasujú svoju zhodu to urobiť slovami: „Dostoj
i pravedno jesť poklaňatisja Otcu i Synu i Svjatomu Duchu, Ti
ci jedinosuščnij i nerazďilnij — Je dôstojné a správne klaňafj
Otcovi i Synovi i Svätému Duchu, Trojici svätej, jednej podsl
a nerozdielnej".
Kým veriaci spievajú tieto slová vďaky, kňaz potichu sa m
oi
Chválebno-ďakovnú modlitbu, v ktorej vyslovuje chválu a vdak
za rôzne dobrodenia, získané od Neho, zvlášť za to, že prijímM
službu z ľudských rúk, hoci mu nebeské zbory spievajú pieseň ^
ťazstva, pieseň slávy. Túto modlitbu uvádzame v celosti:
„Je dôstojné a správne ospevovať ťa, dobrorečiť ti, chváliť
vďaky ti vzdávať a klaňať sa ti vždy a všade, lebo ty si Boh n<
slovný, neviditeľný, nepochopiteľný, večný a nemeniteľný, ty i tvt
Jednorodený Syn i Duch tvoj Svätý. Ty si nás stvoril. A keď si
upadli, neprestal si robiť všetko, aby si nás uviedol do neba a
roval si nám svoje kráľovstvo. Z a toto všetko ti ďakujeme i tvoj)
mu Jednoroďenému Synovi i Svätému Duchu, za všetko, o čou
vieme i o čom nevieme, za zjavné i skryté dobrodenia, ktoré s
nám preukázal. (Ďalšie slová tejto modlitby kňaz spieva nahlas}
„Ďakujem e ti i za túto obetnú službu, ktorú prijímaš z nasickj
rúk, aj keď ťa obklopujú nesmierne zástupy archanjelov i anjelov,
cherubíni a serafíni, ktorí víťaznú pieseň spievajú, volajú, hlása|
a hovoria", — na čcŕ veriaci odpovedajú spevom.* „Svjat, svjat
s v ja t . . . — Svätý, svätý, svätý ..
Uvedená modlitba „Dostojno i pravedno — Je dôstojné a správ
ne . . . " m á .b y ť tou modlitbou, ktorou na Poslednej večeri, ustan(
vujúc Najsv. Eucharistiu, Ježiš Kristus oslovil Boha Otca slovami
chvály a vďaky. Táto modlitba je najstaršou modlitbou tejto časti
Služby Božej, lebo ju už spomína sv. mučeník Justín ( f r. 166).
Táto modlitba je privolaním k vďačnosti Bohu za všetky dobro]
denia, stvorenie, vykúpenie, za všetky dobrodenia vedomé a nevfr
domé, hlavne za to, že Pán Boh ustanovil Najsv. Eucharistiu a chcc|
„prijímať z našich rúk službu", aj keď má na nebesiach nespočet
né množstvá nebeských duchov, ktoré mu spievajú pieseň slávy.
A veriaci, na slová kňaza odpovedajú spevom hymnu: „Svjat,
svjat, svjat, H ospoď Savaot. Ispolň nebo i žemľa slávy tvojej!
Osanna vo vyšnich. Blahosloven hrjadyj vo imja Hospodne. Os;
na vo vyšnich". — Svätý, svätý, svätý Pán zástupov. Plné sú nebe
sá a zem slávy tvojej. Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý pri
chádza v mene Pánovom. H osana na výsostiach".
Tento hymnus volajú serafínskym, alebo >,víťazným" a hovorí
o ňom sv. Cyril Jeruzalemský (Ť386) a sv. Ján Zlatoústy (f407);
teda v prvej polovici tretieho storočia tento hymnus už bol v Služ
be Božej. Serafínskym sa nazýva preto, že prorok Izaiáš vo videí
(6, 1— 5) videl zbor anjelov-serafínov v nebesiach, ktorí spevom|
„Svjat, svjat, svjat" velebili Pána Boha. Slová serafínov tvoria prvá
polovicu tohto hymnu a vzťahujú sa k Svätej Trojici, preto je toj
trojité opakovanie slov „svjat". Druhú polovicu piesne tvoria slová
vzaté z evanjelia, ktorými Jeruzalemčania vítali Ježiša Krista, keí
vchádzal do Jeruzalema: „H osana! Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom ! Hosana na výsostiach!" (M t 21, 9). Táto polovi
ca Serafínskeho hymnu sa vzťahuje výlučne ku Kristovi. Vidíme,
je to hymnus, spievaný anjelmi a ľuďmi. V speve tohto hymnu spá
ja sä nebo (anjeli, serafíni) a zem (veriaci), aby spievali Bohu pie
seň chvály. V tomto momente si uvedomme, že spolu s anji
stojíme v zbore, aby sme privítali Krista, ktorý tajomne k námpri
chádza, ako Baránok Boží, aby seba znovu priniesol v žertvu ne
beskému Otcovi za svoj ľud. Každá Služba Božia je novým zjave
ním sa Ježiša Krista, Jeho novým príchodom/Serafínskou piesi
ho vítame. Keď si to všetko uvedomíme na Službe Božej, do naši!
duší vojde milosť Božia, záruka toho, že aj my raz budeme účasti
níkmi nebeského zboru anjelov a svätých.

SVATI O T C O V IA
Svätý Atanáz Veľký
Svätý Atanáz — narodil sa v Alexandrii v Egypte okolo roku
a časť svojej mladosti prežil na púšti pri svätom Antonovi,
tom sa stal tajomníkom a diakonom alexandrijského biskupa
.dra a šiel s ním roku 325 na všeobecný cirkevný koncil
-jský. Na koncile, hoci bol mladý a len diakon, sa veľmi pričinil
vyhlásenie koncilom pravého učenia Cirkvi a odsúdenia bludu
a. Po smrti alexandrijského -biskupa — patriarchu Alexandra
k 328 stal sa jeho nástupcom. Avšak proti nemu boli namiere' útoky ariánov a z toho dôvodu musel ísť, päťkrát do vyhnana. Vo vyhnanstve prežil skoro 18 rokov. Bol to nezlomný chater, najvážnejší obranca nicejského vierovyznania. Žiadne utrnia, žiadny útlak ho neodvrátil od pravej viery. Svätý G regor
aziánsky právom nazval sv. Atanáza „otcom pravej viery a stímCirkvi". Posledné roky svojho pohnutého života prežil v Aleii. Zomrel vo svojom biskupstve roku 373.
Vo svojom rušnom živote sv. Atanáz stihol pracovať aj literárne,
setky jeho literárne práce smerovali proti arianizmu. Avšak väčjeho spisov sa stratila. Skromná časť sa zachovala v zlomkoch
v prekladoch. V dnešnom meradle zachovalé spisy sv. Atanáza
oria 4 zväzky tlačených kníh normálnej veľkosti, každý zväzok
'500 strán. Spomenieme aspoň najdôležitejšie spisy sv. Atanáza:
ovo proti ariánom (4 knihy), v ktorom svätec bráni nicejské vieznanie; Slovo proti pohanom; Slovo o vtelení Boha— Slova
o jeho príchode k nám v tele; Objasnenie viery; Okružné listy
tským biskupom o uzáveroch Nicejského snemu; Listy jednot
ámosobám, Štyri listy Serapionovi (o Božstve Svätého Ducha) ;
Mkonočné listy biskupom a veriacim (jeden z nich prvýkrát objahuje úplný - zoznam kníh Starého i N ovéh o zákona); ObjasneÉ žalmov (autor objasňuje každý verš všetkých žalm ov); Objassenie časti evanjelia sv. Matúša a sv. Lukáša (zachovalo sa len nieiolko úryvkov). Mim oriadny úspech dosiahol Atanázov spis Život
1?,Antona pustovníka nielen na Východe, ale aj na Západe. Tento
spis značne prispel k poznaniu mníšskeho života a na rozšírenie
míšskeho života na Západe. V našom obrade sviatok sv. Atanáza
jc8. mája, v západnom 2. mája.
Uvádzame niekoľko výrokov sv. Atanáza Veľkého. Zamyslime
anad nimi a osvojme si ich:
Kto sa učí zákon Boží, napája sa jeho potokmi. A j Kristus svoje
'nie nazval vodou, keď povedal: „A k je niekto smädný, nech
deku mne a nech pije!" (Jn 7, 37). Kto sa učí zákonu Božiemu
je podobný stromu pri vode, ktorý vždy kvitne a vždy je bohanaovocie.
Povedané mudrcami „prišli sme sa mu pokloniť" (M t 2, 2) —
javuje ich veľkú vieru. Lebo tí, ktorí prešli takú veľkú vzdiaosť preto, aby sa Ježišovi poklonili, čo by neurobili, ak by toto
mstvo stalo sa v ich krajine? Preto sú dôstojní oslavy za vieru
chvály za dobročin.
„Ak ťa tvoje oko zvádza (na hriech), vylúp ho . . ( Mr 9, 46).
odme cestou bezhriešnou a živonosnou*. vytrhnime zo seba poršujúce oko, avšak nie oko tela, ale to príčinné. Tak napríklad,
d kňaz, ako oko Cirkvi, žije zle a pohoršuje veriacich, patrí sa
odhodiť. Lebo je lepšie bez neho sa schádzať v chráme, ako
ním, ako s Annášom a Kajfášom hodiť sa do ohňa večného.
Jednorodený nám radí nerobiť dobrý skutok pred ľuďmi, aby
e to nerobili pre zemskú slávu, ale odmenu za vieru a skutok
'kávali pre seba v budúcom veku od Boha.
Kristus nám radí toto — naše poklady je lepšie ukladať nie na
m
i, ale v pokladnici v nebesiach. A ako odložíme na nebesiach
niaze? Nebo je príliš vysoko, rukou ho nedosiahneme. Ale Pán
' učí: hoci nebo je veľmi vysoko, predsa môžete do neho vklačestné poklady pravdy. Daj úbohému a núdznemu, čo im je
trebné, a všetko toto v celosti, nepoškodené, nezničiteľné zachrásav nebesiach.

si, že to boli i naše hriechy, slová a
myšlienky, ktoré boli toho príčinou.
Položme si tento obraz Ukrižovaného
Krista pred seba a prosme ho slova
mi tajomstva: „Pane, Ježišu Kriste,
Bože náš, ktorý si bol pre nás ukri
žovaný, daj nám žiť v kajúcnosti."
František Dancák

