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ROČNÍK XV.
LÄSKA — SPLNENIE ZÄKONA
Myšlienky na 15. nedeľu po Zoslaní
sv. Ducha
Dvaja zbojníci prepadli cestujúce
ho človeka a zabili ho. Takto mŕt
veho hodili ho do rieky a potom si
sadli jesť. Jeden z nich vytiahol sla
ninu, utrel nôž od ľudskej krvi i za
čal ním krajať. Druhý sa na neho
obrátil: „Človeče, či nevieš, že d nes.
je piatok a veľký pôst?!“
To je udalosť — poviedka, ku kto
rej netreba veľa slo v . . . Zabiť člo
veka považovali za celkom samozrej
mú vec, ale dodržať piatkový pôst
chceli za každú c e n u . . . Iste i nás
kresťanov iní rozpoznávali podľa to
ho, že ideme v nedelu do chrámu,
že v piatok nejeme mäso, že dodr
žiavame pôsty, že sa v manželstve
nerozvádzame . . . Všetko vraj preto,
lebo tak káže Boží zákon. A predsa,
Pán Boh odsudzuje suché zachová
vanie Zákona a ponad všetky záko
ny, ako podmienku spásy, kladie zá
kon lásky. Pekne nám to vysvetlil i v
podobenstve o milosrdnom Samari
tánovi (Lk 10, 30— 37).

Liturgika — poznaj svoj obrad
Sv. prijímanie — 4
Na slová kňaza: „S bázňou Božou a s vierou pristúpte“ —
veriaci si polozia na prsiach ruky na kríž, jeden po druhom pri
stupujú ku kňazovi a on im podáva lyžičkou Telo a Krv Kristovu,
piliôom hovorí tieto stová: „Na odpustenie hriechov a pre život
večný“. Prijímajúci odpovedá: Amen.
Nech táto velká chvíľa bude počiatkom nového života pre nás
v ozajstnom zjednotení s Pánom! Sväté prijímanie má nás zjed
notiť s Pánom, posilniť náš ďalší život.
AKÉ SÚ PLODY DÔSTOJNÉHO SV. PRIJÍMANIA?
Ľudský jazyk nie je sch op n ý d o k o n a le vym enovať v šetky plody
sv. prijím ania, leb o to je B ožie tajom stvo a náš rozum n em ôže ho
poznať. K atechizm us hovorí, že prostredníctvom sv. prijím ania
dostanem e a získam e p ä f p lod ov :
1. D ôstojné sv. prijím an ie sp á ja nás čím bližšie s naším Vyku
piteľom a Pánom. N aše sv ed om ie prostredníctvom n eho z ísk a p o 
koj a svätú radost. Udržuje náš duchovný život, život m ilosti,
chráni pred pokušen iam i, chrán i p red sm rteľným i hriechm i.
[Pokračovanie na 5. str.]

Sv. apoštol Pavol vo svojom prvom
liste Korinťanom píše práve o takej
to láske, ktorá dáva nášmu životu
náplň a pravú hodnotu. Hovorí o
nej, že je najvyšším prejavom kres
ťanského života, v ktorej sa bude
rozvíjať a uskutočňovať aj naša ne
beská blaženosť (1 Kor 13, 1—13).
V
podobenstve o milosrdnom Sa
maritánovi Boží Syn vyzdvihuje pred
Židmi prikázanie lásky k Bohu a
blížnemu. Židia boli zatopení v rôz
nych rituálnych predpisoch, ktoré
prísne zachovávali. Preto tak dôraz
ne hovorí: „Na týchto dvoch priká
zaniach spočíva celý Zákon i Proro
ci“ (Mt 22, 40). A ak nebudeme mať
túto lásku, — podľa slov sv. apoš
tola Pavla môžeme hovoriť i anjel
skými jazykmi, môžeme prorokovať,
môžeme poznať všetky tajomstvá a
mať všemožné
vedomosti, budeme
ako starý prasknutý
zvonec,
bez
zvuku.
Dnešný civilizovaný svet je ne
mocný práve
pre
nezachovávanie
‘tohto prikázania. Človek sa preto
nachádza v neistote
a strach u . . .
Nedávno mi rozprával istý chlapec,
ktorý bol s dievčaťom v kine. Na
stoličke, kde sedel, nechal dáždnik.
Prišiel na to už pri dverách. Vrátil
sa — ale už ho tam nebolo.
Ľudia, ktorí žijú vo veľkých pa
nelákoch, si nedôverujú, často ne( Pokračovanie na 5. str.)

