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Liturgika — poznaj svoj obrad
Príprava k sv. prijímaniu — 2

Po Prosebnej ekténii k sv. prijímaniu nás ešte pripravuje mod
litba Pána — Otče náš, — ktorá nasleduje. Otče náš sa volá mod
litbou Pána preto, že ju apoštolov naučil sám Pán Ježiš Kristus 
a povedal, aby sa ju modlili. Modlitbu Otče náš majú všetky litur
gie, a to pred sv. prijímaním, ako modlitbu, ktorá pripravuje na 
sv. prijímanie. Kedy bola táto modlitba pojatá do Služby Božej, 
presne označiť nevieme. Avšak už o nej hovorí sv. Cyril Jeruza
lemský (+ 386) a  na Západe sv. Augustín ( t  430).

V našom obrade pred modtlibou Otče náš kňaz vyhlasuje: 
„I spodobí nas Vladyko . . .  A učiň nás hodnými, Vládca, s dôve
rou, bez obáv z odsúdenia, vzývať ťa nebeského Boha Otca a ho
voriť“. Na to veriaci spievajú: Otče náš.

Zastavme sa trošku nad týmto momentom. Vyhlásenie kňaza 
ukazuje na sviatočnosť chvíle, ktorá prichádza. Sviatočná chvífa 
preto, lebo prichádza modlitba, ktorú nám dal sám náš Pán Ježiš 
Kristus. Sviatočná aj preto, že tu oslovujeme Boha „Otcom“, ho- 

{Pokračovanie na 5. str.)

„I JEDLI VŠETCI A NASÝTILI SA“ 
(Mt. 14, 20)

Vedieť sa obrátiť o pomoc na Bo
ha, najmä v ťažkých chvíľach života, 
je najväčším šťastím veriaceho člo
veka. Už starozákonný prorok Jere- 
miáš zapísal toto múdre poučenie, 
ktoré povedal Pán: „Požehnaný je 
muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bu
de nádejou jeho. Je ako strom, zasa. 
dený pri vode, vystiera si korene k 
potoku, nezbadá, keď prichádza ho
rúčosť, lístie mu ostáva zelené. V su
chom roku nemá starosti a neprestáva 
rodiť ovocie“ (17, 7—8).

Ako sa oplatí skladať svoju nádej 
v Boha, poučuje nás čítanie zo sv. 
evanujelia na 8. nedeľu po Zoslaní 
Sv. Ducha. Pri jednej príležitosti učil 
Spasiteľ veľmi dlho. Zástupy čo ho 
počúvali, ani nezbadali, že sa zveče- 
rilo. Keďže to bolo na osamelom 
mieste, apoštoli upozornili Spasiteľa, 
aby rozpustil ľud, aby si odišli nakú
piť pokrm. Apoštoli videli okolo seba 
hladné zástupy, ba aj sami už muse
li byť hodne vyčerpaní. Ba čo viac, 
chceli zástupy ľudu poslať preč, aby 
šli hľadať nejaký prkom po okolitých 
dedinách. Apoštoli videli len päť 
chlebov a dve ryby, a v beznádej
nosti volali: „Ale čo je to pre toľ
kých“ (Jn 6, 9).

Keď Spasiteľ „kázal zástupom po- 
usádzať sa na t r á v u .. .“ (Mt 14, 19), 
zástupy to naozaj urobili. Tým, že 
posadali, dali najavo, že celú svoju 
dôveru v ,nehn vložili. A nesklamali 
sa, pretože vedeli, že Ježiš nikdy ne
prepustil svoj'ch poslucháčov na
prázdno, že všade pomáha, potešuje, 
uzdravuje i kriesi mŕtvych. Naozaj 
Spasiteľ „lámal a dával chleby uče
níkom, učeníci zasa zástupom. I jed
li všetci a nasýtili s a . . .  Tých však, 
čo jedli, bolo okolo päťtisíc mužov, 
okrem žien a detí“ (Mt 14, 19—21).

Ak počúvame z evanjelia túto uda
losť o zázračnom nasýtení zástupov 
a zázračnom rozmnožení chleba, v 
dobe, keď v našich krajoch začína
me z polí zbierať obilie, často i na 
nás prídu myšlienky: či bude dosta
tok síl a dobrého počasia, aby sme 
ho bez strát pozb:erali? Či bude do. 
statok chleba na našom stole?

V starých čítankách bola zazname
naná stará legenda o tom, ako Boh 
chcel pomôcť človeku, k'orý sa živil 
z lovu a preto často hladoval. Nasy
pal mu z neba pšenicu. Ale prv než 
človek mohol pochopiť Boží dar, vr
hol sa na neho diabol. Zúrivo rozo
mlel zrno medzi kameňmi, a čo ne- 
rozdrvil, zahrabal do zeme a všetka 

(Pokračovanie na 5. str.)



V Z Ä P A S E  z a  c h l i e b  a  m i e r
Júl je  m esiac, k torý  m á m noho podôb. V laky a  autobusy odvážajú zástupy dovolenkárov, ktorí 

sa  náhlia, aby po statočn e vykonanej práci p o k o c h a li  sa  v Božej prírode a  užili sln ka, vody i zdra
vého vzduchu. Deti, k to ré  si nedávno prin iesli š k o ls k é  vysvedčenia, náhlia sa  za svojimi radován
kam i. M nohé do p ion ierskych  táborov, k d e  pod  starostlivým  dozorom  vedúcich strávia bezstarostné  
dni a  týždne. Iné sa  ponáhľajú  z m esta na v id iek , k  starým  rodičom , aby sa s nimi potešili, čo-to po
m ohli, aby videli a j ten  druhý život, n ielen  ten  m estský.

Júl má naozaj m noho podôb, a le  táto prázdn inová, dovo len kárska  je  preň najpríznačnejšia. Mno
hí sa ce lý  rok  tešili na dni zaslúženého voľna a  teraz je  tu už ten čas, aby zbalili batohy, ku fre, aby  
sa  vydali cestam i — n ecestam i za poznávaním  krás  Božej prírody, k torá  ich  m á nepreberné množ
stvo. Múdri sú tí, k torí voľný čas  dobre  zužitkujú, ktorí rozšíria svoje vedom osti, svoj obzor a  ne
prem árnia dni voľna len  tak  hriešne a  neuvážene.

Sú totiž a j tak í, k torí e š te  stá le  n eved ia  správn e hospodáriť s časom . Ani s tým pracovným , ani 
s tým dovolenkovým . Sú tak í, čo  si ce lý  rok  od k la d a jú  na dovolenku , čo  sa  tešia  kam  pôjdu a  ako  
pôjdu, a  k e ď  už príde ten  čas , všetko pokazia . Ešte sú iba na dom ácej stanici, a  už sa  vadia, do
hadujú, spom ínajú to, čo  zabudli, nam iesto toho, aby sa  už teraz usilovali odhodiť všetku nervozitu, 
mrzutosť a  naladiť sa  na dovolenkovú  nôtu.

Kým však jedni budú oddychovať a užívať radosti prázdnin a  dovolen iek , naši poľnohospodári 
budú zvádzať veľký  zápas pri zbere obilnín, pri žatve. V júli je  už v našich  k ra joch  žatva v plnom  
prúde. Ani tohtoročný júl n ie je  výnimkou. S am ozrejm e, že najskôr sa  začína v nižšie položených  
oblastiach , z ktorých  sa  potom  postupne sťahuje vyššie. Aj v tohtoročnej žatve platí zásada prísnej 
hospodárnosti, aby doslova  ani zrnko nevyšlo nazm ar. Aby sa  táto zásada realizovala  to záleží na 
každom  z nás, ktorí sa  budem e na žatve zúčastňovať. P oľnohospodári pripravili kvalitne zem pod  
zrno, zasiali kvalitn é osivo, Pán Boh požehn al a  teraz už len  na nás záleží, aby sm e výsledky toľ
ký ch  nám ah dostali bez strát do  sýpok.

Žatva, to je  v eľká  ú loha, k torá  si vyžaduje n ielen  kvalitn é stroje, a le  a j mnoho párov pracovi
tých  rúk. A tu je  príležitosť pre m nohých form ou brigádn ickej výpom oci podieľať sa na splnení tej
to v eľkej ch lebov ej úlohy. V äčšine z nás je  p ráca  k o lo  dorában ia  ch leba  vlastná, veď väčšina z nás 
pochádza  z poľn ohospodárskych  rodín, k d e  sa  lá s k a  k  zem i ž iv iteľke d ed ila  z pokolen ia  na p o k o le 
nie.

V sm ern iciach  k  siedm em u päťročném u plánu  sm e si vytýčili sm elú úlohu: dosiahnuť seb estač
nosť vo výrobe obilnín. Úloha je  to sm elá , a le  realizovateľn á . Najmä v takom  prípade, ak  si naozaj 
každý, ktorý  pracu je v poľnohospodárstve urobí predsavzatie, že bude pracovať tak , aby prispel k  jej 
realizovaniu statočnou, svedom itou prácou, takou , a k e j  nás učili naši otcovia. Tí nedbali na nám a
hu, nerátali čas, vstávali e š te  pred  východom  s ln ka  a  pracovali, kým  im sily stačili.

V žatevnom  období treba  dávať zvýšený pozor na nebezpečenstvo výskytu požiarov. Tie už do
káza li doslova zhltnúť c e lé  lány obilia. N eraz k  nim dochádza  pre m ladícku neopatrnosť, neraz je  
to nepozornosť pri fa jčen í, a le  veľa požiarov v ed ia  zapríčiniť a j deti, k eď  sú bez dozoru a  hrajú sa  
so zápalkam i. Poučujm e ich, hovorievajm e im, že naozaj z m alej iskry veľký  oheň  býva, dbajm e o to, 
aby nedostali do  rúk zápalky , k to ré  vedia byt príčinou veľkých  nešťastí.

Júl má teda  v iacero  podôb  a  iste n ajdôlež itejš ia  je  tá, o k to re j sm e si práve hovorili a je  ňou 
žatva. P oľnohospodári si zodpovedne uvedomujú, že na výsledky  ich  práce čaka jú  všetci a  preto sa 
snažia o čo  n a jlep šie  vykonan ie všetkých  prác, k to ré  voňajú novým chlebom .

Robia to vo vedom í, že statočn á práca  je  a j veľkým  príspevkom  k  súčasném u m ierovém u úsiliu, 
ktorého  výrazom  bolo  i júnové p ražské  Svetové zhrom ažden ie za m ier, proti jadrovej vojne, ktoré  
vyslovilo v m ene m iliónov ľudí dobrej vô le ÄNO mieru a  NIE vojne. Bolo to im pozantné zhrom ažde
nie ľudí rozličných  názorov, stavov a  príslušnosti. V šetkých však spá ja la  jed iná reč, ktorou je  va
rovné volan ie proti pokračujúcem u horúčkovitém u zbrojeniu, proti nebezpečenstvu  nukleárnej voj
ny, za m ier, za odstránen ie m edzinárodného napätia, za jasnú, bezm račnú oblohu nad našou p la
nétou. V tom to túžobnom  volaní po m ieri zneli a j naše hlasy, k to ré  tam za nás povedali naši zá
stupcovia, k eď  aj v m ene nášho Pána zaklín ali tých, čo  sú im zverené osudy sveta, aby nesiahali 
po m eči, ktorý  by v tom to prípade znam enal n u kleárn e inferno.

V prejavoch  jednotlivých účastníkov i v dokum entoch , k to ré  boli prijaté na záver, zaznieva  
strach a  obavy o budúcnosť ľudstva, a k  by sa  ten to  nepriaznivý vývoj nepodarilo  obrátiť iným sm e
rom. Co by č a k a lo  svet? Co by ča k a lo  m alé deti, k to ré  nem ajú ani tušen ie o z lobe vojny a  bezsta
rostne si žijú svoje p oko jn é  m ierové detstvo? Co by ča k a lo  starčekov  a  starenky , ktorý po ce lý  svoj 
život statočn e pracovali a  teraz chcú  ešte  vidieť, a k o  rastú ich vnukovia a  vnučky, k eby  sa  rozpú
tala  strašná vojría?

Ešte sa  nájdu takí, čo  hovoria, že oni sú iba nepatrným i ľuďmi a  že oni nedokážu sam i zvrátiť 
beh  dejín . Sú tak í, čo  si e š te  a j dnes m yslia, že  zápas za zachovan ie svetového mieru je  iba vecou  
politikov. Dnes už však jasn e vidím e, že m ier je  záležitosťou doslova všetkých. Práve m ohutné m ie
rové m asy ľudstva, so svojim i protestným i pochodm i, so svojim i rezolúciam i a požiadavkam i, sú tou 
veľkou, mohutnou silou, k torá  sa  postavila  do ces ty  tým, čo  by neváhali uvrhnúť svet do  p ek la  no
vej vojny. Stojm e pevne v týchto radoch  a  svojou statočnou prácou podporm e tento veľký  zápas m ie
rum ilovného ľudstva. ■ (Om)



Všetky ruky su potrebné!
Ie tu dlho očakávaný čas žatvy. Dozrelo obilie, dozrela 

statočná práca naši eh rúčich, fortieľnych poľnohospodá
rov. Najmä v južnejšie položených oblastiach je v tomto 
mesiaci žatva už na plné obrátky. Potom sa poistupne sťa
huje vyššie a vyššie. Žatva, to je namáhavá, ale aj radost
ná práca! Radostná preto, že z obilných zrniek, ktoré sa 
sypú z kombajnov na plno naložené vlečky, bude chlieb. 
Nový, voňavý chlieb.

Chlieb ja čarovné slovo! Vieme si vlastne predstaviť ži. 
íot bez chleba nášho každodenného? Naozaj denne ho po
žívame, denne ho máme na naš'ch sto'och. Ale azda nie 
vždy si dosť dobre uvedomujeme, koľko dá námahy, koľko 
starostlivosti treba na jeho dorábanie.

Pri žatve je dôležité dodržať termíny, aby obilie ne
prezrelo, navysypalo sa. Často nemožno s prácou odkladať 
•a naraz dozrieva obilie na viacerých lánoch. Vtedy sú tre
ba naozaj všetky ruiky, aby pomohli zobrať požehnanú úro. 
du, aby doslova ami zrnko nevyšlo nazmar.

A j v t o h t o r o č n e j  žatve majme na mysli tieto skutočnosti 
a ochotne pomôžme. Stovky, tiisícky brigádnikov budú po
trebné, aby sa požehnané plody zeme a práce ľudských 
rú k  dostali čo najskôr a bez strát /do 'sýpok, (of)

Paralely verejnej mienky
(Pokračovanie)

O tom, že sa v diskusii na kongrese prejavila jednomy
seľná vôľa skoncovať s politikou násilia, pápež hovorí: 
„Som si istý, že vyjadrujem túžbu mužov a žien našich 
čias“ a pýta sa: „Ktorá politická strana by sa opavážila 
nevziať do svojho programu aj snahu o pokoj?“

Vo výzve kongresu sa vyjadruje presvedčenie, že medzi 
štátmi niet takých sporov, ktoré by nemohli byť riešené 
rokovaním. Toto isté presvedčenie sa vyjadruje aj v ďal
šom bode.

