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ROČNÍK XV.
TY SI PETER — SKALA

Liturgika — poznaj svoj obrad
SLUŽBA OBETY — 6
Po modlitbe — epikleze nasleduje spomienka na svätých, zom
relých a živých. Tieto spomienky vidíme už v objasnení liturgie
sv. Cyrila Jeruzalemského (+386). Tu kňaz ticho spomína praot
cov, vyznavačov, kajúcnikov. Avšak nie je to modlitba za týchto
svätcov, lebo oni už sú v nebi. Je to poďakovanie Bohu za ich
oslavu, za Božie účinkovanie, ktoré sa v nich prejavilo, a prosba,
aby dielo vykúpenia Kristovho sa uskutočnilo aj na nás, — inak
povedané, aby skrze ich modlitby zmiloval sa nad nami Boh, aby
sme boli spasení. A tu zvlášť kňaz ďakuje za to, že nám Pán Boh
dal Presvätú Bohorodičku:
„Izrjadňi o Presvjatij, P re čistij. . . Osobitne (ti prinášame túto
obetu) za presvätú, prečistú, preblahoslavenú, slávnu Vládkyňu
našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.“
{Pokračovanie na 5. str.)

„Ty si Peter (Skala), a na tejto
skale vystavím svoju Cirkev, a brá
ny pekelné ju nepremôžu. Tebe dám
kľúče od Kráľovstva nebeského, a čo
koľvek zviažeš na zemi, bude zvia
zané i na nebi, a čokoľvek rozvia
žeš na zemi, bude rozviazané i na
nebi“ (Mt 16, 18—19).
V
týchto Kristových slovách, ktoré
zazneli v okolí Cézarey Filipovej,
je prisľúbenie najvyššej moci .apoš
tolovi Petrovi. Týmito slovami Spa
siteľ sľúbil Petrovi nielen právo do
zoru, ale opravdivú iprávomoc a pr
venstvo, primát na celú Cirkev. To
to vystihuje aj symbolické odovzda
nie kľúčov. Majiteľ kľúčov je držite
ľom skutočnej moci. Spasiteľ odo
vzdal Petrovi najvyššiu pastiersku
moc nad celým stádom veriacich,
a tak ho povýšil na svojho zástupcu
na zemi. Túto myšlienku pekne vy
stihol i básnik M lan Jurčo, keď na
písal: „Nevládzem veriť sluchu / Pán
ma dvíha nad všednosť. / Pán mi dá
va Božiu česť, / zástupcom svojím
ma robí. / Boží Syn slávy, / Učiteľ
učiteľov múdrosti / vidí vo mne ska
lu viery, / skalu nového života ná
r o d a ...“ (Milan Jurčo: Ty si Peter
— Skala, Bratislava 1979).
Toto Petrovo prvenstva Spasiteľ
dával najavo veľmi často. Navštívil
ho v jeho dome (Mt 8, 14), kázal
z jeho loďky (Lk S, 3), zaplatil za
neho chrámovú daň (Mt 17, 26). Po
svojom zmŕtvychvstaní sa mu oso
bitne zjavil a z apoštolov jemu pr
vému (Lk 24, 34; 1 Kor 15, 5). A v
zozname apoštolov je Peter na pr
vom mieste.
Sv. Peter tento svoj primát, svo
ju najvyšš'u moc v Cirkvi skutočne
aj vykonával. V deň príchodu Svä
tého Ducha prvý káže k ľudu (Sk 2,
14). Prehovorí za ostatných apošto
lov aj pred. vaľradou (Sk 4, 8), ve
die voľbu navého apoštola Mateja
(Sk 1, 15), súdi Ananiáša a Zafiru
(Sk 5, 3). Prijíma do Cirkvi poha
nov (Sk 10). Prvý sa ozve na Jeru
zalemskom sneme a jeho mienka je
rozhodujúca (Sk 15, 7).
Spasiteľ vedel, že apoštoli nebudú
žiť do konca sveta. Keď ich posie
lal do celého sveta, ku všetkým ná
rodom, myslel aj na ich zákonitých,
apoštolských nástupcov, biskupov a
v prvom rade na nástupcu sv. Petra.
Bez takého nástupníctva by Cirkev
ostala bez skalného základu.
Dejiny nám dokazujú, že nástupca
mi sv. Petra boli vždy rímski bisku
pi. Nijaký iný biskup si nenárokoval
toto nástupníctvo. A tak v Ríme do
dnes sídli nástupca apoštola Petra.
(Pokračovanie na 5. str.)

NA VĎAČNOSŤ N E Z A B Ú D A J M E !
Pom aly je za nam i p o lro k , šesť m esiacov ro k a , do k to r é h o sm e vstupovali s n ádejam i i obavam i,
leb o m rakov, čo sa k a b o n ia na o b lo h e Európy i sveta, neubúda. Ľudstvo s obavou p o z erá d o budúc
nosti, leb o si je v ed om é, že e š te n ikd y n eb olo ta k b lízko m ožne j s k a z e , a k o práve teraz.
V ojen ské arzen ály sú p rep ln en é n eb ez p ečn ý m i zbraňam i a m ožno p o v ed a í, že sm e takm er na
sude pušn ého prachu. S ú časn e je tu v ša k v eľk á n ádej, ž e tí, čo hrozia jadrovým i zbraňam i, sa
azda len p red sa spam ätajú a uvedom ia si, že pri pddná n u kleárn a vojna by si nevyberala, nerobila
by rozdiely, a le n ičila by d o slo v a všetko. Tá n á d e j pram en í z m ohutnej sily m ierum ilovného ľud
stva, k to r é upozorňuje na tra g ic k é n eb ez p ečen stv o a žiada u rýchlen e skon cov ať s hazardnou hrou.
Š kod a, že pri bilan covan í pracov n ý ch v ý sled k o v , p ri ohliadnutí s a na uplynulých š e s í m esia
cov, n em ôžem e pozitívn e bilan covať a j m ierový vývoj. A ké šťastn é by b olo ľudstvo, k eb y sa viac ne
m uselo báť hrôz vojny! A ké šťastn é by b olo , k e b y ¿a zničili všetky sm rton osn é zbrane a k eb y sa
fin an čn é p rostried ky , k to r é sa vyn akladajú na ich zhotovovan ie, m ohli venovať na zm iernenie
hladu vo sv ete, na b oj proti ch orobám , na o d strá n en ie analfabetizm u.
K on čím e p o lro k , p om aly sa zavrú brány š k ô l a n aše zdravé a usm iate deti, k to r é n ezakú sili hrô
zy vojny, pôjdu po svojich prázdn inových r a d o v á n k a ch : za oddychom , do p ion iersky ch táborov,
k starým m am ám , k to r é sa už celý r o k na n e t e š i l i . . . Kto by m al to svedom ie, aby vedel pripraviť
tým to šťastným a bezstarostn e si žijúcim d eťom tie hrôzy, a k é prin áša vojna!? Kto by mal to sve
dom ie, aby p o k a z ili ich šťastn é detstvo, ich hry, ich radosť so života, ktorém u sa síc e ešte len pri
účajú, a le k torý sa im otvára celo u náručou!?
V týchto dň och sa naša stov ežatá Praha, m a tk a m iest, stan e d ejisk o m Svetového zhrom aždenia
za m ier, proti jad rov ej vojne. Aj na tom to zh rom ažd en í, na ktorom budú prítom ní d eleg á ti z mno
h ý ch krajín c e lé h o sveta, p ov ed ia jeh o ú častníci NIE vojn e a ÄNO m ieru!
Na zhrom ažden í budú prítom ní a j zástu pcovia cirkví a n áb ožen ský ch spoločn ostí, veriaci ľudia,
k torí si uvedom ujú svoju veľkú zodpovedn osť n ielen p red ľudstvom , a le aj pred Bohom , zachovať
svetový m ier. V ich záp alistý ch slo v á ch o m ieri sa bude ozývať aj náš hlas. H las nás veriacich
z východn ého S lov en ska, z k ra ja , k to rý to ľk o sk ú sil v p o sled n ej svetovej vojne, k e ď ničivý m oloch
pálil a dran coval v šetk o , čo mu p rišlo do cesty.
V takom to duchu h ovorili na sv o jej k o n fe r e n c ii a j naši duchovní otcovia, m nohí z nich účast
níci vojny, k e ď p o d čia rk li nutnosť urobiť všetko, aby bol raz navždy zachovan ý svetový m ier. Táto
túžba sa d en n od en n e ozýva v n ašich ch rám och , k d e sa m odlím e za to, aby Pán dal p o k o j a šťastie
člov eku , aby sa n apln ilo to, čo p ov ed al náš Pán Ježiš Kristus, k e ď hovoril, že p rišiel preto, aby sm e
život m ali a h o jn ejšie ho m ali.
O
k rá tk y ča s sa už v ju žn ejšie p o lo ž en ý ch ob lastiach n ašej vlasti rozb eh n e aj tohtoročn á m ie
rová žatva. S tarostlivé ruky p oľn oh osp od árov v lož ili do z em e prostredníctvom n ajm odern ejších m e
chanizm ov obiln é zrná, k to r é teraz s Božím p ožeh n an ím prinesú svoju úrodu. Ište si m nohí z nás,
najm ä, čo sm e starší, d o b re p am ätám e na ro ky , k e ď b ola p rá ca na p oli drinou, k e ď sa hospodárilo
na úzkych k a m en istý ch p o líč k a c h , k e ď n eú ro d n é ro ky v ed eli prihn ať h lad a biedu do n ejedn ého
domu. M oderné s o c ia listic k é p oľn oh osp od árstv o, m odern á v eľkov ý roba, odstrán ili tieto starosti
a vrásky z č ie l n ašich poľn ohospodárov.
Aj tu v našom k r a ji m nohí z n ás sa budú zúčas tňovať na žatevných p rá ca ch . Mnohí, čo vyrástli na
sta ro o tco v sk ej roli, a le i ta k í, k to rí e š te túto p rá cu neveľm i poznajú. Aj pri nej platí zásada najvyš
š e j hospodárn osti — a le b o a k o h ov oriev am e — aby ani zrnko nevyšlo nazm ar! M echanizm y, stro
je urobia sv oje d o k o n a le len vtedy, a k ich d o b re obslúži člo v ek . Č lovek, k torý si je vedom ý, že kaž
d é zrnko je n aozaj potreb n é, že strata k a ž d é h o je strata k ú s k a c h le b a n ášho každoden n ého.
Aj a k o v eriaci m ám e b lízko k žatevn ej tem a tik e, veď náš Pán Ježiš p ov ed al v iacero podobenstiev
z tejto oblasti. Sám poznal túto prácu, veď p reto hovoril o osu de o b iln éh o zrnka, k to ré nie vždy
p rin esie požehn an ú úrodu, leb o n ie vždy p ad n e do d o brej, úrodn ej zem e. A k e ď sa — p red svojou
vyku piteľskou sm rťou — rozh od ol ostať s nam i, vybral si práve ch lieb , k torý pri P osledn ej večeri
prem en il na sv o je telo. T ak sa to d e je pri k a ž d e j n ašej bohoslu žbe, leb o sm e p resv ed čen í, že n epo
žívam e už obyčajn ý ch lieb , a le T elo n ášho Pána i jeh o presvätú Krv.
Aj prázdniny sa začnú a m nohí, len čo o d lo ž ia š k o ls k é tašk y , sadnú na autobusy a vlaky a pôj
du za k rása m i n a šej vlasti. Bude to a j o b d o b ie zaslúžených d o v o len iek , k e ď p ô jd em e p ookriať, zo
taviť sa, oddýchnu ť si, nabrať síl do ď a lš e j p rá ce. Spom eň m e si len , a k o tom u bývalo v minulosti!
K ú pele a r e k r e a č n é m iesta neslúžili pracujúcim , a le len h ŕstk e vyvolen ých, k to rí na to m ali, ktorí
si to m ohli dovoliť. N aše s o c ia listic k é s p o lo č e n s k é zriaden ie z otrelo tieto rozdiely a otvorilo brá
ny kú peľov, leto v ísk , rek rea čn ý ch m iest p red ov šetký m našim pracujúcim . Je radostné vidieť, ak o
sa po n ašich k ú p eľo ch p rech ád zajú sta rček o v ia a staren ky , naši dobrí ľudia, ktorí si to nikdy ne
m ohli dovoliť a k to rí teraz — zásluhou n ášho sp o lo č e n s k é h o z riad en ia — majú o tv o ren é brány
všade tam , k d e chcú ísť, k d e to potrebujú.
E šte žijú pam ätníci n a p rík la d v P iešťan och — rozprávali mi o tom — a k o vozili m aharadžov, ak o
si tam bývali v celý ch v eľk ý ch vilách, kým náš zrobený, drobný č lo v e k sa ta v tých č a s o ch dostať
n em ohol. To nie je len kon štatov an ie, a le iste je to a j príčin a k vďačnosti. V eď ani dn es ešte nie
všade na sv ete m ajú pracujúci prístup ku všetkým bohatstvám sv ojej krajiny. E šte sú deti, ktoré
sa iba cez s k lo výkladov pozerajú na h ra čk y , k to r é si môžu dovoliť kúpiť iba tí, čo na to majú. Ešte
je veľa krívd, bied y a nespravodlivosti vo svete.
(OM)