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC
1. Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych
vstal
Hádam ešte nikoho nepochovávali
s takou dôslednosťou, ako práve Je
žiša Krista. Keď zomrel na kríži,
„zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k
Pilátovi" (Mt 27, 62). Rozpamätali sa
na jeho slová, keď povedal: „Po troch
dňoch vstanem" (Mt 27, 63). Preto „za
bezpečili hrob tým, že zapečatili ka
meň a postavili stráž" (Mt 27, 66).
Keď sa pominula sobota, na úsvite
zrána ponáhľalo sa niekoľko žien k
hrobu dokončiť pohreb, ktorý bol pre
rušený sobotným odpočinkom. Išli po
mazať jeho telo. „A hľa, nastalo veľké
zemetrasenie, lebo anjel Pána zostúpil
z neba, prikročil k hrobu, odvalil ka
meň a sadol si naň. Jeho zjav bol
ako blesk a jeho rúcho ako sneh.
Strážnici od strachu pred ním sa za
triasli a ostali ako mŕtvi. Anjel však
prehovoril a povedal ženám: ,Vy sa
nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježi
ša, ktorého ukrižovali. N iet ho tu,
lebo vstal, ako hovoril. Poďte a po
zrite si miesto, kde spočíval Pán! Po
tom choďte chytro, oznámte to jeho
učeníkom, že vstal z mŕtvych" (Mt
28, 2—7).
Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Hneď
„ráno prvého dňa v týždni, ukázal sa
najprv Márii Magdaléne" (Mk 16, 9).
Ženám, ktoré boli pri hrobe (Mt 28,
9). Dvom učeníkom na ceste z Jeru
zalema do Emauz (Lk 24, 13—35).
Apoštolovi Tomášovi (Jn 20, 24—31).
„Konečne zjavil sa jedenástim, keď
boli za stolom, a vyčítal im ich ne
veru a tvrdosť src^ca, lebo neuverili
tým, čo ho videli po jeho zmŕtvych
vstaní" (Mk 16, 14).
A tak nepomohlo ani podplatenie
vojakov, ktorí strážili hrob, aby vra
veli: „Jeho učeníci prišli v noci a
kým sme my spali, ukradli ho" (Mt
28, 13). Kristus naozaj vstal tretieho
dňa, ako predpovedal. „Voskres Isus
ot hroba, jakože proreče,
darovav
nam život vičnyj i yeliju milosť". A
táto pravda je fundamentom našej
viery, ako to vyjadril i sv. apoštol
Pavol v Liste Korinťanom: „Ak Kris
tus nevstal, tak je márne naše káza
nie, márna je aj vaša viera" (1 Kor
15, 14).
Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych,
naša viera by bola márna. „Ukázalo
by sa, že sme falošní svedkovia Bo
ží . . hovorí ďalej sv. apoštol Pavol
(1 Kor 15, 15). Boli by sme najúbo
hejší zo všetkých ľudí, lebo celý tu
zemský život by sme osudne klamali,
že jestvuje aj akási nebeská vlasť.
Veď práve vo viere v budúce vzkrie
senie a v tej nádeji — že je život po
smrti, život večný, odriekame sa te
lesných rozkoší a hriešneho života.
Z dávnych dejín poznáme, že keď
Hanibal po bitke pri Kannei dal svo
jim vojakom odpočinok a dlho sa
zdržal v Kapui, celé vojsko sa oddalo

rozmarnému životu. A Rimania sa za
ten čas posilnili, premohli ich a do
byli Kartágo.
Kto sa oddá rozkošnému a hrieš
nemu životu, utrpí skôr či neskôr po
rážku. Len kto bojoval, premohol sa,
ten zvíťazí tu na zemi i v nebi. Ide tu
o život večný. A „keby ľudia vedeli;
čo je to večnosť, urobili by všetko,
aby sa polepšili" — povedala Lucia
po zjavení Panny Márie vo Fatime.
Slová, nad ktorými stojí za to za
myslieť sa. Aby sme to mohli pocho
piť, prosme o to slovami tajomstva:
„Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý
si slávne zmŕtvych vstal, nedaj, aby
sme prepadli do priepasti hriechu."
František Dancák

DETSKÁ PROSBA
Milý pohľad mal Janík, švárny mlá
denec. Hlava sa mu vlnila čiernymi
kučeravými vlasmi a spod nich sa
stále usmievali dve čierne oči. Ale
ešte krajšia bola jeho povesť. Jeho
otec sa rád opíjal. Janík sa preto
hanbil. A rád by bol zmyl tú škvrnu
z ich rodiny. Keď odchádzal k vojsku,
hladil otca po tvári a úpenlivo ho
prosil:
—
Otecko, nepite. Pekne vás pro
sím, nepite! Urobíte mi veľkú radosť,
ak zanecháte alkohol.
Otec mal Janíka úprimne rád. A čo
ako ho tiahlo do krčmy, zdržal sa,
pomaly zanechal pijatiku. Rodičia v
dedine kládli Janíka za vzor svojim
synom. Janík sa po dvoch rokoch vrá
til od vojska a usmievali sa na neho
všetky dievčatá nielen z dediny, ale i
z okolia. Každá sa mu vľúdne priho
vorila. Janík vycítil, že sa uchádza
o jeho priazeň.. Každej prívetivo od
povedal a usiloval sa pridať chutný
žart. Snažil sa však správať sa rov
nako ku všetkým. Nik nevedel uhád
nuť, ktorá bude jeho vyvolená. Až
raz po zábave celá dedina bola plná
rečí, že Janík si vezme Dánku. Stále
s ňou tancoval, zabával sa s ňou. Ma
li pravdu tí, čo tak mysleli. Lebo Ja
ník a Danka sa začali chystať na svad
bu. V nedeľu pred sobášom Danka
chodila s prvou družičkou v rovná
kých šatách volať dievčatá družičky.
Ľudia, čo sedeli na lavičkách pred
domami, sprevádzali ich svojím zra
kom a hovorili: Šťastné dievča. Tá
dostane muža. Môžu jej ho závidieť
všetky dievčatá. Janík s Dánkou si po
svadbe ozaj tak žili, že slúžili za prí
klad všetkým mladým manželom. Je
den bez vedomia druhého nič neuro
bil. Vo všetkom sa poradili. Janík sa
usiloval splniť vôľu svojej manželky
a ona zas jeho. Snažili sa byť stále
spolu, nakoľko len mohli.
Radosť celej rodiny sa zvýšila, keď
sa mladým narodil synček Ľubko. Te
šili sa všetci, ale najviac ho mal rád
mladý otec. Nevedel sa v ňom nakochať. Nosil ho po izbe, túlil k sebe,
bozkal, prihováral sa mu. Nezniesol
jeho plač. A keď sa na neho synček
prvý raz usmial, považoval sa za naj
šťastnejšieho človeka na svete. Len čo
skončil prácu v meste, ponáhľal sa
na autobus, chcel byť čím skôr doma.
Nedal sa na okamih zdržať svojimi
kamarátmi, ktorí ho vábili do hostin
ca.

Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie. Kráľovstvo Božie nie je
iné ako prijatie budúcich bláh, to znamená videnie Boha, nak
to ľudskej duši je dostupné.
.Kto odsudzuje za niečo iného a sám robí to isté, ten odsu
samého seba.
Pán povedal: poznáte ich podľa ich ovocia. Preto, bratí
nepozeraj sa na vonkajší vzhľad a šaty toho, kto nosí menou
ného, rozumného, alebo kňaza, ale snaž sa poznať jeho skuť
ci má lásku, čnosti, skromnosť. Lebo ak pre neho brucho je
hom, ak on miluje peniaze, vtedy ho nechaj. Pretože on nie je ce
ný pastier, ale divý vlk. Keď vieš z plodov poznať strom, ci je d
rý a kvalitný, tým viac máš poznať zo skutkov zapredancov Kris
ktorí, chváliac sa svojimi čnosťami majú diabolskú dušu. Od
kých odíď. Pretože nie veľké slová a vonkajšie ozdoby uvádz
do Nebeského kráľovstva, ale dokonalá viera s čnosťami.
„Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti
18, 3), — tieto slová neznamenajú,, že máme byť deťmi podľa
kov; tu sa pod obrazom detí predstavuje poslušnosť, nevinnosť.
\

•

Kto končí život v bohoúcte, ten neumiera.
Slovo Božie máme kázať tak, aby ho mohli pochopiť. Lebo stať
vrecia sa trhajú, keď do nich dáme nové víno z opravdivého vi
čä — to zn. náuku nášho Pána Ježiša Krista.
Ja som — hovorí Kristus — cesta pre tých, čo sa chcú zachrá
niť, i život pre mŕtvych, i pravda pre tých, ktorí utekajú od lži.
Ja som život — hovorí Kristus — a život neumiera, naopak, on
oživuje mŕtvych.
Ako sa ospravedlníš? A ko zo seba zmyješ také viny? Ako vylie
čiš tých, ktorých si pohoršil? Kto, — ako riekol prorok, — sa nai
tebou zmiluje (Jerem 15, 5), keď vidí, že bratia, za ktorých zomri
Kristus, z tvojej viny utrpeli škodu na duši? Si povinný žiť pre
tých, nad ktorými si postavený. Veriaci čakajú, že im dáš pokrmnáuku Svätého písma. A oni hladujú. Ako sa ospravedlníš z toho,
keď Kristus, — ak budeš stáť pred ním, — uvidí, že tvoje ovce si
hladné ?
Neklam sám seba. Pretože Boh bude od teba žiadať vyúčtova
nie.
A ko dbáš, aby niekto z tebe zverených nezahynul? Či ťa nepáli1
svedomie ako oheň? Či sa nebojíš posledného súdu? Veď každý
bude musieť vydať počet za jemu zverených! Treba sa ti pousilo
vať, aby si so všetkými prijal odmenu.
Kdekoľvek by kto bol, všade nech sa zachraňuje: pretože veniec
sa dáva nie podľa miesta, ale podľa skutkov.
Telo je od prírody smrteľné. Vtedy prečo človek rozmýšľa o ne
smrteľnosti, o večnosti? Telo, samo od seba nič podobného ne
myslí, lebo je dočasné a smrteľné. Vtedy neodkladne musí byť nie
čo iné, čo by rozmýšľalo o protichodnom a nie o tom, čo je telu
prirodzené. Teda, čo to bude, ak nie rozumná a nesmrteľná duša?
N eraz z diel poznáme umelca, ktorého sme nevideli. Tak aj
z poriadku vo svete možno poznať jeho Stvoriteľa, Boha, hoci Boh
je neviditeľný telesným očiam. Nem ožno tvrdiť, že by sa Boh ne
chal úplne nepoznateľný pre ľudí. Naopak, Boh tak usporiadal stvo
renia, že, hoci On pre bytosti je neviditeľný, predsa sa poznáva
z diel. Pretože, keď sa pozeráme na nebeský kruh, na chod Slnka
a Mesiaca, na chod ostatných hviezd, ktorý je v takom poriadku,
— kto by si neuvedomil, že nie ony samy sa uviedli do toho po
riadku, ale je iný, kto ich do tohto poriadku uviedol, Stvoritel?
Tak, vidiac poriadok a účelnosť vo vesmíre, bezodkladne treba vidieť Stvoriteľa vesmíru, Boha. A ty, pretože máš vieru v neho,
teš sa, že ovocím viery v neho bude nesmrteľnosť a Nebeské krá
ľovstvo, keď len duša sa spravuje podľa jeho zákonov. Pretože,
ako pre tých, ktorí žijú podľa Jeho prikázaní — odmenou je život
večný, — tak pre tých, ktorí idú cestou protivnou, — isté nebez
pečenstvo v deň súdu, pretože, aj keď poznali cestu pravdy, robil
protivné tomu, čo poznávali.
Pre našu spásu Spasiteľ prejavil toíko lásky, že prijal na seba
ľudské telo a zjavil sa v ňom. Pretože chcel ľuďom pomôcť, Slo*.
vo Božie prichádza ako človek, aby tí, ktorí ho nechceli poznal