PO P R Á Z D N I N Á C H A D O V O L E N K Á C H

Pom inuli sa dni rad ostn ý ch prázdnin a š k o ls k é u čebn e sa znova d eň čo d eň zapĺňajú našou m la
ďou, našim i ch la p ca m i a diev čatam i, aby p o k ra č o v a li v p r o c e s e vzdelávan ia a nadobudli potrebné
vedom osti.
K d eže sú sta ré š k o ly , sta ré budovy s m alým i o k ien k a m i, v k to rý ch sm e sa k rčili v neohrabaných
laviciach? K d eže sú tabu ľky a g riflík y , k d e ¡e v šetk o to, čo b olo c h a r a k te r is tic k é pre ten čas?
V šetko sa od základ u zm enilo. Starší to viem e, m ladším to osoží hovorit, porozprávať im o tom,
a k o sa učil starý o te c a stará mať. P reto, aby s i vážili v šetk o to,'-čo dn es majú. M oderné učebne,
vzorne vybaven é kabin ety , u čebn ice, u čebn é p o m ô c k y ...
Je tu príležitosť v ô bec sa zam y slieť nad tým , čo v šetko robí n aša sp o lo čn osť p re dobro detí
a rodiny vôbec. Ona p rev zala na s e b a značnú časť m ateriáln ej starostlivosti o rodinu. Form y tejto
m ateriáln ej starostlivosti sa n eu stále zdokon aľu jú — p od ľa m ožností, k to r é sa vytvárajú v ek o n o 
m ik e krajin y, pričom štát p o sky tu je p o m o c rodinám d iferen co v a n e, p od ľa počtu d etí v nich žijú
cich.
M yslíme tu na m atersk ý p rísp ev o k , na d e ts k é prídavky, na p rísp ev o k pri naroden í k a ž d éh o d ie
ťaťa, na výhody m atersk ý ch š k ô l, k to r é s vysokým prispením štátu využíva už 70 °/o .všetkých d e
tí vo veku od troch do p iatich rokov. V š k o ls k ý c h jed á lň a ch sa celo štá tn e stravuje takm er 2 milióny
žiakov. V p io n iersk y ch táb o roch a v š k o lá c h v prírod e sa ro čn e celo štá tn e rek r e u je do m ilióna detí.
C elkový objem s p o lo č e n s k e j p om oci rodinám s deťm i d o sah u je d esia tk y m iliárd. T aká je teda
reč fak tov . N aša sp o lo čn osť si v širo k o m rozsahu i značným i m ateriáln ym i n ákladm i plní svoje p o
vinnosti voči rodin e.
Zamyslime_ s a v šak, či aj v ro d in á ch robím e v šetk o , aby sa toto úsilie sp oločn osti nem inulo
svojho cieľa . Ci v šetk y d ietk y a j dostanú z toh o , č o sp o lo čn osť dáva. Sú totiž — i k e ď je ich chvá
la Bohu m álo — ro d ičia , k to rí p rem en ia značnú časť príjm ov na a lk o h o l a deťom sa nevenujú.
Ešte stá le sm e sv ed kam i ľa h k o m y seľn éh o vstupovania do m an želstva a za kla d an ia rodiny bez spln e
ných p red p o k la d o v p re jej úspešnú existenciu.
R ozvrátené m an želstvá bez ohľadu na to, či sa k o n čia rozvodom , a le b o nie, n epln ia významnú
funkciu rodiny — citliv éh o sp rostred ko v a teľa u rčitých vzorov a ča sto i utvárania kritérií vo vzťa
hu k p rá ci, k verejným p roblém om , k p olitickém u , sociáln em u , ek on om ick ém u i kultúrnem u dianiu.
Zákon, o rod in e um ožňuje n ariadiť ústavnú a leb o ochrannú výchovu, a to form ou osvojen ia —
a d a p tá cie, a leb o pestú n skou starostlivosťou . T a k to nachádzajú svoj nový dom ov nielen deti, ktoré
stratili rodičov, a le a j tie, o k to r é ro d ičia nem ajú záujem . N apríklad tie, kto rý ch otec-vdovec uza
vrie nové m an želstvo a potom n ez a b ez p eču je výchovu d etí z p red o šléh o m anželstva, prípadne, kto 
rých o te c je vo v ý kon e trestu a m atka žije v m álo vhodnom byte sv ojich rodičov s n iekoľký m i sú
roden cam i, v p o m ero ch neum ožňujúcich riadnu výchovu jej detí.
N atoľko je ted a hum ánne n aše s p o lo č e n s k é zriaden ie, že d bá o k a žd ý jedn otlivý prípad. Prav
da ž e, ideálom stá le zostávajú vzorné, u sporiadan é rodiny, k torý ch ro d ičia dbajú o sv oje deti a sú
im p ríkladom . R ovnako, a k o je to s dom ovm i d ô ch o d co v , Štát n en ech á n ija k éh o sta rk éh o či staren
ku opu stených, a le p o sta rá sa o nich v ro z sia h lej sieti týchto ústavov. Ale aj tu platí, že v prvom
ra d e sú povin né starať sa o sv ojich rodičov deti. Do dom ovov d ô ch o d co v patria tí sta rček o v ia a sta
ren ky, ktorí n aozaj nem ajú n ikoho.
S tretám e sa v šak s paradoxným i situ áciam i, že deti, neraz i viacerí sú roden ci, d obre situova
ní, nie sú ochotn í spríjem niť p o sled n é ro ky tom u, k to im dal život a vychoval ich. Rozličným i obkľu kam i st'n ájdu cestičku , aby ich m ohli um iestniť v ústave, a ted a : aby sa ich m ohli zbaviť.
Spom ínam si na dobrú staren ku , už je na pravde B ožej, m ala štyroch synov, v šetko situova
ných, ka žd ý z nich priestrann ý byt a auto. O staren ku n edbali. V lastne dbali! Prišli na čerešn e, na
ja b lč k á a vnukom d ovolili, aby si e š te od staren ky , k to rá žila z n ev eľk éh o d ôch od ku , vyžobronili
n e ja k é pen iaze.
V
danom p ríp ad e b olo treb a č a k a ť na p ríp ad n é u m iestnenie do d om ova d ôch od cov , lebo úst
bol prepln en ý. A ta k so ciá ln a k o m isia MNV p o v ed a la sta ren k e, aby si z ačas pýtala od detí býva
nie raz u jed n éh o , raz u dru hého. N evzal ju am jed en . N ech celi si robiť starosti, ch c e li žiť voľne,
bezstarostn e, n ech sa sp o lo čn osť stará.
T akýchto prípadov je iste m álo, a le k a žd ý z nich varuje a je boľavým výkričníkom do ľu dské
ho svedom ia. U čm e d eti už od m ala úcte k rod ičom a sam i sa správajm e ta k k starým rodičom ,
aby si deti už od prvých liet p rivykali na sv oje povinnosti. Nám by to vlastne m alo byt sam ozrej
m é, veď p ozn ám e štvrté B ožie prikázan ie, k to r é nás v edie k úcte a lá s k e k rodičom . Ale . . . !
Co sa d ieťa naučí za m lada, na starosť a k o b y našlo. Učme ich poslušnosti a vď ačnosti. Rodi
čo m a spoločn osti, k to r á v y n aklad á to ľk é fin an čn é p ro stried k y na výchovu m ladej g en erá cie. Od pr
vých dní š k o ls k é h o r o k a ich v eď m e k tom u, a b y sa d o b re učili a kontrolujm e ich úlohy a vedo
m osti. Vyplatí sa nám to!
N ežijem e však vo vzduchoprázdne a n em ôžem e si nevším ať ani svetové udalosti. Vieme, že
v sú časn osti vyvíjajú m ierov é sily sveta o b ro v sk é úsilie, aby zm arili plány vojnových podpaľačov.
Buďm e vášnivým i obh a jca m i m ieru a svojou statočn ou prácou prispievajm e k jeh o udržaniu.
(OM)