tové zhromaždenie za mier a život, proti jadrovej vojne,
zvolané na jún 1983 do Prahy, na ktorom sa účastnia ši
roké kruhy svatovej verejnosti.
Predstavitelia a duchovní cirkevných a náboženských
Na tomto zhromaždení sa budú aktívne spolu s dele
spoločností v Československu zišli sa v utorok 26. apríla
gátmi z celého sveta podieľať aj budhisti, hinduisti, kres
v pražskom Paláci kultúry, aby tu vyjadrili plnú podporu
ťania, moslimovia, židia a príslušníci ďalších nábožen
Svalovému zhromaždeniu za mier a žxvoit, proti jadrovej
stiev. Chceme ich v našej krajine a v našom prostredí
vojne. Medzi vyše 650 účastníkmi tohto stretnutia boli
ubezpečiť o svojom priateľstve.
aj profesori a poslucháči bohosloveckých fakúlt a pred
Napriek rozd'elnosti vyznania vystupuje nám v tejto
stavitelia kresťanských mierových organizácií a ďalších
chvíli celosvetového ohrozenia do popredia mierová mo
cirkevných inštitúc;í.
Spolu s 500 členmi katolíckej cirkvi sa na zhromaždení" tivácia našich rozličných náboženských odkazov, tradícií
i súčasných akcií.
zúčastnili apoštolský administrátor olomouckého arcibis
Vedomí si zodpovednosti za posvätný dar života sme roz
kupstva biskup ThDr. h. c. Josef Vrana, predseda Zboru
hodnutí
všetkými svojimi silami slúžiť a pomáhať v zápa
ordinárov Slovenska banskobystrický biskup ThDr. h. c.
se
o
mierový
svet. V tomto zmysle pozdravujeme nábožen
Jozef Feranec, apoštolský administrátor trnavského arci
ských činiteľov z celého sveta a vyzývame ich, aby ne
biskupstva btókup RNDr. Július Gábriš, nitriansky biskup
ochabovali v boji proti jadrovým zbraniam, v úsilí o od
ThDr. a JUDr. Ján Pásztor, kapitulný vikár královehradeczbrojenie a priateľstvo medzi národmi. Srdečne ich pozý
ký ThDr. a PhDr. Karel Jonáš, kapitulný vikár brniansky
vame do Prahy medzi seba. Očakávame s úprimnou túž
prelát Ludvík Horký, kapitulný vikár českobudejovický
bou, že v otvorenom rozhovore pomôžu ozrejmiť neodňaJoseí Kavale, kapitu'ný vikár litomeŕický Josef Hendrich,
teľnú cenu života a nájsť cesty, ako vylúčiť jadrové voj
kapitulný vikár košický ThDr. h. c. Štefan Onderko, kapi
ny, nahradiť rezignáciu a podozrievanie nádejou a dôve
tulný vikár rožňavský Zoltán Belák, kapitulný vikár spiš
rou, zdôrazniť, že odzbrojenie je nevyhnutným prvým kro
ský Štefan Garaj a apoštolský administrátor prešovskej
kom a predpokladom každej snahy o spravodlivosť a bla
gréckokatolíckej diecézy Ján Hirka a s ním ešte 10 kňa
ho pre bezmocných a vykorisťovaných.
zov eparclre.
Len v mieri je daná príležitosť riešiť akékoľvek obťaž
Zodpovednosť všetkého ľudstva za posvätný dar života,
né otázky národov a ľudstva, rovnako ako orientovať sa
ktorého podmienkou je predovšetkým pokoj a mier, zdô
k obzorom, ku ktorým vzhliadajú náboženstvá, vyjadre
raznili vo ssoj ch vystúpaniaoh ThDr. Gustáv Čejka, pro.
nými slovami: „Z mečov svojich ukujú si radlá, zo svojich
fesor Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fa
kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč
kulty v Litomériciach a ThDr. Karol Gábriš, dekan Sloven
a nebudú sa viac priúčať boju.“ (Iz 2, 4). Jadrová vojna
skej evanjeľckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Pri
by zničila všetko, i tieto výhľady.
pomenuli, že svet je dnes ohrozený ako nikdy predtým.
V mene oddanosti Pánovi a Darcovi života a radosti po
Horúčkovité zbrojenie hrozí vyústiť v úplnú skazu a hmot
dávame ruky k spolupráci všetkým, ktorým ide o oslobo
né zničenie našej planéty. Preto tiež cirkevní a náboženskí—
denie ľudstva z nebezpečenstva jadrovej skazy.
činitelia úprimne vítajú Svetové zhromaždenie za mier
V Prahe dňa 26. apríla 1983.
a živat, proti jadrovej vojne, zvolané na jún t. r. do hlav
ného mesta ČSSR.
Zmysel svetového zhromaždenia priblížil účastníkom po
dujatia orsdseda jeho čs. prípravného výboru, podpredse
da ÚV NF ČSSR Tomáš Trávníčelk. Poukázal na nebezpečné
Každoročne o takomto čase, keď sa blíži prvý letný
zámery imperialistických kruhov spojené s úmyslom roz
deň, keď v školách sa končí skúšanie a pripravuje sa kla.
miestniť americké rakety stredného doletu v Európe, kto
sifikácia, keď vo vlakoch a autobusoch môžeš stretnúť
ré v záujme svojich koristníckych cieľov neváhajú do
školské výlety, deti, ktoré sa po desiatich mesiacoch usi
svojich plánov zahrnúť ani rozpútanie jadrového konflik
lovného štúdia, rozbehli so svojimi učiteľmi za krásami
tu. Toto otvorené vyhrážanie násilím mobilizuje v súčas
našej vlasti, každý rok o takomto čase si pripomíname tra
nosti masy ľudstva proti tomuto nebezpečenstvu a na ce
gické výročie vyvraždenia lidického obyvateľstva, vypále
lom svete vznikajú spontánne mierové hnutia. Poslaním
nia tejto osady.
pražského zhromaždenia bude nie organizačne, ale akčne
Aké strašné prázdniny mali vtedy lidické deti, keď im
zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle bez rozdielu svetoná
postrieľali otcov, keď ich násilne odtrhli od matiek a vlek
zorového presvedčenia, či politickej príslušnosti. V otvo
lí na pogermamizovanie! O Lidiciach treba stále hovoriť
renom dialógu budeme na zhromaždení hľadať to, čo nás
a veľa hovoriť! Ich tragédia je výstrahou, mementom, čo
spája, lebo len jednota akcií rozhodne, či sa zabráni jad
dokáže zlý človek, čo dokáže fašizmus, ak sa mu naskytne
rovej vojne, či sa ubráni mier a zachová život na zemi.
možnosť, aby pôsobil.
V závere zhromaždenia cirkevných a náboženských či
Na Lidice nezabúdajme! Na desiatky a stovky Lidíc u
niteľov prijali jeho účastníci výzvu:
nás, v Sovietskom zväze a po celom svete. Na desiatky a
stovky osád, kde človek prestal byť človekom a stal sa iba
Výzva Zhromaždenia predstaviteľov a duchovných potravou pre guľky a oheň.
Ako veriaci nezabúdame ani na hrdinstvo lidického du
cirkví a náboženských spoločností na podporu
Svetového zhromaždenia za mier a život, proti chovného otca Štemberka, ktorý — aj keď mu ponúkali
milosť — dobrovoľne šiel na smrť s jeho farníkmi.
jadrovej vojne
Keď pôjdete do Prahy, nezabudnite zájsť aj do Lidíc'.
Aby ste tam vzdali hold ľudskej statočnosti i upevnili sa
Svet, zverený ľudskej zodpovednosti, je dnes ohrozený
v presvedčení, že faš'zmus je hrozné zlo a že proti nemu
ako nikdy predtým. Horúčkovité jadrové zbrojenie, spoje
treba všetkými silami bojovať!
{ of-J
né so zámermi rozmiestniť rakety stredného doletu v Ehrfipe, hrozí vyústiť pred našimi očami do úplnej skazy
a hmotného zničenia našej planéty.
So zánikom života na Zemi by v tejto katastrofe nená
vratne bolo zmarené aj duchovné dedičstvo všetkých pred
Jedným z najdôležitejších dokumentov viedenského Kon
chádzajúcich generácií ľudského pokolenia.
gresu národov za mier vo Viedni 12.—19. decembra 1952
Odmietajúc rezignovať tvárou v tvár tomuto nebezpe
bola Výzva k národom o skoncovaní s násilím a o nutnosti
čenstvu, rastúce zástupy ľudí vo všetkých svetadieloch sa
rokovania.
dvíhajú k usilovnej starosti o život ľudstva a beh sveta.
V
tomto dokumente sa dvadsaťkrát hovorí o nutnosti
Volanie po mieri a odzbrojení silnie.
rokovať medzi vládami. Je to taká 20-slohová báseň o nut
Vážnosť chvíle však vyžaduje, aby tieto hlasy neostali
nosti rokovania, o nutnosti dialógu a o zavrhnutí konfron.
rozptýlené. Treba, aby všetky hnutia za mier a odzbroje
tácie zbraní. Z celého dokumentu vyberáme tie state, kto
nie, všetky skupiny a jednotlivci, ktorým záleží na ne
ré hovoria o nutnosti dialógu a o zavrhnutí násilia v me
dotknuteľnom dare života, bez ohľadu na svoje ideolo
dzinárodných vzťahoch.
gické, politické alebo náboženské presvedčenia, spoločne
1.
Najprv sa hovorí, že Svetová rada mieru preto sa cho
vyjadrili svoju svornú vôľu, aby bol s konečnou platno
pila iniciatívy zvolať tento kongres, lebo chcela zjednotiť
sťou nastolený a zachovaný svetový m'er.
všetky ušľachtilé snahy rôznych organizácií a smerov, kto
Preto my, predstavitelia a duchovní všetkých cirkví
ré, aj keď sa v mnohých veciach rozchádzajú — túžia po
a náboženských spoločností v ČSSR, úprimne vítame Sve
dohode medzi národmi.

Slúžiť a pomáhať v boji za mier

Na Lidice nezabúdajme!

Paralely verejnej mienky

2. Ďalej sa konštatuje, že v diskusii sa prejavila jedno,
myseľná vôľa skoncovať s politikou násilia, ktorá hrozí
uvrhnúť ľudstvo do katastrofy.
3. Prejavuje sa presvedčenie, že medzi štátmi niet takých
sporov, ktoré by nemohli byť vyriešené rokovaním (dialó
gom).
4. Dokument súri: Je najvyšší čas rokovať, je najvyšší
čas sa dohodnúť.
5. Obracia sa k vládam piatich veľmocí, aby okamžite
začali rokovať s cieľom uzavrieť pakt o mieri.
6. Sľubuje, že národy urobia všetko, aby zvíťazila myš
lienka rokovania (dialógu).
7. Žiada zastaviť všetky nepriateľské akcie, lebo dokiaľ
tečie krv, niet vyhliadok na dohodu.
8. Vyjadrujte nádej, že všetci ľudia dobrej vôle budú
podporovať požiadavku rokovať.
9. Za podmienku dobrých výsledkov rokovania považuje
kongres nutné okamžité "zastavení e všetkých jestvujúcich
nepriateľstiev a presadiť, aby sa prestalo v nich používať
násilie.
10. Kongres vyhlasuje právo všetkých národov na seba
určenie a na voľbu ich spôsobu života bez akéhokoľvek za
sahovania do ich vnútorných záležitostí.
11. Kongres protestuje proti každej rasovej diskriminá
cii, ktorá uráža ľudské svedomie.
12. Kongres je presvedčený, že prítomnosť cudzích vôjsk
a vojenských základní na územiach krajín je vážnym oh
rozením dotyčnej krajiny, ktorá takto proti vlastnej vôli
bude zatiahnutá do vojny. Krajinám, ktoré nestrpia cudzie
vojská (zbrane) na 'svojom území, má byť daná záruka
proti cudzej agresii.
13. Rokovaním je možné aj nutné dospieť k mierovému
riešeniu všetkých jestvujúcich medzinárodných problémov.
14. Výzva navrhuje zakázať najmä biologické zbrane a
dosiahnuť, aby veľké vymoženosti vedy neboli zneužité ako
prostriedok ik ničeniu mfliónov bezbranných ľudí. fiale]
žiada absolútny zákaz atómových a chemických zbraní.
15. Odmieta tvrdenie, že pretekmi v zbrojení je možné
pos'lnif bezpečnosť štátov, naopak rastie ohrozenie všet
kých štátov, malých i veľkých.
16. Vyjadnpje vôľu národov, že požiadavka okamžitého
začatia rokovania o odzbrojení musí byť spravodlivá a nie
jednostranná.
17. Podporuje želanie zástupcov všetkých národov, aby
bola čo najrýchlejšie obnovená výmena kultúrnych a hmot
ných hodnôt.
18. Konštatuje, že Charta OSN, ktorá poskytuje záruku
bezpečnosti pre všetky štáty sveta, je porušovaná vo svo
jom duchu a litere.
19. Za najvhodnejšiu pôdu pre rokovanie považuje Orga_
nizáciu spojených národov.
20. Výzva sa končí tým, že vojnu nenávidia všetky ná
rody a v moci národov je vrátiť ľuďom dôveru v pokojné
zajtrajšky.
Tento dokument vznikol zo spolupráce delegátov náro
dov pred ZO rokmi 19. decembra 1952 vo Viedni.
A 1. januára 1983 vydal Svätý Otec, pápež Ján Pavol II.
POSOLSTVO K SVETOVÉMU DŇU MIERU: „Dialóg v pro
spech ra'eru je nutnosťou našich čias.“
V
tomto dvadsaťročnom období medzi viedenským Kon
gresom národov a spomínaným pápežským heslom sa veľ.
mi mnoho pohovorilo a prerokovalo, či už na pôde OSN,
medzi hlavami štátov, ministrov zahraničných vecí a na
rozličných medzinárodných poradách, ale napr:ek všetkým
výzvam viedenského Kongresu národov aj napriek mimo
riadnym valným zohrmaždeniam OSN o odzbrojení aj na
priek Helsinikám a Madridu sa nepristúpilo k zníženiu
zbrejen’a, neumenšilo sa nebezpečenstvo vojny — naopak,
toto nebezpečenstvo vzrástlo úmerne k stále väčšiemu zdo
konaľovaniu účinnosti horúčkovité vyrábaných novších
zbraní, ku ktorému bola zneužitá a znásilnená veda, ktorá
by mala slúžiť zveľadeniu života ľudstva a nie jeho zniče
niu.
Je ■veľmi zaujímavé porovnať oba dokumenty, ten vie
denský a pápežský a zistiť plný súlad medzi nimi. Z ta
kéhoto porovnania a konštatovania vyplynie pre nás všet
kých, katolíkov aj nekatolíkov, veriacich aj neveriacich,
že „sme na jednej lodi“ a všetci sa musíme jednoznačne
so všetkými našimi ľudskými bratmi čo najrozhodnejšie
postaviť za nutnosť rokovania — dialógu a čo najener
gickejšie odmietnuť a nepripustiť konfrontáciu vyrobených,
uskladnených a rozmiestňovaných zbraní a takto vystaviť
svet nebezpečenstvu úplného zničenia.

K prvému bodu Výzvy Kongresu národov vo Viedni o zvo
laní zástupcov všetkých smerov pápežská výzva sa obra
cia „na všetkých, ktorí sú spoluzodpovední za pokoj, k vlá
dam národov, pracovníkom medzinárodných združení, po
litikom i diplomatom, ako aj všetkým občanom každého
štátu.“ Konštatuje, že „pribúda hnutí, ktoré sa zasadzujú
za to, že sa treba vyhnúť každej vojne a aj všetkému, čo
'by mohlo viesť k mej.“
Kronikár
(Pokračovanie v 7. čísle)

Z pastierskeho listu ordinárov SSR
k Svätému roku vykúpenia
Na sviatok Zvestovania Pána začal na Svätý rok vykú
penia, ktorý ohlásil Ján Pavol II. 6. januára tohto roku na
sviatoík Zjavenia Pána. Svätý rok sa zakončí na Veľkonočnú
nedeľu 22. apríla 1984. K tomuto Svätému roku vydal Zbor
ordinárov Slovenska pastiersky list, z ktorého vyberáme:
Pripamätajme si slová Kristove, ktorými začal svoje ve
rejné účinkovanie: „Obráťte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,
15). A svätý Pavol k tomu dodáva: „Menom Kristovým pro
síme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 21).
Čo je prekážkou zmierenia s Bohom? Mravné zlo —
hriech) S údivom sa niektorí ľudia pýtajú: „Prosím vás, čo
je hriech?“ Títo všeličo považujú za hriech, ale nechcú
priznať existenciu hriechu, t. j. vedomé a dobrovoľné pre
stúpenie Božieho zákona — Desatora.
Kde sa zachováva Desatoro, tam je súlad, poriadok, po
koj, radosť i úsmev. Jestvujú predsa zákony, ktoré dal Boh
Stvoriteľ nielen našej zemskej planéte a celému vesmíru,
ale aj ľuďom. Jestvujú zákony prírodné, ktorými sa všetko
riadi, všetko im podlieha. Boh dal aj svoje mravné zákony
pre život každého človeka, rodiny a celého ľudského spo
ločenstva. V tom zmysle hovorí Boh do svedomia každého
‘človeka: „To rob, to nerobf“ Toto v hlavných črtách obsa
huje desať Božích prikázaní. Tieto nestačí len vedieť, ale
máme ich aj zachovávať.
Ako máme prežívať Svätý, rok? Základná, hlavná myš
lienka Svätého roku je zmierenie. Najdôležitejšie a najpo
trebnejšie je predovšeitkým zmierenie s Bohom. Keď sa
zmierime s Bohom vo svätej spovedi, ľahké bude zmierenie
so sebou samým i s ľuďmi. Ovocím takého zmierenia je
jedinečná vnútorná úľava, vnútorná spokojnosť u každého
človeka a to v každé) situácii života, radostná nálada v
styku s ostatnými, nech sú to manželia, bratia, sestry, ne
vesty, svokry, susedia a spolupracovníci na pracoviskách.
Verme, že také zmierenie je predpokladom zmierenia na
pätia v širších rozmeroch medzi všetkými národmi. Je bo
lestné, že medziľudské vzťahy sú neželateľne a nebezpečne
narušené. Svätý rok je dotklivým, citným volaním do duše
každého kresťana, ku všetkým spoločenstvám ľudu Božieho
fc radikálnej a hlbokej duchovnej obnove. Žiadúce je, aby
každý z nás naozaj kajúcne, ochotne, vďačne, slobodným
rozhodnutím aj s radosťou vykročil na cestu k Božiemu
odpusteniu vo sviatosti zmierenia v úprimnej svätej spo
vedi po dobrej príprave.
Bratia a sestry! Veľmi vás prasíme, spoločne sa modlite
s nami za zmierenie, pracujme na zmierení v sebe, vo
vzťahu k Bohu, k blížnym, ku všetkým ľuďom, aby tak
pravý pokoj, spravodlivý mier zavládol vo všetkých prie
storoch, na celom svete. Náš spoločný nebeský Otec je
Otcom všetkých: dobrých i zlých, dokonalých aj hriešnych.
Zaiste všetkých, lebo Boh všetkých povolal k večnému ži
votu, ku spáse.
V
tomto jubilejnom roku dostane sa nám aj v odpustkoch zvláštneho omilostenia. — Vo všetkých biskupstvách
na svete možno získať jubilejné odpustky návštevou tých
kostolov, ktoré určia biskupi. Pri výbere kostolov, medzi
ktoré na prvom mieste patria katedrálne chrámy, pridru
žia sa pútnické domy Božie a tiež chrám, v ktorom sa bu
de vysluhovať sviatosť birmovania. Tí chorí, ktorí pre svo
je slabé zdravie nebudú môcť navštíviť niektorý z urče
ných chrámov biskupom, môžu úplné odpustky získať náv
števou miestneho farského kostola.
Otvorme brány našich sŕdc nášmu Vykupiteľovi Ježišovi
Kristovi s úplnou dôverou, aby on otvoril svoje Srdce „pl
né dobroty a láskavosti“ pre uzmierenie všetkých so všet
kými, aby sa splnila nesmierne hlboká túžba všetkých ľudí
dobrej vôle: žiť v pokoji, bez vojen a násilia a tak nech je
to teda „naozaj Svätý rok, čas milosti a spásy, účinne za
svätený prijatím vykupiteľských milostí ľuďom našej do
by“.