fho stvoriteľských diel vo vesmíre, aby aspoň z Jeho činov vy
šných medzi ľuďmi poznali Božie Slôvo v tele, a prostredníc)mneho aj Otca.
[edy žil človek, ktorého učenie by prešlo od kraja do kraja Zea všade by víťazilo a sa rozšírilo? Pred Kristom bolo veľa krámudrcov, a kto z nich, nehovorím — po smrti, ale vo svojom
te, mal takú silu, aby svojou náukou naplnil celú Zem a z potva odvrátil také množstvo ľudí, ktoré náš Spasiteľ priviedol
modiel k sebe? Grécki filozofi napísali veľa kníh a krásnymi
ami. Ale čo oni dokázali tak, ako dokázal kríž Kristov?
Drahí bratia, neplačte nad zosnulým spravodlivým, lebo on neírel, ale spí (M t 9, 24). Nikto, keď si na neho spomenie, nech
relieva slzy, ale nech každý nasleduje jeho život, pretože nie je
a smútiť nad tým, kto odišiel na miesto bez smútku.
Pozrite sa, bratia, ako veľa zmôže pôst a ako nám prikazuje possa Zákon. Pretože on žiada postiť sa nielen telom, ale aj dušou,
duša sa pokoruje vtedy, keď nedopúšťa, aby ju zajali učenia roztu, ale sa kŕmi dobrými skutkami. Pretože keď ona robí dobré
tky, vtedy sa kŕmi prostredníctvom dobrých skutkov — spraiivosti, trpezlivosti, — ako hovorí apoštol Pavol, ktorý sa kŕmil
vom pravdy; a tiež náš Pán, kŕmil sa tým istým a povedal: „M o pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a uskutočniť jeho
lo" (Jn 4, 34). Lebo keď sa duša nekŕmi tým, ale sa nachyľuje
lu; kŕmi sa vtedy nie iným ako hriechom. Pán a náš Spasiteľ JeKristus tým, že je nebeským chlebom, je pokrmom svätých a aj
azuje nám kŕmiť sa pokrmom dobrých skutkov, a to pokorou,
ním Boha. Pretože taký pôst nielenže prináša dušiam pokoj,
, súc sám svätý, vychováva svätých a povznáša zo zeme. Keď
postil veľký Mojžiš, bol v spojení s Bohom a dostal Zákon. Keď
postil veľký a svätý Eliáš, aj on bol urobený dôstojným vidieť
žské a potom bol vzatý ako ten, ktorý sa vzniesol na nebesia,
eto aj my, drahí, nakrmujme našu dušu božským pokrmom —
yom Božím.
Naše sviatky tak oslavujme, aby ste sa vtedy nasýtili Jeho sloi a tak prijali účasť v tej radosti, ktorá je v nebesiach, — sposo svätými. A by sme vždy a zvlášť vo sviatky boli nielen poslu'čmi, ale vykonávateľmi zákonov nášho Spasiteľa. A by sme po
sledovaní svätých v tomto živote, spolu s nimi mohli dosiahnuť
inú a stálu radosť nášho Pána, ktorá je v nebesiach, a ktorú sami
tia tí, ktorí žijú zle. *
Spravodlivý život, moji bratia, pozostáva v tom, aby sme odho' smrteľné a prebývali v tom, čo je od nášho Spasiteľa. Čas od
' vyžaduje, zvlášť teraz, vyznávať to nielen slovami, ale aj skuti nasledovať svätých.
Pán vytrpel smrť, aby sme sa my neoddávali skutkom smrti. On
toval svoj život, aby sme my mohli zachrániť náš.
Sviatok nie je pre dni, ale pre Pána.
Vždy máme pamätať na Boha, nikdy na neho nezabúdať, nikdy
robiť to, čo patrí smrti.
Opravdivý život — to je život v Kristu.
Ci možno oslavovať Boha nečistými ústami?
Nie chvíľková rozkoš, ale nádej na večný život má záloh nesmrnosti.
Kristus zostúpil (na zem), aby nás povzniesol (na nebo).
Človek, ktorý žije v Kristovi, keď bojuje s protivenstvami, proti
vu tichosťou, proti nečestnosti pokorou, proti hriechom čnosťa• ište zvíťazí. Veď apoštol Pavol hovorí: „Všetko vládzem v tom,
orýma posilňuje" (Fil. 4, 13).
On zomrel, aby nám daroval nesmrteľnosť a mŕtvych urobil žii.
Stále rozjímanie a držanie na mysli slov Spasiteľa posilňuje báôBožiu, lásku k Bohu robí nepremožiteľnou, — ako hovorí apoš1:„Kto nás odlúči od lásky Kristovej?" (Rim 8, 35).
Kto prebýva v necnosti, ten sa s istotou odchýli od viery.
Kto vyvoláva medzi bratmi rozpory, ten odstúpil od pravdy.
Náš Spasiteľ Ježiš Kristus aj teraz každému hovorí: Ja, ktorý
vorím, som blízko! N ie je to tak, ako by On raz hovoril a potom

Chlapček odrástol a narodila sa im
dcérka Magduška. Jeho radosť nema
la konca. Deti boli jeho pokladom,
ktorý zaujal celý jeho život.
Dcérka už mala sedem rokov, keď
Danka začala badať na svojom man
želovi zmenu. Začal sa vracať domov
nepravidelne, jeho postoj k deťom
bol chladnejší, vyzeral, ako by niečo
tajil.
— Zlatý môj, akosi sa meníš. N e
zvádzajú ťa kamaráti na pohárik?
Janík sa zahanbil ako prichytený
zlodej. Začal vykrúcať.
— Ani nie natoľko lákajú, ako sa
mi posmievajú. Vraj len žene na suk
ni sedím, som vraj pestúnkou deťom
a medzi chlapmi sa neukážem. Aby
som aj im vyhovel, zájdem s nimi tutam na pohárik.
— Zlatý môj, ale to je cesta, z kto
rej čochvíľa nebude návratu, — zaúpela Danka a pustila sa do plaču.
Dankina predpoveď sa splňovala.
Janík chodil čoraz neskôr domov naj
prv len trochu potrundžený, potom už
celkom opitý. Žena plakala, deti sa ho
báli jeho zmenenej tváre a keď ich
chcel pritúliť, utekali k mamičke. Ja
níka to rozzúrilo. Zlostil sa, že sa mu
odcudzujú a vinil za to manželku.
Danka mu v opilosti nič nepovedala.
Mlčala a usilovala sa mu vyhovieť vo
všetkom. Čakala ho s teplou večerou
i dlho do noci. Len ráno, keď bol
triezvy, dohovárala mu:
— Aký si bol zlatý, kým si nepil.
Ako ťa mali radi naše deti, tak netr
pezlivo ťa čakali a keď si sa vrátil,
ich radosť bola neopísateľná. Aj ty
si ich* mal rád.
— Chceš povedať, že teraz ich už
nemám rád? — vyhŕklo z Janíka.
— Dokáž to tým, čím si to dokazo
val predtým. Daj im prednosť pred
svojimi kamarátmi od pohárika. Vráť
sa hneď po práci a budú ťa mať ra
dy ako predtým.
Janík mlčal. Utešoval sa tým, že
svojej žene zlého slova nepovedal, ani
nepovie, len nech ona mu dá pokoj.
Dni utekali, Janík pil stále viac.
Nepomáhali prosby manželkine, ani
hrozby rodičov. Zdalo sa, že je všetko
máme. Danka sa nevzdávala. Stále
rozmýšľala, čo by mala podniknúť,
aby sa osud jej rodinky zmenil k lep
šiemu. ~Až prišla na nápad, ktorý sta
rostlivo tajila. Uskutočnila ho vo
vhodnej chvíli. Bolo nedeľné poludnie.
Danka pripravila svojej rodine čo
najlepší obed. Pri stole usilovala sa
byť milá a pozorná voči svojmu man
želovi a také boli aj dietky. Po obede
si Janík sadol na diván a trochu sa
pohral s deťmi. Pozrel na vešiak a to
bol znak, že si vezme kabát a pobe
rie sa do krčmy. Vtom ho dievčatko
objalo okolo krku a začalo s plačom
prosiť:
— Otecko, zostaň s nami, nechoď
do krčmy. My ťa tak máme radi.
Synček si kľakol pred otecka akoby
sa modlil. Zopol rúčky á so slzami v
očiach prosil:
— Otecko, nechoď do krčmy. My
ťa máme viac radi ako tvoji kama
ráti v krčme. Poď s nami i s mamič
kou na prechádzku.
Danka vložila tvár do dlaní a narie
kala. Vtedy Janíkovi zišlo na um, ako
on prosil svojho otecka, keď išiel na
vojenčinu. A otec ho poslúchol. Han

bií sa plakať, no predsa zaligotali sa
mu slzy v očiach.
—
Dobre, deti moje zlaté, — pove
dal s dojatím Janík, — pôjdome na
prechádzku. Veď ja vás mám rád viac
ako všetkých pijanov a viac medzi
nich nepôjdem.
Danka uprene pozerala na manže
la a nechcela veriť svojim ušiam.
Prosila Pána Boha, aby Janík svoj
sľub dodržal. A dodržal. Do jeho ro
diny sa vrátila radosť a šťastie.
Otcovia, čo dávate prednosť pohá
rikom pred svojimi deťmi, počujte ich
hlas. Chcú vám lepšie ako vy sami.
Dr. Ján Bubán

rtilčal. On vždy, v každý čas, od samého počiatku každého
stajne živí a hovorí v srdci každého.
Pán náš Ježiš Kristus, ktorý prijal smrť za všetkých, nie
na zemi dole, ale vo vzduchu vystrel ruky, aby bolo zjai
krížom bola dokonaná spása všetkých a všade sa nachádzaj
a že nám znovu otvára vstup do neba.
Zjavil sa sám a s veľkým milosrdenstvom a láskou uviei
sebou do raja 'zbojníka, ktorý ho vyznal. A keď vstúpil do ni
— otvoril dvere všetkým.

Učenie sektárov o duši
Učenie jehovistov, salvišov, im podobných siekt a sobotáw

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
9 Katolícka biskupská konferencia
Veľkej Británie a Walesu vydala na
svojom poslednom zasadaní v roku
1982 v Londýne vyhlásenie pre tlač,
v ktorom označila zbrojenie a prípra
vu nukleárnej vojny za najväčšie zlo
pre svet. Biskupi ustanovili zo svoj
ho stredu komisiu, ktorá bude tlmo
čiť toto stanovisko vláde a upozorní
ju na nebezpečenstvo, ktoré hrozí Eu
rópe najmä z chystaného inštalovania
nových raketových systémov.
Nemecká biskupská konferencia
mala svo>e zasadanie vo Fulde, kde je
hrob apoštola a misionára Nemecka
sv. Bonifáca. Biskupi sa nezaoberali
iba teologickými a pastoračnými té
mami, ale hovorili aj o súčasnej situ
ácii vo svete, o narastajúcej špirále
zbrojenia, o takých neľudských činoch,
akým bolo krvavé masakrovanie ne
vinného obyvateľstva v palestínskych
utečeneckých táboroch pri Bejrúte, o
pokračujúcom rozdelení bielych a čier
nych na juhu Afriky a o všetkých bo
ľavých miestach sveta. Pozoruhodné
boli najmä slová kolínskeho arcibisku
pa kardinála Hôffnera, ktorý pripo
menul, že cirkev je nadnárodná, pre
kračuje hranice štátov a preto je j ne
môže byť ľahostajné utrpenie,'nech je
ono kdekoľvek.
#
Nebývajú zriedkavé prípady, že
sa v USA vysokí cirkevní predstavi
telia verejne postavia proti horúčko
vitému zbrojeniu a hlavne proti výro
be nukleárnych hlavíc. Jednotliví
biskupi vydali aj pastierske listy s
takýmto obsahom.
Ešte sa však nestalo, žeby sa na bis
kupskej konferencii USA, kde bolo
prítomných do tristo biskupov, for
moval závažný dokument proti vojne
a proti nukleárnej skaze. Aby doku
ment vyjadroval všetko, čo sa vyža
duje zo strany kresťanskej mravouky,
konečnú podobu nadobudne až o nie
koľko mesiacov, keď ho vypracuje
osobitná biskupská komisia a predloží
na schválenie celému episkopátu kra
jiny.
Pri príležitosti sviatku sv. apoš
tola Ondreja v novembri minulého
roku navštívila osobitná vatikánska
delegácia, ktorú viedol kardinál Willebrands, Carihrad. Na letisku dele
gáciu privítal metropolita Chrysostomos. Delegácia sa stretla s komisiou
svätej synody, ktorá má na starosti
styky s rímskokatolíckou cirkvou, ako
aj s metropolitom Melitonom. Na
stretnutí sa zúčastnil aj patriarcha Dimitrios, ktorý sa iba nedávno vrátil