Za mier a život, proti jadrovej
vojne
Pražský palác kultúry dejiskom mimoriadne vý
znamného podujatia mierových a protivojnových
síl # 0 t^ r a c í prejav predniesol prezident Gustáv
Husák • Pozdravný príhovor predsedu Svetovej
rady mieru Rómeša Čandru
V hlavnom meste Československej socialistickej repub
liky Prahe sa konalo v dňoch 21. až 26. VI. t. r. Svetové
zhromaždenie za mier a život, proti jadrovej vojne. Viac
ako tritisíc účastníkov zo všetkých svetadielov privítalo na
slávnostnom otvorení našu delegáciu, ktorú viedol prezi
dent ČSSR a predseda OV NF ČSSR Gustáv Husák.
V predsedníctve svetového zhromaždenia boli aj význam
né osobnosti z OSN, UNESCO a ďalších svetových a medzi
národných organizácií, mierových, demokratických a po
krokových hnutí, vládni a parlamentní činitelia, medzi nimi
napr. zástupca generálneho tajomníka OSN Viačeslav Ustinov, zvolávateľka koordinačnej skupiny medzinárodného
prípravného výboru Svetového zhromaždenia, generálna ta 
jomníčka Medzinárodnej ženskej ligy za mier a slobodu
Gdith Ballantyneová, predseda Svetovej rady mieru Rómeš
Candra a mnohí iní. V radoch účastníkov zhromaždenia
boli význační politici, vedci, umelci, cirkevní hodnostári,
zástupcovia odborárskych, ženských a mládežníckych orga
nizácií.
Svetové zhromaždenie otvoril podpredseda ÚV NF ČSSR
Tomáš Trávniček. Vyhlásil, že celá naša verejnosť, všetok
náš ľud prijal rozhodnutie uskutočniť v hlavnom meste so
cialistického Československá toto významné zhromaždenie
ako výraz uznania mierovej politike ČSSR a súčasne ako
záväzok na utvorenie optimálnych podmienok pre jeho
rokovanie.
Potom sa ujal slova prezident Gustáv Husák, ktorého slová
odmieňali účastníci dlhotrvajúcim spontánnym potleskom.
Zdôraznil, že náš ľud odpradávna s otvorenou náručou ví
tal každého, kto k nám prichádzal ako priateľ. Otváral mu
svoje srdce a zahŕňal ho štedrosťou a pohostinstvom. Tým
skôr naša vlasť srdečne víta poslov mieru a odhodlaných
bojovníkov proti vojne.
Ak si niekde kladú otázku, aké pohnútky vás primali zú
častniť sa na tomto zhromaždení — povedal prezident Gu
stáv Husák — môžeme jednoznačne povedať: tie najušľach
tilejšie, najhumánnejšie — uchrániť mier, odvrátiť vojnu,
zachovať ľudskú civilizáciu. Stámilióny mierumilovných ľu
dí zo všetkých končín sveta vidia vo vás svojich vyslan
cov. Veria, že pražské zhromaždenie prispeje k naplneniu
ich túžob žiť v mieri, vychovávať pokojne deti, uchrániť
všetko, čo predchádzajúce generácie vytvorili.
Vývoj medzinárodnej situácie v poslednom čase oprávne
ne vyvoláva najvážnejšie znepokojenie. Politika konfron
tácie, ktorú nastúpili najreakčnejšie imperialistické sily,
spôsobila už ľudstvu veľa zla. Sme svedkami, ako sa pred
očami stráca mnoho konkrétnych pozitívnych výsledkov
politiky uvoľňovania napätia.
Pred ľudstvom stoja problémy, s riešením ktorých je
spätá jeho budúcnosť. Ide o zabezpečenie energetických
zdrojov, ochranu životného prostredia, o pomoc rozvoju
mladých štátov Äzie, Afriky a Latinskej Ameriky, o likvi
dáciu hladu, biedy a epidemických chorôb, využívanie bo
hatstva svetových oceánov a kozmického priestoru na mie
rové účely.
Nesmieme strácať zo zreteľa, že vo svete jestvujú ohnis.
ká napätia, znepokojujúce krízové situácie, ktoré by mohli
prerásť do ničiacej vojny. Stačí pripomenúť, že necelé
štyri desaťročia, ktoré uplynuli od konca druhej svetovej
vojny, ”äošlo v rozličných častiach sveta k desiatkam ozbro
jených konfliktov, ktoré si vyžiadali veľký počet obetí.
Obrovské prostriedky sa vynakladajú nie na obohacova
nie života ľudu, ale naopak na jeho ochudobňovanie a oh
rozenie jeho samotného bytia. Pokračuje výroba a zdoko
naľovanie zbraní hromadného ničenia. Čoraz naliehavejšie
sa vynára pred národmi celého sveta otázka, ktorú si s
objavom atómovej energie kladú triezvo uvažujúci ľudia —
či táto sila bude využitá na prospech alebo na skazu člo
veka.
S hlbokým znepokojením musíme konštatovať, že práve
v krajine, ktorá prvá vyrobila atómovú bombu a ktorá je

jediným štátom, ktorý túto strašnú zbraň použil, sú i dnes
sily, ktoré v nej vidia nástroj zastrašovania, prostriedok
na presadenie svojich záujmov a na získanie nadvlády nad
svetom.
V
ďalšej časti svojho prejavu pripomenul prezident Gu
stáv Husák, že naša krajina, ktorá leží uprostred Európy,
bola v minulosti veľmi často dejiskom vojen, vedených na
európskom kontinente. Ťažko doľahli na náš ľud útrapy
oboch svetových vojen. Medzi desiatkami miliónov obetí
druhej svetovej vojny bolo taktiež viac ako 360 000 našich
občanov, ktorí sa nevrátili z bojísk, z nacistických väzníc
a koncentračných táborov, alebo padli v domácom odboji
proti okupantom.
Náš ľud si váži život v mieri ako najcennejšiu hodnotu.
Súčasne si dobre uvedomuje, že mier treba chrániť, o jeho
zachovanie aktívne a dôsledne sa usilovať. Plne tomu slúži
i zahraničná politika nášho štátu, ako nás k tomu zaväzuje
Ostava Československej socialistickej republiky: „Chceme
žiť v mieri a priateľstve so všetkými národmi sveta a pri
spievať k mierovému spolužitiu a dobrým vzťahom medzi
štátmi s rozličným spoločenským zriadením.
Svetové zhromaždenie a všetok československý ľud po
zdravil predseda Svetovej rady mieru Rómeš Čandra. Oce
nil slová prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, ktoré vyjadro
vali presvedčenie i túžbu všetkých účastníkov zhromažde
nia stámiliónov ľudí na celom svete. Pripomenul, že v sú
časnej situácii nemožno byť slepým optimistom: „Dobre
vieme, že nebezpečenstvo jadrovej vojny je teraz väčšie ako
kedykoľvek predtým. Naše zhromaždenie hovorí: Nechce
me nijaké rakety nikde na svete. Chceme zrušiť všetky
jadrové zbrane!“

Všetkým šťastnú cestu!
Každoročne v septembri si pripomíname u nás Deň že
lezničiarov. Deň všetkých tých ochotných, usmiatych ľudí,
v modrej rovnošate, ktorí sa dňom i nocou starajú, aby
sme boli včas tam, kam máme namierené.
Dénnodenne milióny ľudí u nás cestujú': do práce, do
školy, za povinnosťami. Predstavme si, ako by to bolo, keby
nechodili vlaky, ale vzdialenosti by sme museli merať peš
ky! Máme rozsiahlu železničnú sieť a každému sa zdá sa
mozrejmé, že príde ten „jeho“ vlak!
Práca železničiarov je zodpovedná, veď majú doslova
v rukách naše životy. Škoda lén, že niektorí cestujúci sa
vo vlakoch a aj v iných dopravných prostriedkoch správajú
nedôstojne, ba vandalsky. Škody, ktoré spôsobujú, sú ob
rovské. Je chybou niektorých spolucestujúcich, že týchto
nespratníkov, hoci ich neraz aj vidia, nezahlásia a tak sa
vlastne stávajú spolupáchateľmi.
Učme už svoje deti úcte k zariadeniu dopravných pro
striedkov a správajme sa ako slušní ľudia. To bude akiste
aj náš najlepší príspevok k oslave Dňa železničiarov.
(of)