(Pokračovanie z 1. str.)
Tu veriaci spievajú hymnus — velebenie Bohorodičky: „Dostojno jesť, jako voistinu. . . Dôstojné je zvelebovať ťa, Bohorodičku,
vždy blahoslavenú a nepoškvrnenú i Matku Boha nášho. Čest
nejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni,
bez poškvrnenia si porodila Boha Slovo. Ako opravdivú Bohoro
dičku ťa zvelebujeme.“ Teda na našej Službe Božej ihneď po pre
menení Darov, v eucharistickom kánone oslavujeme Bohorodičku
za jej účasť v diele vykúpenia. ¡Presvätá Bohorodička, slávnostne
zvelebovaná v našom obrade vo všetkých našich bohoslužbách,
má miesto aj v centre Služby Božej. Presvätá Bohorodička osobit
ným spôsobom je spojená s Kriístom a s dielom vykúpenia, preto
pri Kristovej žertve — Službe Božej, — ktorá je obnovqu Kristov
ho diela vykúpenia, sa osobitne spomína. (Teda neprinášame
túto obetu na česť Presvätej Bohorodičky, ale ju zvelebujeme,
ako sme to uviedli.)
Modlitba „Česnijšuju Cheruvim — Čestnejšia si ako cherubíni“
je z prvokresťanských čias. Touto modlitbou kresťania prvých
storočí vyslovovali vieru v osobitnú oslavu Bohorodičky. Túto
modlitbu — pieseň uvádza vo svojich spisoch sv. Efrém Sýrsky
v 4. storočí, avšak až v ôsmom storočí do liturgických textov ju
uviedol sv. Kozma Majumský. V životopise sv. Kozmu Majumského sa hovorí, že sa mu zjavila Panna Mária a povedala mu: „Sú
mi milé všetky tvoje piesne, avšak táto — je mi najmilšia. Teším
sa, ked sa spievajú duchovné piesne, avšak nikdy nie som tak
blízko pri nich, ako vtedy, keď spievajú túto pieseň.“
Keď sme účastní na Službe Božej a oslavujeme Presvätú Boho
rodičku týmto velebným hymnom, prosme ju v duchu, aby svo
jimi, modlitbami a ochranou sa pričinila aj o našu spásu.
Dokiaľ veriaci spievajú hymnus Bohorodičky, kňaz potichu
spomína „všetkých, ktorí zomreli v nádeji na vzkriesenie a pre
život večný“, aby i,m Pán dal večné odpočinutie tam, kde žiari
svetlo Jeho . tváre. (Z tejto modlitby spomínania zomrelých sa
tiež dokazuje jestvovanie očistca, kde, ako Cirkev učí, sa nachá
dzajú duše, ktoré sa očisťujú a pokutujú za svoje hriechy, aby
mohli prejsť do neba. A tieto modlitby im v tomto pomáhajú.)
Ďalej kňaz hlasité spomína živých: cirkevnú hierarchiu — Cir
kev učiacu, aby spásonosne účinkovala a verne hlásala slová
pravdy. Potom sa ešte potichu modlí za Cirkev — veriacich a za
ich pokojný život, za dobrodincov Cirkvi, za chorých, trpiacich,
za tých, ktorí pomáhajú chudobným'. . .
Tu tiež kňaz spomína na živých, ktorých chce, alebo na spo
mínanie za ktorých ho poprosili.
(Tu zvlášť treba vysvetliť tieto spomínania zomrelých a živých
v tejto časti Služby Božej. Tu kňaz spomína zomrelých a živých
na svojich miestach podľa rubriky, ktorých chce, a na „spomien
ku“ ktorých mu dali. Avšak treba rozlišovať „pominok“ napr.
v pŕoskomídii, v ekténii úpenlivej (po evanjeliu), od týchto spo
mienok. V tých prvých sa modlí — spomína sám kňaz. A tu je
spomínanie e u c h a r i s t i c k é , a má obetný charakter, je po
jatím eucharistickej žertvy za spomínaných živých a zomrelých.
Kristova smrť zmierila s Bohom celé ľudské pokolenie a získala
Iuďom milosť. Ten istý cieľ má tiež eucharistická žertva. Preto
po dovŕšení eucharistickej žertvy v momente posvätenia sv. Cir
kev predkladá pred Boha modlitby za živých a mŕtvych. V tomto
momente nemodlí sa sama sy. Cirkev, ale sa s ňou modlí mystic
ky obetovaný Baránok Boží.' Takto eucharistické spomienky ma
jú obetný charakter a týmto sa odlišujú od spomínaní na iných
miestach Služby Božej, ktoré majú len modlitebno-prosiaci cha
rakter. — Takto to chápali aj naši predkovia, keď kňazovi „dá
vali“ na spomínania, a treba, aby toto kňazi vykonávali nielen
v proskomédii (položením častice), nielen v úpenlivej ekténii,
ale zvlášť na tomto mieste Služby Božej.)
Eucharistický kánon sa končí velebením Boha:
„A daj nám, aby sme ako jedny ústa a jedno srdce oslavovali
a ospevovali tvoje povznesené a veľkolepé meno — Otca i Syna
i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.“ Veriaci: Amen.

(Dokončenie z 1. str.)
Jeho 264. nástupcom je Ján Pavol II.
Pri svojej návšteve mesta Rím mat
som možnosť niekoľkokrát byť na
nedeľňafšom požehnaní, i na stre
dajšej všeobecnej audiencii. Každé
také stretnutie so Svätým Otcom je
vždy čosi neopakovateľné a neopí
sateľné! Veriacim tečú slzy, keď ma
jú možnosť vidieť, dotknúť sa, alebo
aspoň zakývať námestníkovi Krista
na zemi. A keď sa človek pozrie na
tie tisícky veriacich, ktorí s úžas
nou vierou prišli z celého sveta vi
dieť pápeža, Kristovho nálmestníka,
na zemi. niet takého tvrdého srdca,
aby sa nepohlo. A len ten, kto to
videl a zažil, môže z úprimného srd
ca opakovať Spasiteľove slová: Ty si
naozaj „Peter (Skala), a na tejto
skale vystavím svoju Cirkev, a brány
pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16, 18).
Naozaj to je svedectvom, že trvá už
takmer dve tisíc rokov, a že bude
trvať až do konca sveta, ktorú ani
brány pekelné nepremôžu. Tak, ako
to pekná vystihujú i slová, napísané
na 41 m vysokom obelisku na ná
mestí sv. Petra v Ríme: „Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat“ (Kristus víťazi, Kristuls kra
ľuje, Kristus rozkazuje).
František D a n c á k
SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC
4. Ježiš, ktorý ťa. Panna, do neba
vzal.
O nanebovzatí Panny Márie Písmo
sväté nám nehovorí. Je to však vie
ra svätej cirkvi, že Panna Mária bo
la vzatá do neba so svojím telom.
Michel Quaist nám túto myšlienku
vyslovil talcto:
„Prsty, ktoré sa Boha dotýkali,
nemohli stuhnúť.
Oči, ktoré na neho pozerali,
nsmohli ostať zavreté.
Osta, ktoré Boha bozkávali,
nemohli vychladnúť.
A čisté telo, čo Bohu dalo schránku
tela,
nemohlo v prach zeme stlieť,
s hlinou sa pomiešať.
To som nemohol dovoliť, nemohlo sa
tak stať.
To by ma bolelo, veľmi.
Som Boh, ale aj. synom jej
a ja rozkazujem.
A urobil 'som to aj pre svojich bra
tov, ľudí,
aby aj oni mali v nebi Matka.
Opravdivú, človeka ako oni,
s telom, dušou.
Moju Matku“.
Autor tejto básne nám básnicky
vyjadril to, či cirkev vyslovila ústa-,
mi pápeža Pia XII. z dňa 1. nov. 1950,
keď pápež vyhlásil nanebovzatie Pan
ny Márie za článok viery. Z nej ci
tujeme-: „Preto po opätovných mod
litbách k Bohu a po vzývaní svetla
Ducha Pravdy, na slávu všemohúce
ho Boha, ktorý udelil mimoriadnu
milosť Panne Márii, na česť jej Syna,
nesmrteľného Kráľa vekov a víťaza
nad hriechom a smrťou, na zväčše
nie slávy tejže vznešenej Matky a na
radosť a plesanie celej Cirkvi, z mo
ci nášho Pána Ježiša Krista, svätých
apoštolov Petra a Pavla a z Našej,
vyhlasujeme, ustanovujeme a defi
nujeme ako Bohom zjavenú pravdu

viery, že Nepoškvrnená Bohorodička
a vždy Panna Mária, po skončení
svojho pozemského života, bola vza
tá s telom a s dušou do nebeskej
slávy. . . “
Teda až „naše] dobe bola dožiče
ná sláva a radosť počuť vyhlásenie
tejto dogmy. Jeden z nás, náš brat,
je Boh. Jedna z našich žien. naša
sestra, je Božia Matka. Obidvaja, spo
jení dušou i telom, sa na nás poze
rajú, milujú nás a očakávajú vo več
nej radosti“ (Michel Quoist: To naj
lepšie, čo som stvoril, je moja Mat
ka).
Panna Mária bola vzatá do neba.
Dogma o jej nanebovzatí nám neho
vorí, či Božia Rodička zomrela, ale
hovorí o jej šťastnom stretnutí s bož
ským Synom v nebi. A preto aj svo
ju smrť odporúčame do rúk tej, kto
rá skončia pozemskú púť najšťast
nejšie. Právom ju teda voláme „pat
rónkou šťastnej smrti“.
P. František Suarez, S. J., veľký
ctiteľ Panny Márie, zomierajúc, vo
lal: „Nikdy by som nebol myslel, že
je tak ľahko umierať.“ Preto svoju
nádej skladáme v tú, ktorá je k Bo
hu najbližšie, aby nám vyprosila
šťastnú hodinu smrti a radostné
stretnutie s jej Synom.
Keď zomieral hudobný skladateľ
Mozart, ležiac na smrteľnej posteli,
povedal svojej dcére Emílii: „Neho
vor už slová útechy, som priprave
ný. Ale vezmi moje posledné noty,
sadni ku klavíru a spievaj mi pieseň
o svätej Matke Božej, aby som ešte
raz počul tieto tóny, ktoré mi za tak
dlhú dobu poskytovali útechu a si
lu“.
Zo všetkých chvíľ nášho života je
smrť iste najvážnejší okamih. Čaká
na každého. A ako by bolo strašné
zamierať, keby sme vtedy nemali
nadzemskej pomoci, ktorú nám Boh
posiela skrz Pannu Máriu — patrón
ku šťastnej smrti. Preto ju prosme
o šťastnú hodinu smrti slovami ta
jomstva: „Prečistá Panna Mária, kto
rú Ježiš do neba vzal, vypros nám
šťastnú hodinu smrti.“
František D a n c á k

„Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista nech je
so všetkými vami“ — takto kňaz žehná ľud, a tým sa končí Eu
charistický kánon.
Príprava k sv. prijímaniu — 1.
Ďalšou časťou Služby žertvy je — sv. prijímanie. Ježiš Kristus
ustanovil Presvätú Eucharistiu nielen ako žertvu Nového záko
na, ale tiež ako sviatosť, v ktorej kresťan pod spôsobmi chleba
a vína prijíma Telo a Krv Kristovu, a tým sa stáva účastníkom
nadprirodzeného Božieho života. Ježiš Kristus na Poslednej ve
čeri, ako to píšu evanjelisti, podal apoštolom sv. prijímanie, naj
prv posvätený chlieb, a potom posvätenú čašu. Teda, na Posled
nej večeri obidva obrady — posvätenie (žertvóprinášanie) a pri
jímanie — tvorili jeden celok. Tak to je aj na Službe Božej.
Teraz v Službe Božej nasleduje niekoľko prípravných modli
tieb k sv. prijímaniu.
Najprv je to 'prosebná ekténia, ktorej časťou je modlitba, v kto
rej kňaz potichu prosí, aby Pán Boh „uičinil nás hodnými prijať
sviatosti“. Túto modlitbu uvádzame, aby sa ju potichu pomodlili
tiež veriaci, keď pristupujú v rade k sv. prijímaniu:
„Tebe, láskavý Pane, zverujeme celý náš život a všetku našu
nádej. Prosíme, modlíme sa a vrúcne ťa žiadame, učiň nás hod
nými s čistým* srdcom prijať tvoje sväté sviatosti tejto presvätej
duchovnej večere na odpustenie hriechov a našich previnení, na
spoločenstvo Svätého Ducha, na dedičstvo Kráľovstva nebeského.
Nie na súd alebo na zatratenie.“
Sama prosebná ekténia — je to šesť krátkych prosieb za šťast
ný náš pozemský život, aby bol svätý a bezhriešny a aby sme
ho šťastne dokončili. Tieto modlitby považujeme za veľmi dôle
žité, preto je potrebné, aby ich kňaz prednášal jasne a zrozumi
teľne, aby si veriaci ich dôležitosť uvedomili a z duše odpovedali:
„Podaj, Hospodi, — Daj nám, ľa n e “. Je nesprávne, keď tieto
prosby kňaz (z dôvodov, že sa ponáhľa) recituje len potichu.
Pre veľkú dôležitosť týchto prosieb uvádzame ich v plnom znení:
„Aby sme tento deň prežili doko
„Dne vseho soveršenna, svjata,
nale, sväto, v pokoji a bez hriechu,
mirna i bezhrišna u Hospoda pro
* od Pána prasme.
sím.
Anjela pokoja, verného strážcu
Anhela mirna, virna nastavnika,
a ochrancu našej duše a tela od Pá
chraniteľa duš i ťiles našych u Hos
na prosme.
poda prasim.
Odpustenie našich hriechov a pre
Proščenija i ostavlenija hrichov
vinení, od Pána prosme.
i prehrišenij našych, u Hospoda pro
'Všetko dobré a užitočné pre naše
sím.
duše a pokoj pre svet od Pána prosDobrých i poleznych dušam na
ms.
šym n mira mirovi u Hospoda pro
Aby sme v pokoji a pokání prežili
sím.
ďalšie dni nášho života, Pána pros
Pročeje vremja života našeho v mime.
ri i pokajaniji skončati, u Hospoda
Aby kresťanské zakončenie nášho
prosim.
života bolo bez bolesti, zármutku
Christijanskija končiny života na
šeho, bezboľizneny, nepostydny, mira pokojné, aby sme dali dobrú od
poveď na poslednom súde Kristovom,
ny, i dobraho otvita na strašnim suPána prosme.“
dišči Christovi, prosim.