1. Duša — to je krv: „Len pevne dbaj, aby si nejedol krv, pretože ta
život a preto nesmieš jesť život s mäsom" (Druhozákon 12, 23).
2. Od Boha človek dostal dýchanie, nie dušu: „Potom Pán, Boh, u
z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života a ta k sa
človek živou bytosťou" (Pôv 2, 7). Teda dýchanie alebo duša je to isté
tak u človeka, ako aj u zvierat: „Lebo (hračkou) osudu sú synovia Ad
(hračkou) osudu sú (aj) zvieratá — veď rovnaký je ich osud. Ako 250mi
den, tak zomiera aj druhý, jednaký dych života majú všetci — človek
nevyniká nad zvieratá" (Kaz 3, 19). Živý dych a dýchanie je jedno a to
„Upusťte teda od človeka, ktorý dych v nose svojom má. Za čože ho
pokladať?" (Iz 2 , 22).
3. Duša nie je nesmrteľná, len Boh je nesmrteľný: „Jediný nesmrteľní
rý prebýva v neprístupnom svetle. Jeho nikto z ľudí neuzrel, ani uzrie!
môže; (nech) mu je česť a večná moc r (1 Tim 6, 16). A ľudia umierajú,
ra celý človek spolu s dušou: „Keď vyjde duch jeho, v zem svoju vráti
zahynú. vtedy všetky zámery jeho" (Ž 145, 4), „Žoldom hriechu je — s
(Rim 6, 23), „Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a sl
hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili
5, 12).
4. Duša umiera s telom a všetci mŕtvi ostávajú v zemi do posledného s
Mŕtvi nemajú vedomie a nič nevedia. Smrť to je sen, ktorý trvá do sú
dňa. Len na konci sveta vstanú tí, ktorí spia snom smrti: „Akýže by
z krvi mojej úžitok, zo zostúpenia môjho do jamy? Či pochváli ťa p
a vernosť tvoju ohlasovať bude?" (Ž 29, 10), „Veď nie podsvetie ťa bude
lebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú vo ve
tvoju. Živý, živý ťa velebí, ako aj ja dnes" (Iz 38, 18—19), „Lebo živí a
vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia. Ani odmeny sa im už
dotane, keďže ich pamiatka upadla v zabudnutie. — Lebo nebude ti m
konať a vypočítavať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa
odobrať" (Kaz 9, 5, 10), „Náš priateľ Lazár zaspal" (Jn 11, 11), „Všetci (m
v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú" (Jn 5, 28—29), „Tvoj brat (Lazár) v
ne (z mŕtvych)" (Jn 11, 23), „Pokladiem na vás žily, poobkladám vás mäs
obtiahnem vás kožou, vložím do vás ducha, že ožijete a dozviete sa, že
som Pán" (Ezech 37, 6).
Učenie baptistov a iných siekt — je podobné učeniu Cirkvi, s m
rozdielom, že oni rozlišujú, telo, dušu a nesmrteľného ducha.

Aké je naše stanovisko k učeniu sektárov o duši a k nimi 112
uvedeným textom Svätého písma?
Učenie Cirkvi o duši sme uviedli v predošlých číslach, preto h
tu opakovať nebudeme. Tu sa budeme zaoberať len citátmi zo S
tého písma. Tieto citáty uvádzajú sektári, a to podľa už uved
ných bodov.
Avšak všeobecne poukazujeme na to, že uvedené citáty sú y|
trhnuté z textu a tak vysvetľované, to zn. sektári zatajujú slo
Svätého písma na tom mieste tak, ako sú v celosti, — potom: sek
tári zamlčujú tie texty Svätého písma, ktoré hovoria priamo od
a ktoré sme v predošlých číslach uviedli. A toto je neseriózne,
nečestné. Toto slúži iba na to, aby zviedli tých, ktorí Sväté pís
nepoznajú. Konečne, sektári uvedené citáty vysvetľujú úryvkovitt,
bez spojitosti s inými miestami Svätého písma.
Teraz k jednotlivým bodom učenia sektárov.K 1. — Tu Sväté písmo hovorí len to, že „dušou" zvierat je ta
Židia mali zakázané jesť krv, mäso z ošípaných, „trefné" a po
Toto je platné u Židov aj teraz, sú to židovské rituálne predpisy
A my sa pýtam e: keď z človeka stečie časť krvi, vtedy v ňom osta
la len polovica duše? — Kristus na kríži odovzdal dušu Bohu: „Ot
če, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!" (Lk 23, 46). A toto
malo znamenať, že duch, duša, — to je krv? Veď tá krv z Ježi
stekala do zeme a s telom odišla do zeme. N aopak: Ježiš Kris

každých svojich slovách zdôrazňuje, že najdôležitejšou vecou pre
veka v pozemskom živote je: z a c h r á n i ť
svoju
dušu.
eJ čo osoží človeku, keď aj celý svet získa, ale utratí svoju du?Alebo akú zámenu môže dať človek za svoju dušu?" (M t 16,
), „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu!
ôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do
kla!" (Mt 10, 28). „Ja som Vzkriesenie a Život. Kto verí vo mňa,
keby zomrel, bude žiť, a ktokoľvek žije a verí vo mňa, nikdy
omrie" (Jn 11, 25— 26) — je to jasná náuka Ježiša Krista. A kesme sa spýtali, načo vlastne Ježiš Kristus prišiel na zem, -r- odeď môže byť len jedna: Prišiel s p a s i ť
ľudské
duše.
stus netrpel za ľudskú krv, ktorá hynie tak isto ako telo, a tým
uje, že nie je dušou, ale je len telom. Krv nie je a nemôže byť
sou, lebo krv je hmota, a duša alebo duch je bytosť nehmotná,
orá pochádza bezprostredne od Boha, je Jeho obrazom a podo. Že krv je len hmotou, dokazuje veda, ktorá vypočítava presné
emácké časti krvi, a to: vodu, kyslík, uhlík, chlór, sódu, železo
í Toto všetko je hmota. Svätopisec (Mojžiš) keď hovoril „k rv je
Y , mal na mysli život hmotný, a to vegetatívny a senzitívny,
ýto život je u všetkých stvorení rovnaký a nemal na mysli durozumnú, vedomú, tvorivú, ľudskú. Sväté písmo Starého zákoto jasne zdôrazňuje: „ A navráti sa prach do zeme, čím aj bol
redtým) a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal" (Kaz 12, 7). Dunie je krv, dušu Boh stvoril nesmrteľnou, krv hynie, duša neera: „Duše spravodlivých sú však v rukách Božích, muka sa
nedotkne. Nem údri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastig^sudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie od nás. Oni sú
’ k na pokoji" (M ú dr 3. 1— 4), „K neporušiteľnosti totiž stvoril
h človeka, učinil ho zobrazením podoby svojej" (M d r 2, 23).
to by sme mohli uviesť veľa miest Svätého písma, ktoré sek' zamlčujú. Pre nás nech vždy bude meradlom náuka Ježiša KrisA tú sme videli vyššie. Krv — to nie je duša. Duša je duch, duša
jcstvorená na obraz Boží a pred Bohom má takú cenu, že Syn
ží zišiel na zem, aby ju zachránil.
K 2. — Duša — tiež nie je dýchanie. Dýchanie tiež človekovi
Boh, avšak to neznamená, že je to duša. Človek je stvorený
a „obraz Boží" a Boh nedýcha ako my, Boh telo nemá. M y sme
hu podobní dušou. Teda dýchanie a duša nie je jedno a to isté.
tôté písmo jasne hovorí, že „učiňme človeka na náš obraz, nám
dobný!" (Pôv 1, 26), „ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na
raz Boží stvoril ho, muža a ženu stvoril ich" (Pôv 1, 27). Čo
menajú slová „na obraz Boží stvoril ich"? To, že človek je pobný Bohu. Avšak čím je podobný? Telom nie, pretože Boh telo
á, „Boh je duch" (Jn 4, 24), a tiež ľudské telo umiera a Boh
dy neumiera. N ie je človek podobný Bohu ani dýchaním, preBoh nedýcha ako my, tiež nie je podobný krvou, lebo Boh
nemá. Vtedy keď nie telom, teda dušou. Teda Boh nám nedal
obyčajné dýchanie, ale dal nám nesmrteľného ducha, dušu, aby
e ňou boli podobní jemu. Teda človek sa skladá z tela a duše.
do je zložené zo zeme a so smrťou človeka sa vracia do zeme.
dušu nám vdýchol sám Boh a ona neumiera. Ukazuje na to Svä’písmo: „Čo sa narodí z tela, je telo a čo sa narodí z Ducha, je
ch" (Jn 3, 6). D ôkazov toho, že ľudská duša nie je obyčajným
aním, ale že ľudská duša je nesmrteľný duch, je veľa vo Svämpísme a ešte ich uvedieme v bode 3.
Sväté písmo Starého zákona nielen tvrdí, čo je duša, že duša nie
krv, ani dýchanie, ale uvádza jednu udalosť, kde duša proroka
uela sa zjavuje Šavlovi (1. Sam 28). Izraelský kráľ Šaul pred
m s Filištíncami ide k veštici, aby vyvolala ducha zomrelého
uela. Hoci veštice len balamutia ľudí, avšak v tomto prípade
li dopustil, že sa duša proroka Samuela zja v ila 'a povedala Šau' že sa vzdialil od Boha, preto ho Boh opustil a on zajtra ráno
!uso synmi padne v boji. Keď to Šaul počul, padol na zem, —
nasledujúceho dňa proroctvo ducha Samuelovho sa splnilo. Teda
' nie je krv, ani dýchanie, je to živá bytosť, daná nám Bohom
onasa po smrti tela vracia k Bohu, ktorý ju stvoril,
i na zakončenie tohto bodu treba znovu dodať toto: Kristus sa

zo Švajčiarska, kde sa podrobil ťaž
kej operácii. Kardinál WiUebrands
odovzdal ekumenickému patriarchátu
osobný list Svätého Otca Jána Pavla
II. Budúce stretnutie najvyšších pred
staviteľov oboch cirkví bude na svia
tok sv. apoštolov Petra a Pavla v
Ríme.
0
Biskupská konferencia Brazílie
zisťuje možnosti odovzdania cirkev
ných majetkov chudobným. Táto ini
ciatíva brazílskych biskupov je jed
ným z príkladov sociálnej pomoci
najchudobnejším vrstvám obyvateľov
v Latinskej Amerike.
« 420 chudobných rodín z Ria de
Janeiro dostane bytyvď aka iniciatíve
biskupa kardinála Eugénia de Aranjo
Sales, ktorý daroval cirkevné pozemky
na stavbu obytných domov. Podobne
urobil aj biskup Porto Allegre, ktorý
daroval pozemky 200 rodinám žijú
cim v núdznych štvrtiach mesta.

ÚSTREDNÁ UDALOSŤ V DEJINÁCH
SPÁSY
Ako sme už našich čitateľov infor
movali, Svätý Otec Ján Pavol II. v
záverečnom prejave na kardinálskom
konzistóriu 26. novembra m. r. vy
hlásil rok 1983 za Svätý alebo Milosti
vý rok. Tento Svätý rok, ktorý sa za
čal pôstnym obdobím, má byť podnetom
na duchovnú obnovu na všetkých
úrovniach. Je to jubilejný rok 1950.
výročia smrti Pána Ježiša na kríži,
ktorá nám priniesla vykúpenie. Svätý
rok v jeseni splynie s celocirkevnou
Biskupskou synodou, ktorej ústredná
téma je „Zmierenie a pokánie v po
slaní cirkvi". Náplni Svätého roku ve
noval Svätý Otec svoj príhovor na
audiencii kardinálov a predstavite
ľov kuriálnych úradov, ktorí mu prišli
blahoželať k sviatkom Narodenia Pá
na. Z príhovoru prinášame hlavné
myšlienky:
Chcem otvoriť svoje srdce, aby ste
poznali a s vami i celá cirkev moje
úmysly a vôbec myšlienky o význa
me a hodnote Svätého roku a najmä
o jeho hlavnom obsahu. Je to pre
chodný Milostivý rok medzi minulým
z roku 1975, z ktorého mimoriadnych
skúseností, vychádza, a medzi budú
cim, ktorý sa bude r. 2000 sláviť na
prelome dvoch tisícročí. Predovšetkým
je to jubilejný rok vykúpenia, t. j.
Božej lásky, ktorá bola ponúknutá
skrze Krista. Preto tento rok nadobú
da ráz výzvy človeku a súčasným ve
riacim, aby hlbšie pochopili tajomstvo
vykúpenia a aby sa ním dali uchvá
tiť.
Milostivý rok chce dosiahnuť, aby
si ľudia hlbšie uvedomili oslavu vykú
penia, ktoré sa ustavične pripomína a
prežíva v celej cirkvi. Špecifickým
cieľom tejto oslavy je dôkladnejšie
rozjímanie o vykúpení a potom jeho
konkrétna aplikácia na sviatosť poká
nia. V názve Rok vykúpenia je tiež
obsiahnuté všetko bohatstvo kresťan
ského tajomstva. V tomto slove je
skrytá i všetka naliehavosť toho, čo
nám predkladá Evanjelium. Vykúpe
nie je ústrednou udalosťou v dejinách
spásy. Všetko je zhrnuté v slovách:
Kristus prišiel, aby nás spasil. Kristus
je vykupiteľom človeka. Vychádza v