Svet si želá mier
VASIL DOVHOVIČ
(Pokračovanie)
Z tvorby Vasila Dovhoviča treba uviesť:
Jeho básne — v reči latinskej, maďarskej a rusínskej, z
ktorých niektoré boli vytlačené a ostatné ostali v rukopise.
Uvedieme niečo z jeho latinských básní:
„Na „rakve bolesti“ — katafalku, na ktorom pri pohreb
ných obradoch vystavili uprostred katedrálneho chrámu nebqhého biskupa Andreja Bačinského, bol nadpis, zložený
Vasilom Dovhovičom:
„Svoju cestu som prešiel a zakončil som životné bitvy,
Oddal som Bohu život, Cirkvi prácu a srdce národu“.
Veľmi krásna je jeho báseň — epitaf na smrť biskupa
Andreja Bačinského. Má 134 strof. My tu však uvedieme
len niekoľko. Vo svojom čase vyšla tlačou v Košiciach:
„Teda, Bačinského niet! Či je v moci jednej noci zhasiť
Také žiarové svetlo a zničiť slávu?
Azda premohla? Chvály, dobré skutky, pamiatka, vôľa,
Myšlienky, srdce, láska, zásluhy, sláva ešte ostali.
Predsa, Vladyka, bude žiť! Kruh jeho slávy väčší,
Smrtná ruka nie je v sile premôcť slávu.
Slúžia sa Služby, vôkol vidieť chrámy, —
A to i je, vlastne, výdobytkom Vladyku.
Každý sa. povznes v myšlienkach vysoko, kto len oplakáva

Zomrelého (tlmiac si pri tom slzy),
Tu treba aplaudovať, tu treba, ver mi, triumfovať:
Tak zomrieť — to sláva, a nie smrť.
On bude žiť vo vekoch za svoje zásluhy!
Potomci, pre ktorých vtedy Vladyka pod menom
Veľkého Andreja
Bude znamenať novú dobu.
Z básnickej tvorby Vasila Dovhoviča bolo uverejnené
tlačou, dokiaľ žil, všetkého 7 básní, z nich jedna v Košiciach
roku 1810. Všetky jeho básne v latinskom origináli boli
vydané tlačou Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku
roku 1982.
Teraz sa pozrieme na vedeckú tvorbu Vasila Dovhoviča.
Má spisy vytlačené, i v rukopisoch. Počet jeho vedeckých
spisov je veľký. Maďarskí bádatelia, ktorí majú k dispo
zícii vedecké časopisy, v ktorých Dovhovič svoje práce
uverejňoval, napočítavali vyše sto vedeckých prác Dovho
viča. Uvedieme aspoň najdôležitejšie:
Z vytlačených filozofických prác Vasila Dovhoviča:
Pohľadom na kozmos o jestvovaní Boha-Stvoriteľa v prí
rodnom objave — Budín 1823.
Poriadok vo vesmíre — Košice 1825—1830 (vo viace
rých číslach časopisu „Minerva Horného Maďarska“ (Felsó
Magyarországi Minerva).
Dôkazy jestvovania Boha (Tudamányos Gyiijtemény)
1829.
O kométe, ktorá sa zjavila roku 1823“ (Tud. Gyiijt. 1829).
Z uverejnených spisov rôzneho obsahu:
tívahy nad etnografiou a vedou (Tud. Gyiijt, 1824).
Biografia Andreja Bačinského, mukačevského biskupa
(Felsô Magyarorsz. Minerva 1827).
Symboly múdrej dávniny, v žurnáli (Társalkadó 1832).
V rukopisoch ostali:
Filozofický lexikón — 4 zväzky.
Sprievodca systémom Kanta — 2 zväzky.
Zbierka vedeckých materiálov v 10 veľkých zväzkoch.
Kázne — 20 zošitov, väčšinou originálne.
Básne — v troch rečiach.
Krátke články, poézia, prednášky a pod.
Nový latinsko-maďarský technologický slovník, roku 1830.
Pohrebné cirkevné kázne.
Cirkevné kázne na sviatky
Knižka o včelárstve.
Malý, stredný a veľký katechizmus.
Originálne bádania o vlastnostiach rozumnej duše.
Sviatočné cirkevné hymny v rusínskej reči.
Niekoľko knižiek pre gr.-kat. ľudové školy v rusínskej
reči.
Veľa filozofických diel.
Vidíme, že keby bol Vasil Dovhovič mal lepšie podmien
ky práce, mohol by napísať oveľa viac. Dosiaľ neboli
nájdené a preštudované všetky jeho rukopisy. V bývalej
knižnici mukačevského biskupstva, ktorá je vo fondoch
Užhorodskej štátnej univerzity, je veľa latinskýeh rukopi
sov, články filozofické, úvahy z psychológie, zbierka prí
sloví, učebnica náboženstva Vasila Dovhoviča (Vasil Mikitasj, Halúzka mohutňoho dereva, Užhorod 1971, 36—43
str.).
Aby sme videli spravodlivosť a čestnosť Vasila Dovhoviča,
pozrieme sa na proces, ktorý viedol proti grófovi Schonbornovi. O tomto procese sa hovorilo až vo Viedni a mena
Vasila Dovhoviča prehrmelo celým Zakarpatskom. Pozname
návame, že Schonborn bol patrónom viacerých našich far
ností a medzi nimi aj mukačevskej. To znamenalo, že bis
kup mohol menovať niekoho za farára v jeho domíniu len
s jeho súhlasom. A toto domínium bolo veľmi veľké, —
zaberalo celé povodie rieky Latorice.
Vasil Dovhovič sa postavil proti grófovi Schonbornovi
v obrane bývalých svojich farníkov vo Veľkých Lúčkach.
Dedinčania vo Veľkých Lúčkach (okres Mukačevo) boli
libertíni, to zn. slobodní. Pozbavili sa poddanstva ešte roz
hodnutím kráľa Mateja Korvína (1443—1458—1430) za aké
si zásluhy. Roku 1463 Hunyadyová — kráľovná — darovala
predkom veľkolúčanských libertínov pozemky v rozmere
8744 kat. jutár. Toto darovanie im potvrdil aj nástupca
Hunyadyovej kráľ Matej Korvín. Tieto pozemky vlastnili 300
rokov. Gróf Schonborn bol generálom Habsburgovcov a za
potlačenie Rákocziho povstania cisár mu dal roku 1731
„na večné používanie“ celé mukačevské domínium, na teri
tóriu ktorého boli aj Veľké Lúčky. Schonborn neuznal pri
vilégiá dedinčanov Veľkých Lúčok a rozhodol sa zobrať
od nich pozemky. Libertíni Veľkých Lúčok, vedomí si svoj