MILOSTIVÝ ROK — PRÍSPEVOK
K MIERU
Svätý Otec Ján Pavol II, rozhodol,
aby sa rok 1983 v rímskokatolíckej
cirkvi slávil ako Svätý (Milostivý)
rok. V záverečnom prejave na kardi
nálskom kOnzistóriu dňa 26. novem
bra m. r. povedal, že si želá, aby bol
tento rok podnetom pre duchovnú ob
novu na všetkých úrovniach. Označu
je ho za prechodný jubilejný rok me
dzi minulým, ktorý bol v roku 1975
a budúcim, ktorý sa bude sláviť na
prelome dvoch tisícročí roku 2000.
Ustanovizeň jubilejných, milosti
vých rokov bola známa už v Starom
zákone. Bohu bol zasvätený siedmy
deň, siedmy mesiac (tišri) i siedmy
rok, nazývaný aj rokom sobotným (vo
Vulgáfte „annus requietionis, v Talmude „šebiít“). V sobotnom roku ma
la si pôda odpoč'núť, a čo narástlo
samé od seba, malo sa nechať chu
dobným. Aby sa netrápili starosťami
o budúcnosť, sľúbil Boh na šiesty rok
takú hojnú úrodu, že vystačí až do
ôsmeho roku: „Keď sa však opýtate:

'

Na všetky tieto prosby veriaci odpovedajú: „Podaj, Hospodi
— Daj nám, Pane“.
Všetko to, čo tu prosíme, v našom živote je veľmi 'dôležité. Pro
síme, aby sme šťastn/e prežili tento deň, to zn. bez hriechu. Avšak
pod slovom „deň“ treba rozumieť a j celý náš život, všetky dni
nášho života. — Ďalej prosíme, aby nám Pán Boh dal anjela
Strážcu, ochrancu nášho tela a duše, nášho vodcu, ktorý by nás
ochraňoval od nebezpečenstiev duše a tela. A aké je to dôležité
v našich časoch tak veľkého zhonu! — Akou veľkou je prosba
za „odpustenie našich hriechov“. Je to nielen prosba za odpuste
nie našich hriechov, ale i uvedomenie si našej hriešnosti s predr
savzatím polepšiť sa. — A na uskutočnenie tohto prosíme Božiu
pomoc, aby Pán Boh nás obdaril všetkým dobrým a užitočným
pre naše duše, to zn. že prosíme všetky milosti, potrebné nám
k tomu, aby sme náš pozemský život prežili spravodlivo. Ďalej
prosíme, aby sme zvyšok nášho života prežili v „pokoji“, to zn.
v láske Božej, v milosti Božej a kajúcnosti. Bez kajúcnosti niet

spásy, pretože sme hriešni. Kajúcnosť nám prinesie Božiu milosť,
a tu prosíme, aby sme v milosti Božej ostali do smrti. Vtedy sa
spasíme. — Posledná prosba prosebnej ekténie je modlitbou za
šťastnú smrť. Tu prosíme Boha, aby zakončenie nášho pozem
ského života bolo skutočne kresťanské, aby sme naším kresťan
ským životom ukázali naše kresťanstvo a tak sa nehanbili za
naše hriechy na súde Božom, — aby naše zakončenie života bolo
„pokojné“, to zn., aby sme sa zmierili s Bohom v spovedi a po
kání, — aby naše pozemské zakončenie bolo „bez bolesti“, bez
ťažkých utrpení, — a tak, aby sme dali „dobrú odpoveď na po
slednom súde Kristovom“, ktorý nastáva ihneď po smrti. — Teda
prosebná ekténia nás vedie k tomu, aby sme viedli spravodlivý
kresťanský život, aby takto aj naša smrť bola svätá, aby sme
dosiahli náš ciel — večný, blažený život.
Krátko povedané, prosebná ekténia je modlitbou za našu spá
su. Uvedomme si dôležitosť týchto krátkych modlitieb a na Služ
be Božej z duše odpovedajme „Podaj, Hospodi, — Daj nám, Pa
ne“ všetko to, aby sme sa zachránili.

SVÄTÍ OTCOVIA
SVÄTÝ GREGOR NAZIÄNSKY — TEOLĎG
Sv. Gregor Naziánsky — Teológ — narodil sa okolo roku 329
v Kapadocii. Jeho otec stal sa neskoršie biskupom v mestečku
Nazianze. Jeho matka Nonna je svätou Cirkvi. Gregor študoval
v Cézarei, Alexandrii a Aténach, kde sa zoznámil a spriatelil so
sv. Bazilom, svojím krajanom. Za istý čas po návrate zo štúdií
bol v kláštore pri sv. Bazilovi a okolo roku 362 jeho otec ho vy
svätil za kňaza, aby mu pomáhal vo vedení eparchie. Keď sa stal
Bažil metropolitom, vysvätil Gregora za biskupa pre mestečko
Sasima. Avšak Gregor túžil po samote, nenastúpil na biskupský
stolec v Sasime a odišiel do samoty. Avšak keď videl, že v Cari
hrade všetky chrámy prevzali ariáni a pre pravoverných ostal
len jeden kostolík, na žiadosť biskupov stal sa biskupom cari
hradským (rok 381). Jeho činnosť v Carihrade bola úspešná, pri
navrátil do Cirkvi množstvo ariánov. Ako carihradský biskup —
patriarcha za nejaký čas viedol aj II. všeobecný koncil v Cari
hrade (381), avšak keď na kioncile nastalo nedorozumenie, zrie
kol sa carihradského biskupstva a vrátil sa na samotu, kde pre
žil koniec života. Oddal sa celkom asketike a písomníctvu.
Bol vynikajúcim rečníkom, v čom prevýšil všetkých rečníkov
kresťanského staroveku. Bol velkým teológom, preto ho nazvali
Bohoslovom — Teológom. Jeho spisy sú obsahu dogmatického,
apologetického a historického. Vela z jeho básní vošlo do boho
služobných textov, napr. kánon utierne Narodenia Kristovho:
Christos raždajetsja, slávite . . . — Spisy sv. Gregora Naziánskeho, ktoré sa zachovali, podlá terajšieho meradla tvoria dva zväz
ky normálnej veľkosti, každý po 700 strán. Zvlášť dôležité sú je 
ho kázne (počtom 45 ) a Listy. — Zomrel roku 390. Jeho sviatok
v našom obrade je 30. januára (Troch svätcov) a 9. mája, v zá
padnom obrade 2. januára.
Zamyslime sa nad výrokmi sv. Gregora Naziánskeho:
Blažený, ktorý namiesto všetkých imaní prijal Krista, u koho
je jediný majetok — kríž, ktorý on nesie vysoko.
Blažený, kto je pánom svojich čistých dd nestatočne nadobud
nutých imaní, a podáva tým, ktorí sú v núdzi, božskú ruku.
Mýtnik za jedno — za pokoru — dostal hodnotenie pred fari
zejom, ktorý seba veľmi vynášal.
Jedinou pre mňa prijateľnou slávou bolo — vyznamenať sa ve
domosťami, ktoré nazbieral Východ a Západ a krása Hellady —
Atény; nad týmto som sa usiloval veľa a dlho. Avšak všetky tieto
vedomosti, keď som sa vrátil domov, položil som k nohám Kristo
vým.
Neustále pamätaj na strašnú smrť, ako by bola na tvojich
očiach; vtedy ju stretneš menej hroznou.

„Z čoho budemä žiť v siedmy rok,
keď nebudeme ani žať?“ vedzte: Ja
vám požehnám v Šiestom roku tak,
že budete mať úrodu na tri roky. . . “
(Lv 25, 20).
Desiateho dňa siedmeho mesiaca
začínal sa jubilejný rok, ktorý teda
súvisel so sobotnými rokmi. Jubilejný
rok ohlasovali trúbením na baraních
rohoch. Zem odpočívala ako v sobot
ných rokoch. Polia a domy, ktoré bo
li v predošlých rokoch predané pre
chudobu, museli sa zdarma vrátiť ich
pôvodným majitelom. Ketfžs v tomto
roku prepúšťali aj otrokov, preto sa
hovorilo aj o roku slobody. Odpúšťa
li sa dlhy a .naprávali sa krivdy.
V
tomto zmysle boli starozákonné
jubilejné roky vhodnými predobrazmi
svätých rokov, ako ich zaviedla cir
kev, .aby sa konávali pri príležitosti
nejakého významného výročia alebo
každé štvrťstoročie. Ich slávenie za
viedol Bonifác VIII. r. 1300. Pôvodne
to mal byť iba každý stý, za Klemen
ta VI. už každý päťdesiaty a za Ur
bana VI. aj každý tridsiaty tretí rok.
Pavol II. rozhodol, že svätým bude
každý rok na konci štvrťstoročia. Už
Bonifác VIII. obdaril jubilejný rok
1300 odpustkami. Zo začiatku bolo
možné jubilejné odpustky získať len
v Ríme, neskoršie ich dobrodenie
mohli požívať aj tí, čo necestovali do
Večného mesta. Tak to bude aj teraz.
Svätý Otec Ján Pavol II. osobitne
zdôrazňuje v náplni Svätého roku
1983 myšlienku zmteren:a a mieru:
„Námet zmierenia je tesne spojený
s mierovou tematikou o víťazstve nad
hriechom, ktoré sa má prejaviť víťaz
stvom lásky nad nepriateľstvom msdzi luďmi a národmi. Práca v pro
spech mŤeru 1e zvláštnou formou ver
nosti tajomstvu vykúpenia, pretože
mier je lúčom, ktorý vyžaruje z vy
kúpenia. Je jeho uplatňovaním v kon
krétnom živote ľudí a národov. Svätý
rok prispeje k upevneniu mierovej
mentality vo svete. Te to želanie, kto
ré mi vychádza z hĺbky srdca.
Výnimočným spôsobom zasväcuje
me Bohu rok 1983, ktorý pr’náša
podľa tradičného datovania -tisíc de
väťsté päťdesiate výročie nášho vy
kúpenia. Podobne ako rok 1933 bu
de pre nás znovu svätým rokom náš
ho vykúpenia.“
NA CESTU NAŠIM NOVOKŇAZOM
Na brehu Galilejského mora pracu
jú dvaja rybári. Zaujatí prácou ani si
nevšímajú, že sa k nim približuje ne
známy pútnik. Pútnik, ktorý je milý
svojim pohľadom, ohrieva ich srdcia
svojou prítomnosťou a jeho slová ma
jú okúzľujúcu silu. Keď im však po
vie, aby nechali svoje siete, dlho ne
rozmýšľajú. Na jeho slová: „Poďte za
mnou, a urobím vás rybármi ľudí"
(Mt 4, 19), nechávajú svoje siete, ba
dokonca aj svoje rodiny a idú za nim.
Toto pozvanie „Poďte za mnou ..
akoby sa bolo nieslo éterom z Gali
lejského brehu a zastavilo sa v nejed
nom srdci mladého človeka. Aj oni ne
odolali tomuto hlasu, podobne ako ry
bári, ktorý rozbúril ich pokojné a
mladé srdcia, aby zahoreli láskou a
túžbou stať sa jeho služobníkmi. Ten
to vnútorný hlas ich aj dnes privie
dol po prvý raz k sv. oltáru, aby obe-

tovali nekrvavú obetu Nového záko
na.
V
Starom zákone čítame o sudcovi
Samuelovi, že bol modlitbami vypro
sený syn, ktorého rodičia z vďačnosti
obetovali službe Bohu. Takto mladý
Samuel žil pri chráme pod dozorom
kňaza Héliho. I stalo sa jedného dňa,
keď už odpočíval, že počul volať svo
je meno. Bol to sám Boh, ktorý ho
volal do svojej služby. A on štyrikrát
vstal a bol ochotný počúvať: „Hovor,
sluha tvoj počúva" (I Sam 3, 10).
Toto je silou aj našich primiciantov, ktorí budú stáť ako kňazi pri sv.
oltári.
Kňaz je vyvolený sluha Boží: „Nie
vy ste mňa vyvolili, ale ja som si vy
volil vás . . (Ja 15, 16), hovorí Spa
siteľ. On hlása vieru v Boha, vyslu
huje sviatosti, dopomáha veriacim k
ozajstnému blahu na zemi, i vo več
nosti. Nikomu inému Spasiteľ nepo
vedal: „Toto robte na moju pamiat
ku!" (Lk 22, 19).
Kňaz je prostredníkom medzi Bo
hom a ľuďmi. Jedine on obetuje ta
jomnú sv. Liturgiu, ako hovorí Levi:
„Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu
za hriech a svoju celostnú žertvu a
očisť sa od hriechov ty a ľud, potom
podaj aj obetné dary ľudu a aj ich
očisť od hriechov, ako to prikázal Pán
(9, 7). On berie do rúk najsv. dary a
hovorí: „Tvoje z Tvojho Tebe priná
šame za všetkých a za všetko" (Litur
gia sv. Jána Zlatoústeho).
Kňaz je ten, ktorý prednáša modlit
by a povzdychy ľudu k Pánovi. Často
sa musí zrieknuť vlastného voľna, noč
ného odpočinku i pohodlia, aby vy
slúžil svojim veriacim tak, ako kedysi
povedal Rafael Tobiášovi: „Keď si sa
so slzami modlieval a mŕtvych si po
chovával a svoj obed nechával. . . ja
som tvoju modlitbu donášal Pánovi"
(Tob 12, 12). On je druhý Kristus a
podľa slov sv. apoštola Pavla je vy
volený hlásať Božiu blahozvesf (Rim
1, 1). Preto na dôkaz tejto pravdy
Spasiteľ hovorí: „Kto vás počúva, mňa
počúva; a kto vami pohŕda, mnou po
hŕda . . . " (Lk 10, 16).
Teraz keď vidíme pred sebou pri ol
tároch našich novokňazov, ktorí sú
Bohom vyvolení spomedzi nás, aby
nám slúžili, vedeli nás pochopiť, —
modlime sa za nich.
Kráčajte, drahí naši primicianti, na
novokňazskej ceste v ústrety Kristo
vi.
Pavol Dancák
CELKOM INÝ SVET
V
plnej krčme ozývala sa vrava
chlapov i mládencov, čo sedeli pri
stoloch. Svetlo žiarovky sa prebíjalo
cez hustý dym fajčiarov, čo držali
zapálené cigarety v rukách alebo
z nich poťahovali. Najmä mladší ba
vili sa na tom, aké ktorý z nich vie
vykúzliť figúrky z dýmu. Neustále
sa ozývali pokriky na krčmárku Eri
ku.
— Erika, štyri borovičky, — ozý
valo sa z jedného stola. — Erika,
tri vodky, — volali z iného stola. —
Erika, cigarety, — kričali zas iní.
— Vydržať, — odpovedala všetkým
prenikavým hlasom krčmárka a na
lievala poldecáky, — každý dostane,
čo si rozkáže, len vydržať.
Do krčmy vstúpil silný vysoký
chlap vari tridsaťročný. Rozhliadol

Pre mňa sú rovnako zlými — i nehodný život, i nehodné slovo.
Keď máš jedno, budeš mať i to druhé.
Pristupovať k žertvoprinášaniu s nečistou dušou znamená urá
žať Boha.
Na ceste k dokonalosti nikdy sa nezastavuj.
Ten je vidiaci slepec, kto nevidí, akým zhubným je jeho hriech.
Keď sa máš liečiť, a skrývaš svoju chorobu, nezachrániš sa
pred zhnitím.
Prajem si, aby si bohatol jedine z Boha, a celý život aby si po
važoval za ničomnosť.
Je urážkou pre vieru — mať ju nie v srdci, ale vystavovať ju
v akýchsi, farbách. Farbu nie je ťažko zmyť; ja však milujem to,
čo preniklo do hĺbky.
Ľahko zaprie aj veľkého Boha, kto zaprel otca.
Hrdza ničí všetko; ani na hrob nenechávaj svoje majetky; naj
väčšia pohrebná úcta je dobré meno.
Maj úctu k svojim blížnym a zvlášť mŕtvym, ktorí všetko zane
chali a nemôžu ti nič urobiť.
Zanechaj celý svet a každú pozemskú ťarchu a naprav plachty
k nebeskému životu.
Hľa, počiatok, ktorý ľuďom prináša krásny koniec, — pracuj
usilovne nad očistou života!
.Pre človeka najväčšou slávou v živote je — znanie; avšak aj
ono škodí tomu, kto ho používa na zlo.
Keď robíš dobro, snaž sa v ňom aj zotrvávať; pretože k zlému
prechod je ľahký.
Predovšetkým sa boj Boha, cti rodičov a váž si starcov.
Co vôbec nechceš znášať od druhého, nepraj to robiť ani ty
druhému.
Nebuďme zúfalí v nešťastí a nevynášajme sa v blahobyte.
Voda — prekrásny nápoj; nenarušuje jasnosť rozumu; a vypitý
pohár alkoholu múti rozum.
Veľké kovadlo sa nebojí úderov; múdry rozum tiež odbíja od
seba všetko škodlivé.
Nedrž sa šťastia, ktoré sa rozbíja časom; lebo čo buduje čas,
čas tiež ruinuje. Zbieraj poklady pre vek, ktorý nemá konca.
Pre chorého najväčším bohatstvom je zdravie; aj príroda veľmi
rozumne pokračuje v tom, že vždy si želá zdravie.
Najpennejším dosiahnutím je priateľ; avšak nikdy si nehľadaj
za priateľa zlého človeka.
Snaž sa vždy o večnú slávu; terajšia sláva denne klame.
Hnev — je pre každého zlý radca; to, čo bolo začaté v hneve,
nikdy nebýva dobré a rozumné.
Keď mladý rak nechodí priamo, berie si v tom vzor od svojej
matky.
Vám, ktorí budete žiť podľa môjho príkladu, dávam prikázanie:
v terajšom živote niet úžitku; pretože tento život má koniec.
Mám jedinú nádej, že pod tvojím vedením, Elažený, v tieto
krátke dni ja ešte sa k Tebe navrátim.
Meradlom pre teba majú byť Prikázania a Boh.
Nikdy nerob niečo hanblivé, hoci by sa to aj páčilo viacerým,
a nezanechávaj dobrý skutok, hoci by bol i vysmievaný hrieš
nikmi.
Dobre i počúvaj i hovor. Avšak, čo hovoríš, najprv si to pre
mysli.
Buď usilovný k dobrému a odvracaj sa od zlého. Jednako je zle
— i závidieť dobrým, i milovať zlých.
Nezastavuj sa na svojej ceste, keď vidíš, že zlí vedú pokojný
život, a tiež neznepokojuj sa, keď vidíš, že dobrí padajú na silách.
Je to hra života; ty sa pozeraj len na koniec.
Keď padá človek hriešny, ty tým viac utvrdzuj svoju nohu.
A keď padá dobrý, posilňuj sa ešte viac. Pretože, keď padnú do
konalí, je veľmi neľahko viesť život tak, aby si sa nepoklzol. Celý
život pre teba — uhlie pod nohami, a uhlie je horúce. Ty vždy
ideš po skrytých sieťach.
Choď hore; a závisť nech ostáva dole.
Robíš spravodlivosť? Hľa, už si vytvoril v sebe Krista!