ústrety človeku, aby ho vyslobodil z
otroctva hriechu a vrátil mu pôvod
nú dôstojnosť.
Svätý rok je aj výzvou k pokániu
a obráteniu, ktoré je nevyhnutné pre
našu účasť na milosti vykúpenia. Člo
vek sa sám nevykupuje zo svojich
hriechov, ale je vykúpený tým, že sa
mu dostáva odpustenia zásluhou Vy
kupiteľa. Treba prežívať Svätý rok
pokáním a zmierením, t. j. víťazstvom
nad mravným zlom, návratom k Bo
hu, čiže vnútorným obrátením.
Milostivý rok nás vždy uvádza i do
spoločenstva s neporovnateľným bo
hatstvom zásluh a utrpení, ktoré cez
dávne i nedávne dejiny cirkvi, nazhro
maždili mučeníci a svätci obetovaním
života a osobným hrdinstvom. Svätý
rok nám tiež ozrejmí, že utrpenie na
šich bratov spojené s Kristovým je
pokladom, z ktorého cirkev žije a
podporuje vieru všetkých členov.
Prajem si, aby svätý rok vykúpenia
sa stal všeobecnou katechézou a dô
kladnou evanjelizáciou o Kristovom
vykúpení vo všetkých miestnych cirkvách. O Kristovi, ktorý prináša člo
vekovi spásu svojou láskou obetova
nou na kríži. Námet zmierenia je tes
ne spojený s mierovou tematikou o
víťazstve nad hriechom, ktoré sa má
prejaviť víťazstvom lásky nad nepria
teľstvom medzi ľuďmi a národmi. Prá
ca v prospech mieru '■je zvláštnou
formou vernosti tajomstvu vykúpenia,
pretože mier je lúčom vyžarujúcim
z vykúpenia. Je jeho uplatňovaním
v konkrétnom živote ľudí a národov.
Svätý rok prispeje k upevneniu mie
rovej mentality vo svete. Je to žela
nie, ktoré mi vychádza z hĺbky srd
ca.

TLAČOU VYŠLA KNIH A
POKÁNIA

SVIATOSŤ

V
týchto dňoch vyšla tlačou kniha
Sviatosť pokánia s podtitulom: Ako
sa spovedať. Autorom knihy je o. Šte
fan Papp. Vydanie takejto knihy je
nevšednou udalosťou v našej eparchii, preto sa pri tom trošku zastaví
me.
Niečo podobného doteraz v deji
nách našej eparchie nevyšlo. Vieme,
že v roku 1727 bola vytlačená a vy
daná v Trnave kniha mukačevského
biskupa Juraja Gennadija Bizantija:
Kratkoje pripadkov morálnych, ili
mravných sobranije, duchovným oso
bám potrebnoje, imuščeje v sebi ná
uku o Sakramentach, o Desjati Bo
žiich Frikazaňach. O tejto knihe ho
vorí aj článok v našom Kalendári na
rok 1983 a na 62. stránke kalendára
je aj fotokópia titulnej stránky tejto
knihy. Zachovali sa z nej len dva
exempláre, avšak doteraz nikto po
drobnejšie o obsahu tejto knihy nepí
sal. Z titulu knihy vidíme, že je to
mravouka a v časti o sviatostiach
sa v nej hovorí, aj o sviatosti poká
nia — spovedi.
Avšak od vydania uvedenej knihy
prešlo viac ako štvrť tisícročia. Teda
potreba knihy o sviatosti pokánia so
zameraním k spovedi bola v našej
eparchii veľmi veľká.

nedal ukrižovať za niečo hynúceho, za naše dýchanie, pretože
nie je dušou. Kristus svojou smrťou vykúpil a zachraňoval v
vekovi to nesmrteľné, ktoré on nazval dušou. Kristus prišiel]
zem za dušami.
Človek a zver — nie je jedno. Keď Boh stvoril zvieratá, nepoi
dal, že ich stvoril na svoj obraz a podobu. Tieto slová Boh vjí
kol len pri stvorení človeka. Či Ježiš Kristus prišiel a trpel, i
zachránil od smrti zvieratá? Citáty, uvedené sektármi (Kaz 3,
hovoria len to, že človek telom umiera tak ako iné stvorenia a
v tom zmysle človek sa rovná zvieratám. V čase smrti dýchaj
ta jednako vychádza či z človeka, či zo zvieraťa, jednako sa
cia do zeme telo, aby sa premenilo v prach. Svätopisec tu nehov^
o duši, on píše len o pozemskom viditeľnom osude človeka. Avä
na inom mieste ten istý svätopisec píše, že duša človeka scháí
do podsvetia, kde už niet radosti: „Všetko, čo vykonať schopná!
ruka tvoja, vykonávaj svojou silou! Lebo nebude ti možné kod|
a vypočítavať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam
máš odobrať" (Kaz 9, 10). Práve týmito slovami svätopisec hl
že človek nezanikne, ako smrťou zaniká každé zviera. Smrf rol
koniec organickému životu ä len v tom zmysle niet rozdielu m
ei
človekom a zverom. — A citát (Iz 2, 22) hovorí len to, že člov(
sám od seba je veľmi biedny, veď jeho život závisí od tak mi|
chernej veci, ako je dych v nose. Inými slovami to hovorí aj íud(
vé príslovie, že „Bez Boha — ani po prah".
K 3. — Sektári hovoria, že duša nie je nesmrteľná, nesmrtelnj'
je len Boh. Tu poukazujeme na to, že Boh je nesmrteľný od s*
mého seba, — a duša človeka je nesmrteľná, lebo taká bola Boä
vôľa.
Vo Svätom písme je veľmi veľa miest, ktoré hovoria o nesmrtei
nosti duše. Uvediem e aspoň niekoľko miest, aby sme ukázali,
sektári tie miesta Svätého písma úmyselne zamlčujú, alebo ich m
dzaju len úryvkovite, alebo ich vykrúcajú.
N a jp rv sa pozrime na Starý zákon. V nesmrteľnosť duše vei
patriarcha Jakub. Keď mu oznámili smrť jeho syna Jozefa, zvolal;!
„ V smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi" (Pôv 37, 35).
Tobiáš sa m odlil na konci svojho života: „ A teraz Pane, učiň somnou podľa vôle tvojej, a rozkáž, aby v pokoji bol prijatý m
ôj!
duch" (Tob- 3, 6). V knihe Svätého písma Starého zákona je napísa
né: „ A navráti sa prach do zeme, čím aj bol (predtým) a duch sa
navráti k Bohu,'ktorý ho dal" (Kaz 12, 7). A kniha Svätého písma
Starého zákona — Kniha múdrosti — spomína tých, ktorí hovoria,
že život je to dym, to je iskierka, ktorá hasne, a hovorí o nich;
„Takto uvažujú, lenže blúdia, lebo ich neprávosť ich zaslepila. Ne
poznajú tajomstvá Božie, nemajú tiež nádej na odplatu za spra
vodlivosť, neuznávajú, ver, ani cenu duší čistých. K neporušitelnosti totiž stvoril Boh človeka, učinil ho zobrazením podoby svo
jej" (2, 21— 23), a potom: „Duše spravodlivých sú však v rukách
Božích, muka sa ich nedotkne. Nem údri sa nazdávali, že je po
nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie
od nás. Oni sú však na pokoji" (M ú d r 3, 1— 4).
A najdôležitejším pre nás je to, čo o nesmrteľnosti duše hovorí
Ježiš Kristus. Že duša neumiera, ale po smrti tel^ ihneď ide pred
Boha, vidíme zo slov Ježiša Krista, ktoré z kríža povedal zbojní
kovi: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!" (Lk 23, 43).
Lotor o niekoľko hodín po tomto dokonal na kríži, jeho telo s kr
vou zahrabali do zeme, teda do raja vzal Kristus jeho dušu. Po
dobne duše všetkých spravodlivých kresťanov po smrti tela idú do
raja. Veď Ježiš Kristus nám aj ukázal, ako treba zomierať, komu
treba poručiť svoju dušu: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha!" (Lk 23, 46). — V čase Ježišovho premenenia „zjavili sa
Mojžiš a Eliáš i zhovárali sa s ním" (M t 17, 3). Ako sa mohol zja
viť Mojžiš, keď zomrel (Druhozák 34, 5— 6), a podľa učenia sektá
rov zomrelo jeho telo s dušou? M ojžišovo telo sa nemohlo zjaviť,
lebo bolo v hrobe, ale zjavil sa jeho duch— duša, ktorá je nesmr
teľná. Ježiš Kristus veľmi jasne objasňuje nesmrteľnosť duše v po
dobenstve o boháčovi a Lazárovi: „U m rel žobrák (Lazár) a anjeli
ho zaniesli do lona Abrahám ovho. Zom rel však aj boháč a pocho*

i

•

[ho. Keď bol v pekle a trpel muky, pozdvihol oči a zďaleka
¡1 Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otče Abrahám ,
luj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta
vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto pla
tí!' (Lk 16, 19— 31). Vidíme, že tu sám Kristus učí, že hoci žobLazár a boháč zomreli, predsa' obidvaja žili na druhom svete,
tav Kráľovstve a druhý v pekle. Pretože ich telá išli do zeme,
druhom svete boli ich duše. Teda, vidíme, že duše neumierajú,
ihneď idú pred Boha, aby dostali buď odmenu: Kráľovstvo
co trest: peklo. A tie duše nie žeby umierali na zemi, ale neierajú ani v nebi, ani v pekle, sú nesmrteľné.
v

•V'«

Raz Ježiš Kristus povedal saducejom, ktorí popierali vzkriesenie
večný život: „Čo sa však týka zmŕtvychvstania — či ste nečítačovám povedal Boh, keď riekol: Ja som Boh Abrahám ov, Boh
äkov a Boh Jakubov! Boh predsa nie je (Bohom) mŕtvych, ale
fchľ (Mt 22, 32). Tieto slová Pán Boh povedal M ojžišovi pri
imeni kríka (Vých 3, 1— 6). Avšak všetci patriarchovia boli dávmŕtvi. . . A keď ich Boh nazýva živými, to žili ich duše.
0 nesmrteľnosti duše vedeli a v to verili apoštoli. Apoštol P avol
iíorí: „Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom" (Fil 1, 23). Toto si
lial apoštol Pavol. A ako by mohol byť s Kristom, keby i telo i duhynuli a hnili v zemi, alebo, ako hovoria sektári „spali" v zemi.
štol Pavol dobre vedel, že jeho telo pôjde do zeme, avšak jeho
á nezomrie, pôjde ku Kristovi a to ihneď. Preto aj písal Korinom: „Ako všetci zomierajú v Adam ovi, tak všetci ožijú v Krisŕ (1 Kor 15, 22). Tak isto aj apoštol Peter: „Preto sa radujte
výslovnou radosťou, plnou oslávenia, lebo si odnesiete konečné
orie svojej viery, spásu duší" ( L P e t 1, 6— 9). S vierou v nesmrInosf duše umierali - « j mučeníci. Prvomučeník sv. Štefan, keď
ieral, volal: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!" (Skut 7, 59).
veď sv. Štefan chodil s Kristom, bol jeho učeníkom, dobre romel slová Ježiša Krista, dobre vedel, že duša je nesmrteľná, že
p Kristus prišiel zachrániť duše, preto keď umieral, svoju dušu
ručil Kristovi. Ľudské telo apoštoli považovali len za dočasný
zemský stánok pre dušu. Apoštol Peter píše: „Pokladám za
tívne, kým žijem v tomto stánku, prebúdzať vás (svojím) priponím, lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok" (2 Pet 1, 13—
H). A apoštol Pávol píše: „V eď vieme, že keď sa pozemský príok nášho prebývania zborí. Boh nám vybudoval v nebi večný,
trnkami stavaný príbytok“ (2 K or 5, 1). Toto znamená, že keď
skončí náš pozemský život, keď zomrieme, čaká nás život v ne- najskôr život duše a po vzkriesení tela na konci sveta aj žit tela. Hovoriac o svojej smrti apoštol Peter v druhom liste pí:„Postarám sa, aby ste aj po mojom odchode mohli spomínať na
to veci pri každej príležitosti" (1, 15). Teda, apoštol Peter aj po
1 bude sa starať učiť kresťanov. A či telo, krv alebo dýchanie,
ižu sa starať po smrti? Samozrejme, že tu apoštol Peter hovorí
nesmrteľnosti duše.
Prví kresťania videli apoštolov a počuli ich náukji, dobre ju cháI, čo ukazujú svojou vierou v nesmrteľnosť duše. V katakomíc&, kde sa skrývali a pochovávali svojich zomrelých, na náhrobth pamätníkoch sú toho dôkazy. N adpisy na náhrobných pamätoch ukazujú ich vieru v nesmrteľnosť duše, ba viac: tie duše
mrelých mučeníkov nám môžu aj pomáhať, pretože sú pri Bohu.
iemôžeme nespomenúť skutočnosť, že tisíce a tisíce prvokresťanch mučeníkov za Krista išli radi na smrť, lebo vedeli a verili, že
to prechádzajú ku Kristovi, že zomrie len ich telo, a ich duša
ijdek Bohu, lebo je nesmrteľná.
ity, ktoré v tomto bode uvádzajú sektári, hovoria nie o smrti
je, ale o smrti tela.
Rozumové dôkazy o jestvovaní nesmrteľnej duše
predošlých číslach.
k