ho práva na majetok pozemkov, vyhnali Schonbornových
drábov. Na to Schonborn vyslal do Veľkých Lúčok vojsko,
ktoré uväznilo 40 dedinčanov a pri tom vyrabovalo ich ma
jetok. Uväznených týždeň mučili v Mukačeve hladom a
potom odsúdili na bitie: každý dostane sto úderov namo
čenými prútmi, pri tom otec sa musel pozerať ako bili jeho
syna a syn ako trestali otca. Pri tom bývalí libertíni —
slobodní boli opäť zaradení do kasty poddaných. Tak bolo
uvedené do poddanstva do 1600 osôb.
Dedinčania Veľkých Lúčok podali žalobu na súd. Ľudská
čestnosť hovorila Dovhovičovi prevziať obhajobu dedin
čanov, tým viac, že bol znalcom práva. Avšak súdy vy
krúcali vec. Súd vymanil od dedinčanov a potom „stratil“
kráľovské dokumenty o ich privilégiách, proces sa ťahal
cez desaťročia, dedinčania predložili vec aj maďarskému
parlamentu, avšak Schonborn zhabané majetky nevydal.
Súdne poplatky boli veľmi veľké, čo úplne ožobráčilo de
dinčanov. Súd sa skončil až za prvej ČSR roku 1924 a de
dinčanom bola vrátená časť ornej pôdy, lúk a lesa.
Vtedy mukačevský kňaz Vasil Dovhovič obhajoval dedin
čanov, obhajoval ich na súde proti panskej nepravde a
zlovôli, a tým vyvolal proti sebe nenávisť Schiraborna a
iných "zemepánov. Dokument maďarskej kráľovskej kance
lárie, vyhotovený vedúcim kancelárie Ferstlom, určil štyri
viny Dovhoviča: 1. Poburoval poddaných dedinčanov proti
grófovi Schonbornovi a podporoval ich zatvrdlivosť a nepoddajnosť, 2. pred súdom zastupoval viaceré dedinské ob
ce proti grófovi, 3. túto akciu viedol tiež vo Viedni cez
akéhosi viedenského kňaza (my vieme, že tým kňazom bol
Ivan Fogaraši, farár chrámu sv. Barbory), 4. pobúril de
dinčanov, aby násilne zobrali od grófa pozemky. Dokument
ďalej hovorí, že Dovhovičovi pomáhal Michal Lučkaj, užhorodský gr.-kat. farár, ktorý tiež podporoval otázku ne
spokojných dedinčanov. (Tu poznamenávame, že M. Luč
kaj, významný kňaz našej eparchie, historik a vedec, bol
z Veľkých Lúčok).
Je samozrejmé, že po tomto všetkom Schonborn nemohol
strpieť, aby Dovhovič naďalej ostal farárom v Mukačeve
a Dovhovič musel odísť.
Avšak Vasil Dovhovič sa stal známym v celom RakúskoUhorsku aj druhým svojím počinom. Vtedajší viedenský et
nograf ján Čaplovič vo vedeckom časopise Tudományos
Gyiijtemény“ (Vedecký zborník) uverejnil svoju vedeckú
prácu, v ktorej sa urážlivo vyslovil o Rusínoch, Slovákoch
a iných národnostiach, ktoré žili v Maďarsku. Dovhovič
odvážne s ním vstúpil do polemiky,, urobil kritické posú
denie jeho práce a napísal: „Považoval som za vec cti vy
stúpiť na obranu urazených národností. Na toto by som sa
odvážil aj proti väčšiemu počtu viedenských bádateľov“.
Vtedy sám Dovhovič napísal filologickú prácu — „Súpis
slov, ktoré majú ten istý význam v maďarskej a rusínskej
reči“. Tým dokázal, že Maďari majú veľa slov, ktoré si po
žičali z reči rusínskej. A tým nepriamo ukazoval, že Rusíni sú skorší obyvatelia na Potisí a Podunajsku ako Maďari,
pretože zákonite slová preberajú tí, ktorí prišli neskoršie.
Hoci Vasil Dovhovič bol významným kňazom, význam
ným vedcom, už bol aj členom Maďarskej akadémie vied,
o čom ešte spomenieme, hoci bol kandidátom za riadneho
kanonika (bol už vdovec), predsa došlo k jeho konfliktu
s biskupským konzistóriom. Dovhovič napísal paškvil, ostrú
kritiku na konzistórium. Táto kritika dosial nebola nájde
ná. Avšak z podaní kňazstva eparchie vieme, že paškvil
vysmieval biskupské konzistórium za to, že zaprelo a od
súdilo svojho kňaza Ivana Fogarašiho, farára chrámu sv.
Barbory vo Viedni, pretože napísal vedeckú prácu, v kto
rej ukázal na to, že Maďari prevzali veľmi veľa slov od
Rusínov a to poukazuje na skutočnosť, že Rusíni boli prvoobyvateľmi Potisia a Podunajska. — ďalej za to, že konzis
tórium sa postavilo proti Dovhovičovi, keď prevzal obhajobu
lúčanských dedinčanov proti grófovi Schonbornovi, pretože
údajne „záujmy eparchie sú väčšie“ ako osud dedinčanov,
— a za to, že konzistórium robilo nepríjemnosti užhorodskému farárovi Michalovi Lučkajovi. Vec autorstva paš
kvilu vyzradil Dovhovičov kaplán Barankovič. On udal, že
autorom paškvilu je Dovhovič a na dotaz konzistória Dov
hovič sa priznal. Teda Dovhovič musel ísť z Mukačeva z
viacerých dôvodov.
Tu sa musíme trošku zastaviť. Vasil Dovhovič nekompro
misne odsúdil nesprávne stanovisko konzistória. Bádatelia
ešté uvádzajú niekoľko takých prípadov a na základe toho
odsudzujú bez toho, aby vec došetrili. Dejiny ukazujú, že .
v priebehu celého 19. storočia eparchiálne konzistórium
(Pokračovanie na 15. str.)