Pápež tomuto presvedčeniu o možnosti riešenia všetkých 
sporov medzi štátmi dialógom — rokovaním venuje celú 
kapitolu: „Dialóg v prospech mieru je možný,“ keď hovorí, 
že aj napriek pochybnostiam n'ektarých ľudí, čo sa pýtajú, 
či má mierový dialóg vôbec nejaký zmysel, „je dialóg mož
ný, nie ¡3 viac utópiou . . . “ „Každý človek či je už veriaci 
alebo nie, musí si zachovať dostatočný priestor pre dô
veru voči často už vyhraneným názorom svojho blížneho 
a nesmie sa vzdať nádeje v  dobrotu, právo a spravodli
vosť svojho partnera, aby nepretrhol natrvalo možnosti 
pokračovať v dialógu. Nesm'e sa dať znechutiť skutočný
mi alebo zdanlivými neúspechmi.“

Kongresový dokument súri: „}e najvyšší čas rokovať, je 
najvyšší čas sa dohodnúť. Pápež hovorí: „Nad všetkými 
týmito snahami je však nutnosť dialógu, k ’orá človeka 
vadie, aby všade, kde je pokoj ohrozený, alebo už aj zni
čený, či je to už v rodinách, spoločnosti, medzi štátmi či 
medzi blokmi štátov, začal sa dialóg, vyznačujúci sa tr
pezlivosťou . . .  Aj skúsenosti z minulosti svedčia v pro
spech významu dialógu.“

A ďa’ej v kapitole: „Dialóg v prospech mieru je dôle
žitý,“ Svätý Otec hovorf: „Či netreba všetko podniknúť, aby 
sa vojnám zabránilo aj tzv. ohraničeným vojnám. . .  No 
dnes, keď sa aj vojny s konvenčnými zbraňami vedú s ne
slýchanou krutosťou a vie sa už aj o tom, aké dramatic
ké následky by mala vojna s jadrovými zbraňami, je na
liehavosť zamedziť vojne aj akejkoľvek vyhrážanie sa voj
nou tým nutnejšia. A tak je dialóg, ako nástroj’ na hľa
danie porozumenia tým dôležitejší.“

Kongres národov sa obracia k vládam, aby začali roko
vania. Toto pápež robí hneď na začiatku svojho prejavu 
a ku jeho koncu sa k n m podrobnejšie prihovára: „Ohra- 
ciam sa predovšetkým na vás, ktorí vediete národy a štá
ty! Zasaďte sa, aby váš národ poznal naozajstný silný so
ciálny pokoj, buďte si vedomí, že opravdivý dialóg nepod- 
kopáva obecné b'aho, ale naopka, podporuje ho.“

„Svoju výzvu adresujem aj vám, diplomati, veď vaša 
úloha je hlavne v tom,’ aby ste urovnávali všetky sparné 
otázky a pomocou dialógu a rokovania ich riešili, zabra
ňujúc tak použitiu zbraní.“

„A znovu by som chcel vyjadriť svoju dôveru vám, me
dzinárodné organizácie . . .  Váš pôvod, vaša charta a z nej 
plynúci mandát vás určujú, aby ste aj naďalej boli vo vy

nikajúcej miere miestom a nástrojom pre opravdivý mie
rový dialóg.“ Tu mysli Svätý Otec najmä na Organizáciu 
spojených národov. Túto myšlienku tlmočí konštatovanie 
a výzva, ktorá sa obracia priamo na Organizáciu spoje
ných národov.

Ale pápež má na mysli aj hromadné oznamovacie pro
striedky. Obracia sa na ne a žiada ich, aby správne orien
tovali verejnú mienku, lebo: „Tá môže vojnové chúťky ha
movať, ale naopak, aj ich vystupňovať do zaslepenia.“ 
Preto: „Vás, čo zaplňujete relácie v rozhlase, televízii
i v tlači, chcel by som povzbudzovať, aby ste k tejto svo
jej práci pristupovali vždy s objektivitou a vo vedomí ob
rovskej zodpovednosti.“

Výzva delegátov Kongresu národov za mier sľubuje, že 
národy urobia všetko, aby zvíťazila myšlienka rokovan’a. 
Sľub každého čestného človeka zaväzuje. Tak tu chceme 
priipomemúť všetkým, ktorí na viedenský kongres vyslali 
svojich delegátov, aby svoj sľub dodržali. Hľa hlava našej 
cirkvi jasne hovorí, čo majú robiť v záujme dialógu vedú
ci národov, štátov, spoločenských organizácií, aj samotnej 
OSN. Sľub, ktorý bol nložený do tohto dôležitého doku
mentu pred 20 rokmi, v priebehu 23 rokov sa nesmie vy
pariť, zabudnúť, ale vzhľadom na vzrast nebezpečenstva 
vojny od tých č !as sa musí zcstonásobniť a  najmä stoj čo 
stoj splniť na všetkých úsekoch nášho spoločenkého ži
vota.

Podmienka poko jného ovzdušia pri vedení rokovaní a dia
lógov je, aby boli zastavené všetky súčasné krviprelieva
nia tak, ako oni boli počas viedenského kongresu na Kó
rei, vo Vie'name, v Laose, Kambodži a Malajzsku, a ako 
sa aj dnes vedú na viacerých kontinentoch sveta; v Latin
skej Amerike v Salvadnra, v Äzii medzi Iránom a Irakom, 
v južnej Afrike (Namíbiij a  na Blízkom a Strednom vý
chode: Izrael, Libanon, Jordánsko. Je na čase, aby v tých. 
to ohniskách nebezpečných pre vzplanutie svetového po
žiaru Rada bezpečnosti Spojených národov s porozume
ním zainteresovaných a ich .patrónov“, tieto požiare čím 
skôr udusila, aby dialóg tak mocne odporúčaný Svätým 
Otcom mohol [prebiehať v ovzduší priateľstva a vzájomnej 
dôvery.

Výzva Kongresu národov vo Viedni opätovne vyjadruje 
nádej, že všetci ľudia dobrej vôle budú podporovať požia
davku rokovať.

Svätý Otec v závere svojho novoročného mierového pre. 
javu sa obracia na všetkých ľudí, ale osobitne „napomí
nam vás, kresťania, zúčastňujte sa na tomto mierovom dia
lógu vo vedomí celej zodpovednosti za osudy ľudstva, veď 
láska Kristova nás vyzýva, aby sme sa na tomto poli p'ne 
angažovali, vytrvali a nádej, ktorú nám viera umožňuje 
a káže, aby sme vždy, keď je. potrebné zachovali.“

Výzva viedenského kongresu deklaruje právo všetkých 
národov na sebaurčenie a voľbu ich spôsobu života. Kon
gres protestuje proti každej rasovej diskriminácii a proti 
zotrvávaniu cudzích vôjsk a zbraní na cudzom teritóriu 
štátov.

Táto stať má vysoko humanitný charakter, veď či už ide 
o otázku slobody, akou disponuje každá krajina vo veciach 
svojej spoločenskej štruktúry a  zriadenia, o používania 
všekých práv ľudskej dôstojnosti a slobody, či o to, aby 
sa ľudia nedelili medzi sebou podľa rasy, národnosti, ná
boženstva, politického a  spoločenského názoru, aiebo o to, 

. aby každý obyvateľ našej zeme sa cítil bezpečným so svo
jím životom a zdravím, necítil sa ohrozeným a nežil v stá
lom strachu pred hroziacim nebezpečenstvom živo'a; 
všetky tieo otázky spadajú do humanitných práv človeka. 
A tu sa musí dbať na to, aby sme v ľuďoch videli ľudí, 
deti Božie, a nie katolíkov, luternáov a ateistov, ž:dov, či 
árijcov, podľa Pavla apoštola: „Židov a Grákov“, komunis. 
tov a nekounumisitov, príslušníkov tej, či onej strany, tej 
či onej spoločenskej organizácie, človek človeku nemá 
byť vlkom bez ohľadu na to, akej pleti je, akou rečou ho
vorí, čo verí, čo vyznáva. Je človekom a  to nielen „znie 
hrdo“ iale to je taký šľachtický titul, ktorý musí byť kaž
dým rešpektovaný. „Noblesse oblige“ príslušnosť k ľud
skému plemenu zaväzuje každého, aby si ctil a rašpekto. 
val každého svojho blížneho. Nič prostejšieho, ale aj samo- 
zrejmejšieho nemohol Kr stus povedať a k o  „miluj blížne
ho ako seba samého“ a nik nepovedal o ľudskej dôstoj

n o sti vyššie hodnotenie ako náš najjednoduchší katechiz
mus: „Náš blížny je každý človek, či priateľ či nepriateľ.“ 
Preto zasahovať do vnútorného zriaden'a jednej, alebo 
druhej krajiny, prenasledovať niekoho pre jeho rasový, 
národnostný či náboženský pôvod a rozmiestňovať zbrane



hromadného ničenia na území cudzieho štátu napriek hro
madnému protestu obyvateľstva dotyčnej krajiny, je čin 
proti ľudskosti, čin antihumánny.

O týchto otázkach pojednáva pápežský novoročný vý
klad hesla Dialóg v prospech mieru je nutnosťou našich 
čias v časti: Vlastnosti opravdivého dialógu, ktorý začína 
hlavným princípom, že ’dialóg je ústredným a nevyhnut
ným prvkom v atickom myslení človeka. Má tieto vlast
nosti:

„Zásadne vychádza z hľadania pravdy dobra a  spravod
livosti pre každého. človeka, pre každú skupinu a každú 
spoločnosť, či je to strana, s ktorou sa niekto solidarizuje, 
alebo na takzvanej opačnej strane.“

„Dialóg vyžaduje na prvom m* ešte otvorenosť a ochotu 
vypočuť svedomite stanovisko druhého . . .  Veď ako možno 
nastoliť trvalý mier, keď si žiadna zo zúčastnených strán  
nedá ani námahu, aby si všimla životné okolnosti druhej 
strany?“

„Dialóg predpokladá, aby si každá zo strán bola vedo
má, že každý má právo na svoje osobitnosti, ktoré treba 
chápať. A vôbec nechcem povedať, že toho druhého stačí 
pokladať iba za predmet a naopak treba ho brať ako jed
najúcu oswbu — subjekt, ktorý má tiež rozum, slobodu 
a  zodpovednosť.“

„Dialóg je tiež hľadaním toho, čo je ľudom vždy spoloč. 
né a to aj v napnutiach, protirečeniach a konfliktoch. . .  
Vari nevidíme, že gú všetky národy zeme závislé hospo
dársky, politicky a kultúrne jeden na druhom?“

„A knnofine opravdivý 'dialóg je hľadaním dobra miero
vými prostriedkami.“

Pokiaľ ide o nebezipeíené zbrane ohrozujúce celé ľud
stvo, tu pápež cs'kom otvorene hovorí: „Už v júni minu
lého roku som pred OSN vyzýval všetkých, aby si silne 
pred seba vzali postupné zmierňovanie pretekania v zbro
jení a  nedávno v mojom mene odovzdali učenci Akadémie 
vied posolstvo nukleárnym mocnostiam. Rozvoj o blaho
byt sa podriaďuje bezpečnosti a  vedu s technikou degra
duje súčasné ľudstvo za slúžku vojny.

Nestačí len pranierovať preteky v zbrojení. Je oveľa dô_ 
ležitejš e hľadať spravodlivejší medzinárodný poriadok.“ 

Eštj treba spomenúť, ako viedenský Kongres náradov 
odmietol tvrdenie, že pretekmi v zbrojení je možné posil
niť bezpečnosť Štátov, naopak, že ním rastie ohrozenie 
všetkých š'átov malých i veľkých.

Tu pápež cituje svojho predchodcu Pavla VI., že pravý 
objektívny, čestný d'alóg vylučuje súperenie, klamanie 
a zradu. A tak proti mienke, že bezpečnosť štátov sa posil
ňuje zbrojením, pápež hlása nutnosť, aby sa takýto dialóg 
viedol na medzinárodnej úrovni. Kde chýba, treba ho za
čať, kde je dengľavý, treba všetko urobiť na jeho posilne. 
nie. Dialóg medzi národmi musí máť za základ presvedče
nie, že dobro vlastného národa neslobodno získavať na 
úkor dobra druhého. Veď všetci majú tie isté práva.“

A napokon viedenská výzva sa končí tým, „že vojnu ne
návidia všetky národy a v moci národov je vrátiť ľuďom 
dôveru v pokojné zajtrajšky.“

A Svätý Otec nás na konci svojho novoročného posol
stva v záujme dialógu vyzýva k „pokániu a modlitbe, lebo 
hlavná prekážka pri uskutočňovaní spravodlivosti a mieru 
je v srdci človeka a v hriechu“ a zdôrazňuje, že „všetci 
kresťania majú byť pokornými pastiermi toho pokoja, kto. 
rý Boh zveril ľudstvu ma Vian®ce.“ Kronikár

K Milostivému roku -  roku pokánia
KAjOCNICA

Po cslej Galilei leteli zvesti o Ježišovi, o jeho náuke 
a zázrakoch, ktoré robil, preto zo všetkých strán hrnul sa 
ľud, aby ho uvidel a počul.

V bráne jedného domu mestečka Magdaly stála mladá 
žena. Bola bohatá a pekná. Pozerala sa, ako ulicou idú 
skupinky ľudí, ponáhľajú sa v ústrety Kristovi, pretože sa 
rozšírila správa, že prichádza do Magdaly. Ani sa nesipa- 
mätala, ako sa aj ona ocitla uprostred množstva ľudí, kto
rí aj ju niesli so sebou.

Za mestečkom, na chlmci uvidela množstvo ľudu. Pume. 
dzi nich sa tlač ia bližšie k vyvýšenému miestu, kde stál 
Ježiš. Zastala, lebo Ježiš začal kázať. Videla ho. Počula 
každé jeho slovo. Zdalo sa jej, že pozrel sa v jej stranu, 
keď povedal:

„Blažení čfcitého srdca, lebo oni budú vidieť Ba>ha!“

Stála ešte dlho, pozerala sa na Neho, avšak z jeho slov 
viac už si neuvedomovala. V jej hlaive hučali len slová: 
„Blažení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha!“

Svoju dlhú reč Ježiš skončil. A ona stála bezradná. Ľud 
sa rozchádzal, aby si odpočinul a ona nevedela, kam Isť. 
Bezradnosť sa  javila v jej očiach a v jej pohyboch. Pri
stúpil k nej junák:

— Veď si poiču’a, že Ježiš je poslaný nie k spravodli
vým, ale k hriešnikom. Počula si, že hľadá stratené oveč
ky a keď ich nájde, raduje sa. Prečo si taká nerozhodná? 
Iď k Nemu a nájdeš odpustenie, pokoj a  spásu!

Junák odišiel. Vidieť, že sa ponáhľal. Žena sa za nim 
pozerala.

— To je najmladší z Jeho učeníkov, — len tak pre seba 
hlasité myslel akýsi človek, ktorý stál opodiaľ.

Neznáma žena sa ponáhľala domov . . .
—  o  —

Neznáma žena bo!a bohatá a  krásna. Avšak nazývali ju 
verejnou hriešnicou. Veľa ľudí sa jej stránilo. Keď sa vráti, 
la domov, celý deň rozmýšľala nad slovami Ježiša Krista. 
Je si istá, že Ježiš sa pozrel na ňu, keď hovoril tie slová, 
len na ňu, lebo jeho pohľad ňou otriasol, jej dušou. V jej 
duši nastala ľúitosť a veľké rozhodnutie.

Do domu niekto vošiel.
— >Farizej Šimon pozval Ježiša do svojho domu .ako hos

ť a . . .  — povedal.
—  o  —

Farizej Šimon patril k tým, ktorí Ježiša neuznávali za 
Mesiáša, avšak napriek tomu rád s ním rozprával, lebo 
ho chcel poznať bližšie. Pa kázni farizej povolal Jež ša 
k sebe na obed. Ježiš poizvanie prijal a  vošiel da domu 
Šimonovho. Avšak farizej prijal Ježiša bez patričnej úcty, 
ako to bolo zvykom v tomto kraji. Nepodal mu ani vodu, 
aby si osviežil nohy, neprivStal ho ani bozkom, ani ho ne- 
pokropl voňavým olejom. Farizej Šimon nedodržal oby
čaj svojej krajiny a tým prezradil, že Ježiš v jeho dome 
nia je milým hosťom, a že ho oozval, mal k tomu svoje 
úmysly. Napriek tomu Ježiš vošiel do izby ako obyčajný 
hosť a podľa vtedajšieho zvyku uložil sa na pohovku. Oko. 
lo stala boli pohovky, na ktoré sa hostia uložili, takže sa 
hlava priklonila k stolu a bosé nohy vyčnievali von.

Tu vošla do domu žena, „známa v meste ako hriešnica, 
priniesla alabastrovú nádobu masti, stala si vzadu pri Je
žišových nohách, slzami mu začala máčať nohy a utierala 
ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala mu nohy a natierala 
ich masťou.“

Keď to videl fairizej Šimon, usmial sa a pomyslel si:
„Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to 

žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica“.
— Š'mon, mám ti niečo povedať, — náhle sa ozval Ježiš.
— Učiteľ, povedz! — odpovedal farizej.
— Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov: jeden mu bol dlžný 

päťsto denárdv, druhý päťdesiat. Keďže nemali z čoho za
platiť, obom d'l'h odpustil. Povedz, ktorý z nich ho bude 
viac milovať?

— Mys'ím, že ten, ktorému viac odpustil, — odpovedal 
Šimon.

— Správne súdiš, — riekol Ježiš, obrátil sa k žsne a vra
vel Šimonov':

— Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nedal 
si mi vody na nohy; ale tá'o svojimi slzami zmáčala mi 
nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma, 
ale táto, odkedy som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. 
Hlavu si mi olejom nepomazal; kým táto mi draihou mas. 
ťou pomazala nohy. Preto hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé 
jej hriechy, pretože veľkú lásku preukázala.