sme uviedli

K4. — Všetky citáty, uvedené sektármi v tomto bode, hovoria
smrti tela a nie o smrti duše. N apríklad: „T voj brat (Lazár) vsta(z mŕtvych)" — tu Ježiš hovorí o vzkriesení mŕtveho tela Lazáa nie duše. Tak aj ostatné citáty. D o posledného súdu v zemi

Kniha vychádza v našej eparchii v
čase, keď Svätý Otec Ján Pavol II.
ohlásil rok 1983 za Milostivý rok vy
kúpenia, Svätý rok, rok pokánia, rok
duchovnej obnovy, kedy po kajúcnej
dobrej spovedi môžeme získať úplné
odpustky.
Kniha vychádza v našej eparchii v
roku 1983, keď na jeseň je zvolaná
Biskupská synoda s ústrednou témou
Zmierenie a pokánie v poslaní Cirkvi
s cieľom ukázať na dôležitosť svia
tosti pokánia v našom živote a s
cieľom sústrediť pozornosť veriacich
na túto sviatosť. Vidíme, že autor
knihy akoby predvídal veľkú udalosť
v Cirkvi a potrebu toho najhlavnej
šieho — spásy duše. Lebo, tak myslím,
že v živote nie je nič tak veľmi dôle
žitého ako dobrá spoveď. Hovorím,
dobrá spoveď, lebo, žiaľ, veľa je ta
kých, ktorí sa nedobre, to zn. neplat
ne spovedajú. Je tu veľká potreba
nápravy a s tým cieľom vyšla aj táto
kniha. Je chvályhodné, že ordinariát
uprednostnil vydanie tejto knihy pred
akoukoľvek inou knihou. Je potrebné,
aby táto kniha bola v každej gr.-kat.
rodine.
Nebudem sa tu zaoberať obsahom
knihy. Stačí tu povedať to, že je veľ
mi potrebná a bude veľkým prínosom
pre našu eparchiu, veľkým pomocní
kom knazstvu a tiež veľkým ukazo
vateľom cesty kajúcnikom. Je to kni
ha, ktorá veľmi veľa napraví a priči
ní sa >0 spásu mnohých. Avšak treba
povedať aj to, že aj kňazi si z nej
obnovia svoje vedomosti. V prvom
rade si ju majú dôkladne preštudo
vať sami kňazi, aby na otázky kajúc
nikov mohli ukázať, kde v knihe náj
du objasnenie otázok, ktoré pred ni
mi vyvstávajú v spojení so spoveďou.
Kniha je písaná veľmi ľahkým a
zaujímavým spôsobom a veríme, že
čitateľ, ktorý ju začne čítať, neodloží
ju, dokiaľ ju celú neprečíta. Avšak je
málo raz ju prečítať. Treba si všetko
z nej osvojiť, to zn. treba ju pomaly
prečítať i viackrát. Veď tu ide o našu
záchranu, o spásu našej duše. A to
je najhlavnejšie. A to bude aj veľkou
odmenou pre autora.
Andrej TimkoviČ
0

Z APRÍLOVÝCH VÝROČÍ
Apríl — Mesiac lesov, čistoty a bezpečnosti práce.
1. apríla 1578 — pred 405 rokmi —
sa narodil WILIAM HARVEY, anglic
ký anatóm a fyziológ, objaviteľ krv
ného obehu (um. r. 1657).
2. apríla 1508 — pred 475 rokmi —
umrel sv. FRANTIŠEK Z PAULY, za
kladateľ rehole.
3. apríla 1873 — pred 110 rokmi —
sa narodil JAN JANSKÝ, český lekár,
významný objaviteľ v oblasti krvných
skupín (um. r. 1921).
4. apríla 1898 — pred 85 rokmi —
sa narodil JAN LAUDA, český sochár
(um. r. 1959).
------ 1913 — pred 70 rokmi — v
Martine umrel ANDREJ HALAŠA, or
ganizátor kultúrneho života, zberateľ
ľudových piesní (nar. r. 1852).

6. apríla 1828 — pred 455 rokmi —
umrel ALBRECHT DÜRER, nemecký
renesančný maliar, grafik a rytec (nar.
r. 1471).
------ 1863 — pred 120 rokmi — v
Sliačoch pri Ružomberku sa narodil
JOZEF HANULA, maliar, autor mno
hých náboženských obrazov a kostol
ných malieb (um. r. 1944).
7. apríla 1348 — pred 635 rokmi —
založil KAROL IV. v Prahe univerzitu.
8. apríla 1818 — pred 165 rokmi —
umrela sv. JÚLIA BILIARTOVÁ, za
kladateľka sestier Notre Dame.
10. apríla 1793 — pred 190 rokmi —
sa narodil JOSIF GAGANEC, prešov
ský biskup, podporovateľ kultúrnych
snažení východoslovenských Ukrajin
cov (um. r. 1875 v Prešove).
11. apríla 1963
pred 20 rokmi —
vyšla éncyklika Jána XXIII. Pacem in
terris (Pokoj na zemi).
12. apríla 1823 — pred 160 rokmi
— sa narodil ALEXANDER NIKOLAJEVIČ OSTROVSKIJ, ruský kritickorealistický dramatický spisovateľ, au
tor 50 hier (drámy: Bankrot, Búrka,
Výnosné miesto, Chudobná nevesta.
Les, Talenty a ctitelia, Bez viny vinní,
Kozma Minin; rozprávková hra Sne
hulienka); um. r. 1886.
14. apríla 1453 — pred 430 rokmi
— umrela sv. LIDVINA, panna.
16. apríla 1828 — pred 155 rokmi
— umrel FRANCESCO GOYA Y LUCIENTES, španielsky maliar a grafik
(nar. r. 1746).
18. apríla 1648 — pred 335 rokmi —
stal sa nitrianskym biskupom slepčiansky rodák JURAJ SZELEPCHÉNY-PODHOREC, diplomat, spisovateľ
a grafik, neskorší arcibiskup.

ostanú len naše telá a duše idú po smrti tela pred Boha na si
„ N a ľudí čaká raz smrť a po nej súd" (Žid 9, 27).
Keď Kristus hovoril apoštolom, že už skoro od nich odíde, a]
tol Peter sa nepokojne spýtal: „Pane, kam ideš?" Ježiš mu oi
vedal: „Kam ja idem, nateraz ma nemôžeš nasledovať, no bm
ma nasledovať neskôr." Peter mu vravel: „Pane, prečo ťa nei
žem teraz nasledovať? A j život dám za teba!" (Jn 13, 36— 37).
by apoštol Peter hovoril toto: Prekážkou je smrť? Veď som ho!
vý aj zomrieť, len aby sme sa nerozlúčili! Apoštol Peter vedel
po smrti tela aj tak ostane s Kristom. Vidíme jasne, že smrf di
nezabíja, duša žije naďalej.
Tu by sme mohli uviesť veľa miest zo Svätého písma. Veď celé evanj
nie je iným, ako dejinami víťazstva Krista nad smrťou, čím Kristus spraví
vým dušiam otvoril dvere do neba.
Ešte niekoľko poznámok k citátom v bode 4. — Smrť — to je sen. Sloi
„sen" tiež sa vzťahuje na telo, pretože smrť je podobná k spánku tela. 0 ú\
vych hovoríme: „usnuli". O sne duše Sväté písmo nikde nehovorí. — Čo
týka citátov uvedených zo Svätého písma Starého zákona, tu treba vi
že stav duše pred Kristom bol smutný; duše zomrelých nemohli vojsť do
ja, ale ostávali v podsvetí (ade), odkiaľ vyšli po Kristovom vzkriesení a
ako vykúpené vošli do neba. Niektoré miesta Svätého písma Starého zák<
hovoria o tých dušiach. Zdalo by sa, že Sväté písmo hovorí, že tie duše
mŕtve. Aj my teraz hovoríme, že človek, ktorý ťažko hreší, zabíja dušu,
jeho duša umiera, avšak to neznamená, že jeho duša navždy umiera; duii|
umiera len mravne. Napríklad vidíme, že Pán Boh povedal Adamovi, že
ho neposlúchne — zomrie. Adam neposlúchol a predsa nezomrel. Tu Bohto
voril nie o smrti tela, ale o smrti mravnej, smrti duše. — Vo Svätom písm
e
tiež slovo duša veľa ráz znamená „telo" napríklad „duch zomrel" — to
mená koniec pozemského života. — Ostatné citáty hovoria o vzkriesení ti]
nie duše.
Nad tým všetkým sa zamyslime. Autor týchto riadkov sa osobne presvi
čil, ako sa sektári boja smrti. Pred smrťou najviac ľutujú, že boli sektármi;
neverili v nesmrteľnosť duše, že neverili slovám Kristovým a verili akýi
klamárom, ktorí slová Kristove prekrúcajú, zatajujú, falošne objaňujú, o niet
mlčia. Ani jeden sektár neutečie pred jediným dôkazom nesmteľnosti duše,
a to pred svojou smrťou. Ich smrť im dokáže, že ich duša s telom nezáh]
ale pôjde na súd, ihneď, aby získala odmenu za svoje skutky. Preto bude'
dobre, keď nezabudneme na 'upozornenie sv. Jána Zlatoústeho: „Máš len jed
nu dušu! Pamätaj, ak ju stratíš, stratil si všetko! Preto zachraňuj svoju dusuf

K Milostivému roku - roku pokánia
ŽENA UPROSTRED PÚŠTE
Ctihodná Mária Egyptská, ktorej pamiatku Cirkev osla
vuje 1. apríla, je výraznou postavou našej Cirkvi. Zvlášť sa
m *L V
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u nás pod názvom Poklony. Pozrime sa na túto veľkú ka
júcnicu a spravodlivú, veď sme v Milostivom roku, a to
znamená tiež v roku pokánia, aby i naše srdcia ovládli
myšlienky pokánia, aby sme videli Božie milosrdenstvo a
aby sme mali tiež obraz toho, aký je „slávny Boh vo svo
jich svätých".
* * *
Brána kláštora nad Jordánom sa otvorila a v nej sa zja
vili schýlené postavy mníchov, ktorí v procesii vychádzali
na dlhú púť. Brána tohto kláštora bola vždy zatvorená.
Kláštor sa nachádzal ďaleko od ľudských príbytkov, na
okraji púšte, pre ľudí bol takmer neprístupný. Bránu kláš
tora otvárali len vtedy, keď ktorýsi z mníchov odchádzal
z kláštora niečo zaobstarať pre spoločnú potrebu. A teraz
je brána otvorená naširoko a z kláštora vychádzajú všetci
mnísi a kláštor zanechávajú prázdny . . .
Bránu kláštora zatvoril jeden mních, ktorý ostal v kláš
tore nie preto, aby ho chránil pred zlodejmi, — veď tam
nebolo čo kradnúť, — ale aby chrám kláštora neostal bez
bohoslužby.
A mnísi, ktori vyšli z kláštora, keď došli k Jordánu, pre
brodili ho', zastali, pozreli sa dookola, každý z nich sa uklo
nil na pravú a ľavú stranu od seba bratom mníchom a ne
pozerajúc sa viac len dopredu, vykročili do púšte. Objímala
ich nekonečná púšť, jeden od druhého sa vždy viac vzďa
ľovali a skoro každý z nich bol už len sám uprostred púš
te. A keď náhodou cesta jedného z nich sa priblížila k ces
te druhého, každý z nich odchádzal v inom smere, aby v
v púšti bol sám, a to v priebehu štyridsiatich dn í. . .