( Pokračovanie z 1. str.)
„Kto je m oje T elo a p ije m oju Krv, ostáva vo m ne a ja v ňom .
Ako m ňa p o sla l živý O tec a ja žijem s k rz e Otca, a j ten , k to m ňa
je, bude žit sk rz e m ňa. To je ten C hlieb, čo zostúpil z n e b a . . . Kto
je ten Chlieb, bude žit n av eky I“ (Jn 6, 57—59).
T akto sám S pasiteľ u kazu je nám v eľk o st a význam sv. p rijím a
nia.
2. D ôstojné sv. prijím an ie rozm nožuje v nás posväcujúcu m ilosť,
tú m ilosť, k to r á je ta k p otrebn á k s p á se a k to rá nás očisťu je od
všetkých ťažký ch h riech ov , p osv äcu je nás a činí nás m ilým i B o
hu. K eď c h c e m e zostať a j n a ď a lej v sp ojen í s Pánom , m usím e
pristupovať k sv. prijím aniu. V ysvetlí nám to a j ten to p rík la d :
Telo n em ôže žit bez pokrm u. Pokrm a le n edáva život, p o k rm len
živí, to zn am ená dáva telu silu, ktorú v šeo b ecn e nazývam e zdra
vím. To isté je aj s našou dušou. Duša m á svoj život, vyplývajúci
z jej sp ojen ia s Bohom prostredn íctvom Krista. Toto sp o je n ie
označujem e slovom m ilosť. K svojm u trvaniu p otrebu je duša, p r á 
ve ta k a k o telo , pokrm a tým pokrm om p re našu dušu je E u cha
ristický S pasiteľ, k to rý p o v ed a l: „Ja som C hlieb života. T elo m oje
je opravdivý pokrm a Krv m oja je opravdivý nápoj. Kto je T elo
m oje a pije Krv m oju, ostáva vo m ne a ja v ňom .“ (Jn 6, 58). Du
ša n em ôže bez prijím an ia vytrvať v m ilosti B ožej práve ta k , a k o
telo n em ôže žit bez pokrm u. S ila a zdravie tela závisí od pokrm u.
Sila a svätosť du še závisí od sv. prijím ania. Sv. prijím an ie je ted a
prostriedkom k zachovaniu m ilosti, k vzrastu tejto m ilosti a k d o 
siahnutiu svätosti.
3. D ôstojne sv. prijím anie n ás o b n o v u j e , to znam ená, o s la 
buje n aše zlé n áklon n osti a posilň u je našu lásku k Bohu. Ono
dáva nám silu odporovať zlým n áchyln ostiam , dáva nám chuť
k dobrém u, vnuká nám d o b ré m y šlien ky a posilň u je našu lásku
k Bohu. Obnovuje, to znam ená, že uzdravuje dušu od choroby.
Pretože všedn é h riech y p ôsob ia slab osť du še, sv. prijím an ie ich
ničí, a k o napr. pokrm nás zbavuje telesn ej slabosti.
Sv. prijím an ie nás chráni od ťažkých h riech ov a očisťu je od
hriechov všedných. T eda sv. prijím aním odpúšťajú sa len všedn é
hriechy. K eď ich ľutujem e a p rejavu jem e k nim odpor, sv. prijí
manie ich sp á li a k o oh eň spaľu je slam u. Ale od ťažký ch h riech ov
očisťuje dušu iba sv. sp o v eď a d o k o n a lá ľútosť.
4. D ôstojné sv. prijím an ie zbavuje nás d o ča sn ý ch trestov za
hriechy. Ono nás oblažu je, to znam ená, p osky tu je nám duchovnú
radosť a povzbudzuje snahu k on ať dobro.
5. D ôstojné sv. prijím an ie je nám zárukou slávn eho v zkriesen ia
a večn ého šťastia. „Kto je ten to C hlieb, bude žiť n av eky “, učí nás
sám B ožský U čiteľ (Jn 6, 59).
N ačrtli sm e si v k rá tk o sti význam a vplyv ú činkov a plodov sv.
prijímania, a k o nám to vyjadril sám Syn Boží. Ale nie je v n ašich
silách plne porozum ieť a poch op iť v eľk o st sv. prijím an ia v našom
živote. P ochopím e to vo večnosti. Ale už náš rozum nám hovorí,
že sv. prijím anie musí m at neobyčajn ú cenu, k e ď sa nám v ňom
sám Boh odovzdáva. K ardinál N ew m an pred svojou kon verziou
zastával význam né m iesto v a n g lik á n sk ej cirkvi a jeh o príjem bol
100 000 libier. N iek o ľk o dní pred vstupom do Cirkvi p ov ed al mu
jeden z b lízk y ch priateľov: Uváž, čo robíš .. . stratíš 100 000 li
bier. N ew m an mu rozhodn e o d p ov ed al: „Co je 100 000 libier proti
jednému sv. prijím aniu?l“
0 sv oje telo sa ta k úzkostlivo starám e, p osky tu jem e len to n aj
lepšie, čo m ôžem e. Venujm e aspoň jednu čiastku svojho času
našej nesm rteľn ej duši, aby sm e ju posiln ili n ebeským pokrm om .
Posilňujeme ju sv. prijím aním . Hľa, a k o k rásn e nám to pripom ín a
sv. Ján Zlatoústy, k e ď zdôrazň u je: „K eď ta naplňuje jed pýchy,
prijímaj túto sviatosť: ten to p okorn ý C hlieb ta urobí pokorn ým .
Ak vládne nad tebou lakom stv o, požívaj n eb esk ý C hlieb: ten to
štedrý Chlieb učiní ťa štedrým . Ak ta ovanul jedovatý d y ch zá
visti, príjím aj ten to C hlieb an jelov , ktorý je plný lá s k y a a j Teba
naplní láskou a učiní ťa láskypln ým . Ak ťa zvádza n estriedm osť
v jedení a pití, požívaj T elo a Krv Pánovu. Toto T elo, k to r é šty-

( Pokračovanie z 1. str.)
pozná sused suseda. Preto sa zvyk
nú aj zamykaf, obrazne povedané na
sedem zámkov. . . To preto, ie sa
nedodržuje základný zákon: Milovať
Boha nadovšetko a blížneho ako se
ba samého!
Dnešný svet potrebuje viac živo
ta podľa tohto hlavného prikázania,
ktorý bnde schopný vyliečiť mnohé
neduhy nášho osobného i spoločen
ského života. Reči v tomto ohľade
nepomôžu. „Svet dnes potrebuje viac
svedkov, než učiteľov. Učiteľov po
čúvame len vtedy, ak sú aj svedka
mi. To Je obmena latinského príslo
via:
Slová povzbudzujú,
príklady
tiahnu“, povedal Svätý Otec Ján Pa
vol II. Preto musíme začať od seba:
Milovať Boha nadovšetko a blížneho
ako seba samého. Nie slovom, ale
životom.
František D a n c á k

SŤATIE HLAVY SV. JÄNA
KRSTITEĽA
Každý z nás iste už mal pocit po
nejakom skutku či povedanom slo
ve, že sme to nemali urobiť. Bolo
treba si to dobre rozmyslieť a až
potom robiť a h ovoriť__ S podob
nou myšlienkou sa stretávame v čí
taní zo sv. evanjelia na sviatok Sťa
tia hlavy sv. Jána Krstiteľa.
Kráľ Herodes Antipas žil v nedo
volenom manželstve
s
manželkou
svojho brata Filipa.
Sv. Ján Krsti
teľ, veľký ochranca Božieho záko
na, mu to otvorene povedal: „Ne
smieš žiť s manželkou tvojho brata“
(Mk 6, 19).
Herodiada, nezákonná
manželka, zanevrela preto na sv. Já
na Krstiteľa a hľadala možnosť zba
viť sa ho, prípadne aj zabiť. Táto
príležitosť sa čoskoro naskytla.
Jedného dňa kráľ Herodes oslavo
val svoje narodeniny. Na oslavách
boli prítomní vysokí hodnostári z
celej krajiny. Keď už oslava vrcho
lila, do
miestnosti vošla Salome,
dcéra onej Herodiady a tancom za
bávala hostí. Hosťom sa veľmi zapá
čila a natešený kráľ bol z toho ce
lý preč, že si ju povolal k sebe a
povedal: „Žiadaj si odo mňa, čo
chceš, a dám ti“ (Mk 6, 22). Aj sa
jej zaprisahal a povedal: „Co si len
zažiadaš, dám ti, čo hneď i polovi
cu svojho kráľovstva“ (Mk 6, 23).
A Salome, po porade so svojou mat
kou, kráľovi povedala: „Chcem, aby
si mi hneď dal na mise hlavu Jána
Krstiteľa“ (Mk 6, 25). Kráľ sa zar
mútil, ale keďže sa aj zaprisahal
a to pred všetkými, hanbil sa vrátiť
späť svoje slovo. Jána Krstiteľa si
vážil a to, že ho dal
do väzenia,
urobil len na naliehanie Herodiady,
s ktorou žil v nedovolenom manžel
stve. Vieme, ako sa to nakoniec
skončilo. Kat sťal hlavu Jánovi Kr
stiteľovi a odovzdal ju dievčaťu. A
dievča ju zas dalo svojej matke, kto
rá sa celkom uspokojila, že už niet
toho, kto jej bude vytýkať jej hriech.
Ako by sme sa mohli poučiť z tej
to udalosti? Vráťme sa k slovám,
ktoré sme si povedali v úvode. Všet
ko, čo chceme urobiť, treba si to
dobre rozmyslieť, aby sme to potom