Tu sa Ježiš obrátil k žene a  povedal jej:
— Odpúšťajú sa ti hr'echy!
Vtedy ti, čo spolu stolovali, začali si hovoriť:
— Ktože je tento, že aj hriechy odpúšťa?
Tu Ježiš znovu prehovoril k žene:
— Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!

— o —
Táto kajúcnica nie je totožná s Mári au z Betánie, Lazá

rovou sestrou, ktorú spomína evanjelista Lukáš. Či táto 
kajúcnica, ktorej meno v evanjeliu n;e je uvedené, bola 
Mária Magdaléna, — nevieme. Veľa exegétov ju pokladá 
za Máriu Mafdalénu. Toho náhľadu je i cirkevná liturgia 
tak východného, ako ai západného obradu, na čo pouka
zuje to, že v deň sv. Már'e Magdalény 22. 7. čita sa evan
jelium o kajúcnici v dome farizeja Šimona. Avšak podľa 

(PokraCovanle na 16. str.)



[Dokončenie z 1. str.) 
voríme: „Otče náš“. Oslovenie „Otče náš“ pre Boha Starý zákon 
nepoznal. Ani spravodliví sa neopovážili nazvať Boha Otcom. Na
zývali ho Pánom, Sudcom. Až v Novom zákone Ježiš Kristus ká
zal nazývať Boha Nebeským Otcom, „Otče náš, ktorý si na nebe
siach“. Vďaka Kristovi, ktorý nás vykúpil a zmieril s Bohom, 
stali sme sa Božími deťmi.

Avšak prednesené slová kňaza nás tiež napomínajú: „A učiň 
nás hodnými. . .  bez obáv z o d s ú d e n i a  vzývať ťa . . . “, a to 
znamená, aby sme sa túto modlitbu modlili „bez odsúdenia“, aby 
samá táto modlitba nás neodsúdila. A to znamená, aby v našej 
duši bolo to, čo tá modlitba Otče náš od nás žiada. Tak napr. tam 
hovoríme „a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim 
vinníkom“. A čo ukazuje život: my prosíme o odpustenie našich 
hriechov, avšak my sami neodpúšťame urážky, ktoré boli urobe
né nám . . .  a tak sami sa odsudzujeme slovami tejto modlitby, 
pretože akou mierou my meriame, tou odmerajú a j nám.

My tu nebudeme rozoberať celú modlitbu Otče náš. Na toto 
tu niet miesta. Tu len poukazujeme na to, čo nám hovorí Otče 
náš v Službe Božej. V slovách „ Chlieb náš každodenný daj nám 
dnes“ prosíme, aby nám Boh dal všetko, čo je potrebné pre te
lesný život: chlieb, — a toto slovo tu znamená: stravu, nápoj, 
šaty, byt a pod. Avšák okrem tela človek má a j dušu. A práve 
svätí Otcovia ukazujú na to, že v Službe Božej v Otčenáši v slo
ve „chlieb“ sa rozumie aj pokrm duchovný, ktorým je najsvätej
šia Eucharistia, sväté prijímanie. Tak Tertulián (+ 240) hovorí: 
„Keď prosíme od Boha každodenný chlieb, prosíme ho, aby sme 
boli vždy prijímateľmi Kristovho tela a prebývali s ním nerozluč
ne“. A sv. Cyprián ( t  258) píše: „Kristus je naším chlebom, keď 
prijímame jeho telo“. A sám Ježiš Kristus hovorí: „Ja som živý 
chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude 
žiť naveky“ (Jn 6, 51). Eucharistia — sväté prijímanie — je ne
beský chlieb, ktorý nám dal Nebeský Otec, aby posilňoval naše 
'duševné sily na ceste života, aby sme dosiahli večný život. Takto 
'modlitba Otče náš nás pripravuje k sv. prijímaniu.

Po modlitbe Otče náš kňaz žehná prítomných: „Pokoj vám 
všetkým“ a potom privoláva: „Hlavy svoje pred Pánom skloňte“. 
A veriaci sklonením hláv prosia Pána, aby ich požehnal. Na tento 
úmysel tiež kňaz potichu recituje túto modlitbu:

„iPane Ježišu Kriste, Bože nás, zhliadni na nás zo svojho svä
tého Príbytku a z trónu slávy tvojho Kráľovstva. Príď a posväť 
nás. Ty na nebesiach s Otcom vládneš i tu s nami neviditeľne 
prebývaš. Ráč nám svojou všemohúcou rukou podať svoje pre
čisté Telo i presvätú Krv, a skrze nás všetkým ľuďom.“

V tejto modlitbe kňaz sa obracia k samému Ježišovi Kristovi, 
aby od neho dostal požehnanie na vyslúženie eucharistickej ve
čere. Pretože sám Kristus „obetuje a je obetovaný, prijíma a Je 
rozdávaný“, On je ten, oo rozdeľuje Sviatosti i samému kňazovi, 
a prostredníctvom kňaza i všetkým ľuďom. Hoci Kristus „na ne
besiach s Otcom vládne“, avšak súčasne „prebýva tu neviditeľ
ne s nami“. Kňaz prosí, aby Kristus „prišiel a posvätil nás,“ to 
znamená, očistil naše duše, aby sme sa stali hodnými prijať svä
té dary.

Tu kňaz podvihuje svätý chlieb nad diskosom a volá: „Voň- 
inim. Svjataja svjatym. — Vnímajme. Sväté svätým“. A veriaci 
iia to spievajú: „Jedin svjat, jedin Hospoď, Isus Christos. . .  — Ty 
jediný si svätý, ty jediný si Pán, Ježiš Kristus na slávu Boha Otca. 
Amen.“ — Uvedené slová majú už najstaršie liturgie v treťom 
storočí. Sú to slová napomenutia pre tých, ktorí chcú pristúpiť 
k sv. prijímaniu. Tieto slová upozorňujú kňaza a veriacich, že 
„sväté dary sú pre svätých“, že len svätí, čistí od hriechov môžu 
bez odsúdenia pristúpiť k sv. prijímaniu. Tak hovorí aj sv. Ján 
Zlatoústy: „Kto nie je svätý, nech nepristupuje“. Avšak, akí sme 
my svätí? Veď sme ľudia hriešni! Preto veriaci, uznávajúc svoju 
hriešnosť, odpovedajú kňazovi hymnom veľkého obsahu: „Ty je- 
'diný si svätý, ty jediný si Pán, Ježiš Kristus na slávu Boha Otca. 
Amen.“ Skutočne jedine svätý je Ježiš Kristus, a to z prírody,

(Pokračovanie z 1. str.) 
polial vodou. Nech sa to zničí a v 
zemi zhnije. Lenže Človek začal su
šiť bielu masu — cesto —' na kameni 
pod horúcim slnkom a tak upiekol 
prvý chlieb. Zahrabaná pšenica vzi
šla a  Človek sa naučil siať a žať. A 
tak diabol, ktorý chcel Boží dar zni. 
čiť. Božiemu zámeru vlastne pomo
hol.

Legenda vyjadruje myšlienku, ktorú 
vedeli naši predkovia: vieru v Božiu 
prozreteľnosť. Nikto nezničí alebo ne. 
prekazí Božie zámery. Ale ak sa s dô
verou obrátime na Boha, mnohokrát 
nám našu dôveru odplatí. Na to pa_ 
mätajme i pri tohtoročnom zbere úro
dy, v ktorej si takto každoročne pri
pomíname konkré'nu Božiu lásku a 
starostlivosť človeka.

FRANTIŠEK DANCAK

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC

5. JEŽIŠ, KTORÝ ŤA, PANNA, V NE
BI KORUNOVAL

Kráľovná všetkých svätých.
Toto výnimočné a výsostné posta

venie u Boha má žena, ktorú anjel 
nazval „milosti plnou“ a „požehna
nou medzi ženami (Lk 1, 28). Vyjad. 
rené často pekne i v našom východ
nom obrae. „Carice moja preblaha- 
ja . . . “ — „Kráľovná moja najmilosti. 
vejš’e . . . “ „Radujsja Carice, neba 
Vladyčiee . . . “ — „Raduj sa, Kráľovná, 
nebies cisárovná . . . “ a i.

O korunovaní Panny Márie nemá
me záznamy v Písme svätom, podob
ne, ako o jej nanebevzatl. Túto vieru 
svätej Cirkvi definoval pápež Fius 
XII. v Apoštolskej konšitúcii z dňa 
1. nov. 1950, v ktorej sa o. i. hovorí: 
„Preto preslávna Matka Bežia . . .  ako 
najvzácnejšiu korunu svojich výsad 
dosiahla to, že bola uchránená od 
porušenia v hrobe, aby podobne svoj
mu Synovi po víťazstve nad smrťou 
bola povýšená s telom a s dušou na 
najvyšší stupeň nebeskej slávy, kde 
žiari ako Kráľovná po pravici svojho 
Syna, nesmrteľného Kráľa vekov“ 
(zrov. Tim 1, 17).

„Kráľovská dôstojnosť Máriina vy. 
voláva obdobné poznámky“ — (po
dobne ako u článku viery o nanebe. 
vzatí Panny Márie), hovorí známy 
francúzsky mariológ René Laurentin.
— „Je to iba iný spôsob označovania 
postavenia Márie v sláve u Krista. 
Táto kráľovská dôstojnosť nerobí z 
Márie v ničom nejakú vzdialenú prin
ceznú. Jej nadzemské dokonanie ne. 
ničí v nej pokoru, chudobu, ktoré sú 
dokonca lá'kou jej s lá v y .. .“ (R. Lau
rentin: Stručný výklad o Panne Má
rii.)

Pre toto svoje výsostné postavenie 
nazývajú mnohí Máriu „všemohúc- 
nosť na kolenách“. Všemohúonosť, 
ktorá za nás prosí. Tým akoby bolo 
povedané, že Syn Boží odovzdal veľ. 
kú moc do rúk svojej Matky, aby 
sme to mali ľahšie. Len takto mohla 
vzniknúť myšlienka: „Rozpomeň sa, o 
najláskavejšia Mária, že nikdy nebo
lo počuť, že by bol voľakto opustený, 
kto sa k tebe utiekal“ (sv. Bernard). 
Keby to nebola pravda, neboli by sme 
schopní už storočia opakovať tieto 
slová, tak pekne vyjadrené i v našich 
mariánskych piesňach: „Č, Mária, 
Matka Božia, nikdy počuť nebolo, —



žeby koho Tvoje Srdce ikedy zavrhlo!
— Ty nás čuješ, vypočuješ, našim 
prosbám vždy vyhovieš! — 0  Mária, 
bnd vždy s nami, — so svojimi diel
kami!“

V Starom zákone čítame, ako fa 
raón ustanovil Jozefa za správcu svoj. 
ho majetku a pokladov. „Ty sám bu
deš mojím domom a celý môj národ 
bude závisieť od tvojich rozkazov a 
ja sám budem len o trón vyššie od te
ba“ (Gn 41, 40). A posielal k nemu 
ľudí, ktorí prosili o chlieb v čase 
sucha.

Divil by sa niekto, že sa mu pre
ukázala taká pocta? Veď si ju za
slúžil! . . .  A čo Panna Mária? Naozaj 
po Kristovi nad teba nemáme. . .  
„Skrátka, všetky tieto tituly, ktoré 
dávame Márii: Matka, Prostrednica, 
Kráľovná atď. sa prevádzajú na fakt 
spoločenstva svätých, kde Mária je 
najbližšie Kristovi.“ (René Laurentin: 
Stručný výklad o Panne Márii.) „To 
je vôľa toho, ktorý určil, aby sme 
mali všetko skrz Máriu“ (sv. Ber
nard).

Na prahu Svätého roku Pápež Pa
vol VI. povedal: „O Márii možno ho
voriť bez konca . . .  Stačí však, keď 
pripomenieme, že zdar Svätého roku 
záleží predovšetkým na jej všemoc
nom orodovaní. . . “ Toľko nádeje 
vkladal pápež v Máriu, Matku Bo
žiu . . .  A ak i nám často prichádza 
ťažko v živote, mali by sme pamätať 
na slová, ktoré vyslovil svätý arský 
farár Ján Vianney: „Mnohé veci by 
išli ľahšie, keby sme v našom živote 
dávali viac miesta Márii.“

Keď škótska kráľovná, Margita, lú
čila sa kedysi so svojím synom Edga- 
rom, povedala mu: „Vyžiadaj si ešte 
niečo odomňa na rozlúčku“. A Ed- 
gar odpovedal: „O nič nežiadam, len
o to: aby si mi zostala i naďalej dob
rou matkou.“

O to prosme aj my v závere roz
jímania nad modlitbou sv. ruženca. 
Aby zostala naďalej našou dobrou 
Matkou, v ktorú skladáme celú svoju 
nádej, ako to vyjadrujeme i v mod
litbe: „Vse upovanije na ťa vozla- 
haju . . Aby nám pomáhala kráčať 
týmto pozemským životom, pomohla 
nám šťas'ne zomrieť a do smrti do
stať sa do kráľovstva slávy jej Syna. 
A prosme ju slovami tajomstva: „Pre. 
čistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi 
korunoval, vypros aj nám večnú slá
vu v nebi.“

FRANTIŠEK DANCAK

ABY SME VEDELI DOBRE SA MODLIŤ

(MYŠLIENKY NA 10. NEDEĽU 
PO ZOSLANÍ SV. DUCHA)

Sv. evanjelium ide často veľmi hl. 
boko na podstatu veci, čo aď nás 
žiada naša viera a čomu často veľ
mi málo rozumieme i my, čo sa pra- 
vide'ne modl'me a chodíme do Božie
ho chrámu.

Čítanie z evanjelia na 10. nedeľu 
po Zoslaní Svätého Ducha hovorí o 
uzdravení chorého chlapca. O jeho 
uzdravenie požiadal ich nešťastný 
otec apoštolov. Ale neuzdravili ho. 
Keď sa pýtali Spasiteľa na príč'nu, 
dostali odpoveď: „Pre svoju malú vie.

a naša „svätosť“ prichádza od Krista, a zásluhami Kristovými, 
ktorý ako Baránok Boží dal seba za nás, aby nás vykúpil a po
svätil. V skutočnosti len On jediný je svätý, a nás On len robí 
svätými. Nech teda tie slová „Sväté svätým“ budú pre nás napo
menutím, aby sme pristupovali k sv. prijímaniu bez hriechu na 
duši.

Dokiaľ veriaci spievajú hymnus „Ty jediný si svätý“, kňaz lá
me sv. Baránka, aby dal prijímajúcim po čiastočke. Takto to robil 
Ježiš Kristus na Poslednej večeri, keď „lámal chlieb“ a tak ho 
¡dával svojim apoštolom. Izraeliti nemali obyčaj chlieb krájať. 
Ich chlieb bol vo forme okrýhlych chlebíkov a oni ho len „lá
mali“. A to slovo ,lámať chlieb“ znamenalo to isté, ako „požívať 
chlieb“. Preto u prvých kresťanov aj Služba Božia s voalala „lá
maním chleba“. V čase lámania Baránka na časti kňaz hovorí 
túto modlitbu:

„Rozdrobuje a rozdeľuje sa Baránok Boží, Syn Otca, ktorý sa 
síce láme, ale nedelí, stále sa požíva a nikdy z neho neubúda, ale 
prijímajúcich posväcuje.“

Tieto slová modlitby vyslovujú pravdu viery o prirodzenosti 
eucharistických spôsobov. Učia nás, že ten sv. Baránok, ktorý sa 
rozdrobuje, súčasne je „nedeliteľný“ a v každej, ešte aj v naj
menšej čiastočke sv. chleba je celý Kristus s dušou a božstvom. 
Hoci sa ten Boží chlieb rozdáva na oltároch miliónom ľudí vo 
sv. prijímaní, nikdy z neho neubúda, je nevyčerpateľný, a tiež 
„posväcuje prijímajúcich“.

Teraz kňaz jednu čiastočku rozdrobeného sv. Baránka kladie 
do čaše a pri tom hovorí: „Plnosť Svätého Ducha“. Tento obrad 
je vo všetkých liturgiách. Tie slová sa vzťahujú na blahodarné 
účinky a následky posvätených darov v dušiach veriacich, o čom 
bude slovo neskoršie.