Dnešný deň, deň, keď brána kláštora nad Jordánom u
naširoko otvárala, je jediný taký deň v roku. Je to pra
nedeľa Veľkého pôstu. Ráno na Službe Božej mnísi priši
pili k prijímaniu Tela a Krvi Krista Pána Boha nášho,
potom v chráme pobozkali jeden druhého a vychái
z chrámu spievajúc žalm y. . . a vychádzali na púšť. Niektod!
z nich brali so sebou trošku potravín, koľko chceli alebt
mohli: trošku chleba, iný trošku ovocia a niektorí niesli
sebou len svoje telo a šaty na sebe. Takí sa v púšti živili
rastlinami, ktoré v púšti rástli. . . Štyridsať dní ostávali 02
púšti. . .
Mnísi, väčšinou boli všetci už v pokročilom veku a dnes
nie po prvýkrát vychádzali na púšť. Jeden z nich, starec
Zosim, bol mladší, mal 53 rokov. Na púšť vychádzal tern
prvýkrát. Starec Zosim je v tomto kláštore ešte nedávny
a všetko, čo v tomto kláštore vidí, aj pre neho, takého
skúseneho mnícha, je novotou. Už celý deň ide do hĺbk]
púšte, už nastal večer a starec prisadol, aby odpočinú
Mních uprostred púšte neostáva na jednom mieste. Kde ho
nájde noc, tam prenocuje a ráno vstáva. Keď odspieva mod
litby, ide ďalej.
Mních si sadol uprostred púšte, začal rozmýšľať nad uda
losťou, ktorá sa mu nedávno prihodila. Od svojej mladosti
žil v kláštore, prešiel všetkými stupňami mníšskeho života
na modlitbe, pôste a práci. A raz mu prišla dô hlavy m
yš
lienka^ akoby bol vo všetkom dokonalý a už nepotrebuj
žiadne usmernenie od iného. Veď či je na zemi mních do
konalejší od neho?. . . A keď tak rozmýšľal, zjavil sa m
anjel a povedal:
— Zosim, — si dobrý, nakoľko len možno človekovi b|f
takým, avšak niet človeka, ktorý by bol dokonalý. A sútii
aj dokonalejší od teba. A aby si poznal, že k spáse v<
dú aj iné cesty, zanechaj svoj kláštor a choď do kláštoflj|
nad Jordánom. . .
Tak starec Zosim jedného dňa po dlhej ceste zaklopal u
bránu kláštora nad Jordánom ... Uviedli ho k igumenoiij
— Odkiaľ si, brat môj, — spýtal sa igumen, — a prečosi
prišiel k nám, úbohým starcom?

- Odkiaľ prichádzam nie je dôležité, — odpovedal Zoa, — a prichádzam, aby som zachránil dušu, lebo som ve\dobrého počul o vás, čo môže dušu priviesť k Bohu.
- Len jediný Boh lieči choroby duše, — riekol igumen,
nech On naučí teba a nás a usmerní na cestu dobrých
ov. A pretože ťa priviedla k nám, úbohým starcom^
tova láska, ostávaj u nás. Všetkých nás tu kŕmi milosSvätého Ducha Dobrý pastier, ktorý dal svoj život za
uspásu.
Tak starec Zosim zostal v kláštore nad Jordánom. . . A
videl starcov, ktorí sa skveli dobrými skutkami, ktoré
;olali duchom. . . Zosim sa veľa od nich učil. . . A tak
dlhšom čase jeho pobytu v kláštore prišiel dnešný deň,
ánedeľa pôstu a on sa vydal na cestu do púšte. Vzal so
u len trošku chleba a šaty, v ktorých bol oblečený.
Tak chodil po púšti, recitoval svoje mníšske modlitby
ol nejaké ovocie, ktoré po ceste našiel na stromoch,
len málo, aj to posediačky na zemi, tam, kde ho zanoc... A ráno znovu vstával a šiel ďalej v nádeji, že
stretne s nejakým pustovníkom, o ktorých neraz počul
iných starcov.
Starec Zosim už dvadsiaty deň ide stále do hĺbky púšte,
al podľa obyčaje, aby sa pomodlil „šiestu hodinu" brea a keď sa obrátil podľa predpisu na východ, uvidel na
ej strane akoby tieň od ľudského tela. Zľakol sa, lebo
pomyslel, že je to prízrak, avšak nepohol sebou a dokonmodlitby breviára. Potom sa prežehnal, obrátil sa na juh
uvidel prichádzať postavu, ktorej vlasy boli úplne biele
ovlna. Starec sa zaradoval, veď už dvadsať dní nevidel
púšti nič živého a vykročil v ústrety postave. Avšak keď
stava spozorovala Zosima, začala utekať do púšte. Zosim
udol na únavu a začal postavu doháňať a keď sa pri“il tak, že utekajúci mohol počuť jeho hlas, zvolal*.
- Prečo utekáš odo mňa, hriešneho starca, ty, sluha prav
ého Boha, pre ktorého žiješ v tejto púšti? Počkaj ma,
ôstojného. Zastaň, pomodli sa za mňa a požehnaj ma
Boha, ktorý sa od nikoho neštítil. . .
lto tejto prosbe starec zastal pri vyschnutom potôčiku
í:te. Ďalej bežať už nemal síl. A postava zastala na druj strane potôčika. Neobrátila sa vôbec a starcovi pove‘ä:
" ,
- Otče Zosim, odpusť mi, že sa k tebe nemôžem obrá,Som žena a som slabo oblečená. A keď sa chceš pomodza mňa a požehnať ma, hriešnu, hoď mi svoj plášť.. .
Zosim, keď počul svoje meno, zľakol sa. Odkiaľ táto žena
e jeho meno? Veď v živote ho nikdy nevidela, ani nepoa! Vzal však svoj plášť a hodil ho neznámej. Ona sa
liekla do jeho plášťa a priblížila sa.
-Prečo chceš, otče Zosim, vidieť hriešnu ženu? čo chceš
omňa počuť, že si prišiel do tejto púšte?
Starec padol k zemi a prosil od neznámej požehnanie.
- Tebe, otče Zosim, prináleží modliť sa a žehnať, lebo
kňaz a už veľa rokov stojíš pri oltári a obetu Bohu pri*äs*
*
Starca znovu pojal strach, vyhŕkli mu slzy a prehovoril:
- Duchovná matka, ty si sa priblížila Bohu, lébo si ma
ala menom a vieš, že som kňazom; hoci si ma nikdy
dela. Preto ty mňa požehnaj.
Vtedy neznáma riekla:
- Blahoslavený Boh, ktorý želá spásu ľudským dušiam!
-Amen! — odpovedal Zosim a vstal.
Vtedy neznáma začala hovoriť:
v
- Prečo si prišiel ku mne hriešnej, človek Boží? Prečo
chcel vidieť ženu, ktorá nemá ani jeden dobrý skutok?
im, že ťa usmernila milosť Svätého Ducha, aby si mi
úžil v čas potreby.
- Pomodli sa za mňa hriešneho, — riekol starec Zosim,
aby táto moja cesta nebola pre mňa neužitočnou.
-Tebe, otče Zosim, viac náleží pomodliť sa za mňa a za
ých, lebo si kňazom. Ale preto, že máme počúvať, čo
ukladáš, vykonám.
Keď to povedala, obrátila sa tvárou k východu, poihla oči, ruky zopäla a začala sa potichu modliť. Starec
* nepočul slová jej modlitby, preto ani nerozumel jej
tbu. Sklonil oči k zemi a mlčal. A keď sa ona dlhšie
iia, Zosim sa na ňu pozrel a v úžase uvidel, že ona sa
í stojac vo vzduchu, zdvihnutá na jeden lakeť od zeme.
iac to, starec padol na zem a bez prestania opakoval
vá „Hospodi, pomiluj!" A potom začal veriť, že toto
’:íkoje len prízrak.
Vtedy sa neznáma obrátila a prehovorila:
- Prečo myslíš, otče Zosim, že som duch a že len pred
ám, ie sa modlím ? Nie otče! Aby si vedel, som žena
sna, nie som duch, ale zem, prach a popol. . .
Jv v