Každý dobrý skutok povznáša spravodlivého o jeden stupeň
vyššie.
Ja viem, že bôí pre mňa-je očisťujúcim ohňom, hoci je aj vyššie
tajomstvo utrpenia.
Očerňujú nás? — my budeme zlých žehnať. Opľujú nás? —
avšak nikto nás neoidlučí od Boha; Boh je jediný náš poklad, kto
rý od nás zobrať nemôžu. — Niekto nám hrozí, že nám uškodí?
— pohroz mu tiež, že budeš trpieť. On hrozbu uskutočňuje? ■
—
tvoja povinnosť je robiť dobro. Takto dosiahneš dve dôležité vý
hody: sám dokonale dodržíš Zákon; a tiež tvoje správanie sa
tvojho nepriateľa urobí lepším.
Pozemská sláva, pozemské bohatstvo a slávny pôvod — to sú
len detské hračky.
Ja si nič nepredstavujem vyššie od Boha.
Hrešenie — je zlozvyk, ktorý veľmi priťahuje. A keď si človek
na to zvykne, už sa neudrží, dokiaľ nezletí do priepasti.
Viac sa snaž byť priviazaijý k Bohu, než mať vedomosti o Bohu.
Každé slovo možno poprieť slovom; avšak život čím poprieš?
Alebo vôbec neuč, alebo uč dobrým životom. Lebo inak jednou
rukou budeš priťahovať a druhou odstrkovať.
Tichý skutok je lepší ako krásne slová. Nikto nikdy sa nestal
vysokým bez dobrých skutkov, a veľa bolo takých, ktorí sa pre
slávili bez krásnych slov. Milosť sa dáva nie tomu, ktorý krásne
hovorí, ale tomu, kto krásne žije.
Pred tebou je dlhá cesta, ale ešte väčšia odmena. Keď si odra
zu predstavíš celú námahu, nézriekni sa všetkého. Aj more pre
plávaš nie celé v jednom momente.
Príliš neúfaj, — a tiež celkom nezúfaj. Jedno oslabuje, druhé
ničí. V niečom pokračujú, iného sa drž, nakoľko môžeš. Nedovŕ
šené neurobí neužitočným trúd vykonanej tebou cesty.
Nie tých nazývame úbohými, ktorí stoja nízko, ale tých, ktorí
keď vystúpili vysoko, nízko padajú.
Aj od malej iskierky zapaľuje sa veľký požiar. Keď to vidíš,
odchyľujú sa i od toho, čo zapríčiňuje malú škodu. Teraz škoda je
r neveľká, avšak po čase sa urobí väčšou.
Viac rozoberaj sám seba, ako skutky blížnych: jedno prinesie
úžitok tebe, druhé — blížnym. Je lepšie viesť počet svojich skut
kov, než svojich peňazí; posledné sa míňajú, a prvé sú stále.
Najprv chcem byť v duchovnej múdrosti vyučený a až potom
učiť, byť svetlom a až potom svietiť, sám sa Bohu priblížiť a až
potom k Nemu iných privádzať.
Daj si pozor na jazyk, lebo je schopný robiť škodu, a čím skôr
sa pohybuje, tým menej úžitku prináša.
Pred tebou ťažkosti, spokojnosť, nádeje, nebezpečenstvá, bo
hatstvo, chudoba, sláva, nesláva, vláda: nech toto všetko iíde ako
chce. Človeka, ktorý stojí na dobrom základe, netýka sa nič ne
stále.
Nežeň sa za každou slávou. Je lepšie byť dobrým než sa pova
žovať za dobrého. A keď chytáš slávu, vtedy nie márnu; lebo
aký úžitok má opica, keď ju považujú za leva?
. Je lepšie počuť o sebe zlé, ako hovoriť zlé o druhých.
Je lepšie mať dlžníkom Krista, ako všetkým ovládať. Kristus
za kus chleba daruje Kráľovstvo; a keď nakŕmiš chudobného,
nakŕmil si a obliekol si Krista.
Prichádza chudobný, a odišiel, nedostal nič. Bojím sa, Kriste,
aby som aj ja, ktorý potrebujem Tvoju pomoc, na základe mojich
zásad, nemal od Teba odísť tak, že od Teba nič nedostanem. Pre
tože kto nedal, ten nech ani nedúfa, že niečo dostane.
Chudoba je lepšia ako nespravodlivé nadobudnutie; človek ne
umiera z hladu ihneď; a pre hriešnikov zlý život je smrťou.
Čo znamenajú slová: pán a sluha? Aký je to nerozumný podiel!
U všetkých je jeden Stvoriteľ, pre všetkých jeden Zákon, jeden
súd. Keď prijímaš úsluhu, pozeraj sa na slúžiaceho ako na svojho
pomocníka; vtedy dosiahneš väčšiu úctu, keď sa rozlúčiš s telom.
Hánb sa za to, že si hriešny a nie za to, že si z nízkeho rodu.
Je lepšie samému byť slávnym, ako sa narodiť zo slávnych.
Ak si sa ničím neprehrešil pred Bohom a nezasluhuješ trest,

sa po miestnosti, kde by bolo pre ne
ho miesto.
— Paľko, poď k nám — volali na
neha od jedného stola, kde ešte ma
li volné miesto.
Paľko prišiel, usmial sa na svo
jich troch priateľov, podal im ruku
a usadil sa pri nich.
— Erika, slivovicu, — zvolal.
Čochvíľa pri ňom bola krčmárka
s poldecákom slivovice.
— Erika, tak ma chceš uraziť? —
povedal Paľko a usmial »a.
— Odpusť, zabudla som, — vyho
várala sa krčmárka. Vrátila sa k pul
tu priniesla decák slivovice.
— To je to, — zvolal s úsmevom
Paľko — vieš, že ja sa nebudem bab
rať s poldecákom.
Štrngol s kamarátmi, vypil, roz
prával. Cítil sa povýšený nad všet
kých. On jediný v obci vyprázdňoval
decáky. A vyprázdnil ich vždy naj
menej desať. To predsa musí byť
chlap, čo to znesie. A tak pil, žar
toval, zabával sa celý uveľčený, ako
by tým získaval ktovie aké bohat
stvo.
Doma však bola stiesnená nálada.
Evička, Paľkova manželka, sedela
smutne s dvoma deťmi, Petríčkom
a Renátkou. Mala ťažké srdce i na
Paľkových rodičov, Jozefa a Zuzku,
že nezabránia jej manželovi piť. Tí
sa vyhovárali, že Paľko je už dospe
lý chlap, nedá na ich slová nič. Bolo
počuť kroky. Všetci mysleli, že sa to
Paľko vracia. A uhádli. Len čo sa
ukázal v izbe, manželka sa pustila
do plaču a obe deti s ňou.
— Co sa ti robí, žena moja, ozval
sa k nej opitým hlasom Paľko.
— Azda si čakal, že sa ti bude te
šiť? — ozvala sa jeho matka Zuzka.
— Každý deň sa vraciaš opitý, v krč
me vysedávaš, nie žeby si sedel do
ma v kruhu svojej rodiny.
— A peniaze prepíjaš, — pridal sa
otec. Jozef. — Dom si postavil, ale
koľkú pôžičku treba splácať!
— A myslíš, že do nekonečna bu
deš môcť slopať toľkú slivovicu? —
prehovorila Evička — dostaneš in
farkt alebo inú chorobu. Zahynieš
a necháš mi dve deti aj obrovský dlh
na hlave.
— Otecko, nepi, — zašvitoril pro
sebným detským hlasom Petríček.
— Čo sa vám všetkým porobilo —
riekol Paľko, tváriac sa udiveným,
— ešte i vlas'né deti na mňa huckáte? Mali by ste sa tešiť, že som chlap,
ktorý znesie toľko slivovice ako ni
kto na šírom okolí a vy tu vystrája
te komédie. Dobre, ak mi nedožičíte
ani trošku slivovxe, na ktorú si za
rábam poctivou prácou, nechcem ve
čeru. Idem spať hladný. Nahnevaný
hodil sa na posteľ a spal do rána.
Tak a podobne vítala rodina Paľ
ka, koľko ráz sa vrátil opitý. Bolo to
často a čoraz častejšie. Až jednej
noci sa zobudil, chytal sa za srdce
a volal:
— Žena moja, už je po mne. Dusí
ma, hyniem, hyniem, — pritom sa
zvíjal v bolesti.
Evička sa zobudila, ale v prvom
okamihu nevedela, čo sa robí. Beža
la do izby, kde spa’i svokrovci, a pri
viedla ich k Paľkovi. Keď ho zbada
li. triasli sa strachom. Boli presved
čení, že skonáva. Až Evička sa spa-

mátala a volala telefonicky záchra
nu. Záchrana prišla s lekárom, kto
rý dal Paľkovi injekciu a odviezol
ho do nemocnice. Na otázky man
želky a rodičov odpovedal úsečne:
— Je to vážne.
Do rána už Evička a svokrovej oka
nezažmúrili. Trápil ich prízrak Päť
kovej smrti. Ráno sa Evička ponáhľa
la do nemocnice. Pred očami mala
stále otázku: Žije, alebo už je mŕt
vy? V nemocnici jej povedali, že ži
je, ale jeho stav je a ešte dlho bu
de vážny. Tlak sa mu zvýšil na ne
bezpečnú mieru a srdce oslablo tak,
že môže každú chvíľu vypovedať. Keď
sa vracala autobusom domov, spolu
cestujúci sa jej pýtali:
— Je pravda, že s Paľkom je tak
zle, žs zomiera?
Evička sklonila hlavu, zavrela oči
a mávla plecom. Úchytkom zbadala,
ako ľudia štuchajú jeden do druhého
a tak si dávajú znamenie, aby ju nemučili otázkami. Keď prišla domov,
pustila sa do plaču, nariekala. Rodi
čia sa už ani na nič nepýtali, ale
nariekali s ňou. Pridali sa i deti. Až
po chvíli vysvetlila, že Paľko žije,
ale ani lekári nevedia, či zostane na
žive. Nasledujúce dni i týždne vládol
v dome .strach a plač. Konečne po
čase primár uistil manželku, že Paľ
ko je ra'mo nebezpečenstva.
Keď Paľko odchádzal z nemocni
ce, primár mu povedal bez okolkov:
— Zachránili sme vás, ale ak bu
dete ďalej požívať alkohol, niet vám
pomoci. Rozlúčite sa so životom.
Keď sa Paľko vrátil z nemocnice,
len čo vstúpil do izby, zvolal:
— N'kdy viac sa alkoholu nedotk
nem.
A ozaj svoj sľub splnil. Nebolo mu
to spočiatku ľahké. Bo'o na ňom vi
dieť, ako sa Premáha. N a j m ä keď ho
priatelia lákali, že vraj jeden pohá
rik mu ’neuškodí. Ako s nim vraj bo
lo dobre pri stole v krčme. Bez neho
je im smutno. Vábili ho, že i keď
nebude s nimi piť, aspoň si s nimi
požartuje. Paľko nepodľahol. Statoč
ne bojoval proti zvodlivým rečiam.
Rázne odpovedal:
— Môj život i šťastie mojej rodin
ky sú mi milšie ako decáky slivovi
ce a vaše sladké reči.
Držal sa a čoskoro zbadal, že od
kedy nepije, všetko sa zmenilo. Keď
sa vracal z práce, manželka ho ví
tala s milým úsmevom. Deti k nemu
s radosťou bežali, jedno pred dru
hým sa mu usilovalo dostať na rnky.
Objímali ho, rozprávali mu, čo vide
li. chválili sa, ako babičku a dedka
poslúchali, jeho rodičia s úľubou na
neho pozerali a od radosti slzy sa
im tisli do očí. Tak dobre sa cítil
doma medzi svojimi. Len teraz vy
chutnával rodinné šťastie, ktoré by
nebol dal za nič na svete. Sám sebe
sa divil, ako sa mohol predtým tak
ponáhľať do začmudenej krčmy a
tráviť medzi pijanmi celé hodiny.
Ošklivilo sa mu hrešenie, nadávanie,
neslušné reči, ktoré tam neustále po
čúval. Prišla výplata. Ponáhľal sa s
ňou domov. Položil ju na stôl pred
manželku s úsmevom. Manželka pri
ložila svoj. plat a Paľkova matka Zuz
ka šťastne povedala:
— Zajtra zaneste do sporiteľne,
splaťte tak čiastku pôžičky, ktorú

vtedy nemaj súcit k tým, ktorí sa prehrešili proti tebe. Avšak, ak
cítiš svoju vinu pred Bohom, vtedy aj ty prejavuj milosrdenstvo.
Pretože Boh meria milosrdenstvo — milosrdenstvom.
Keď ťa hnevá urážka, spomeň si na Krista a na jeho rany. Uváž,
že to, čo ty trpíš, nemožno porovnať s tým, čo trpel Spasiteľ:
a vtedy, ako vodou, uhasíš svoj smútok.
Chráň sa každej prísahy a kliatby. Avšak čím presvedčíš iných?
— Slovom, a žiyotom, ktorý potvrdzuje slovo. Falošná prísaha je
zaprenie Boha. Prečo máš volať za svedka Boha? Urob, aby tvo
jím svedkom bol tvoj dobrý mrav.
Takým buď k svojim priateľom a blížnym, akým si praješ mať
ich k sebe.
Keď ti na myseľ prichádza niečo odporné, predstav si, že sa na
teba mnolií pozerajú, a hánb sa sám seba.
Ostávajúc so zlými i sám sa staneš zlým.
Prečo skladáme všetku vinu na zlého ducha, keď my sami svo
jím ži|votom dávame mu nad sebou právomoc? Samého seba vo
všetkom obviňuj vo väčšej časti priestupkov. Oheň zapaľujeme my
sami a zlý duch rozducháva plameň.
Za počiatok a koniec každého diela maj Boha.
Keď robíš dobré skutky, mysli si, že napodobňuješ Boha.
Milosrdenstvo Božie si hľadaj milosrdenstvom k blížnym.
Zdržuj si oko, a jazyk tiež nech zná mieru.
Lepší je trest od spravodlivého než česť od zlého.
Chráň seba samého, a nad pádom iného sa nesmej.
Olympia! Nie zlato s drahými kameňmi ozdobuje ženu. Naj
krajšou ozdobou ženy je dobrá morálka.
Neprestajne pripravuj svoju spásu, a hlavne, keď sa blíži ko
niec života. Nastúpila staroba — to je zvestovateľ, ktorý hlása
odchod. Všelijako sa pripravuj: pretože súd je blízko!
V obetu Bohu pred všetkým ostatným prinášaj dušu.
Desať prikázaní Boh kedysi napísal na kamenných tabuliach,
a ty ich napíš sebe v srdci.
0, keby toto niekto dodržal! — on sa zachráni.“