Teraz kňaz hovorí modlitbu ,pred sv. prijímaním“ a sám pri
jíma. A veriaci zatiaľ hlasité recitujú modlitbu pred sv. prijíma
ním: „Viruju, Hospodi, i ispoviduju — Verím, Pane a vyzná-

U

SVÄTÍ OTCOVIA
Sv. Ján Zlatoústy

Svätý Ján Zlatoústy narodí sa roku 344 v Antiochii. Jeho otec, 
vysoký vojenský hodnostár, skoro zomrel a matka Antúza sa zno
vu nevydala preto, aby sa úplne mohla venovať výchove svojho 
syna. Ján študoval v Antiochii a nadobudol pozoruhodné klasické 
vzdelanie. Spočiatku sa chcel venovať právnictvu, avšak potom 
sa uchýlil do samoty a po smrti matky vstúpil do kláštora. Roku 
381 ho vysvätil antiochijský biskup Melecius za diakona a biskup 
Flavián roku 386 za kňaza. Mal za úlohu kázať v hlavnom chrá
me Antiochie. Tento úrad zastával 12 rokov a získal si ako kaza
teľ svetové meno. ¡Po smrti carihradského patriarchu Nektária 
[ t  397) bol vysvätený za carihradského biskupa-patriarchu.

Uprostred prepychu cisárskeho mesta žil veľmi jednoducho. 
'Svoje príjmy rozdával medzi chudobných alebo ich venoval na 
výstavbu nemocníc. Ako biskup začal robiť nápravu, odstránil 
nehodných kňazov, mníchov, ba aj biskupov, avšak dostal sa do 
sporu a j s cisárovnou Eudoxiou, (pre kázeň o ženskej márnomy
seľnosti), na zákrok ktorej bol zosadený nezákonnou synodou 
a poslaný do vyhnanstva, kde zomrel 14. septembra roku 407. Po 
mnohých rokoch (27. januára 438) jeho ostatky slávnostne pri
niesli do Carihradu a uložili v hlavnom chráme. Okolo roku 1204 
ich preniesli do Ríma (do chrámu sv. Petra).

Ján Zlatoústy svoje pole práce videl najmä na kazateľnici. Je 
najväčším kazateľom Cirkvi všetkých čias. Jeho kázne sú pútavé 
a ľahko zrozumiteľné. Pápež Pius X. ho vyhlásil za patróna kres
ťanských kazateľov. Ako spisovateľ —■ svoje spisy zväčša dikto
val — väčšinu z nich tvoria výklady Svätého písma vo forme 
homílií, ale má i veľa úvah a listov. Ani jeden cirkevnuý spisova
teľ nevysvetlil svätý text dôkladnejšie a praktickejšie ako sv.



Ján Zlatoústy. Zachovalo sa asi 700 homílilí k textu Starého a No
vého zákona ku Skutkom Apoštolov a k Listom apoštola Pavla 
(250). Okrem toho 7 rečí o sv. Pavlovi, ktorého bol nadšeným 
ctitelom, reči na sviatky, vela úvah morálneho obsahu. Velmi 
významnými je jeho 6 kníh o kňazstve, spis o božstve Ježiša Kris
ta, v spise o výchove dietok žiada od rodičov starostlivú výcho
vu dietok, lebo nedostatok výchovy spôsobuje nepokoje medzi 
kresťanmi. Cenné sú i jeho listy počtom 236, z jeho vyhnanstva. 
— Upravil a skrátil východnú liturgiu. Jeho náuka je tá istá, akú 
podáva dnešná Cirkev. Najdokonalejšie učí o Eucharistii, preto 
ho Cirkev pomenovala učiteľom Eucharistie: „My nielen vidíme 
nášho Spasiteľa, ale môžeme ho i vziať do svojich rúk, požívať 
ho a piť jeho krv, najvnútornejšie sa s ním spojiť“. Kristus sa 
stáva prítomným v Eucharistii skrze premenenie. Premenenie 
spôsobia slová Krista: „Toto je telo moje.“ Eucharistiu často na
zýva obetou, totožnou s obetou kríža.

Pamiatku sv. Jána Zlatoústeho slávi Cirkev 13. novembra (vte
dy sa vrátil z prvého vyhnanstva), 27. januára (v deň prenese
nia jeho relikvií), 13. septembra (v západnom obrade), okrem 
toho v našom obrade ešte máme sviatok Troch svätých— 30. ja
nuára.

Počúvajme, ako nám káže sv. Ján Zlatoústy:
Kňaz má byť takým čistým, ako keby bol postavený medzi ne

beských anjelov.
Kňaz má žiariť krásou duše. Hriechy obyčajných ľudí ostávajú 

akoby v tme, a naopak, priestupky kňaza škodia celej spoloč
nosti.

Ja by som vyvolil za kňazov len ľudí, čo by sa vyznačovali 
zvláštnou dobrotou a múdrosťou.

Kňaz musí žiariť ako maják pre tých, ktorých duše sú mu po
verené.

Pre neznalosť jedného biskupa môže vel̂ a ľudí naraziť na veľ
ké nebezpečenstvo.

Nie, kňaz nemá ísť za kňaza preto, bay dosiahol v kňazstve 
pocty a moc. Tu je Ján prísny:

Pocty sú prameňmi nespočetných ziel. Považujem prahnutie 
po panovaní a moci za zhubné.

Nemá ceny starať sa o to, že urazíš ľudí, keď oni nútia urážať 
Boha.

Nie natoľko zlom je hriech, ako je zlom zotrvávať v hriechu.
Utekaj pred hriechom a konaj dobro!
Zhrešiť je ľudské, ale zhrešiť a zostávať tvrdošijne v hriechu, 

nie je ľudské, lež priamo diabolské.
Duša sa pokáním pretavuje a stáva sa čistejšou ako zlato.
Nie je veľké zlo, ak padneš v duchovnom boji, ale je veľké 

zlo, ak padneš a nevstaneš.
Nie je nebezpečným byť v boji zraneným, ale zranenému ne

starať sa o vyliečenie.
Pokánie — to je liek, čo lieči hriech, je to dar, zázračná moc, 

■čo premáha moc prikázaní.
Proti ohňu vášní postav oheň pekla!
Zlatoústy sa stáva kazateľom dobrých skutkov:
Osloboďte Krista od hladu, núdze, väzenia a nahoty! Prejavuj

te lásku skutkami!
Almužna má dvojaký cieľ: slúži darcovi a obdarovanému.
Naším cieľom je, aby chudobní mali zabezpečený život.
Aj biedni, aj bohatí rovnako sú povinní žiť mravne.
Si' bohatý? Nebránim ti v tom. Si lakomcom? Obviňujem ťa. 

Máš svoje? Taž" z toho! Berieš cudzie? Neschvaľujem to. Aj bo
hatí, aj chudobní sú mojimi synmi.

Neobviňujem tých, čo majú majetok, keď slušne z neho ťažia, 
to jest, ako hospodári, a nie ako otroci. Majú ním vládnuť, a nie 
dať sa ním ovládať.

Majitelia sú povinní ťažiť zo svojho majetku, ale nezneužívať 
ho. Je skúposťou nedávať zo svojich prostriedkov. Nielen brať 
cudzie, ale aj nedávať zo svojho je hrabivosťou.

ru. Veru. hovorím vám, ak máte čo 
len toľko viery, ako je horčičné se
mienko, a  rozkážete tejto hore: .Pre
jdi odtiaľto ta!’ — prejde. Nič vám 
nebude nemožné. Avšak tento druh 
d'abolstva nedá sa ináč vyhnať, iba 
modlitbou a  pôstom“ (Mt 17, 19— 
2 0 ).

Akážs je to modlitba, — pýtame 
sa, — že dokáže konať také zázra
ky?

Sv. Katarína Sienská za ťažkej si
tuácie sa takto modlila: „Pane, tu 
ostanem na kolenách pred tebou, do
kiaľ ma nevyslišíš.“

O sv. Genovévie hovorí legenda, že 
raz v noci, keď išla do chrámu na 
modlitbu a slúžka jef na cestu svie
tila, zhasla sviečka. Keď Genovéva 
zobrala sviečku do svojej ruky, znovu 
horela, zasvietená rukou anjela. Prs
to sa vyobrazuje so sviecou v ruke. 
Je to symbol svätice, ktorá i v noci 
vstáva, aby sa modlila.

Sv. Brigita, keď videla svojho sy
na Karola v Neapole v nebetzpečí ťaž
kého hriechu, povedala: „Pane, až 
by mal zhrešiť, tak si ho radšej vez
mi.“ A Pán Boh ju vypočul. Syn zo
mrel.

Sv. Monika, matka veľkého cirkev, 
ného učiteľa sv. Augustína, ktorý v 
mladosti žil hriešnym životom, mod
lila sa' za teho obrátenie 17 rokov. A 
bo’a vypočutá po toľkých 'rokoch.

To sú príklady zo života svätých. 
Co dokázali svojou vrúcnou, dobrou 
a  vytrvalou modlitbou! Dokážeme sa 
tak modliť? . . .  Kedysi sa hovorieva
lo: To musíš ved'eť ako Otčenáš! 
Dnes už mnohí nevedia ani toto nrí- 
slovie, ba ani Otčenáš. A ak vidíme 
v modlitbe len povinnosť, potom ne. 
máme z modlitby radosť, a  potom sa 
ani nečudujme, že naše prosby, kto
ré v modl'tbe predkladáme Bohu, že 
sú nevypočuté. To preto, že zle pffo. 
sfme. Tak, ako to napísal sv. apoštol 
Jakub vo svojom liste: „Žiadate si, a 
nemáte . . .  (Prosíte, a nedostanete, le
bo zle prosíte . . . “ (Jak 4, 2—3).

Ak však dobre prosíme, výsledok 
našej modlitby zaručuje Spasiteľ Slo. 
vami: „Verte, že všetko, za čo sa mod. 
líte a čo žiadate, dostanete, a stane 
sa vám“ (MK 11, 24). A znázornil to 
v podobenstve o priateľovi, ktorý v 
noci prosí o chlieb (Lk 11, 5—8). A 
dodáva: „Pýtaite si a daýú vám . . . ,
klopte, a otvoria vám __“ ( Mk 11,
9).

Vytrvalosť, úprimnosť a viera vo 
vypočutie, to sú podmienky i našej 
modlitby, ktorú k Bohu vysielame. 
A k  toto naša mod'itba neobsahuje, 
potom sa i my musíme obrátiť k Bo
hu, a k o  apošíoli: „Pane, nauč aj nás 
modliť sa . . . “ (tk  11, 1).

FRANTIŠEK DANCÄK

JAHODY

Boli to ako sviatočné dni, keď za
vítal so svojimi najbľžšími spolupra
covníkmi medzi kopce na Spiš, do 
Levočských vrchov. Zopár dedín v 
lona prekrásnych hôr, rozkvitnutých 
lúk. Vzduch nabitý vôňou živice z 
červených smrekov, lepšie povedané 
„škv rkov“ ako ich tuná volajú. Bal
zam na vyčerpaný, prepracovaný or
ganizmus.



V každej z dedín žijú iní ľudia, svoj
skí, tvrdí. V jednom sú však jedna. 
kí: úprimní, pracovití, pobožní. Ob
rúbili si ho, tak ako aj on ich. Mali 
ho radi, ako svojho, ton zvláštnou lás. 
kou, ktorú pocifujú veriaci voči svoj
mu 'duchovnému otcovi.

— Ako sa mu zavďačiť? Ako ho 
prekvapiť? Hútali parobci, dievčatá, 
aj postarší.

On, zatiaľ po rannej sv- Službe ti. 
cho sedel vo farskej kuchyni a len 
tak ledabolo pozoroval mladú paniu, 
ako sa zvŕta okolo sporáka pri prí
prave obeda.

Zrazu odkiaľsi pribehne malá Ma- 
ruska. Aby mamke nezavadziala, be
rie ju ma ruky. Mysľou sa vracia do 
svojho detstva, tna cigeľskú faru.

— To preto mám tak rád tie farské 
kuchyne, — nahlas sa zdôveruje, — 
je v nich kus môjho detstva, spo
mienka na najbližších . . .

— „Jaku maš šumnu čapočiku,“ — 
vyruší ho v spomienkach Maruska.

Bez s'ova berie z hlavy „čapočku“
— soľdeo a kladie ju na strapatú 
hlávku, aby urobil radosť aj tomuto 
malému, sotva 2- až 3-robnému nevi
niatku, ako to nezištne robil rád 
každému, s kým prišiel do styku.

Matka dievčatko napomína, že sa 
to nepatrí, ono zoskakuje z kline a 
ide za svojimi hrami.

Aby dJ držal sľub daný mladému 
principálovi, že pôjdu na Torysu chy
tať pstruhy, poberá sa pomôcť s udi
cami.

Na chodbe počuť dievčenské hlasy. 
Bolo ich hádam päť šesť iba tie naj. 
odvážnejšie. V rukách nesú vedrá, ta
ké obyčajné dedinské smaltované ved. 
rá. Kuchyňa sa naplnila vôňou les
ných jahôd. Dievky sa zmohli sotva 
na Slava Isusu Christu, a kladú ich 
na dlážku. Zvrtnú sa a už ich n;et.

Máiokto poznal v tom čase pojem 
darčekový kôš. Toto však bol najkraj
ší, najbohatší, najúprimnejší darče
kový kôš. Darovaný z ozajstnej, ne
zištnej lásky, k narodeninám.

Dve obité smaltované vedrá les
ných jahôd.

(vm)
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DOBRÄ VÝCHOVA

Uprostred dediny stojí krásny po
schodový dom. Všetko sa v ňom 
skvie novosťou. Vedú doň veľké hli. 
nfkové dvere. Na južnej strane veľký 
balkón. Miesto steny samé hliníkové 
okná a dvere. Z vnútornej strany vi
sia dlhé drahé záclony. Dnu moder
ný nábytok. Všetko dýcha hojnosťou. 
Dedičkou toho všetkého bude jed ná 
dcéra Tonka, pekné usmievavé diev
ča, ktoré si je toho vedomé. Blížil sa 
jaj čas vydaja. S úľubou pozerá, ako 
na nej chlapof zabúdajú oči, usmie
vajú sa na ňu, zvŕtajú ju v tanci. 
Ľudia sa snaž' a uhádnuť, ktorý bu
de i en šťasitlivý, čo ju dostane. Uchá
dzačov je veľa. Zlé jazyky hovorca, 
že aj tety niektorých z nich večer 
chodia psnuknúť dievčine i jej matke 
svojho príbuzného. No, o celej veci 
sa pošuškávalo. Ťažko bo'o uhádnuť, 
k!orý z mládencov má najväčšiu šan
cu. Tmnka pracovala vo vzdialil, am 
krajskom meste, kam dochádzala au_ 
tobusom. Jedného dňa urobila koniec

Nemôžete slúžiť Bohu a mamone. Mamona v sýrskej reči značí 
bohatstvo. Spasiteľ nehovorí, že nemôžeme mať Boha i bohat
stvo, ale že nemôžeme byť služobníkmi Boha a bohatstva. Mať 
bohatstvo a slúžiť bohatstvu — je rozdiel.

My sme majiteľmi-hospodármi svojho majetku, a nie otrokmi. 
Kedy správne užívame svoj majetok? Ak to, čo nám zostáva, dá
vame chudobným, tým, čo sú v biede. Týmto požičiavame samé
mu Bohu. Ten je opravdivým pánom svojho majetku, kto štedro 
z neho delí. Ako nie víno je zlé, ale opilstvo, tak aj bohatstvo sa
mo v sebe nie je zlé. Zlé je lakomstvo.

Ci nevieš zo Svätého písma, že je krásnou vecou pracovať, a že 
kto nepracuje, nech ani neje? Sväté písmo poukazuje nám na 
včelu a vyzýva lenivca, aby nasledoval jej príklad. Tohto malé
ho tvora Boh obdaroval takou podivnou pracovitosťou! Uč sa od 
nej pracovitosti, čistote, usilovnosti a  láske! Lebo včela pracuje 
pre iných viac ako pre 'seba. Svojou prácou buď užitočným pre 
celok!

Niektorí z vás majú lôžka s ozdobami, a niektorí navyše zo 
slonoviny. Pýtam sa: Aký je z toho úžitok? Iné hriechy aspoň 
dávajú a j akúsi útechu. Ale akou sladkou útechnou je spať na 
posteli s podobnými ozdobami? Či to robí sen sladším? Naopak! 
Ty, čo odpočívaš na takom lôžku, či myslíš na takých, čo ani 
chleba nemajú? A tvoje svedomie ťa nutne musí hrýzť a obvi
ňovať z nespravodlivosti. . .

Nič tak nezdobí mládencov, áko keď čistí vstupujú do manžel
stva, a to zabezpečuje vzájomnú manželskú lásku. Manželská čis
tota sa rovnako žiada tak od muža, ako aj od ženy a v tom ohľa
de nepovoľuje sa mužovi viac ako žene.