— Prosím ťa, — začal prosu starec z.osuu, — UCdXU][Taj
predo mnou svoj život, povedz všetko, aby bola vyjavená
Božia velebnosť. Lebo verím, že Pán Boh ma voviedol do
tejto púšte, aby všetko tvoje stalo sa známym.
Na slová starca neznáma “mlčala, a keď starec ďalej pro
sil, riekla: f
— Ja sa hanbím, otče, rozprávať ti moje skutky. Keď ich
začnem rozprávať, utečieš odo mňa ako ľudia utekajú od
hada. Poviem všetko, nič nezamlčím, a teba prosím, nepre
stávaj sa za mňa modliť, aby som dosiahla milosrdenstvo
v deň súdu.
Starec nemohol udržať svoje slzy. A ona začala rozprá
vať :
— Narodila som sa v Egypte. Mala som dvanásť rokov,
keď som opustila svojich rodičov a odišla do Alexandrie.
Hanbím sa i pomyslieť, nie to rozprávať, ako som stratila
svoje ^aneiťstvo a žila’ v smilstve. Poviem len krátko, že
som viac ako sedemnásť rokov žila v nečistote nevediac
premôcť moje telo. V hriechu som žila nie za peniaze alebo
dary, tieto som od nikoho neprijala. Dávala som sa zadar
mo, len aby som ukojila moju nenásytnú žiadostivosť. N e
mysli si, že som bola bohatá a nič som nepotrebovala, —
nie, bola som chudobná, neraz som hladovala. Žiť nečisto
som považovala za skutočný život.
— Raz, v čase žatvy, som uvidela veľa ľudí, ktorí šli do
prístavu. Na moju otázku, kde ti ľudia idú, dostala som od
poveď, že sú pútnikmi a idú do Jeruzalema na sviatok Po
výšenia kríža Pánovho. Tento sviatok sa práve blížil. Spý
tala som sa, či zoberú aj mňa so sebou, a jeden z nich od
vetil, že keď mám peniaze zaplatiť cestovné na lodi, môžem
ísť. Odvetila som, že nemám ani peniaze, ani kúsok chleba
na cestu a predsa pôjdem a oni ma budú kŕmiť. Zaplatím
im mojím telom.
— Povedala som ti, otče, aby si ma nenútil hovoriť, lebo
vidí Pán, že sa bojím o tom hovoriť, lebo poškvrňujem aj
vzduch mojimi slovami.
Avšak na prosbu starca neznáma hovorila ďalej:
— Tí z lode, keď počuli moje slová, začali sa smiať. Ja
som vyskočila na loď, plavila som sa s nimi a zvádzala som
pútnikov na hriech. Sama som sa ponúkala. Čudujem sa, že
ma nepohltilo more. Ale vidím, že Boh nechce smrť hrieš
nika, ale trpezlivo čaká na jeho návrat.
— Ani v Jeruzaleme som nebola lepšia, naopak horšia.
Tak prišiel sviatok Povýšenia sv. kríža. Keď som videla,
že ľudia sa ponáhľajú do chrámu, išla som aj ja a vošla
som do predsiene. A keď nastala chvíľa povýšenia kríža
Pánovho, snažila som sa aj ja vojsť s ľudom do chrámu.
Avšak ja som vždy bola odstrkovaná späť. Zo všetkých síl
som sa snažila dostať sa do chrámu, avšak keď som vstúpila
na prah chrámu, všetci ostatní vošli a mne akási sila nedo
voľovala vstúpiť ďalej, znovu som sa namáhala a znovu aká
si sila ma odstrčila. Stála som sama pred chrámom. Zdalo
sa mi, že som oslabla a že nemám síl prekročiť prah chrá
mu. Preto som sa vmiešala do skupiny ľudí, ktorí vchádzali
do chrámu s úmyslom, že medzi sebou aj mňa vnesú do
chrámu. Avšak namáhala som sa daromné. Všetci vchádzali,
a mňa, len čo som sa dotkla prahu chrámu, akási sila od
strčila a znovu som sa ocitla pred dvermi chrámu. Tri, šty
rikrát som sa snažila prekročiť prah chrámu, avšak vždy
som sa s hanbou musela vrátiť. Tak som zastala na boku
v predsieni. Odrazu som si pomyslela, čo je príčinou toho,
že nemôžem vojsť do chrámu a uvidieť životodarné drevo
kríža Pánovho. A v tej chvíli sa ma dotklo spasiteľné svet
lo, ktoré mi ukázalo, že cestu k Pánovmu krížu mi zahradzu
jú moje hriešne skutky. Začala som plakať. . .
— Keď som plakala, uvidela som na stene ikonu Bohoro
dičky . . . a začala som k nej~hovoriť:
— Panna čistá, ktorá si zrodila telom Boha Slovo, viem,
že nie som hodná ani sa pozrieť na Teba, čistú. Avšak pre
to, že som počula, že Boh sa jfrreto stal človekom, aby pri
volal hriešnikov k pokániu, pomôž mi, lebo ja od nikoho
nemám pomoci. Prikáž, aby mi nebolo bránené vojsť do
chrámu, aby som aj ja videla sväté drevo, na ktorom bol te
lom ukrižovaný Boh, narodený z Teba, ktorý prelial svoju
krv za moju spásu. A buď mi pomocníčkou, aby som už
nepoškvrnila svoje telo nečistotou, a keď uvidím sväté dre
vo kríža, aby som sa zriekla sveta a odišla tam, kde ma ty,
poručnica mojej spásy, usmerníš.
— Keď som toto povedala, zapálená vierou a nádejou na
pomoc Bohorodičky vstúpila som k dverám, prekročila som
prah a už ma nič nezdržiavalo pred vstupom do chrámu.
Objal ma strach a celá som sa triasla. Padla som na zem
a bozkala som drevo Pánovho kríža. . .

— Potom som vstala a išla som k ikone Bohorodičky.
Padla som na kolená a začala som hovoriť:
— Presvätá Bohorodička Panna, ukáž na mne svoju lásku
k ľuďom. Ty sa nehnusíš od mojich nehodných modlitieb.
Sláva Bohu, že Ťa vypočul pre pokánie mňa hriešnej. Ja
viac ani nemám čo povedať. Čas, aby som vykonala to, čo
som sľúbila. Teraz ma usmerni, teraz buď učiteľkou mojej
spásy, veď ma na ceste pokánia.
— Keď som tak hovorila, z diaľky som počula hlas:
„Keď prejdeš Jordán, nájdeš pokoj r
— Vedela som, že ten hlas hovoril ku mne. Zaplakala
som, potom som sa pozrela na ikonu Bohorodičky:
„Vládkyôa, Vládkyňa Bohorodička, nezanechaj ma!"
Vstala som a ponáhľala som sa k Jordánu. Ktosi mi za
stal v ceste, a podal mi niekoľko drobných peňazí:
— Prijmi to, matka!
Vzala som, kúpila som za tie peniaze tri chleby. ŠJa som
celý deň a podvečer som došla do chrámu sv. Jána Krstite
ľa nad Jordánom. Vo vode Jordánu som si umyla tvár a ru
ky, vstúpila som do chrámu, vyspovedala som sa a pristú
pila k sv. prijímaniu. Potom som zjedla trošku chleba, na
pila sa jordánskej vody a prenocovala na zemi pri Jordá
ne.
— A ráno som prešla Jordán a vošla do tejto púšte a som
tu od vtedy dodnes . . .
— Koľko rokov si v tejto púšti? — spýtal sa Zosim.
— Ja som napočítala štyridsaťsedem od času, keď som
prekročila Jordán, — potichu odvetila neznáma.
— A čím sa stravuješ v tejto púšti? — znovu sa spýtal
starec.
— Rastlinami, koreňmi a ovocím, ktoré nájdem.
— Ako si prežila ten dlhý čas? Nič ťa neznepokojovalo?
— Spýtal si sa ma, otče, na niečo také, o čom sa bojím
hovoriť. Lebo keď si spomeniem na tie biedy, ktoré som
vytrpela,, a na zlé myšlienky, ktoré ma mučili, bojím sa, aby
ma znovu neobjali.
— Povedz mi všetko, nič nezakrývaj, — prosil starec, —
aby som videl veľkosť tvojho boja za spásu.
— Ver mi, otče Zo sim, — začala neznáma, — sedemnásť
rokov som v tejto púšti bojovala so svojimi vášňami ako
s divou zverou. Lebo keď som jedla trávy a rastliny, moje
telo žiadalo mäso, ktorého som v Egypte mala dosť. Túžila
som piť víno, lebo v živote som ho veľa vypila a tu nebolo
ani vody. Chcelo sa mi zaspievať aj piesne, tie, ktoré som
spievala vo svete. V takých chvíľach som sa bila v prsia
a pripomínala som si môj sľub, ktorý som dala, keď som
odchádzala do púšte. V myšlienkach som sa vtedy prenáša
la k ikone Bohorodičky, mojej Zástankyne, do jeruzalemské
ho chrámu a pred ňou som plakala a prosila, aby odo mňa

23. apríla 303 — pred 1680 rokmi
— umrel sv. JURAJ*, mučeník.
24. apríla 1803 — pred 180 rokmi —
sa narodil ALEXANDER DUCHNOVIČ, kanonik prešovského biskupstva,
ukrajinský národný buditeľ, vedúca
osobnosť obrodenia Ukrajincov Zakarpatska a východného
Slovenska
(um. r. 1865).
30. apríla 1878 — pred 105 rokmi
— v Sopkovciach sa narodil prof. dr.
MIKULÁŠ RUSSNÁK, profesor Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v
Bratislave (um. r. 1955 v Bratislave).
------ 1883 — pred 100 rokmi — sa
narodil JAROSLAV HAŠEK, český sa
tirický spisovateľ, autor Dobrého vo
jaka Švejka a i. (um. r. 1923).
(ž)

I

odohnala tie myšlienky, ktoré mučili moju hriešnu
A keď som sa vyplakala a pomodlila, pocítila som, i
objíma svetlo a do mojej duše vchádza pokoj. Ťahal
tiež myšlienky nečisté a to tak strašne, že ti to, otče,
neviem opísať. Keď na mňa také myšlienky prichádzali,
dzala som sa na zem, plakala som, mysliac, že stojím
mojou Zástankyňou, ktorá súdi moje hriechy a ukazuje
tresty za hriechy. Dni a noci som nevstala zo zeme, do'
ma neosvietilo svetlo a myšlienky, ktoré ma zarmu
nr odohnalo. Neprestajne som svoje oči obracala k Bo
di 'ke, stále prosiac pomoci v samote púšte a pokání An
ozaj mi vždy prispela s pomocou. Odvtedy dodnes Bohott
dička je mojou pomocníčkou vo všetkom.
— Šaty, v ktorých som prešla Jordán, sa potrhali a
som trpela od chladu a horúčavy, neraz som padla na
ako by som bola bezdušná. Trápili ma mnohé a mnohé
ne biedy. Avšak Božia sila vždy chránila moje telo a dok
Mojím pokrmom bola nádej na spásu.
— Toto je všetko, čo ti mám povedať o sebe. Teraz1»
prosím, modli sa za mňa, márnotratnú. . .
Starcovi znovu vyhŕkli slzy.
— Nech je zvelebený Boh, ktorý tvorí skutky veftí
a strašné, slávne a nevysloviteľné, — blahoslavený Boh, kto
rý mi ukázal, ako odpúšťa takým, ktorí sa ho boja. Ty, h
ne, naozaj neopúšťaš tých, ktorí ťa hľadajú! — šepkal &
rec Zosim.
Neznáma znovu začala hovoriť:
— Všetko toto, otče, čo si počul, nepovieš nikomu, dokiaľ ma Boh nezoberie v tejto zeme. A teraz chod v pok
a v budúcom roku ma znovu uvidíš. Teraz ťa prosím, abj
si pre mňa urobil toto.* v budúcom roku vo veľkom posti
neprechádzaj Jordán, nechoď do púšte ako predpisujú pra
vidlá tvojho kláštora.
Starcovi bolo divné, že neznáma pozná aj pravidlá klá?
tora. A ona pokračovala:
Ostaň, ako ti hovorím, v kláštore. Ale i keby si chcd
vyjsť do púšte, nebudeš môcť. A vo svätý Veľký štvrtok,
večer sviatostnej Kristovej večere, zober do čaše sv.
a Krv Krista Boha nášho a vyjdi nad Jordán, na miesto
ďaleko od kláštora a čakaj na mňa. Prídem, aby som prijala
životodarné dary. Od času, keď som prekročila Jordán, som
neprijímala. Teraz veľmi túžim prijímať a preto ťa prosím,
aby si mi sväté prijímanie vyniesol v ten čas, v ktorom
bola Posledná večera. A modli sa za mňa...
Neznáma sa obrátila a odchádzala do hĺbky púšte.
Starec Zosim sa jej hlboko poklonil až k zemi a, vzdáva
júc slávu Bohu, pobozkal miesto, kde stáli stopy jej nôh,
vydal sa na spiatočnú cestu.
(Dokončenie v nasledujúcom čísle)

NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné
jubileá pripomínajú vľd. otcovia: Gab
riel Zimovčák — 73 rokov od naro
denia (2. 4.), Jozef Žadanský — 60
rokov od narodenia (1. 4.), Ladislav
Štima — 70 rokov od narodenia (15.
4.), Ivan Ljavinec — 60 rokov od na
rodenia (18. 4.), ThDr. Juraj Bujňák
— 70 rokov od narodenia (25. 4.).
MNOHÁ JA ĽIT, BLAH A JA ĽIT!

V
týchto dňoch vyšla tlačou kniha
Sviatosť pokánia — Ako sa spovedať.
Môžete si ju objednať na svojom far
skom úrade, ver aci zo západného
Slovenska a ČSR na adrese: Gr.-kat.
ordinariát, ul. SRR č. 8, 080 01 Prešov.

FARNOSŤ SAČUROV — V Dlhom
Klčove, filiálke farnosti Sačurov, dňa
5. decembra m. r. bola vefkol
slávnosť posviacky obnoveného chrá
mu Uspenia Presv. Bohorodičky, h
sviacku chrámu vykonal o. ordinár
Mons. Ján Hirka, apošt. administiá
tor, ktorý tiež za koncelebrácie kňfr
zov ThDr. Juraja Bujňáka, okr. deka
na, dôst. otcov. Augustína Leukanií|
Michala Zorvana, Michala Onderku*
administrátora farnosti t. kanonika ar
cidekana Jána Krličku odslúžil sviatočnú Službu Božiu a kázal. Všet
prítomným sa na konci slávnosti poďakoval miestny duchovný. Pouk'
na lásku veriacich Dlhého Klčova, ktorí iniciatívou, prácou a peôažn
darmi sa pričinili o krásu domu Božieho. Nech milosrdný Pán všetkýé
odmení svojimi večnými darmi.
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