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
PRVÍ ĽUDIA A ICH PÄD DO HRIECHU
Prví ľudia pred pádom do hriechu
Prví ľudia (rodičia) dostali od Boha: a) milosť posväcujúcu,
b) telesnú nesmrteľnosť, c) boli dokonale šťastní a nemali žiad
ne utrpenia, d) úplne ovládali telesné hnutia, e) Adam pre seba
získal veľkú vedomosť. Co to všetko znamená?
Prví rodičia dostali od Boha posväcujúcu milosť — pravda
viery — dogma.
a)
Posväcujúca milosť — je nadprirodzený dar. Tou milosťou
človek nadobúda svätosť a spravodlivosť a stáva sa opravdivým
dieťaťom Božím a dedičom Nebeského kráľovstva. Adam a Eva
boli Božími deťmi.
Získanie milosti posväcujúcej ukazuje, že prví ľudia boli Bo
hom určení pre večnú blaženosť. Kto je milosťou Božou prijatý
za syna Božieho, je dedičom Nebeského kráľovstva. Tento dar
Adam dostal nielen pre seba, ale ako hlava a zástupca ľudského
pokolenia p r e v š e t k ý c h s v o j i c h p o t o m k o v . Tým
bolo celé ľudské pokolenie povýšené do nadprirodzeného stavu
— to je povolené k nebeskej blaženosti, ktorá pozostáva vo vi
dení Boha.
Apoštol Pavol učí, že hriech a smrť prišli na svet, až keď Adam
z neposlušnosti zhrešil. Keby Adam nebol zhrešil, prvotný bla
žený stav ľudí bol by zostal naďalej. Adam svojím pádom zaprí
činil stratu milosti posväcujúcej a smrť pre všetkých svojich
potomkov. Druhý Adam — Kristus nás vykúpil a udeľuje milosť
posväcujúcu a nadprirodzený život všetkým tým, ktorí v sviatosti
krstu sú znovunarodení: „Veď ako skrze jedného človeka hriech
vošiel do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na
všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili“ (Rim 5, 12—15). Kristus — to
je druhý Adam, pretože znovu dáva ľudstvu to, čo prvý Adam

stratil: „Ak teda prečinom jedného smrť zavládla prostredníctvom
jedného, oveľa viac tí, ktorým sa dostáva hojnosť milosti a daru
ospravedlnenia, v živote budú kraľovať prostredníctvom jedného,
Ježiša Krista“ (Rim 5, 17). Pretože nám Ježiš Kristus zaslúžil
posväcujúcu milosť a tak nás zmieril s Bohom a nás ospravedl
nil, z toho vyplýva, že už prvý človek bol v stave posväcujúcej
milosti.
b) Prví ľudia „pred pádom do hriechu neboli poddaní smrti —
pravda viery — dogma. To znamená, že boli uchránení od smrti
a po uplynutí doby skúšky by boli bývali bez smrti — vzatí do
nebeskej blaženosti. — Tieto slová neznamenajú, že prví ľudia
boli nesmrteľní, takí, ako je napr. duša, ale znamená to, že mali
mimoprirodzený dar Boží, následkom akého mohli, dokiaľ ne
zhrešili, nezomrieť. Sväté písmo hovorí, že smrť je trestom za
hriech, že pred hriechom smrti nebolo a nastala až ako následok
hriechu: „Zo stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo
v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gen 2, 17). Boh
ustanovil smrť ako trest za nedodržanie prvého — rajského pri
kázania. Keď prví ľudia nedodržali prikázanie, Boh vyhlásil, že
zákonu smrti sú poddaní všetci ľudia: „V potu svojej tváre budeš
jedávať svoj chlieb, kým sa nevrátiš >do zeme, keďže z nej si bol
vzatý, lebo prach si a v prach sa obrátiš!“ (Gen 3, 19). Toto ho
vorí aj iná kniha Svätého písma: „K neporušlteľnosti totiž, stvoril
Boh človeka, učinil ho zobrazením podoby svojej; závisťou však
diabla prišla na zem smrť“ (Kniha mudr 2, 23—24). A apoštol
Pavol učí: „Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta
a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí,
lebo všetci zhrešili“ (Rim 5, 12—15). „Žoldom hriechu je smrť“
(Rim 6, 23). Tak a k o 'cez jedného človeka prišla na všetkých
smrť, prichádza tiež na všetkých cez jedného človeka vzkriese
nie z mŕtvych: „Ako všetci zomierajú v Adamovi, tak všetci ožijú
v Kristovi“ (1 Kor 15, 20).
Všetci svätí Otcovia jednomyseľne učili, že prví ľudia pred pá
dom do hriechu neboli poddaní smrti a toto učenie hájili proti
bludu pelagiánov, ktorí toto učenie popierali.
c) Prví ľudia nemali žiadne nezriadené telesné hnutie. Prví ľu
dia úplne ovládali telesné hnutia. Ich hnutia boli úplne podria
dené vláde rozumu, úplne vládli nad svojimi citmi.
d) Prví ľudia pred pádom do hriechu boli dokonale šťastní
a nemali žiadne utrpenia. Adam a Eva mali v raji všetko, čo pre
šťastný život potrebovali. Mali dokonalú vládu nad prírodou,
živočíchy sa podriadili ich vôli, a zem, na ktorej ešte nebolo
kliatby hriechu, dávala všetko, čo pre život potrebovali. Ukazujú
na to slová Svätého písma (Gen 2), kde je napísané, že Boh
umiestnil prvých ľudí v raji a im ho dal.
e) Adam dostal pre seba zvláštne vedomosti, to zn., vedel všet
ko, čo potreboval vedieť. Adam, ako prvý človek, nemal rodičov,
teda nemal tých, ktorí by ho poučili o živote a svete, ako nás
učia naši rodičia. Preto ho poučil sám Boh, a to o všetkom, čo
o živote potreboval vedieť. Sväté písmo rozpráva, že Boh privie
dol pred Adama všetky živočíchy a nebeské vtáctvo, aby videl,
ako by äich Adam pomenoval. A Adam dával živočíchom mená:
„A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko vtáctvo nebeské
a všetku zver poľnú“ (Gen 2, 20). Teda prvý človek poznával
prírodu dokonale, a tie vedomosti mohol dostať leri od Boha.
Z toho vidieť, že okrem poznania prírody dostal aj iné vedomosti,
ktoré potreboval vedieť, ako vedomosti o rodine, výchove dietok
a pod. Tiež prvý človek dostal od Boha dar reči. Prvotnou rečou
nebola reč hebrejská, pretože toto je reč už vyvinutá. Pôvodná
reč bola daná len v základoch a vyvinuli ju ľudia, pretože Boh
nerobí bezprostredne sám to, čo môže urobiť prostredníctvom
stvorení.
Pád prvých ľudí do hriechu
Všetky dary, ktoré Adam dostal od Boha (ako sme ich uvied
li), mal zachovať pre seba a všetkých potomkov, a to poslušnos
ťou k Bohu. Prví ľudia mohli v raji robiť všetko, len nesmeli jesť

máte na dome. la i môj starý dáme
vám všetkým na živobytie. Obidvaja
dostávame penziu, starý ešte robí na
JRD, i tam zarobí.
— Isteže — pridal Jozef, Parkov
otec — k tomu chováme dvoch bra
vov. máme veľa hyd'ny, budeme mať
všetkého. Len žite tak krásne ako
teraz.
Keď končil, hlas sa mu triasol do
jatím.
V
nedeľu odpoludnia Evička pove
dala:
— Poďme na prechádzku.
O chvíľu uberali sa ulicou na po
le. Zabočili vedľa žblnkotajúceho pôtočka. Slnko sa na oblohe naširoko
usmievalo na celý kraj. V jeho tep
lých lúčoch rozkvitali poľné kvety,
ligotala sa voda potôčka. Deti zbie
rali kvetinky a ukazovali rodičom,
koľko už majú. Paľko sa zastavil,
rozhliadol sa a vzdychol si:
— To je nádhera a ja som ju pred
tým nevidel. Celkom inakší svet než
ten, v ktorom som žil, kým som vy
sedával v krčme.
Paľko mal pravdu. Vy všetci, kto
rých opantala dusná krčma, zane
chajte poháriky. Prejdete zo sveta
nedostatku, zvád a rôzneho nešťa
stia do sveta hojnosti, lásky, úcty
a neuveriteľného šťastia, Skúste!
Dr. ján B u b á n
Z KRESŤANSKÉHO SVETA
• Po trojročných prácach zakon
čili reštauráciu krížovej cesty v Je
ruzaleme- Zreštaurovaná bola ulica
v dĺžke 1 km, aj jednotlivé zastave
nia krížovej cesty. Počas reštaurač
ných prác objavili a zakonzervovali
časti pôvodnej dlažby, z čias Ježiša
Krista.
• Svätý Otec prijal demis’u kardi
nála Antónia Pomu, arcibiskupa Bo
logne, ktorý spravoval diecézu od
r. 1968 ako nástupca kardinála Lercara. Kardinál Poma, hoci ešte nie
75-ročný, rezignoval pre zlý zdravot
ný stav. Ján Pavol II. ho však požia
dal, aby zostal v úrade do menova
nia nástupcu.
• Po štvrtom výročnom stretnutí
katolíckych a anglikánskych bisku
pov na Novom Zélande, ktoré pre
hlbuje vzájomné porozumenie pre
tradície, vierouku a náboženské ob
rady, prehĺbia sa tieto styky aj v ži
vote farností.
» Anglikánsky prímas Róbert Runcie, ktorý je známy svojím protivoj
novým postojom, vyhlásil, že prípad
ná nukleárna vojna by bo!a najväč
ším zločinom proti ľudstvu a neodpustiteľným hriechom voči Bohu. Prí
mas vyzval veľmoci, ktoré vlastnia
nukleárny potenciál, aby sa stretli,
podali si ruky a zničili všetky na
hromadené zásoby zbraní.
• Pri indickej biskupskej konfe
rencii pracuje odbor pre duchoven
stvo a rehoľníkov. Ten zorganizoval
nedávno významné teologické stret
nutia, ktoré malo za úlohu upozor
niť na niektoré problémy krajiny.
Ako je všeobecne známe, rímskoka
tolícka cirkev v Indii je menšinová,
ale má veľkú autoritu, lebo vykoná
va záslužnú sociálnu a pedagog'ckú
činnosť.
• Juhoslovanskí biskupi vydali spo
ločný pastiersky list, v ktorom sa

zaoberajú úlohou cirkvi t súčasno
sti. Prízvukujú potrebu jej angažova
nia sa v zápase za zachovanie sve
tového mieru, v úsilí o zabezpečenie
základných ľudských práv a pod
čiarkujú, že cirkev sa cíti zodpo
vedná nielen za tých, ktorí sa k nej
hlásia, ale aj za tých, čo nepočúvajú
na jej hlas a pritom ich život je
označený mnohými neresťami. Cir
kev je matkou všetkých, píšu bis
kupi.
• V najnovšom vydaní ročenky ANNUARIO PONTIFICIO 1983 uvádzajú
sa o. i. tieto hlavné štatistické údaje:
Sídelných biskupstiev v r. 1982 bo
lo 2406, o 31 viac ako v roku pre
došlom; prelátúr bo’o 73; vyňatých
opátstiev 19; apoštolských administratúr 8; apoštolských exarchátov
a ordinariátnv 22; apoštolských vi
kariátov 72; apoštolských prefektúr
56; misie „sui iuris“ 4; poľných vi
kariátov 27.
V r. 1982 pápež vymenoval 147 ar
cibiskupov a biskupov. Svätá Stolica
nadviazala diplomatické styky na
vsľvyslaneckej úrovni s Veľkou Biritán'ou, Dánskom, Švédskom a Nór
skom.
V tom roku vznikli aj tieto nové
ústredné inštitúcie: Pápežská rada
pra kultúru, Disciplinárna komisia
rímskej kúrie, Biskupská komisia eu
rópskeho spoločenstva a bola utvo
rená a] jedna osobná prelatúra.
• Sv. Otec Ján Pavol II. >oznámil,
že najbližšia Biskupská synoda sa
začne 29. septembra. Synoda, na kto
rej sa zúčastní najmenej 200 bisku
pov, a bude prebiehať pod heslom
„Zmierenia a pokánie v poslaní Cir
kvi“, potrvá asi inesiac.
Z JÚNOVÝCH VÝROČÍ
Jún — Mesiac poľovníctva a ocKrany prírody.
1. Júna — Medzinárodný deň detí.
— — r. 1823 — pred 160 rokmi —
v Makové sa nar'odil JÄN GOTCÄR,
teológ, kultúrny a národný pracov
ník, podporovateľ národných snaže
ní. zakladajúci člen Matice sloven
skej (um. 19. 8. 1883).
2. júna r. 303 — pred 1680 rokmi
— umrel sv. ERAZMUS, antiochijský
biskup, mučeník.
— — r. 1848 — pred 135 rokmi —
v Prahe sa začal Slovenský zjazd za
účasti predstaviteľov všetkých slo
vanských nárotíov v monarchii.
3. ¡júna r. 1963 — pred 20 rokmi
— umrel pápež JÁN XXIII. (vl. m.
Angelo Giuseppe Roncalli [nar. r.
1881, páp. od r. 1958).
4. ijúna r. 1608 — p,red 385 rokmi
— umrel sv. FRANTIŠEK CARACCIOLO ako 24-ročný.
6. júna r. 1533 — pred 450 rokmi
— umrel LODOVICO ARIOSTO, naj
väčší básnik talianskej renesancie,
autor eposu Zúrivý Roland (nar. r.
1474).
8. júna r. 1808 — pred 175 rokmi
— umrel NIKOLAJ ANDREJEVIČ RÍM
SKI J-KORSAKOV, ruský hudobný skla
dateľ a pedagóg (nar. r. 1844).
9. júna !r. 303 — pred 1680 rokmi
— umrela sv. PELAGIA, panna, mu
čenica.
— — r. 378 — pred 1605 rokmi —
umrel sv. EFRÉM, vyznavač, cirkev
ný učiteľ.

zo „stromu poznania“. Teda, dostali j e d n o p r i k á z a n i e ,
ktoré mali dodržať, a tým ukázať, že uznávajú nad sebou Boha
— Stvoriteľa. Za nedodržanie tohto prikázania Boh ustanovil ako
trest: smrť. Toto prvým ľuďom bolo povedané, oni o tom vedeli.
Teda, od dodržania tohto prikázania záviselo dočasné a večné
blaho prvých ľudí a celého ich potomstva. D’.abol zviedol Evu,
ktorá strhla a jedla zo zakázaného ovocia a podala ho Adamovi,
ktorý taktiež jedol. Tak prví ľudia vedome a dobrovoľne porušili
Božie prikázanie, spáchali hriech. Tento hriech sa volá hriechom
prarodičov.,
Aby sme pochopili, čo bolo podstatou hriechu prarodičov, v čom
bol prvý hriech, — najprv uvedieme presne text Svätého písma
o tejto udalosti:
„¡Potom Pán vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil
človeka, ktorého bol stvoril. A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stro
mom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným,
ako i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla.
I
vzal Pán, Boh, človeka a umiestil ho v raji Edena, aby ho
obrábal a strážil. Pán, Boh, však takto prikázal človekovi: „Zo
všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra
a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne
zomrieš.“
¡Potom riekol Pán, Boh: „Nie je dobre byť človeku samotnému.
Nuž učiním mu pomocnicu, ktorá bude mu podobná.“ — Potom
Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral
mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. Nato z rebra, ktoré
vybral Adamovi, Pán, Boh, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi.
No haď bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré učinil
Pán, Boh, a vravel žene: „Či naozaj povedal Boh: Nesmiete jesť
z nijakého rajského strom u?“ A žena odpovedala hadovi: „Z ovo
cia rajských stromov môžeme jesť, ale z ovocia stromu, ktorý je
v strede raja, nám Pán zakázal: „Nejedzte z neho a ani sa ho
nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ — Tu povedal had žene: „Práve
nezomriete, naopak, Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť,
otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, poznajúci dobro a zlo“.
— A videla žena, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny
a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj
svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom
oči a spoznali. — A potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa
za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa i Adam i jeho
žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.
I
zavolal Pán, Boh, Adama a riekol mu: „Kde si? Jedol si azda
zo stromu, z ktorého som ti zakázal?!“ Tu odpovedal Adam: „Že
na, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som je
dol.“ Potom riekol Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona
odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“
Tu riekol Pán, Boh, hadovi:
„Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom
a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu plaziť sa budeš
a prach zeme hltať po celý svoj život.
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ž e n o u , medzi tvo
jím potomstvom a jej potomstvom, o n o ti rozšliape hlavu a ty
mu zraníš pätu.“
Žene zase riekol:
„Veľmi rozmnožím tvoje strasti a tehotenstvá, v bolesti budeš
rcdiť deti.“
A riekol Adamovi: „¡Pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol
si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: „Nesmieš z neho jesť“,
tak:
Nech je pre teba prekliata zem, s námahou sa z nej živiť bu
deš po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti rodiť bude,
a predsa ty máš jedávať poľné byliny. V potu svojej tváre budeš
jedávať svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, keďže z nej si bol
vzatý, lebo prach si a v prach sa obrátiš!“
A Pán Boh, vykázal ho z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej
bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ ad raja Edenu postavil
cherubov a vytasený ohňový meč. (Gen 2, 3).