Manželstvo je nerozlučné. Neodvolávajte sa na zákony, vy
nesené postrannými osobami, dovoľujúcimi rozvod. Lebo Boh ťa 
bude súdiť v ten deň, keď príde, nie na základe tých, ale na zá
klade svojich zákonov.

Lež nestačí len deti rodiť. Treba ich aj vychovávať!
A tu Ján Zlatoústy upozorňuje na to, že deti treba chrániť 

pred zlom, aby sa otcovia nestarali len o telesný vzrast detí, ale 
a j o ich duševný vzrast. A tu nadhodil slová:

Vaše deti poznajú mená športovcov, umelcov, vedia mená koní, 
ktoré vystupujú na dostihoch, ba aj celú ich genealógiu, ale ne
poznajú nič z Listov sv. Pavla apoštola . . .

Kresťanský život nespočíva v konaní zázrakov, ale v dobrom 
živote. Vo vzťahu k pohanom treba dávať dobrý príklad tak, aby 
príkladom sa dali pritiahnuť k pravej viere.

Poslucháčom sa páčilo, keď Ján Zlatoústy kázal o Božom milo
srdenstve, ale nie veľmi, ak kázal o Božej spravodlivosti:

Viem, že sa vám to nepáči, ale ja som povinný kázať o jestvo
vaní pekla, aby ste sa do neho nedostali. Nie to je dôležité, kde 
sa nachádza, ale to je dôležité, že jestvuje.

Ako sa treba modliť? S čistou dušou, povznášať ju k Bohu, pri
pomínať si svoje hriechy, robiť pokánie, a  odpúšťať iným.

Vždy sa radujte v ¡Pánovi. Niet väčšieho zla, ako keď strácame 
radosť v Pánovi.

Všetko sme povinní vykonať pre večnpsť.
Ak chceš mať duchovnú útechu, nechoď po zábavách, ale choď 

do zelenej prírody, k riekam a jazerám, zaoberaj sa záhradníc
tvom, načúvaj spevu vtákov, v tom je zdravie tela a rast duše.

Zhrešil som! Nad to niet lepšieho ospravedlnenia.
Ak chceš večnú pamiatku, nepíš svoje meno na budovy, ale pri

nes trofeje dobrých skutkov! Chceš sa zvečniť? Konaj dobré 
skutky! Nič neurobí tvoje mno nesmrteľným natoľko ako meno 
dobrých skutkov. Lebo okrem nich nič nezvečňuje pamiatku: 
ani budovy, ani pamätníky, ani nič podobné.

Tí, čo nemyslia na budúce veci — sú horší od zvierat.
Dobrodinca, hoci je a j sám — je mocný — lebo má Boha za 

sebou.
Kresťan len vtedy má smútiť, ak on alebo blížny urazil Boha.
Nič tak nezmýva hriech ako jeho odsúdenie. Ak si odsúdil 

hriech — zbavil si sa ho.



Hriech je rana! Pokánie je liek!
Veľkou pomocou v boji proti hriechu je čítanie Svätého pís

ma.
Neznalosť Svätého písma — to je veľká priepasť!
Sviatok nerobí množstvo prítomných, ani veľká hostina, ale 

starostlivosť o dušu. Najväčší sviatok — čisté svedomie. Ten, kto 
má čisté svedomie a robí dobré skutky, má sviatok i bez sviatku.

Odpusť urážky! Keď si ráz, dvakrát i tretíkrát odpustil tomu, 
kto ťa urazil, ak je tvrdší a divší od diabla, nebude takým hru
bým, aby zopakoval svoje urážky.

Jedno nerozmyslene vypovedané slovo nikdy nemôžeš vziať 
späť.

Je dobre myslieť na svoje hriechy, lebo nič neprivedie dušu 
viac k pokore ako myšlienka na svoje priestupky.

Niet nič väčšieho nad pokoru, a nič nižšieho ako pýcha. Veľ
kým je ten človek, ktorý ako malý — tak o sebe aj zmýšľa.

Treba uvažovať o prirodzenosti pozemských vecí, aby sme za
horeli láskou k večnosti.

Buď pokorným — a rozviazal si putá hriechov.
Boh ti dáva pozemský terajší život, aby si mu ho zasvätil.
Nik z tých, čo myslia na peklo — nepadne do neho.
Cena pôstu nespočíva v zdržovaní sa od pokrmov, ale od uni

kania od hriechov.
Podstatou krásy nie je figúra, ale morálka a čnosti.
Nie zlato, nie šaty, nie bohatstvo, ale dobré skutky robia bo

hatým.
Videl si, že Boh sa stal človekom a zostúpil na zem pre tvoju 

spásu a toľko trpel. A ešte rozmýšľaš a nechápeš, ako možno 
odpúšťať krivdy spolubratom.

Peter vzkriesil Tabitu nielen modlitbou, ale i je j dobrými skut
kami.

Nie umrieť je zlom, ale zle umrieť. Kto sa vždy bál pekla, nik
dy sa nebude báť smrti.

Človekom nie je každý, kto má ruky a nohy, rozum, ale kto 
napreduje v zbožnosti a v dobročinnosti.

Netreba hľadať zármutok, ale ak nás postihne, treba ho hrdin
sky znášať.

Skutočná sláva spočíva v tom, aby sme sa riadili vo všetkom 
a v svojich skutkoch Božou vôľou.

Niet ťažšieho a neznesiteľnejšieho bremena ako hriech.
Nič tak neničí človeka ako zabúdanie na Božiu bázeň. Nič tak 

zas neosoží, ako mať vždy bázeň Božiu pred očami. Preto sú dané 
vrabcom krídla, aby unikli sieťam, a rozum ľuďom, aby unikali 
hriechu.

Zvykajte si toľko jesť, koľko je potrebné, aby ste si udržali ži
vot, a nepreťažujte sa jedlom.

Nie ten je chudobný, kto nič nemá, ale kto po mnohom túži.
Dôležitosť pôstu nespočíva iba v zdržiavaní sa od pokrmov, ale 

aj v chránení sa od hriechov. Lebo kto si váži v pôste iba jeho 
zdržanlivosť od pokrmov, ten ho veľmi potupuje. Postíš sa? Do
káž to skutkami! Akými skutkami — pýtaš sa? — Keď vidíš chu
dobného, buď k nemu štedrý, ak zbadáš nepriateľa, zmier sa 
s ním, ak uvidíš priateľa, že robí niečo dobré, nezáviď mu. Teda 
nie iba ústa sa majú postiť, ale aj oči, uši, nohy, ruky, všetky 
čiastky nášho tela sa majú postiť. Nech sa postia ruky od kráde
že a neoprávneného zadržiavania cudzích vecí, nech sa postia 
nohy od tancov ä od cesty za zlými skutkami, nech sa postia oči, 
aby ich nikdy nelákali cudzie krásy. Aj uši sa majú postiť. Pôst 
uší nedopúšťa ohovárania a urážky. Nech sa postia aj ústa od 
nepekných, urážlivých slov a škriepok. Lebo aký osoh je z toho, 
ak mäso nejeme, a pritom hryzieme a jeme blížnych? Ten, kto 
ohovára, je telo blížneho. Ako sa môže stať, že sa niekto postí, 
a predsa to nie je pôst? Keď sa zdržiava od pokrmu, ale nezdr
žiava sa od hriechov. A ako sa môže stať, že niekto sa nepostí, 
a predsa je to pôst? Tak, že požíva pokrmy bez rozdielu, ale 
chráni sa od hriechov.

všetkým rečiam. Doviedla rodičom 
predstaviť švárneho šuhafa, s  ktorým 
Sa zoznámila v meste. To bola senzá
cia v dedine. O inom sa nerozprá
valo. Tonka sa s ním prešla po ulici. 
Oči všetkých sa obracali k nemu. 
Jedni ho šacova!i na nlici, druhí z 
ok'en. Jedni ho chválili, itvrdili, že 
Tonika má dobré gusto. Tí však, kto
rým skrížil plány, usilovali sa ho 
zľahčiť. Teta Zuzka, ktorú volali de. 
dinská rozviedka, lebo vyňuchala o 
každom všetko, ba často aj to, čo ne
bolo pravda, pokrčila nosom a pove
dala pohŕdavo:

— V čepci sa narodil ten odkundes. 
Pochádza z hornatého chudobného 
'kraia a ešte z chudobnejšej chalupy, 
v ktorei sa tmolf päť detí. On je naj
starší. Že sa taký n'ktaš nehanbí vstú_ 
piť do takého kaštieľa!

— Lepšie by to pristalo tvojmu 
Miškovi, — poznamenal uštipačne 
starší chlap, Fero.

— A vari nie? — bránila sa Zuz
ka — zdedí dom a má iba jedinú ses
tru.

— A Tonka ho predsa nechce, — 
dobiedzal Fero.

— Lebo je hlúpa, — vysypala zo 
seba so zlosťou Zuzka.

Marián vedel, že bude prijatý v de
dine so zmiešanými pocitmi. Nezále. 
žalo mu na tom. Umienil si, že bude 
statočne pracovať a poctivo sa sprá
vať a tak si časom získa uznanie 
všetkých. Tak i bolo. Po svadbe na
šiel si zamestnanie na miestnom JRD,
i Tonka si našla prácu v pridruženej 
výrobe a tak nemuseli denne cesto
vať, Žili si ako dva holúbky. Rodičia 
sa ich šťastiu tešili a ludia si ich 
cili. Tcnkin otec, Jožo, pil. Pred svad. 
bou ho prosila manželka, Štetka, i 
dcéra Tonka, aby prestal piť. Báli sa, 
že pijatikou, nadávaním, hrešením, 
ba i bitkou, mohol by zničiť šťastie 
mladých. Jožo slúbil. A Marián ozaj 
ho pred svadbou nev’del opitého. Za
choval sa i pri svadbe. Nejaký čas
i po nej sa vracal domov triezvy. 
Všade si pochvaľoval Mariána. Vysta
toval sa tým, že jeho zať ešte v k rč
me nebol. Spomínal jeho usilovnosť, 
úctivosť, pohotovosť pomôcť každé
mu. Nemal dosť s'av, ktorými by ho 
bol nadostač vyvýšil.

Ale nepotrvalo to dlho. Po čase 
sa v ňom zobud’la jeho pijanská ná
tura. Raz sa vrátil podnapitý, keď 
zať s dcéron ešte boli v práci. Začal 
ako kedy i nadávať, hrešiť a  chytať 
manželku do bitky. Manželka ho čičí- 
kala, aby sa najedol a šiel spať. Ne
musí ho zať vid’eť opitého. Dal si po. 
vedať. Chy'ro sa najedol a ľahol si 
v izbe. Keď sa mladí vrátiM z práce, 
Štsľka im povedala, že manžela bolí 
hlava, ľahol si spať. Tonka porozu
mela a znervóznilo ju to. Marián uve
ril a bol spokojný. Ale keď sa to 
častejš'e opakovalo, Marián začal tu. 
šiť pravú príčinu.

Ale Jožo ani to nevydržal. Raz keď 
sa vrátil napitý a žena ho posielala 
spať, odpovedal jej, že chce večerať 
so svojou dcérou a zaťom. A večeral. 
Pri večeri sa snažil zachovať slušne. 
Ale po večeri začal hreš'ť, vyhrážať 
sa manžeke a chytať ju do bitky.

— Otec, — ozval sa vážnym hla
som zať — vypili ste si, najedli ste 
sa, choďte spať!



¡Prekvapený Jožo sa naňho pozrel, 
zahainbil sa a baz slova poslúchol.
I to vydržal len niekoľkokrát Potom 
sa oscipil na Mariána a nadával mu 
nevyberanými slovami:

— Ty, skade ruka — skade noha, 
žabráč akási, prišiel si z chalupy do 
paláca a ty mi chceš rozkazovať v 
mojom dome? Prac sa odtiaľ Ešte 
raz mi to povieš, vyplaším ťa stade.

Štefka prosila Mariána, aby sa ino
kedy nemiešal do manželovej pijati
ky. Nech sa s Tonkou navečeria a 
nech idú spoln do svojej izby. Nech 
manžei robí, čo chce. Ona mu musí 
trpieť, oni nech si však žijú spokojne. 
Marián poslúchol. No jednako nebo.
lo mu to jedno, keď počul, ako svo
kor v kuchyni vyčíňa, búcha, hreší, 
nadáva, ba neraz i tuje Štetku.

Tonka porodila synčeka Martin>ka.
V rodine bola radosť. Svokor ho mal 
veľmi rád a zdalo sa, že Marťnko 
priniesol zmierenie do rodiny. Dedo 
Jožo brával ho na raky, vybozkával, 
tešil sa mu a za čas chodieval do
mov triezvy. Zmenu zbadali i Jožovi 
spolupracovníci a začali ho doberať:

— Tak predsa sa bojíš zaťa. Ustú. 
pil si. Už on je pánom v dome, ty 
musíš poslúchať.

— Nie zaťa, — odpovedal Jožo, — 
ale vnuka.

Všetci sa rozchichotali.
— A to ako, vari ťa len ten malý 

chrobáčik nezbije, — dobiedzali pria. 
telia.

—To iste nie. Ale keď sa vrátim 
podnapitý, nedovolia sa mi ho do
tknúť. Dcéra ho schytí a  beží s ním 
do svojej izby. A mne sa po ňom 
veľmi cnie.

Martinko priniesol do doma pokoj 
na dlhší čas. Už behal, ba začal vy
slovovať prvé slová.

Tu Jožo razom začal znova chlas- 
tať. Vracal sa opitý na mol. Klial, 
hrešil, nadával na manželku, na zaťa, 
na každého. Keď vytriezvel, bol cel
kom iný č'ovek, akoby bol chcel za
hladiť všetko zlé, čo narobil v opi
tosti. Ale čo z toho, keď na druhý 
deň vrátil sa zas opitý a vystrájal, 
že sa to nedalo vydržať. V dedine sa 
začalo pošuškávať, že Marián si hľa. 
dá byt. To bolo prekvapen e. Nevedeli 
si predstaviť, prečo to robí. Ved svo
kor sa mu môže vypomstiť a dom za
nechať inému, nie dcére. Toľká stra
ta! Bolo by ito možné? Bola to sku
točnosť. Marián si našiel byt na dru
hom konci dediny, prenajal ho a pre
sťahoval sa doň.

— Co robíš, chlapče, — spýtala sa 
ha starš'a žana Zátka, — uvedomuješ 
si, čo ulrácaš?

— Veľmi dobre si uvedomujem, — 
odpovedal chladno Máriám — robím 
to preto, aby som neutratil viac.

— A čo je to viac? — pokračovala 
prekvapená Žafka.

— Dobrá výchova môjho syna, — 
odvelil spokojne Marián, — nechcem, 
aby sa môj Martinko nauč í doma 
hrešiť, kliať, aby počul vresk, videl 
bitku. Chcem, aby sa do jeho nevin
nej duše zasieva’i milé slová, zby 
videl pekný život svojich rodičov, rás. 
tol v láske a v pokoji. To je to viac, 
to je ten najcennejší majetok, aký 
chcem dať svojmu synovi.

Sláva Bohu za všetko. Nikdy neprestanem opakovať tieto slo
vá pri všetkých svojich skutkoch, hocičo by bolo so mnou.

Jedna je najväčšia bolesť, to je hriech. A všetko ostatné: vy
hnanstvo, strata majetku, ohovárania a všetko tomu podobné — 
to je tieň, dym, pavučina, alebo ešte viac niečo nepotrebné.

Pochop: je len jediné nešťastie — a to je hriech. Ak stroja pro
ti, tebe úklady a podobné veci, snaž sa, aby si premohol intrigy 
takého druhu, lebo nie byť urazeným, ale uraziť niekoho je ne
šťastím a nebezpečenstvom.

Zasväť svoj voíný čas čítaniu Svätého písma.
Len tých možno považovať za šťastných, čo s pevnou nádejou 

opustili tuzemský život. Nejdú k smrti, ale bd zápasu a z boja 
za odmenou, zo skúšok — za korunou, z búrlivého mora k ti
chému prístavu.

Cesta skúšok vedie do neba.
Len budúci život je nesmrtelný. Všetko ostatné: kvet, seno, 

dym a im podobné.
Čo oheň robí so zlatom, to skúšky so zlatými dušami. Výhňa 

častých skúšok robí íudí krajšími ako zlato.“
Nezabúdajte na svoje povinnosti v nebezpečenstvách: kormi

delník neopúšťa loď v čase búrky.
Ten nie je otrokom, kto neustupuje hriechu.
Lakomstvo rodí: závisť, bezbožnosť, sklon k falošnej prísahe, 

úžerníctvu, krádeži, nepoctivosti, nevďačnosti, — slovom ku kaž
dému zlu.