neľutovali. Ako kráľ H e ro d e s ... Ale
prečo si to kráľ Herodes nerozmyslel? Oslavoval narodeniny a opil sa.
A v opilstve málo kto rozumne ko
ná. Čo všetko sa robí v dôsledku
opilosti! Výtržnosti, rozvody, do
pravné nehody. . .
Poučme sa z toho. To preto, keď
si Dvedomnjeme, že sa dnes pije tak,
ako nikdy predtým. Pije každý a
pri každej príležitosti. Zapíjajú sa
narodeniny, meniny, svadby, pohre
by, dokonca, ešte aj keď dobytok
prvýkrát vyženú na pastvu, musí sa
to zapif . . . Kedysi sa hostí ponúka
lo chlebom a soľou, mliekom. Dnes
uvažujeme, koľko hviezdičiek by
mal mať koňak, ktorým chceme po
núknuť h o stí. . . A výsledok? Ne
šťastné manželstvá, debilné deti, vý
tržnosti a časté dopravné nehody.
Namiesto nových škôl, musíme otvá
rať protialkoholické liečebne a do
movy pre opustené deti a mádež.
A to v mnohých prípadoch pre nad
mierne používanie alkoholu.
Je to situácia na zamyslenie, nad
ktorou sa pozastavuje svetská vrch
nosť i cirkev . . . Poučme sa . . . Pís
mo sväté nás na to upozorňuje slo
vami sv. apoštola Pavla: „Nemýľte
s a ! . . . ani zlodeji ani lakomci ani
opilci ani ohovárači ani zbojníci ne
budú dedičmi Kráľovstva Božieho“
(1 Kor 6, 9—10).
František D a n c á k

Z Obežníka Gr.-kat. biskup
ského úradu v Prešove č. 2/83
Svätý rok 1983
Doba, miesto a podmienky
získania plnomocných odpust
kov Svätého roka:
Odpustky možno získať v dobe od
25. marca 1983 do 22. apríla 1984.
Odpustky možno získať:
1. Návštevou katedrály
v Prešove.

biskupstva

2. Púťou na pútnické miesta (P r
vok putovania sa zvlášť zdôrazňuje,
duša má hľadať upevnenie alebo nad
viazanie zväzku s Bohom). V Prešov
skej diecéze sú to Ľutina, Klokočov,
Čirč, Levoča, Raľajovce, Stropkov
v čase, keď je tam odpustová sláv
nosť, v Krásnom Brode v poslednú
nedeľu mesiaca septembra.
3. Pre veriacich v Čechách a na
Moravíe návštevou gr.-kat. chrámu
sv. Klimenta, Praha 1, Karlova 1.
4. V chrámoch v deň odpustovej
slávnosti a v deň prvého svätého pri
jímania detí.
5. Nemocní, ktorí nemôžu navštíviť
svoj chrám alebo sú v domovoch dô
chodcov, môžu získať odpustky pri
prijatí sviatosti nemocných, alebo im
postačí, ak sa v duchu pridružia k
svojmu farskému spoločenstvu, ktoré
koná zvláštnu pobožnosť k získaniu
odpustkov a splnia požadované pod
mienky.
6. Pri duchovných cvičeniach.
7. V ten deň v chráme modlitba:
Otče náš a Verím (Viruju).

rid sat dní a n ocí sa postilo, k to r é p red sm rťou žlčou a octom na
p á ja li, učiní ťa striedm ym . Ak si lenivý a vlažný, posilni sa Telom
Pánovým , ktcrré ta naplní zbožnosťou. Ak bývaš pokúšan ý k ne
čisto te, prijím aj túto sviatosť. N ajčistejšie T elo Kristovo urobí ťa
čistým .“
P odobn é m y šlien ky n ájd em e a j v duchovnom o d k a z e sv. Fran
tišk a S a les k é h o , k to rý pripom ín a: „Kto ta k to n eb esk ý lie k ča stej
šie a d ô sto jn e požíva, upevňuje život a zdravie sv ojej duše tak
siln e, že n ijaký jed hriechu n em ôže tej duši ani trošku p oškod iť.“
A lebo na inom m ieste sv ojich sp isov : „K eď už sam ý doty k Pánov
h o rú cha uzdravoval, a k é divy p ôsob í v k a ž d ej duši Kristus, keď
je prijatý tak , a k o ho prijím ali svätil“
KTO PRIJÍMA NEDÔSTOJNE? AKÉ SÚ NÁSLEDKY TOHO?
N edôstojn e p rijím a. ten , k t o v ed om e, s ťažkým h riechom pri
stupuje k sv. prijím aniu, čím sa dopúšťa ťaž k éh o hriechu sväto
k rá d ež e. K tom u si pripom eň m e slov á sv. a p o što la Pavla: „N ech sa
ted a k a ž d ý najsam prv skú m a a len ta k n ech je z tohto chleba
a p ije z tohto k a lich a . L ebo k to n evhodn e je a p ije, ten si je a pije
o d sú d en ie, p reto ž e n erozozn áva T elo Pánovo.“ (1 Kor. 11, 28—
29).
N ásled ky n ed ôstojn éh o sv. prijím an ia sú:
a ) v eľk ý duševný n ep o k o j,
b) ča sto n áh la sm rť (n ed ô sto jn e prijím ajú ci o by ča jn e umierajú
bez sv. p rijím a n ia),
c ) večn ý trest p re toh o, k to sa n ec h ce p olep šiť a nedôstojne
prijím a.
K sv. prijím aniu pristupujem e vždy duševne čistí, bez a k e jk o ľ
v ek záťaže hriechu a poškrvn y na duši. Kto n edôstojn e prijímal,
n ech n eo d k la d n e napraví svoju chybu vo sviatosti zm ieren ia —
sv. spovedi.
VÝZVA SVÄTEJ CIRKVI K ČASTÉMU SV. PRIJÍMANIU
K častém u sv. prijím aniu nás vyzýva a povzbudzuje aj Matka
C irkev. V S k u tk och a p o što lsk ý ch čítam e (2, 42), že v apoštol
s k ý c h č a s o c h v eriaci pristupovali k sv. prijím aniu vždy, k e ď boli
na sv. Liturgii. D ôkazom toho je a j liturgia východn ého obradu.
Kňaz v n ej vyzýva v eria cich : S bázňou Božou a s vierou pristúpte!
Tým ito slovam i pozýva v eria cich k prijím aniu. Preto, že tieto slo
vá sú stálou častou sv. Služby B ožej, to d o k az u je, že veriaci pri
sv. Liturgii pristupovali k sv. prijím aniu. Aj to, že veriaci pri
k a ž d e j Liturgii sp iev ali Da isp oln jatsja . . . N ech sa n a p ln ia . . .
(m o d litba v ď aky po sv. p rijím an í), d o k az u je, že pri Liturgii sa
zúčastnili na sv. prijím aní.
K on ečn e, sam otn á sv. Liturgia b o la nám dan á sam ým Kristom
a k o bohoslu žba p rem en y c h le b a a vína na jeh o T elo a Krv. A tá
to p rem en a sá d e je p reto, aby Kristus odovzdal seb a verným ako
p okrm pre život večný. Toto prví k resťa n ia veľm i d o b re pocho
p ili a p re nich sv. Liturgia zn am en ala a j účasť na sv. prijímaní.
Preto nazývali Liturgiu „lám aním c h le b a “. T akto ch á p a li sv. Li
turgiu a j v eľkí cirkevn í otcov ia a svätci:
Sv. Bažil V eľký h ov orí: „ Je d o b re a veľm i užitočné pristupovať
k sv. prijím aniu ka žd ý deň , le b o sám Kristus hovorí: Kto je Telo
m oje a p ije Krv m oju, m á v s e b e život večn ý.“
Sv. Ján Zlatoústy: „Mnohí pristupujú k sv. prijím aniu raz v ro
ku, iní dva razy a n iektorí ča sto — a všetkým spolu hovorím e
n aše slovo. K torých ted a treb a pochváliť, či tých, čo raz prijím a
jú? Ani tých, k to rí raz do r o k a prijím ajú, ani tých, k to rí často, ani
tých, k torí to robia z ried k a , a le tých, ktorí prijím ajú s čistým
svedom ím a život k to r ý c h je bezúhonný. T a k í n ec h prijímajú
v ž d y , a le k to rí n i e s ú t a k í , n ech nepristupujú k sv. prijí
maniu ani raz. Prečo? Preto, leb o tí si prijím ajú odsúdenie
a trest:“
Sv. Augustín: „Tento ch lieb prijím aj ka žd ý deň , aby ti každý
deň bol na úžitok. Ale snaž sa a j ta k žiť, aby si m ohol každý deň
prijať.“
Sv. Tom áš A kvinský: „Táto sviatosť je duchovným pokrmom,