Ako máme chápať túto udalosť?
Sväté písmo tu podáva s k u t o č n ú h i s t o r i c k ú u d a 
l osť, ako prví ľudia padli do hriechu. Túto, udalosť nemožno
rozumieť, ani objasňovať nijako ináč, len tak, ako ju podáva
Sväté písmo. Že je to udalosť skutočná, svedčí o tom Sväté písmo
tiež na iných miestach, kde hovorí, že prví ľudia, zvedení diab
lom, zhrešili, a že to bolo príčinou smrti: „Závisťou však diabla
prišla na zem smrť“ (Kn mudr 2, 23—24). A Ježiš Kristus hovorí:
„Diabol bol vrahom Jud í od počiatku a nezotrval v pravde. . .
lebo je luhár a otec ’lži“ (Jn 8, 44). Apoštol Pavol pád prvých ľudí
považuje za skutočnosť: „Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie
napokazilo. . . ako kedysi had svojím chytráctvom zviedol Evu“
(2 Kor 11, 3). „Adam bol prv vytvorený, až potom Eva. A nie
Adam sa dal zviesť, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa prie
stupku“ (I Tim 2, 13—14).
Teda keď udalosť pádu do hriechu je udalosť skutočná, vtedy
tiež všetko, čo v nej je uvedené, treba chápať skutočne. Zakázané
ovocie nie je ničím iným, len zakázaným ovocím. Strom „pozna
nia dobra a zla“ bol taký ako iné stromy v raji, a Boh neľutoval,
že Adam z neho bude jesť, ale Boh chcel vyskúšať poslušnosť pr
vých ľudí Bohu a ich podriadenosť Bohu. Človek, hoci je pánom
a majiteľom všetkých stvorených vecí, predsa nie je neobmedze, ným pánom. Človek si má uvedomiť a pamätať, že jé závislý na
Bohu-. „Strom poznania dobra a zla“ je skúšobným kameňom pr
vých ľudí. Majú vládnuť na zemi, ale k Bohu človek má byť po
slušný. Keď neposlúchnu prikázanie a budú jesť z ovocia toho
stromu, odníme sa od nich dar nesmrteľnosti a padnú pod zákon
smrti. Avšak je jasné, že tu nie je hriechom samo jedenie, ako
také, tu je hriechom neposlušnosť a vzdor a pýcha, riadenie sa
vlastnou vôľou, nedbanie na Božie prikázanie. A práve tým, či
Adam strhne zakázané ovocie alebo nie, vyjaví tým seba. A Adam,
zvedený diablom, tým že jedol zo zakázaného ovocia, zhrešil
n e p o s l u š n o s ť o u , pretože neposlúchol Božie prikázanie,
a tiež i p ý c h o u , pretože vyjavil snahu vzdoru proti Bohu. Te
da, pod „ovocím“ nemožno rozumieť nič iného ako ovocie. Pr
vým ľudom Pán Boh zakázal jesť jedno ovocie, a nám desať, —
im dal jedno prikázanie, nám desať.
Had bol taktiež skutočným hadom, ktorého diabol využil ako
nástroj. Ale je už menej dôležité a pre nás na veci nič nemení,
keď pripustíme, že diabol sa premenil v hada. Tu je dôležité len
to, že Boh chcel prvých ľudí vyskúšať a dopustil, aby ich diabol
pokúšal. Svojou otázkou diabol chcel v Eve vyvolať pochybnosť
o Božej múdrosti a dobrote a ju presvedčiť, že prikázanie — zá
kaz je nerožumný, la že keď zjedia z ovocia, budú ako Boh. Eva
sa dala chytiť do siete, ovocie sa je j videlo veľmi dobré, zatúžila
po neobmedzenej slobode a s trh la . . . Aj tu je neposlušnosť a pý
cha . . .
Takto objasňujú pád prvých ľudí a j svätí Otcovia. Cirkev za. mieta názor racionalistov, podľa ktorých opísaná udalosť je len
rozprávkou, tiež nekatolíckych prednášateľov, podľa ktorých uda
losť pádu prvých ľudí len symbolicky znázorňuje, ako človek je
zvádzaný na hriech a ako padá.
V čom teda je podstata pádu prvých ľudí? V tom, že strhli a jed
li ovocie? Nie. Táto udalosť sa stala len preto, aby sme lepšie
pochopili podstatu veci. Prví ľudia boli. obdarení slobodou. Mohli
sa sami rozhodnúť alebo za Boha, alebo proti Bohu. Obraz jede
nia zo stromu poznania dobra a zla znamená chcieť žiť bez Boha.
Prví ľudia chceli byť ako Boh, avšak nezávislí od Neho. Teda
podstatou celej udalosti je skutočnosť, že prví ľudia zneužili svo
ju slobodu a odvrátili sa od Boha. Celá cena človeka je ¡v jeho
slobode. Boh si tak váži slobodu človeka, že dáva prvým ľuďom
možnosť vzdorovať 'Jemu samému. Bez slobody človek by bol len
jedným zo živočíchov. . . Tá neposlušnosť je aj to, čo sa ¡volá
„hriechom“.
Vidíme, že hriech prvých ľudí bol ť a ž k ý . Avšak toto treba
chápať tak, že sa stal ťažkým nie strhnutím ovocia a jedením
z neho. Ťažkým hriechom je tu cieľ, s akým prví ľudia to uro-

ÍNAŠE HROBY
Dňa 16. apríla 1983 odovzdal
svoju dušu Stvoriteľovi
o.
PETER BUNGANIČ
gr.-kat. duchovný na odpočinku.
V
Pánu zosnulý sa narodil 13.
júl.a 1887 v Smolniku, vysvätený
bol 21. 9. 1913 a účinkoval vo
farnostiach Šemetkovce, Šapinec
a Zbudská Belá. Bol to vekom
najstarší kňaz našej eparchie.
Zomrel v 96. roku svojho života
a v 70. roku svojho kňazstva.
Pohrebná obrady za asistencie
kňazstva dňa 19- 4. 1983 vykonal
o. ordinár Mans. Ján Hirka a zo
snulý bol pochovaný na prešov
skom cintoríne.
Dňa 21. 4. 1983 v 91. roku svoj
ho života a v 66. roku kňazstva
vrátil svoju šľachetnú dušu Stvo
riteľovi

o. JÄN MIHALOVlC
arcidekan, tit. kanonik.
V Pánu zosnulý sa narodil 19.
10. 1892 v Topoľanoch, vysvätený
bol 6. 12. 1917 a účinkoval vo
farnostiach Markovce (1917—26),
a Jovsa (ffikr. Michalovce). Bol de
kanom vinianskeho dekanátu a od
roku 1947 archidiakomom užanským.
Pohrebné obrady za asisitencie
kňazstva vykonal o. ordinár Mons.
Ján Hirka v gr.-kat. chráme v
Bratislave dňa 27. apríla 1983
a telesné pozostatky zosnulého
boli uložené na dočasný odpoči
nok na Martinskom cintoríne
v Bratislave.
VIČNAJA IM PAMJAT, BLAŽENYJ
POKOJ!

13. júna r. 1903 — pred 80 rokmi
— bola zriadená samostatná grécko
katolícka farnosť v Bardejove.
14. júna r. 1798 — pred 185 rokmi
— sa narodil FRANTIŠEK PALACKÝ,
český historik (um. r. 1876).
15. Júna r. 303 — pred 1680 rokmi
— umrel sv. VÍT, mufieník.
'
— — r. 1573 — pred 410 rokmi —
v Prešove umrel arcibiskup — prí
mas ANTON VERANČlC.
— — I. 1843 — pred 140 rokmi —
sa narodil EDUARD HAGERUP GRIEG,
nórsky romantický hudobný sklada
teľ (um. r. 1907).

16. júna r. 1963 — pred 20 rokmi
— vzlietla prvá žena — VALENTÍNA
TEREŠKOVOVÄ d!o kozmu na let oko
lo Zeme.
17. júna r. 1818 — pred 165 roikmi — v Paríži sa narodil CHARLES
FRANCOIS GOUNOD, francúzsky hu
dobný skladateľ (um. 18. 10. 1893).
18. júna r. 1953 — pred 30 rokmi
— bola založená Slovenská akadé
mia vied.
19. júna r . 1623 — pred 360 rok
mi — sa narodil BLAISE PASCAL,
francúzsky matematik a filozof (um.
r. 1662).
— — t . 1928 — pred 55 rokmi ,—
zahynul nórsky polárny bádateľ ROALD AMUNDSEN, dobyvateľ Južného
pólu v r. 1911).
20. júna r. 1888 — pred 95 rokmi
— vyšla sociálna encyklika pápeža
LEVA XIII. Libertas praestantissima
— O ľudskej slobode.
22. júna r. 1898 — pred 85 rokmi
— sa narodil ERICH MARIA REMARQUE. nemecký protivojnový spisova
teľ (romány: Na západe nití nového,
Víťazný oblúk, Čierny obelisk. Doba
žitia a doba umierania, Cesta späť,
Traja kamaráti; div. hra Posledná
zastávka); um. r. 1970
24. júna r- 1893 — pred 90 rokmi
— na stavbe železničnej trate Pre
šov — Bardejov sa začal štrajk ro
botníkov za mzdové požiadavky.
25. júna r. 1963 — pred 20 rokmi
— bol zvolený za pápeža PAVOL VI.,
vl. ní. Giovanni Montini (um. 6. 8.
1978).
28. júna r. 683 — pred 1300 rokmi
— umrel sv. LEV II., pápež (páp. od
r. 682).
— — r. 1883 — pred 100 rokmi —
v Rostiviarskej sa narodil ANDREJ
KALMANČOK,
kňaz,
hospodársky
a osvetový pracovník, národný budi
teľ (um. r. 1954).
— — ir. 1923 — pred 60 rokmi —
vydal pápež PIUS XI. encykliku Stu.
diorum ducem.
(ž)

bili. Dodržaním prikázania prví India mali vyjaviť svoju vôľu
a ochotu vykonávať vôľu Božiu, alebo ¡nedodržaním — nie. Okrem
toho zhrešili v e d o m e a vediac, čo ich čaká, keď nedodržia
prikázanie. Toto všetko a hlavne ciel skutku ukazuje na ťažkosť
hriechu.
Tu ešte treba objasniť správne chápanie textu Svätého pisma o raji a pádn
do hriechu prvých ľudí:
1. Svätopisec sa vyslovuje tak, aby ho chápali ľudia jeho doby. Preto ten
literárny spôsob písania. Tu treba vedieť rozlišovať tie hlboké náboženské
pravdy, ktoré Boh svätnpiseovi zjavil a uložil mu za povinnosť odovzdať tie
pravdy celému ľudstvu, aby sa n'mi riadilo na svojej ceste k Bohu. Teda
celý opis raja je obrazným rozprávaním — literárnym obalom. Biblický autor
predkladá v ňom ľudové názory svojej doby o raji. Duch Síätý chce nám
však nimi zjaviť hlboké pravdy. Raj jestvoval. Bol to však duchovný raj a prí
roda bola jeho rámcom. Starí Izraeliti boli kočovnými pastiermi. Pásli svoje
stáda na nehostinných stepiach. Ideálny život im predstavovala 'oáza — ostrov
zelene a vody v rozpálenej púšti. Biblický autor využíva tieto predstavy sta
rých Izraelitov o šťastnom živote a opisuje život prvých ľudí ako život v úrod
nej oáze, v záhrade plnej stromov, napájanej riekami. Zidealizovaný obraz
hmotného raja mal Izraelitom objasniť, že Boh stvoril človeka duchovne
šťastného a slobodného od všetkých bied, ktoré ho zastihli po prvom hrie
chu. Toto šťastie nespočívalo natoľko v hmotných dobrách, ako skôr v tom,
že človek bol Božím priateľom, žil s ním dôverne akoby v rodine. Vidno to
i z ďalšieho rozprávania Svätého písma (Knihy pôvodu), kde sa hovorí, ako
sa Boh prechádza po raji, rozpráva sa s prvými ľuďmi ako otec a oni sa
správajú k nemu ako deti. (Boh, duchovná bytosť, sa nemohol prechádzať —
toto je iba obrazné vyjadrenie). Ani si netreba myslieť, že raj bol nejaké
presne ohraničené miesto. Rajská záhrada je obrazom celého sveta z čias
prvých ľudí. Sväté písmo ním chce vyjadriť predovšetkým skutočnosť, že člo
vek bol d u c h o v n e š ť a s t n ý , a preto raj bol preň všade, kde žil. Obraz
ným opisom raja vo Svätom písme sa chce vyjadriť skutočnosť, že ľudia boli
Božími priateľmi.
V op'se raja, — vzťahov Boha a prvých ľudí skrýva sa úžasná náboženská
pravda: Boh nás volá, aby sme sa stali jeho priateľmi! Ba. ešte viac, jeho
synmi a dcérami. Toto nám pripomína Duch Svätý v Novom zákone slovami
svätého apoštola Jána, že sme Božími deťmi.
2. „Strom poznania dobra a zla“ nazýva sa tak preto, že diabol sľuboval
prvým ľuďom, že jeho ovocie im dá vedomosti, aké má Boh, a tiež preto, že
keď prví rodičia z neposlušnosti a pýchy z neho jedli, prakticky poznali, ako
dobre je Boha poslúchať a a k o zle je ho neposlúchať. Avšak Sväté písmo ne
hovorí o tom, aké ovocie bolo na tom strome. Nič nie je ipovadané o tom, či ta
boli jablká alebo iné ovocie.
3. Slová „Lebo v deň, keď by si z neho jedol, isto'n3 zomrieš“ netreba
chápať tak, že človek po spáchaní hriechu ihneď zomrie, ale tak, že stratí
život m'losti.
4. A kdn bol raj? — Už sme ukázali, že celý svet bol rajom. Teda, správ
nejšia otázka bude táto: kde bolo to miesto „vysádzaného Sadu, v ktorom
Pán, Boh umiestnil prvých ľudí? — Sväté písmo, dejiny, bádania znalcov reči
a tradícia rôznych národov ukazujú, že kolískou ľudstva bola Stredná Azia.
Niektorí vedci dokazujú, že „Sad raja“ bol v okolí rieky Eufrat, približne
v miestach, kde bolo mesto Ur. Iní vedci umiestňujú raj v Arménsku, iní
v Arábii, iní poukazujú, že polohu „raja“ teraz nemožno označiť.

Sväté písmo Starého zákona
Peniaze teraz prinášame späť. . .
Jozef sa dostal z väznice do dvora faraóna, ktorý ho vy
menoval vysokým úradníkom — zásobovateľom krajiny. Vo
všetkých krajinách nastal hlad, v egyptskej krajine vďaka
opatreniam, urobeným Jozefom, bolo chleba dosť.

Keď sa Jakub dozvedel, že v Egypte majú obilie,
povedal svojim synom: „Prečo čakáte?" A pokra
čoval: „Pozrite, počul som, že v Egypte majú obi
lie. Choďte ta a kúpte pre nás obilia, aby sme osta
li nažive a aby sme nepomreli!'' I vybralo sa desať
Jakubových synov do Egypta nakúpiť obilia.
Takto prišli aj synovia Izraelovi medzi tými, čo
putovali nakúpiť obilie. V krajine Kanaán bol to
tižto hrozný hlad. A Jozef bol tým vladárom nad
zemou, ktorý všetkým národom zeme predával obi
lie. Keď teda došli Jozefovi bratia, poklonili-sa až
po zem. Len čo Jozef videl svojich bratov, poznal
ich. Ukazoval sa však voči nim cudzí a prísno
s nimi rozprával a povedal im: „Odkiaľ ste prišli?"
Oni odpovedali: „Zo zeme Kanaán, aby sme nakú
pili živobytia." A kým Jozef poznal svojich bratov,
oni ho nepoznali.