Víno je nám dané preto, aby sme sa radovali, ale nie preto, aby 
sme sa Správali nepríčetne. Preto, aby sme sa zasmiali, nie pre
to, aby nás vysmievali. Preto, aby sme boli zdraví, a nie preto, 
aby sme ochoreli. Preto, aby sme posilnili telo, nie preto, aby 
sme strácali duševné sily.“

Ten, kto podporuje chudobných — požičiava Bohu a Boh zo
stane jeho dlžníkom.“

Almužna má krídla — pretína vzduch, prechádza vodou, lúčmi 
slnka, vchádza do výšky nebies a, vznesúc sa nad zbory anjelov 
a archanjelov a iné nebeské mocnosti, zastaví sa pred samým 
prestolom Krála podía slov Skutkov Apoštolov: Tvoja modlitba 
a almužna vystúpili až pred samého Boha.

Keď nie naše telo, ale duša padne — smúť nad tým!
Aký je úžitok z viery, ak je duša nečistá?“
Túžiť panovať a mať moc u kňaza považujem za nebezpečené. 

Pocty sú prameňom nespočetných ziel.
Viera lotra, ukrižovaného s Kristom, bola velká, krásna a do

siahla nebo, lebo on uveril v potupeného Krista.
Láska k blížnemu — to nie sú peniaze, lebo ten, kto dáva pe

niaze, stáva sa chudobnejším, a kto dostal peniaze, bohatne. Na
opak, v láske blíženeckej nie je tak, lebo ten, kto prejavuje lás
ku k blížnemu, nielenže sa nestane chudobnejším, ale prejaviac 
lásku skutkom, bohatne.

Ak pocítiš zmyselný — telesný oheň, mysli na oheň trestu: 
vtedy schladneš a vášeň ťa opustí.

Postav proti ohňu vášne — oheň pekelný!
Nie tvoje telo má voňať príjemnými, voňavkami, ale ty máš vo

ňať dobrými skutkami.
Cintorín — škola pokory!
Ak tvrdíš, že- Boh mnohým hriešnikom dáva čas, aby sa na 

konci života polepšili, pýtam sa ťa: Dá ten čas aj tebe? Kde máš 
k tomu záruku?

Ak budeme mať ustavične na mysli Boží súd, iste sa vynasna
žíme, aby sme žili spravodlivo. Lebo kto zabúda na tento súd, 
klesá do všelijakých neprávostí, a ten, čo ho má stále na mysli, 
kráča cestou čností.

Kedy už začneme slúžiť Bohu tak horlivo, ako sme doteraz 
slúžili tomu svetu? Kedy začneme pracovať pre nebo tak usilov
ne, ako sme dosiaľ pracovali pre zem? Kedy konečne budeme 
siahať po čnostiach svätých, tak ako sme sa dosial oddávali hrie
chom a neprávostiam?“



SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Následky hriechu prvých ludí pre nich

Nedodržaním Božieho prikázania prví ludia stratili milost po
sväcujúcu — pravda viery — dogma.

Každý ťažký hriech vyháňa z duše milosť posväcujúcu. Adam, 
keď zhrešil, ihneď sa cítil nehodným ostať pri Bohu a skryl sa 
z hanby a vedomosti hriechu. Apoštol Pavol tiež ukazuje na to, 
že prví ludia hriechom stratili milosť posväcujúcu (Rim 5, 19— 
20), teda do neba sa už nemohli dostať.

Prví ludia svojím hriechom tiež stratili ostatné mimoprirodze- 
né dary: znášali utrpenia, bolesti, padli pod zákon smrti (Gen. 
3, 17), ozvali sa u nich telesné hnutia, ich schopnosti a vola boli 
oslabené. Prví ludia, vyhnaní z raja, ukázali sa obyčajnými ľuď
mi, akými boli podľa prirodzenosti. *

Hriech Adama prešiel na všetkých jeho potomkov — pravda 
viery — dogma.

Hriech Adama v raji volá sa hriechom prarodičov, hriechom 
pôvodným, ptretože bol hriechom prvým, na samom počiatku. 
Pretože sa Adam toho hriechu dopustil ako h l a v a  a z á 
s t u p c a  ľ u d s k é h o  r o d u ,  ten hriech prešiel a prechádza 
na všetkých jeho potomkov, a to plodením. Vo vzťahu k nám 
tento hriech sa volá d e d i č n ý m  hriechom, pretože ho od 
Adama akoby dedíme. Teda s týmto hriechom sa ľudia rodia. 
Dedičný hriech nie je naším osobným hriechom, pretože sme ho 
nespáchali. Ten hriech je len h r i e š n-y s t a v ,  strata posvä
cujúcej milosti. Každý človek tým, že pochádza od Adama, pri
chádza na svet s dedičným hriechom, to znamená: bez posväcu
júcej milosti a odvrátený od Boha, svojho posledného cieľa.

Dôkazy: Ježiš Kristus hovorí, že je nevyhnutné, aby sa všetci 
znovuzrodili z vody a Ducha Svätého: „Veru veru, hovorím ti, ak 
sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Kráľov
stva Božieho.. Co sa narodí z tela, je telo, a čo sa narodí z Du
cha, je duch.“ (Jn 3, 5—6). K svojej náuke Ježiš doložil: „Kto 
v Syna neverí, neuzrie života, ale hnev Boží na ňom spočinie“ 
(Jn 3, 36). Taktiež apoštol Pavol takto rozumie Kristove slová, 
pretože výslovne učí, že Adamov hriech prešiel na všetkých ľu
dí: „Ako 9krze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze 
hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všet
ci zhrešili“. (Rim 5, 12). Apoštol ¡Pavol tými slovami hovorí: Ako 
cez jedného človeka (Adama) hriech vošiel do sveta a s hrie
chom smrť, tak cez jedného človeka, Ježiša Krista, prišla na ten
to svet spravodlivosť a cez spravodlivosť život večný: „Ako všet
ci zomierajú v Adamovi, tak všetci ožijú v Kristovi“ (1 Kor 15, 
22). Ako z Adama hriech a smrť na všetkých, tak cez Krista spra
vodlivosť a život.

Svätí Otcovia uvádzajú, že dedičný hriech bol v Cirkvi uzná
vaný od počiatku. Dôkazom toho je to, že Cirkev od počiatku 
krstila svojich verných ako deti, alebo ako dospelých. Sv. Irene j 
(+ 202) hovorí: „My sme Boha urazili v .prvom Adamovi, keď sme 
nedodržali Jeho prikázanie a s Ním sme zmierení druhým Ada
mom“. Sv. Justín ( + 166): „Kristus sa dal ukrižovať za ľudský 
rod, ktorý od Adama padol do smrti a klamstva diabla, a tiež 
vlastnou vinou sa každý dopustil zlého“. A učený Origenes 
( t  253) píše: „Vieme, že hriechom každý padol. A Pán je ten, kto
rý pozdvihuje padlých. V Adamovi všetci umierajú a tak padol 
celý svet a potrebuje pozdvihnutie; v Kristu sú všetci oživova
ní“. Ďalej Origenes ukazuje na obyčaj, že v Cirkvi sa krstia ne- 
mluvňatá na odpustenie hriechov. Keby nemali hriech, ktorý tre
ba odpustiť, milosť krstu by sa udeľovala zadarmo. Sv. Augustín: 
„Ja som dedičný hriech, ktorý bol v Cirkvi uznávaný od prvopo
čiatku, nevynašiel, avšak ty, čo ho popieraš, si bludár“. Ako 
svedkov tejto náuky sv. Augustín uvádza sv. Ireneja, sv. Cypriá- 
nas, sv. Gregora Naziánskeho, sv. Hieronyma a ďalších, ktorí 
obhajovali náuku o hriechu prarodičov, ktorý ako dedičný pre
chádza na všetkých ľudí.

Žofka zastala od údivu s otvorený, 
mi ústami. Netrúfala si protirečiť mu 
jed ným slovom.

Dobrá výchova, ktorú dieťa má do
stávať v rodine od útleho veku, je 
najcenneiši majetok, aký mu môžu 
rodičia zanechať. Nezabúdajte na to 
rodičia a  podľa toho zariadte svoj ži
vot.

Dr. lán BUBAN

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

♦  Milánsky kardinál arcibiskup 
Carlo Martini vyzval lekárov a zdra. 
votnícky personál, aby boli ešte väč
šmi salidárnejš! s pacientmi. Pove
dal, že aij lekár sl má uvedomovať, 
že človek, to nie je len telo, ale aj 
nesmrteíná duša. Jeho slová vzbudi
li zaslúženú pozornosť najmä medzi 
katolíckymi lekármi arcidiecézy.

♦  Matka Tereza navštívila viacero 
afrických krajín a po návrate do
mov vyhlásila, že na svete je strašne 
veľa Iudskej biedy a odporúčala by, 
aby ju videli všetci tí, čo žijú v pre
pychu.

♦  laponský veľvyslanec pri Svätej 
Stolici Nacsami Ota sa stal katolí
kom. Pokrstil ho kardinál Knox. Pri 
slávnosti krstu bola prítomná aj je 
ho manželka a deti, ktoré prijali krst 
už dávnejšie, ak>o aj, niektorí členo
via japonského veľvyslanectva pri 
Svätej Stolici.

♦  Singapúrske úrady sa rozhodli 
uviesť do stredných škôl program mo 
rálnej výchovy. Žiaci budú mať mož
nosť voliť kurzy z okruhu velkých 
náboženstiev sveta — budhizmu, hin
duizmu, islamu i kresťanstva, ktoré sú 
aj vedúcimi náboženstvami tejto pre 
nás exotickej krajiny. Minister osvety

Singapúru vo svojom vyh’ásení zdô- 
razinil, že nový program morálnej vý
chovy -je odpovedou na potrebu za
bezpečiť miladým pokoleniam schop
nosť rozlišovať dobro od zla, lebo 
„každý národ, pozbavený morálnych 
síl a pocitu zodpovednosti, je odsú
dený na zánik.“

♦  Obľúbenú sastričku Emanuelu 
zo spodcčmosti Sestier Panny Márie 
Fatimskej zvolili v Nigérii za náčel 
níčku kmeňa. Sestrička pracuje ako 
predstavená katolíckej nemocnice v 
diecéze Oyo. Nosí a j prímenie „mat
ka detí“, kedže vynakladá vela úsilia 
na záchranu životov navorodeniat. Ti
tul náčelníčky kmeňa je j prepožičal 
hlavný náčelník Oba Mantartni III. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj biskup 
diecézy Oyo Július Babalunde Adela 
kun.

♦  Medzinárodný katolícky úrad 
vypracoval trojrpčný program pomo
ci pre deti a mládež z ulice. Len v 
samej Latinskej Amerike je  takých 
mladých detí bez domova asi 40 mi
liónov.

♦  Do Veľkonočnej nedele 1984, ke 
dy sa skončí Svätý rok vykúpenia, 
očakáva sa v Ríme 18 miliónov pút
nikov. „V Ríme je svätý rok vlastne 
stále“ — hovorí spolupracovník rím
skeho starostu. Vyplýva to napr. aj 
z týchto údajov: r. 1982 navštívilo 
Rím 13 miliónov pútnikov a turistov, 
t. j. o 4 milióny viac ako vo Svätom 
roku 1975.



♦  Angolská biskupská konferencia
schválila na svojom jarnom zasadaní 
v Luande modlitbu k Svätému roku. 
„Bože, ktorého vždy ctime ako svoj_ 
h'O Otca a ktorý určuješ ľudom cesty 
spásy, chválime ťa a vzdávame ti vda- 
ky za dar vykúpenia, ktoré oslavuje
me v tomto Svätom roku 1 za dar 
viery, ktorého sa nám dostalo vtedy, 
keď prví kresťania v našej krajine 
pred päťsto rokmi prijal krst. Prosí 
me ťa skrze Máriu, našu Spoluvyku- 
piteľku, o milosť ‘obrátenia mysli, aby 
sme — verni Duchu Svätému — boli 
poslami Evanjelia a svedkami Ježiša 
Krista. Amen.“

Z JÚLOVÝCH VÝROČÍ

1. Júla r. 1588 — pred 395 rokmi
— pápež SIXTUS V. potvrdil rehoľnú 
spoločnosť, založenú sv. Františkom 
Caracciolom.

— — r. 1783 — pred 200 rokmi — 
v Bratislave začali vychádzať Pre- 
šporské noviny (zanikli r. 1787).

3. Júla r. 1453 — pred 530 rokmi
— dostal Bardejov mestský erb, kto 
rý navrhol mestský notár LEONARD 
z Uničova.

— — r. 1808 — pred 175 rokmi — 
v Hladovke na Orave sa narodil PE
TER ÄRVAY, kňaz, ľudovýchovný pra
covník, zakladateľ prvého spolku 
striezlivosti na Slovensku [um. r. 
1892).

4. júla r. 1648 — pred 335 rokmi
— umrel sv. ANTON DANIEL, misio
nár, mučeník.

— — r. 1848 — pred 135 rokmi — 
umrel FRANÇOIS RENÉ DE CHA_ 
TEAUBRIAND, francúzsky spisovateľ 
(nar. r. 1768).

— — r. 1898 — pred 85 rokmi — 
sa narodil ŠTEFAN KANTOR, hudob
ný pedagóg, autor učebnice spevu.

5. júla r. 863 — pjred 1120 rokmi
— prišli slovanskí vierozvesti sv. CY
RIL A METOD do našej vlasti.

6. júla r. 1533 — pred 450 rokmi
— umrel LODOVICO ARIOSTO, talian
sky renesančný básnik (nar. r. 1474).

— — r. 1978 — pred 5 rokmi — 
bola v Trnave zriadená slovenská 
cirkevná provincia — arcibiskupstvo.

7. júla r. 1573 — pred 410 rokmi
— umrel taliansky architekt GIACO 
MO BAROZZI VIGNOLA, po Michelan- 
gelovi vedúci stavby svätopeterského 
chrámu v Ríme, dvorný staviteľ pá
peža Júliusa III.

9. júla r. 1843 — pred 140 rokmi — 
sa narodil CAMILLO GOLGI, taliansky 
lekár-fyziológ, priekopník liečenia 
malárie.

10. júla r. 1913 — Dred 70 rokmi
— umrel MIKOLÂ5 ALEŠ, český ma_ 
liar a grafik (nar. r. 1852).

12. júla r. 1073 — pred 910 rokmi
— umrel sv. JÄN QUALBERT, opát. 

 r. 1708 — pred 275 rokmi —
sa narodil P. JÁN AKAI, SJ, profesor 
filozofie v Košiciach, autor dejín Tr
navskej univerzity (um. r. 1751).

13. júla r. 1868 — pred 115 rokmi
— sa narodil ThDr. ŠTEFAN KMET- 
ŠPAŇODOLINEC, kňaz cestopisec, ná
boženský spisovateľ (um. r. 1955).

V našom živote vidíme vela znakov, z ktorých s Pravdepodob
nosťou uzatvárame, že jestvuje dedičný hriech. Napríklad vidí
me biedy, trápenia u Iudí spravodlivých. Toto nie je možné tak 
naľahko objasniť tým, že sú od Boha, — lebo Boh je najspravod
livejší a najmilostivejší. Dedičný hriech nám vysvetľuje veľa ta
jomstiev, ktoré by sme ináč nijako nepochopili, napríklad: roz
por medzi dobrom a zlom, medzi dušou a telom, osud jednotliv
cov, dejiny ľudstva a pod. Keď sa na toto všetko pozeráme ako 
na následok dedičného hriechu, máme celkom uspokojujúcu od
poveď.

V čom je podstata dedičného hriechu? — Z vyhlásenia Tri
dentského koncilu vidíme, že dedičný hriech je stratou posväcu
júcej milosti. Adam dostal od Boha v raji „spravodlivosť a svä
tosť“, to zn. milosť posväcujúcu. Nedodržaním prikázania tu mi
losť Adam stratil i pre seba, i pre potomkov. Teda hriech, ktorý 
po Adamovi dedíme, je nedostatok milosti. Ináč povedané: člo
vek, ktorý má na sebe dedičný hriech, je odvrátený od Boha, 
svojho nadprirodzeného cieľa. Dedičný hriech nie je naším osob
ným hriechom, je to hriešny stav. Dedičný hriech ako vina je 
z nás sňatý milosťou, ktorú dostávame v sviatosti krstu. V pokr
stených už niet ničoho, čo by sa Bohu protivilo. Krst znovu tvorí, 
obnovuje človeka v tom pôvodnom stave Božieho priateľa.

Prečo Adamov hriech prechádza na nás?
Aby sme mohli povedať, že niekto má hriech, musí tento hriech 

spáchať alebo mať na ňom nejakú účasť. Je však skutočnosťou, 
že my sme sa Adamovhp hriechu nedopustili, my sme ho nezaprí
činili. A predsa hriech Adamov, ako dedičný hriech, prechádza na 
nás bez nášho zavinenia. Prečo je to tak?

Je to tajomstvo, ktoré v našom živote nikdy nepoznáme. Toto 
tajomstvo možno objasniť, avšak nikdy úplne opodstatniť a po
chopiť. Cirkev túto otázku objasňuje takto:

Je logické, že sme na Adamovom hriechu účasti nemali. Preto 
normálnou cestou na nás, ako na nevinných, nemohol by prejsť. 
A predsa, ako vidíme zo Svätého písma, stratili sme milosť posvä
cujúcu, teda Adamov hriech na nás prechádza. Teda my máme 
akési p r í č i n n é  s p o j e n i e  s Adamovým hriechom. Uka
zuje na to Sväté písmo: „Ako skrze jedného človeka hriech vo
šiel do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na 
všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. — Lebo ako priestupkom jed
ného človeka (ľudské) množstvo sa stalo hriešnym, tak i posluš
nosťou jedného (ľudské) množstvo sa stalo spravodlivým“ (Rim 
5, 12, 19). Adamov hriech sa stal hriechom celého ľudstva, pre
tože toto bolo ako celok v Adamovi akoby obsadené.

Toto objasňujeme takto: Keď Boh stvoril prvých ľudí, Povolal 
do života nie tie dve osoby, Adama a Evu, ale celý ľudský rod. 
Teda Adam nebol len jedným z veľa ľudí. On bol celým ľudstvom 
a jeho predstaviteľom. Adam, náš prarodič, bol Bohom ustanove
ný za fyzickú a mravnú hlavu ľudstva a zástupcom celého ľud
ského pokolenia. Vo svojej osobe Adam zastupoval, predstavoval 
a spojoval celý ľud9ký rod a za neho zodpovedal. Adam, ako ta
ký, dodržaním Božieho prikázania, poslušnosťou, mal zachovať 
posväcujúcu milosť a všetky ostatné mimoprirodzené dary pre 
seba a svoje pokolenie. Jemu, ako hlave a zástupcovi ľudského 
pokolenia Boh milosť a dary neudelil ako dar osobný, ale ako 
dar d e d i č n ý ,  aký mal plodením prechádzať na všetkých jeho 
potomkov. Teda, tie dary mali byť dedičnými a každý potomok 
Adamov ich dostane. Teda Adam predstavoval celú ľudsekú prí
rodu, všetko pokolenie. A to znamenalo, že vôľa Adamova bola 
vôľou celého ľudstva. Pádom do hriechu Adam stratil dary určené 
pre celé ľudstvo a jeho hriech stal sa hriechom celého ľudského 
pokolenia, ľudskej prírody, ktorá v Adamovi milosť odhodila. 
Hriech sa stal vlastným hriechom vinou každého, kto v Adamovi 
má ľudskú prirodzenosť. Dedičný hriech nie je hriechom osob
ným, ale hriechom ľudskej prirodzenosti, zapríčinený naším ro
dovým a morálnym zväzkom s Adamom, ktorý ľudskú prirodze
nosť zbavil milosti a urobil ju Bohu odpornou.



Názorne toto všetko možno podať takto: Vojak dostane za 
svoje zásluhy majetky a privilégiá pre seba a pre svojich Potom
kov. Všetko toto je jeho, dokial ostáva verný vládcovi. Avšak 
keď svojho vládcu zradí, stratí tak majetok, ako aj privilégiá ako 
on, tak i jeho potomkovia. Tak potomkovia sú poškodení nie vlast
nou vinou, ale vinou a vôíou svojho predka.

Takto následky hriechu sa dotkli všetkých íudí. Rodíme sa bez 
milosti posväcujúcej, bez nadprirodzeného života. Adam toto všet
ko stratil pre seba a všetkých svojich potomkov. Rodíme sa v de
dičnom hriechu. Avšak toto netreba chápať ako akúsi škvrnu na 
duši, ale ako neprítomnosť milosti.

Bolo by možno namietnuť, že je to nespravodlivé, aby sme tr
peli za hriechy prarodičov. Avšak v tomto prípade spravodlivosť 
nie je porušená. Milosť posväcujúca, ktorú dedičným hriechom 
tratíme, nie je podstatnou časťou ľudskej prirodzenosti (ako oko, 
ruky, hlava, rozum, duša a pod.), ale bola nadprirodzeným da
rom, ktorý Boh Adamovi dal len z dobroty, a taký dar mohol 
urobiť s podmienkou: keď dodržíš prikázanie.

Hoci sme videli objasnenie, prečo hriech Adamov prechádza 
na nás, toto objasnenie je na základe a v rámci viery, avšak pred 
naším rozumom, poznaním, zostáva hlbokým tajomstvom. Toto 
tajomstvo nám osvetlí len sám Boh, spravodlivý Sudca na posled
nom súde.

Dedičný hriech sa prenáša z otca na deti prirodzeným plode
ním. Dedičný hriech je hriechom ľudskej prirodzenosti, a ľudská 
prirodzenosť sa množí plodením, a takto sa množí i dedičný 
hriech. Avšak rodičia, ktorí dieťa plodia, nie sú príčinou dedič
ného hriechu, príčinou toho hriechu je hriech Adama. Dušu tvorí 
Boh a duša je bez hriechu, ale len čo sa duša spojí s telom, 
okamžite je zaťažená dedičným hriechom.

Tu poukazujeme na to, že jediná spomedzi ľudí Prečistá Panna 
Mária bola milosťou Božou od dedičného hriechu chránená, lebo 
bola vyvolená za Matku Vykupiteľa sveta. To znamená, že Prečis
tá Panna Mária z vôle Božej bola v milosti posväcujúcej od pr
vého momentu jej života, keď sa zjavila zárodkom v lone svojej 
matky. Toto zvláštne privilégium, darované Božej Matke, voláme 
Nepoškvrneným počatím. Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie je 8. decembra. Pretože Panna Mária bola ochránená pred 
dedičným hriechom, maľujú ju, ako stúpa na hlavu pekelného 
hada, ktorý prvých ľudí zviedol na hriech.

Aké sú následky dedičného hriechu na nás, ľudí, v pozemskom 
živote?

Následkom dedičného hriechu celý človek dušou a telom sa 
zmenil v horšieho, avšak prirodzené schopnosti nestratil — prav
da viery — dogma.

Následky dedičného hriechu pre nás Tridentský koncil označil 
takto:

a) Človek stratil posväcujúcu milosť, tým prestal byť synom 
Božím a dedičom Nebeského kráľovstva.

b) Človek stratil mimoprirodzené dary: stal sa podriadený 
zákonu smrti, utrpeniam, biedam, nedostatkom, cíti rozporné 
telesné hnutia, telo sa protiví duchu.

c) Človek padol do otroctva 'diabla a „z moci tmy nás vytrhol 
Ježiš Kristus“ (Kol 1, 13).

Avšak prirodzené vlastnosti následkom dedičného hriechu člo
vek nestratil, len v schopnostiach bol oslabený. V porovnaní s pô
vodným neporušeným stavom u prvých ľudí ľudská prirodzenosť 
je oveľa slabšia (veľká náklonnosť k hriechu, mravná slabosť, 
rozpor medzi telom a duchom).

Následky dedičného hriechu v živote posmrtnom
Už sme povedali, že následok dedičného hriechu — stratu po

sväcujúcej milosti — zahladzújeme krstom a milosť posväcujúca 
je nám takto prinavrátená. Preto sa tu zaoberáme len večným 
osudom n e p o k r s t e n ý c h  n e m l u v n i a t ,  osudom duší 
tých nemluvniat, ktoré zomreli bez krstu.

Žiaden, kto zomrie so samým hriechom dedičným, nedosiahne 
večnú slávu — pravda viery — dogma.

14. júla r. 1903 — pred 80 rokmi
— sa narod'l IRWING STONE, ame- 
rický' realistický spisovateľ.

15. Júla r. 1908 — pred 75 rokmi
— v Borskom Mikuláši umrel miest
ny farár PAVOL PRÍHODA, spisova
teľ, národný buditeľ a modernizátor 
včelárstva.

16. júla r. 1773 — pred 210 rakmi
— sa narodil JOSEF JUNGMAN, čes
ký národný buditeľ. Jazykovedec a 
literárny historik (um. .r. 1847).

18. júla r. 838 — pred 1145 rokmi
— umreľ sv. FRIDRICH, biskup, mu
čeník.

19. júla r. 1228 — pred 755 rokmi
— bol vyhlásený za svätého sv. 
FRANTIŠEK ASSISKÝ.

21. júla r. 1788 — pred 195 rokmi
— umrel PhDr. ONDREJ BERNOLÄK, 
profesor filozofie a teológie na Tr
navské} univerzite, náboženský spiso
vateľ (nar. r. 1727).

24. júla 1903 — pred 80 rokmi — 
sa narodil univ. prof. PhDr. VOJTECH 
BUDINSKÝ-KRlCKA, nestor slovenskej 
archeológie, ktorý významnou mie
rou prispel k poznaniu pravekého a 
včasnodejinného osídlenia Slovenska. 
Od roku 1957 pôsobí na východnom 
Slovensku a sústreďuje sa najmä na 
výskum pamiatok našich slovanských 
predkov.

24. júla r. 1803 — pred 180 rokmi
— sa narodil ALEXANDER DUMAS 
ml., francúzsky spisovateľ, románopi
sec (um. r. 1870).

25. júla r. 1968 — pred 15 rokmi
— vyšla encyklika PAVLA VI. Hju- 
manae vitae.

28. júla r. 68 — pred 1915 rokmi
— podstúpili mučenícku smrť sv. NA- 
ZARIUS a CELZUS.

29. júla r. 1793 — pred 190 rokmi
— v Mošovciach sa narodil JÁN KOL 
LÄR, básnik, autor S!ávy dcéry, pe
dagóg, hlásateľ slovanskej vzájom
nosti, národný buditeľ (um. r. 1852).

30. júla r. 1958 — pred 25 rokmi
— v Bratislave umrel prof. ALEXAN
DER ALBRECHT, regenschori dómu 
sv. Martina, hudobný skladaitel a pe 
dagóg (nar. r. 1885).

31. júla t .  1863 — pred 120 rokmi
— umrel sv. JUSTÍN DE JACOBIS, bis
kup, misionár z rehole lazaristov 
(kan. r. 1975). ( i )

NAŠI JUBILANTI

V tamto mesiaci si svoje životné 
a kňazské jubileá pripomínajú títo 
vdp. duchovní otcovia:

Ján Bajcura — 65 rokov od naro
denia (4. 7.), Ladislav Nevický — 
40 rokov od ordinácie (12. 7.), Jozef 
Hallko — 55 rokov od ordinácie (12.
7.), Ján Peja — 50 rokov od ordiná
cie (12. 7.), Ján Puškáš — 40 rokov 
od ordinácie (12. 7.), Michal Bara- 
ník — 25 rokov od ordinácie (13. 7.), 
Michal Čižmár — 70 rokov od naro
denia (22. 7.), Jozef Andal — 65 ro
kov od narodenia (30. 7.).

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA EIT!



JA NIC, TO VŠETKO TÍ DRUHÍ . . .

Veľa vzácnych povahových vlast
nosti mala sv. Terezka Ježiškova. 
Bola skromná, nepredbiehala sa, ne
vedela sa hnevaf. Iste nielen mňa, ale 
mnohých obzvlášť zaujal jej zaujíma
vý postoj v pripade, keď sa čosi sta
lo, a nikto sa nechcel označiť za vin
níka. V životopise svätice sa spomí
na viacero takýchto prípadov, ale za 
všetky spomeňme jeden. V kláštore 
sa umýval riad. Ktorejsi zo spulu- 
sestier sv .Terezky sa „podarilo“ roz
biť tanier. Prísna predstavená zisťo
vala, kto je vinníkom. Keď sa nikto 
neprihlás i, označila sa za vinníčku 
sama Terezka. Ale vinníčkou bola iba 
chvíľu, lebo jej konanie dojalo tú, 
ktorá spôsobila Sksdu a prihlásila 
s a . . .

Nie každý chápe počínanie svätice, 
ale iste mnohí sme sa už stretli s 
ľuďmi, ktorí nikdy neurobili nič zlé. 
ktorí boli podľa vlastných rečí ste
lesnenou dokonalosťou. To tí druhí 
pokazili, to tí druhí polámali, to tí 
druhí zabudli, to tí druhí neurobi
li . . .

Oni? Prosím vás, kdežeby oni uro
bili čosi zlé?! Kdeže by sa oni po
mýlili? Umývajú si ruky, nechcú mať 
s tým nič spoločné. . .

Naši starí vravievali, že mýliť sa 
je Indské a že len ten sa pomýli, kto 
čosi robí. Nehovorím to na posmele
nie tých, ktorým sa tých chýb pr'ho- 
dí viac, ako je únosné, iba preto, 
aby sme sa vedeli — ak sa nám čosi 
nepoviedlo — priznať a neváľaf vinu 
na druhého. Nebolo by to chlapské, 
keby sme si chceli zlepšovať svoj 
profil na úkor druhých, svojich bra
tov a sestier. A navyše — keďže sme 
kresťania — bolo by to aj hriechom. 
Hriechom proti prvému a hlavnému 
prikázaniu, ktorým je láska. Pošep
kajme to sv. Terezke, nech nám vy
prosí aj v tomto ohľade milosť a si
lu.

Dôkaz: — Sväté písmo nespomína samé nepokrstené nemluv- 
ňatá, ale ústami Ježiša Krista hovorí všeobecne: „Veru, veru, ho
vorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť 
do Božieho Kráľovstva“ (Jn 3, 5). Takto verila Cirkev od prvo
počiatku a tak učila. Je to náuka Ježiša Krista. Sv. Augustín ho
vorí: „S deťmi sa preto ponáhľajú ku krstu, pretože neomylne 
veria, že ináč nemôžu v Kristovi nadobudnúť život“. — Avšak je 
všeobecnou mienkou teológov, že nepokrstené nemluvňatá nie sú 
na onom svete trestané trestmi, sú len vylúčené z blaženého vi
denia Boha.

Tu poukazujeme na vePký význam a dôležitosť sviatosti krstu 
s tým, že je našou povinnosťou postarať sa, aby naše deti boli 
pokrstené, aby sme im takto otvorili dvere Nebeského kráľov
stva. Tiež poznamenávame, že nepcfkrstený dospelý, keby takto 
zomrel, nielen nedosiahne večnú slávu, Božie Kráľovstvo, ale je
ho ďalšie životné hriechy zavedú ho do večných múk.

Či po páde prarodičov do hriechu Pán Boh úplne zanechal ludí?
Pán Boh padnuté ludsvo nezanechal, ale sľúbil ľuďom Vykupi

teľa. Trestajúc prarodičov ihneď riekol k diablovi: „Nepriateľ
stvo ustanovujem medzi tebou a ž e n o u ,  medzi tvojím potom
stvom a jej potomstvom, o n o  ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš 
pätu“ (Gen 3, 15). Potomok ž e n y  zotrie hlavu diabla. Tento 
potomok je Ježiš Kristus, narodený zo ženy, Prečistej ¡Panny Má
rie.

Uvedené Božie slovo k hadovi-satanášovi bolo prvou radost
nou zvesťou o Vykupiteľovi. Neskoršie boli Božie zvesti o Vyku
piteľovi čoraz častejšie a jasnejšie. Sú zapísané vo Svätom písme 
Starého zákona. Sú to predobrazy a proroctvá o Vykupiteľovi, 
Mesiášovi. Takto dedičný hriech nemožno oddeliť od vykúpenia 
Kristom, pretože toto vykúpenie bolo sľúbené samým Bohom 
iíineď po páde do hriechu. Ihneď po páde Pán Boh vyjavil 
svoje nekonečné milosrdenstvo, lebo ihneď sľúbil ľuďom Vyku
piteľa.