Tu povedal im: „Vy ste vyzvedači! Prišli ste sem,
aby ste vyzvedeli, kde táto krajina má neopevnené
miesta!" Oni mu však odpovedali: „Nie, pane! Na
ozaj, tvoji sluhovia prišli len živobytie nakúpiť! My
všetci sme synovia jedného muža, počestní sme my
ľudia. Tvoji sluhovia nie sú nijakí vyzvedači!" Tu
on im odpovedal: „Nie tak! Vy ste prišli sem, aby
ste vyzvedeli, kde táto krajina má neopevnené mies
to!'' Oni opakovali: „Nás, tvojich sluhov, je dva
násť. Bratia sme, synovia jedného muža v kanaánskej zemi a uver, najmladší je toho času pri našom
otcovi a jedného už viac niet!" Tu riekol im Jozef:
„Je to tak, ako som vám povedal: Vyzvedači ste!
V tomto vás vyskúšam. Pri faraónovom živote! Neodídete odtiaľto prv, kým nepríde sem váš najmlad
ší brat. Pošlite jedného z vás, nech privedie vášho
brata, vy však budete uväznení! A vyskúšajú sa
vaše výpovede, či vaše reči sú pravdivé alebo nie.
Pri faraónovom živote! Vy ste vyzvedači!" Potom
ich dal spolu na tri dni do väzenia.
Na tretí deň však povedal im Jozef: „Ak chcete
žiť, musíte to urobiť! Ja som taký, ktorý sa bojí
Boha. Ak ste počestní ľudia, tak nech ostane jeden

z vašich bratov v dome vášho väzenia a vy naber
te si pre svoju hladujúcu rodinu obilie a choďte!
Ale vášho najmladšieho brata priveďte ku mne, aby
sa dokázalo, že vaše reči sú pravdivé, a aby ste
neprišli o život." A urobili tak, ako rozkázal. Nato
dal spomedzi nich chytiť Simeona a pred ich očami
dal ho zviazať.1
Len potom Jozef rozkázal, aby ich vrecia náplnili zrnom, aby každému jeho peniaze vložili do jeho
vreca a aby im dali aj potravy na cestu. Keď im
takto pripravili, oni naložili obilie na svoje osly
a odišli odtiaľ. Keď jeden z nich otvoril vrece, aby
nakŕmil v útulku svojho osla, tu zbadal svoje pe
niaze. Hla, tam boli na vrchu vo vreci. I povedal
svojim bratom: „Našli sa moje peniaze! A to v mo
jom vlastnom vreci!" A strnuli od údivu, trasúc sa,
dívali sa jeden na druhého a hovorili: „Prečo nám
to Boh učinil?!"
Keď potom došli k svojmu otcovi v zemi Kanaán,
rozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. A stalo
sa, keď vysýpali svoje vrecia, hla, každý našiel vo
svojom vreci svoje peniaze. Keď spolu so svojím
otcom uvideli peniaze, naľakali sa.
Avšak hlad sa rozmohol v krajine veľmi. Keď už
strovili všetko obilie, čo boli priniesli z Egypta, ich
otec im povedal: „Choďte znova kúpiť pre nás nie
čo obilia!" „Vezmite z najlepších plodín zeme niečo
do vašich vriec a zaneste to ako dar tomu mužovi;
niečo balzamu, medu, mastixovej živice a ladanumu, pistácie a mandlí! Vezmite so sebou tiež dvoj
násobnú sumu peňazí, lebo tie peniaze, čo ste našli
na vrchu vo vašich vreciach, musíte zaniesť späť.
Možno je to nejaký omyl. Zoberiete so sebou aj
svojho brata! A už sa vyberte a vráťte sa k tomu
mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá milosrdenstva
u toho muža a nech dá odísť aj vášmu bratovi, čo
zostal.
Potom mužovia zobrali ten dar, dvojitú sumu pe
ňazí vzali tiež so sebou aj Benjamína a vyberúc sa,
išli do Egypta a dostavili sa pred Jozefa. Keď Jo 
zef zbadal pri nich Benjamína, povedal správcovi
domu: „Voveď týchto mužov do domu, daj zabiť
nejaké dobytča a daj to pripraviť, lebo títo mužo
via budú so mnou obedovať!" A ten človek urobil
tak, ako to Jozef rozkázal: muž voviedol týchto
ľudí do Jozefovho domu. Avšak títo ľudia sa pre
ľakli, keď ich voviedli do Jozefovho domu a vra
veli si: „Bude to pre peniaze, čo sa prvý raz našli
v našich vreciach, že nás vedú dnu, aby nás obža
lovali a usvedčili a potom uvrhli tak nás ako naše
osly do otroctva.“ Potom pristúpili k správcovi Jo 
zefovho domu, prihovorili sa mu pri vchode do
domu a vraveli mu: „Prosíme, pane! My sme sem
raz prišli nakúpiť potravy. Keď sme prišli do útul
ku, otvorili sme naše vrecia, a hľa, v každom vreci
navrchu ležali i každého jedného peniaze, naše pe
niaze, ako sme ich vyplatili! Teraz ich prinášame
späť. Doniesli sme však aj iné peniaze, aby sme
nakúpili potravín. My vôbec nevieme, kto nám
naše peniaze vložil do našich vriec." Ten im odve
til: „Uspokojte sa a nebojte sa.'
Keď Jozef vošiel do domu, odovzdali mu dary,
ktoré boli priniesli do domu a poklonili sa pred
ním až po zem. A keď on zdvihol svoje oči, zbadal
svojho brata Benjamína, syna svojej matky. Tu po
vedal: „To je iste váš najmladší brat, o ktorom ste
mi rozprávali?" A riekol: „Nech sa nad tebou zmi

luje Boh, syn môj!" Nato sa Jozef rýchlo vytratil,
lebo ho veľmi dojala prítomnosť jeho brata a žia
dalo sa mu vyplakať. I vošiel do odľahlej komna
ty a tam sa vyplakal. Potom si umyl tvár a opäť
vošiel von a medzi tým, čo sa prevládal, povedal:
„Prineste jedlo!" A pili, s ním si popíjajúc.
Tu sa Jozef nemohol viac ovládať pred všetkými
— a dal sa do hlasitého plaču. Potom Jozef pove
dal svojim bratom: „Ja som Jozef, váš brat, ktoré
ho ste predali do Egypta". Potom padol okolo krku
svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín
plakal na jeho hrudi. Potom pobozkal všetkých svo
jich bratov a plakal na ich hrudi. Potom sa rozprá
vali s ním jeho bratia. (Gen 42—45).
i.
Jozef choe vidieť Benjamína, lebo on je jeho jediný
vlastný brat: aj otca aj matku mali spoločných.
Jakub a jeho synovia sa presťahovali do Egypta. Jakub
žil v egyptskej krajine ešte 17 rokov. Pred smrťou povedal
svojim synom, že Júda, štvrtý jeho syn stane sa účastníkom
mimoriadnej milosti. Z jeho potomstva sa má narodiť pri
sľúbený Spasiteľ. Žezlo, doslovne palica, ja odznakom pa
novníckej moci. Júda bude mať nadvládu nad ostatnými
kmeňmi, atoažd otiaľ, kým nepríde ten, ktorého je to žezlo.
Mesiáš. Toto je okrem Protoevanjelia najstaršie miesto, kde
sa v Biblii hovorí o osobnom Mesiášovi. Proroctvo sa splni
lo: Júda ostal povždy stredom náboženskej, mravnej a zá
konodarnej moci medzi všetkými kmeňmi Jakubovými až
dovtedy, kým Kristus, potomok Júdov, založil nové kráľov
stvo, duchovné a všeobecné. Cirkev.

Nebudem sa mstiť
Po smrti otcovej bratia si mysleli, že Jozef sa bude na
nich mstif, predpokladali, že pomstu odložil len kvôli ot
covi, aby ho nezarmútil.

Bratia Jozefovi, keď ich otec zomrel, báli sa
a vraveli si: „Či sá teraz Jozef nezachová nepriateľ
sky voči nám a či nám neodplatí všetko to zlé, čo
sme mu vykonali?" Preto poslali k Jozefovi a odká"zali mu: „Tvoj otec pred svojou smrťou toto priká
zal: „Tak poviete Jozefovi: Ach, už len odpusť svo
jim bratom ich previnenie a ich hriech, že ti zaprí
činili zlo! Už nám len odpusť naše previnenie!
Veď my uctievame Boha tvojho otca!" Keď mu to
hovorili, Jozef plakal. Potom prišli sami jeho bra
tia, padli pred ním a vraveli: „Pozri, sme tvojimi
sluhami!" Avšak Jozef im povedal: „Len sa neboj
te! Veď či som ja na Božom mieste?! Vy ste síce
proti mne snovali zlo. Boh to však obrátil na dobro
preto, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil
život mnohým ľuďom. Len sa už nebojte! Ja sa po
starám o vás, o vaše ženy a o vaše deti!" A tešil
ich a milo sa im prihováral. (Gen 37).
Z KNIHY VÝCHOD
Boh sa zjavuje Mojžišovi
Mojžiš pásaval ovce svojho tesťa Jetra, madiánskeho kňaza. Keď raz hnal ovce za púšť, došiel k
vrchu Božiemu, k Horebu. Tu zjavil sa mu anjel
Boží v ohnivom plameni z tŕňového kríka. A keď
ho zbadal, div, tŕňový krík horel plameňom, ale
vôbec nezhorieval. Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôj
dem a obzriem si tento čudný zjav. Prečo tŕňový
krík nemôže zhorieť?” Keď Pán videl, že prichádza,
aby si to obzrel, tu zavolal naň Boh z tŕňového
kríka a riekol: „Mojžiš, Mojžiš!" Ten odpovedal:
„Tu som." I hovoril mu: „Nepribližuj sa sem! Vy
zuj si obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom
stojíš, je pôdou svätou." A pokračoval: „Ja som Boh
otca tvojho Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba."

Vtedy Mojžiš zakryl si svoju tvár, lebo sa bál po
zrieť na Boha.
Tu mu Pán hovoril: „Nuž zober sa! Pošlem ťa
k faraónovi! Vyvedieš ľud môj. Izraelitov, z Egyp
ta!" Tu Mojžiš opýtal sa opäť Boha: „Hla, keď pôj
dem k Izraelitom a poviem im: „Boh vašich otcov
poslal ma k vám", oni sa budú opytovať: „Aké je
jeho meno? Čo im mám odpovedať?" Tu riekol Boh
Mojžišovi: „JA SOM, KTORÝ SOM!" — a dodal:
„Toto povieš Izraelitom.- „Ja-som ma k vám poslal!"
Toto je meno moje naveky a názov môj z pokolenia
na pokolenie." (Východ 3, 13— 15).
1. Kniha „Východ" je druhou knihou z piatich kníh Moj
žiša.
2 . Mojžiš dostane poslanie oznámiť Izraelitom, že Boh
zakročí v ich prospech. Pni tejto príležitosti Boh zjaví svoje
vlastné meno, totiž meno, pod ktorým má byť známy ako
Boh Izraela. Toto meno je „Jahve", hebrejské slovo, ktoré
znamená „Je". „On je", teda aj „Ten, ktorý naozaj je". Prá
ve tým sa líši od neskutočných bohov, ktorí nie sú. Meno
Boh sa v hebrejčine uvádza ako E1 alebo Elohim. Meno
Jahve z veľkej úcty nahradzovali hebrejským slovom Adonai — Pán. Plné meno Boha, ako ho užívajú najmä proroci,
je Jahve Sabaot tu označuje všetky pozemské a nebeské by
tosti a sily, ktoré Boh stvoril, ktoré riadi a ktoré mu pod
liehajú a slúžia. Teda Jahve Sabaot značí Jahve Vševládny,
(staršie preklady udávali — Pán zástupov), po grécky P&ntokrator.

Mojžišova modlitba
Potom vtrhli Amalekiti a pri Rafidim napadli Iz
raelitov. Vtedy Mojžiš povedal Jozuemu: „Vyber
nám mužov a odober sa bojovať s Amalekitmi! Ja
sám budem stáť na končiari vrchu s palicou Božou
vo svojej ruke." A Jozue urobil tak, ako mu naložil
Mojžiš a dal sa do boja s Amalekitmi. Mojžiš, Áron
a Hur vystúpili na končiar vrchu. A stalo sa, že
kým Mojžiš mal zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len
čo spustil ruky, zasa víťazili Amalekiti. Avšak Moj
žišove ruky sa unavili; tu vzali kameň a podložili
mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur podopierali
DOBRÝ PÄPEŽ
Pred 20 rokmi ako blesk preletela
svetom smutná správa, že dobrý nápež — tak ho jednoducho nazývali
— zomrel. lán XXIII., vlastným me
nom Angelo Giuseppe Roncalli, zo
mrel 3. júna 1963. Hoci prichádzali
správy niekoľko dní prediým, že je
vážne chorý, predsa to bolo ťažko
uveriteľné, veď iba pred pár týždňa
mi podpísal slávnostne — akoby svoj
testament — za prítomnosti talian
skej televíznej kamery vo svojej1kniž
nici encykliku Pokoj na zemi. Adre
soval ju vše'kým ľuďom dobrej vôle.
Bohaté skúsenosti, ktoré získal
jednak v diplomatických službách
i medzi prostým ľudom, bohato uplat
ňoval a zúrokoval za ten krátky, ani
nis celkom päťročný pontifikát. Tak
ako predchádzajúce roky, aj obdobie
pontifkátu bolo poznačené húžev
natou prácou. Za tento čas uverej

jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany.
Takto zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do
západu slnka. Jozue porazil takto Amalekitov a ich
bojovníkov ostrím meča.
Pán potom prikázal Mojžišovi: „Zapíš to na pa
miatku do knihy" (Východ, 17, 8— 14).
1. Jozue — to neskorší Mojžišov nástupca.
2. Spomínaná kniha je „päťknižie" Mojžiša. Isteže už aj
pred Mojžišom Izraeliti zapisovali pamätné udalosti, teraz
však Mojžiš dostáva na to výslovný príkaz od Pána. Moj:
žiiš takto má vštepiť všetkým nám do pamäti túto udalosť
o sile modlitby a o vytrvalosti v modlitbe. Pán príde na po
moc, keď budeme prosiť o pomoc podobne, ako to robil
Mojžiš v tomto boji.

Každý, ktorý naň pozrie, ostane nažive.
Od vrchu Hor tiahli ďalej smerom k Červené
mu moru, aby obišli zem Edomčanov. Cestou bol
ľud netrpezlivý. I šomral ľud proti Bohu a proti
Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta, žeby
sme pomreli na púšti? Niet chleba, niet vody,
a tento biedny pokrm sa nám už hnusí!" Zato Pán
poslal na ľudí jedovaté hady. Ony hrýzli ľud a z
Izraelitov mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k
Mojžišovi a povedal: „Zhrešili sme, keď sme šom
rali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána,
aby od nás odňal hadov!" A Mojžiš prosil za ľud.
Tu riekol Pán Mojžišovi: „Urob medeného hada
a preves ho na žrď! Potom každý, ktorý naň po
zrie, ostane nažive“.
Spravil teda Mojžiš medeného hada a prevesil
ho na žrď. A keď niekoho hady uhryzli, a ten po
zrel na medeného hada, ostal pri živote. (Nm. 21,
4— 9).
1. Z Knihy Čísiel (4. kniiha Mojžišova).
Ozdravovaoia sila a moc neplynula priamo z pohľadu
na medeného hada. K tomu bol potrebný prejav viery a dô
very v Boha (Mud. 16, 5). Teda nie medený had, ale Pán
uzdravoval. Medený had je predobrazom Ježiša Krista.
2.

nil osem encyklík. V nich vylieval
svoju bohatú dušu pred svetom, v
nich dával najavo svoju líniu, v kto
rej nikdy nechýbala láska k človeku
a porozumenie pre jeho každodenné
potreby.
A{ po odstupe dvoch desaťročí si
s láskou spomíname na jeho posta
vu, ako na takého kormidelníka, kto
rý nenechával stranou nepovšimnu
té otázky kladené súbežným životom,
ale ž'vo reagoval na ne. Nabádal
k spolupráci aj s nositeľmi takých
filozofických smerov, ktoré sú odliš
né. Sú problémy, úseky života, kde
styky a spo’upráca sú nielen mož
né. ale ai nutné. Svoje myšlienky dá
val do perspektívy s tým, že sú reali
zovateľné iba cez človeka. Iba tak,
ak jeho myšlienky budú mať nosi
teľov, ak kresťania prijmú na seba
úlohu a prácu, ktorá sa skrýva za
tými ideami, ktoré on reprezentoval
a uskutočňoval celým životom.

Čerstvé kvety pred jeho sarkofá
gom pDd veľchrámom sv. Petra v Rí
me ai po dvoch desaťročiach sved
čia o živej pamiatke a veľkej úcte
všetkých ľudí dobrej vôle v srdciach
tých, ktorí tam prichádzajú.
Jeho veľkú lásku voči ľuďom va
ri najlepšie vystihujú posledné slo
vá encykliky Pokoj na zemi: „On —
Knieža pokoja — nech sám odstráni
z ľudských sŕdc všetko, čo by mohlo
ohroziť mier; on nech urobí všet
kých svedkami pravdy, spravodli
vosti a bratskej lásky! Nech osvieti
svojím svetlom mysle tých, čo stoja
na čele národov, aby popri primeraSfain blahobyte zabezpečili svojim
občanom <aj vznešený dar pokoja.“
Táto spomienka na veľkého pápeže pri 20. výročí jeho smrti nech Je
našou úprimnou kytičkou vďačnosti.
Štefan V á r k ô z i
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