Svätí Otcovia učia, že prarodičia Adam a Eva sa kajali a do
siahli odpustenie. V našom obrade Adam a Eva sú svätí a v bo
hoslužbách máme a j nedeľu ich pamiatky — Vyhnania z raja 
(Syropôstná a Nedeľa Praotcov — pred Narodením Kristovým), 
aby nám pripomínali, že slová Pána Boha, povedané v raji pr
vým ľuďom, sú povedané aj nám: „Nejedzte z ovocia hriecha, 
ani sa ho nedotýkajte, lebo zomriete.“

Sväté písmo Starého zákona
Prehovoril Pán

V tretí mesiac po odchode Izraelitov z Egypta 
v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. A utáborili 
sa na púšti a tam naproti vrchu táboril Izrael. Po
tom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán volal na neho 
z vrchu hovoriac: „Hľa, ja prídem k tebe v hustom 
mraku, aby to počul ľud, keď sa s tebou rozprávam, 
a aby ti veril naveky". A Mojžiš oznámil slová ľudu 
Pánovi. Tu riekol Pán Mojžišovi: „Choď k ľudu 
a postaraj sa o ich posvätenie dnes a zajtra! I šaty 
svoje nech si vyperú. Majú sa totiž pripraviť na tre
tí deň, lebo tretieho dňa zostúpi Pán pred očami 
všetkého ľudu z vrchu Sinaj. Nato Mojžiš zostúpil 
z vrchu a postaral sa, aby sa ľud posvätil a opral si 
šaty. A ľudu prikázal-. „Buďte pripravení na tretí 
deň!"

Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýs
kať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a zvuk rohu sil
no zaznieval. I chvel sa strachom všetok ľud v tá
bore. Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety 
Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom. Vrch

Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostú
pil naň v ohni a ten dym vystupoval z neho ako 
z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol 
stále silnejší a Mojžiš začal rozprávať s Pánom 
a Pán mu odpovedal v hrmení. Keď Pán zostúpil 
na končiar Sinaja, zavolal Mojžiša na končiar vrchu 
a Mojžiš vystúpil hore.

Potom Boh hovoril všetky tieto slová a riekol:
„Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov 

okrem mňa!

Nevezmeš mena Pána, Boha tvojho nadarmo! Le
bo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať me
no jeho nadarmo.

Spomni na deň pokoja, aby si ho zasvätil! Šesť 
dní pracuj a vykonávaj svoju robotu, siedmeho dňa 
je však deň Pána, Boha tvojho. Vtedy nebudeš ko
nať nijakú prácu ty sám a ani tvoj syn, alebo tvoja 
dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, alebo tvoj 
dobytok, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojich brá
nach. Lebo za šesť dní utvoril Pán nebo a zem, mo
re a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpo
číval. Preto Pán požehnal a zasvätil ho.



Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na 
zemi.

Nezabiješ!
Nezosmilníš!
Nepokradneš!
Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu 

svojmu!
Nepožiadaš manželku blížneho svojho!
Nepožiadaš ničoho, čo blížneho tvojho je!"
Tieto slová hovoril Pán k celej pospolitosti na 

vrchu spomedzi ohňa a z mraku a z temnoty mo
hutným hlasom — a viac nič; potom napísal ich na 
dve kamenné tabule a dal ich Mojžišovi.

A zostal Mojžiš na hore štyridsať dní a štyridsať 
nocí. Keď Mojžiš zostúpil z vrchu — obe tabule zá
kona mal Mojžiš vo svojich rukách, keď zostúpil 
z vrchu — a Mojžiš nevedel, že tvár jeho žiarila od 
rozhovoru, ktorý mal s ním. Keď Áron a Izraeliti 
videli, že Mojžišova tvár žiari, báli sa k nemu (aj) 
priblížiť.

Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a hovoril im: 
„Počuj, Izrael, príkazy a ustanovenia, ktoré dnes 
oznamujem vašim ušiam! Naučte sa ich a dávajte 
pozor, aby ste ich plnili. Z tváre do tváre hovoril 
k vám Pán z ohňa na vrchu — ja som vtedy stál 
medzi Pánom a vami, aby som zvestoval reč jeho, 
lebo vy ste sa strachovali pred ohňom a neopovážili 
ste sa vystúpiť na vrch. Tieto slová hovoril Pán k ce
lej vašej pospolitosti na vrchu spomedzi ohňa a z 
mraku a z temnoty mohutným hlasom — a viac 
nič; potom napísal ich na dve kamenné tabule a dal 
ich mne.

Nuž zachovávajte a robte, ako vám to Pán, Boh 
váš, prikázal; neodchyľujte sa ani napravo, ani na
ľavo! Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, 
Boh váš, aby ste mohli žiť, a aby vám bolo dobre, 
a aby sa predĺžili vaše dni v zemi.

Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty 
budeš milovať Pána, Boha svojho, celým srdcom 
svojím, a celou dušou svojou a celou silou svojou. 
A tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, nech sú 
v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám 
uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či 
budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. A bude to 
našou spravodlivosťou, keď náležíte zachováme 
všetky tieto príkazy pred Pánom, Bohom naším, 
tak ako to on prikázal nám.

Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána, 
Boha svojho, a nezanedbal príkazy Jeho, zákony 
a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám; aby sa ne
stalo, že keď sa naješ a nasýtiš, keď si vystavíš pek
né domy a budeš v nich bývať, a keď tvoj dobytok 
a ovce sa rozmnožia, keď budeš mať hojnosť svojho 
striebra a zlata, a keď sa zväčší tvoje imanie, žeby 
sa spriečilo srdce tvoje, a ty by si nepamätal viac 
na Pána, Boha svojho.

Nuž nehovor v srdci svojom: „Moja vlastná sila 
a moc mojej ruky získali mi toto bohatstvo", lež 
pamätaj na Pána, Boha svojho, ktorý ti dal sily 
nadobudnúť bohatstvo.

Ak by si však nacelkom zabudol na Pána, Boha 
svojho, a nasledoval by si cudzích bohov, keby si 
ioh uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, 
že vyhyniete vonkoncom.

A teraz, Izrael, čože žiada od teba Pán, Boh tvoj, 
ak nie to, aby si sa Pána, Boha svojho, bál, aby si 
po všetkých Jeho cestách kráčal, aby si ho miloval

a Pánu, Bohu svojmu, slúžil celým srdcom svojím 
a celou dušou svojou, aiby si zachoval príkazy a zá
kony Pánove, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo 
dobre! Hľa, bohatstvo Pánovo je nebo a nebo ne
bies, zem a všetko, čo je na nej! Pána Boha svojho, 
budeš sa báť a jemu budeš slúžiť, k nemu budeš sa 
vinúť! On je tvojou chválou. Miluj teda Pána, Boha 
svojho, a jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príka
zy Jeho zachovávaj v každý čas! Uložte si tieto mo
je slová do svojho srdca a do svojej duše. Poúčajte 
o nich svoje deti, aby o nich uvažovali.

Hľa, predkladám dnes pred vás požehnanie a 
kliatbu: požehnanie, ak budete poslušní príkazom 
Pána, Boha vášho, ktoré vám dnes ukladám, kliat
bu však, keď nebudete poslušní príkazom Pána, 
Boha svojho, lež zanecháte cestu, ktorú vám dnes 
prikazujem.

Hľa, predložil som dnes pred teba život i šťas
tie, a smrť i nešťastie; to, čo ti prikazujem, je, aby 
si Pána, Boha svojho, miloval, po cestách jeho 
chodieval a zachovával príkazy, ustanovenia a na
riadenia jeho. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa — 
a Pán, Boh tvoj, bude ťa žehnať. Lež ak sa tvoje 
srdce odvráti a ak nebudeš poslúchať a dáš sa 
zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a ich uctie
vať, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš.

Za svedkov proti vám volám nebo a zem. Pred
ložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! 
Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty a potomstvo 
tvoje, keď budeš milovať Pána, Boha svojho, a po
slušne a verne sa k nemu vinúť.

(Z knihy Východ a Druhozákon)

O pravej zbožnosti

Pán takto hovoril Mojžišovi: „Prehovor k celej 
izraelskej pospolitosti a povedz im:

Buďte svätí, lebo ja. Pán,’ Boh váš, som svätý!
Každý nech uctieva matku svoju a otca svojho.
Keď prinesiete Pánovi pokojnú žertvu, obetujte 

ju tak, aby ste sa (mu) zapáčili.
„Nekradnite, neluhajte a neklamte jeden druhé

ho!
Neprisahajte falošne na meno moje, aby ste ne- 

zneuctili meno Boha svojho! Ja  som Pán. Nekriv
di a neokrádaj blížneho svojho!

Mzda za robotníka nech neostáva v tvojich ru
kách do druhého rana!

Hluchému sa nevysmievaj a slepému neklaď do 
cesty prekážky, ale boj sa Boha svojho! Ja  som 
Pán!

Na súde nezapríčiňuj krivdu! Ani chudobnému 
nenadržuj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svoj
ho blížneho súď spravodlivo!

Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami!
Nečíhaj na život blížneho svojho! Ja  som Pán.
Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu 

bratovi!
Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si ne

uvalil preň vinu na seba!
Nebuď pomstivý proti príslušníkom svojho ľu

du a nehľadaj voči nemu pomstu, ale miluj blíž
neho svojho ako seba samého! Ja  som Pán!

Pred šedivou hlavou vstaň, cti si staršiu osobu 
a boj sa svojho Boha!

Ak sa bude u teba v tvojej zemi zdržovať cudzi



nec, nuž neutláčaj ho! Nech je medzi vami každý 
cudzinec ako domorodec zeme, ktorý sa u vás 
bude zdržovať. Milujte ho ako seba, veď i vy ste 
boli cudzincami v krajine egyptskej. Ja  som Pán, 
Boh váš!

Nedopusťte sa nespravodlivosti na súde, pri me
raní, pri váhe a pri dutých mierach! Majte správne 
váhy, správne závažia, správnu mieru pre sypké 
a správnu mieru pre tekuté veci! Ja  som Pán, Boh 
váš.

Zachovajte všetky prikázania a ustanovenia mo
je a konajte podľa nich! Ja  som Pán! (Lv. 19, 1 
— 18; 34— 37).

Vdove a sirote nebudeš krivdiť. Ak im ukrivdíš 
a oni budú ku mne volať, ja istotne počujem ich 
volanie, a môj hnev vzbíkne a ja vás budem me
čom zabíjať. Potom vaše ženy budú vdovami a va
še deti sirotami.

Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobné
mu, ktorý je pri tebe, peniaze, nezachovaj sa 
k nemu ako vydierač. Nežiadaj od neho úroky. 
(Vých. 22, 21—25).

Nevynášaj nepravdivú povesť. Nepodávaj svoju 
ruku tomu, ktorý je v nepráve, aby si krivo sved
čil. Nespájaj sa na zlú vec s väčšinou a pri spore 
nevypovedaj podľa väčšiny, aby si pravdu nepre- 
krúcal. Ani chudobnému (ktorý nemá pravdu) ne
nadŕžaj pri súde.

Ak natrafíš na býka alebo osla, čo sa zatúlal 
tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Ak zba
dáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojím bre
menom, neobchádzaj ho, ale pomôž mu ho po
zdvihnúť.

Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spornej 
veci.

Nepravdivej výpovedi sa vyhýbaj.
Nevinného a toho, čo je v práve, nepriprav o ži

vot, lebo ja neospravedlním toho, čo je nespravod
livý.

Dar neprijímaj, lebo dar aj múdrych zaslepí 
a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve. (Vých 
23, 1— 8).

Všetko, čo som vám prikázal, zachovávajte! 
(Vých 23, 13).

Slúžievaj Pánovi, Bohu svojmu! Ja  potom po
žehnám tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialim od teba 
nemoci. (Vých 23, 25).

Ak niektorý z bratov tvojich pri tebe ochudob
nie a bude sa k tebe o pomoc utiekať, pomáhaj 
mu, aby mohol pri tebe žiť.

Neber od neho úroky a nepýtaj od neho viac, 
ale boj sa Boha, aby brat tvoj mohol pri tebe žiť. 
Nepožičiavaj mu peniaze na úrok a živobytie mu 
nedávaj tak, aby si tým získal. (Lv. 25, 35— 38).

Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo od 
svojho blížneho niečo kúpiš, nevydierajte sa na
vzájom!

Nevydierajte sa navzájom, ale boj sa Boha svoj
ho, lebo ja. Pán, som váš Boh!

Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovieva- I 
vý a veľmi milosrdný a verný. Milosrdenstvo pre- ] 
ukazuje tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny ) 
a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: navšte- ■ 
vuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do 
tretieho a štvrtého pokolenia! (Vých 34, 6—7).
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(Dokončenie zo 4. str.)

mienky niektorých táto kajúcnica nie }e totožná s Máriou 
Magdailénnu.

Autor týchto r adkov je tej mienky, že uvedená hrie£~4!_ 
ca je totožná s Máriou Magdalénou, a to preto, že toho 
náhradu je cirkevná tradícia a tiež pre'o, že ihneď po uve
dení udalosti s touto hriešnicou evanjelista Lukáš hovorí 
o Márii Magdaléne takto: „Od tých čias dal sa Ježi« pn- 
tovať po .mestách a dedinách, kázaf a hlásať Kráľovstvo 
Božie. Sprevádzali ho Dvanásti a niektoré ženy, ktoré bol 
uzdravil od zlých duchov a z neduhov: Mária, zvaná Mag
daléna (Magdalská), z ktorej bo o vyšlo sedem zlých du. 
c hov. . . “ (Ijk 8, 1—3). Označenie „sedem zlých duchov“ 
nemuselo znamenať posadlosť zlými dncíbmi, ale posadlasť 
hriechmi. Prejavená ľútosť, že hrešila, a láska, ktorú pre
javila slzami, ktorými umývala nohy Ježišove, ju priviedli 
do radu žien, sprevádzajúcich Ježiša Krista. Stála taktiež 
pod krížom na Goigcste a jej sa najprv zjavil Ježiš Kristus 
po vzkrieseni.

V našom obrade Mária Magdaléna je svätá a rovnoapoš. 
tolslká, — to znamená — rovná apoštolom. Týmto menom 
Cirkev nazýva tých horliteľov kresťanskej viery, ktorí, po
dobne ako apoätol1, šírili a  utvrdzovali vieru Kristovu. 
Takými okrem Márie Magdalény je Konštantín Veľký, ci
sár, ktorý dal slobodu kresťanstvu, svätá Helena, jeho mat
ka, veľká kyjevské knieža Vladimír Veľký, ktorý pokrstil 
Kyjevskú Rus a veľká kyjevská kňažná Olga, babička Vla
dimíra Veľkého.

Vo veľkonočné sviatky je u nás obyčaj, že sa ľudia ob
darúvajú ozdobenými vajíčkami, zvanými „pisankami, kra. 
šenkami“. Táto obyčaj, ako hovorí cirkevná tradícia, je 
od sv. Márie Magdalény, tatorá hlásajúc evanjelium prišla 
do Ríma, podala cisárovi Tiberiovi „krašené“ vajíčko s po
zdravom: „Christos voskrese! — Kristus vstal z mŕtvych!“ 
a tými slovami zača’a hovoriť cisárovi o Kristovi. Vajíčko 
je symbolom hrobu a povstania života v jeho vnútri. Ozdo
bené znamená — naše znovunarodenie krvou Kristovou.

Pamiatku sv. Márie Magdalény, rovnoapaštolskej, Cirkev 
oslavuje 22. júla.

—  o  —

Pre našu spásu vôbec nie je dôležité, či uvedená ka
júcnica bola Lazárovou sestrou, či bola to Mária Magda
léna alebo akási neznáma žena. Pre nás je dôležité, že sa 
kajala a jej pokánie Krstus prijal. A pamiatku sv. Márie 
Magdalény Cirkev oslavuje 22. júla s týmto cieľom: odpra
dávna boli ľudia a ženy, ktorí vo svojich pádoch a hrie
choch hovorili: hrešila aj Mária Magdaléna. Takí ju pozná
vajú len z udalosti nami uvedenej. Preto v tento defi sviat
ku sv. Márie Magdalény Cirkev takým hovorí:

„Äno, hrešila, ale sa aj kajala. Keď poznala svoj omyl, 
nachala hr'ech a už myslela len na Krista. Nehovorila nič, 
ale namiesto nej hovorila jej polkora, jej slzy pokánia, jej 
rozpustené vlasy, jej bozky. Tieto hovorili, že nechala 
hriech a nadovšetko milovala Krista.

„Odpúšťajú sa jej mnohé jej hriechy, pretože veľkú lás. 
ku preukázala!“

— Choďte <aj vy a robte to isté. Kajajte sa, lebo sa blíži 
Nebeské kráľovstvo!
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