preto, a k o den n e prijím am e telesn ý p okrm , ta k je ch v álitebn é
tiež aj túto sviatosť d en n e prijím ať.“
Vidím e, že veľkí cirkev n í otcovia k r á č a li tiež v šľa p a ja ch a p o š 
tolských. Žiaľ, v XIII. s to r o čí. upadol duch ča stéh o sv. prijím an ia,
takže roku 1215 L aterán sky cirkevn ý v šeob ecn ý snem vyhlásil,
že každ ý v eriaci aspoň raz do ro k a (o k o lo V eľk ej n o ci) je p o 
vinný pod ťažkým hriech om pristúpiť k sv. prijím aniu. Ale už
Tridentský snem (1545—63) vyzýva k častém u sv. prijím aniu.
Náuku a zásadu Cirkvi v tejto o tá z k e veľm i p rilieh av o vyhlásil
Sv. Otec Pius X.: „Každý veriaci, bohatý, chudobný, učený, n eu če
ný, muž, žena, slobodn ý, starý a le b o m ladý, m lád en ci a panny,
ba i d ietky — (treb a rozum ieť, k to r é už boli na 1. sv. prijím aní!)
všetci sú povolan í, aby často, ba ka žd ý d eň prijím ali.
Č asté sv. prijím anie m á n esm ierny význam pre duchovný rast
a život kresťan a. Preto C irkev vyzýva, aby jej d ietk y ča sto, ba
podľa m ožnosti k a žd o d en n e pristupovali k sv. prijím aniu. „V šet
ci m ám e pristupovať k častém u sv. prijím aniu,“ — pou ču je nás
aj sv. F ran tišek S a lesk ý — „ d okon alí, aby sa udržali v d o k o n a 
losti, n ed okon alí, aby d o sia h li d o k o n a lo sť; silní, aby n eo sla b li;
slabí, aby sa p o siln ili; chorí, aby vyzdraveli; zdraví, aby n e o c h o 
r e li“
Aj Triden tský v šeob ecn ý cirkevn ý snem vo sv ojich ustan ove
niach zdôrazň u je: „Farár vo svojom svedom í je povinný vyzývať
svojich v eriacich k častém u , ba i každoden n ém u sv. prijím aniu,
p retože duša ta k a k o telo p o treb u je každ od en n ý p o k rm .“ Sv.
Otec Lev XIII. zvláštnou bulou napom ín a: „N ijakém u kresťan ov i
nesm ie byt o d riekn u té sv. prijím anie a toto odriekn u tie n ech
nikdy n evychádza od kň aza, z netrpezlivosti a le b o zo sa m o v ô le“.
Cirkevná zásad a znie k r á tk o : Prijím aj často!
CO JE POTREBNÉ K TOMU, ABY SME MOHLI KAŽDODENNE
ALEBO ČASTO PRIJÍMAŤ?
A ké sú p odm ien ky ča stéh o prijím ania? Na to nám od p o v ed á
sám sv. ap oštol P avol: „N ech sa k ažd ý najprv skú m a a len ta k
nech je z tohto ch le b a a p ije z tohto k a lich a . Lebo k to n eh od n e
je a p ije, ten si je a p ije odsú den ie, p reto ž e nerozozn áva T elo
Pánovo.“ (1 Kor 11, 28 a n.)
Sv. Ján Zlatoústy vysvetľuje: „Vidím, že m nohí prijím ajú T elo
Kristovo p rosté a na z á k la d e toh o, a k o sa im hodí, prijím ajú viac
z o by ča je a predpisu, než aby sa nad tým vážne zam ysleli. Sú ľu
dia, ktorí vo veľkon očn om ča s e , hoci sa nachádzajú v h o cija k o m
duševnom stave, pristupujú k sv. prijím aniu. Ale nem ožno sláviť
sviatok, d o k ia ľ sv ed om ie nie je očisten é. Len ta k m ožno prijím ať.
Kto je nedôstojn ý a n eočisten ý od hriechu , n em á právo ani vo
veľkon očn om č a s e prijím ať sväté a v šetk ej bázn e h od n é T elo.“
Z toho je jasn é, že najprv sa m usím e vnútorne očistiť od ťa ž k éh o
hriechu a až potom ísť k sv. prijím aniu, aby to n eb olo na skazu
našej duše.
Aby sm e m ohli často prijím ať, je potreb n é, aby sm e b oli:
a ) v stave m ilosti posväcu jú cej,
b) m ali dobrý úm ysel,
c) hodinu pred prijím aním n ejedli.
A u toho sa na chvíľu zastavm e a vysvetlím e si to:
a ) Byt v stave m i l o s t i p o s v ä c u j ú c e j znam ená, aby
sme nem ali na duši ťažký hriech. Aj k e ď sa m ám e usilovať o to,
aby sm e n em ali ani v šedn é hriechy, p red sa stačí, k e ď n em ám e
ťažký h riech a m ám e predsavzatie, že n ebu dem e hrešiť. So v šed 
ným hriechom m ôž em e prijím ať. Ale treb a sa snažiť, aby sm e
nem ali dobrov oľn é v šed n é hriechy. Ak n em áš ťažký h riech , iba
všedné, vzbuď v s e b e úprimnú ľútosť, a le vzbuď v, s e b e a j vieru,
nádej a lásku a ch o ď k sv. prijímaniu.
b) Mať d o b r ý ú m y s e l znam ená prijím ať na väčšiu slávu
Božiu a spásu vlastn ej duše. T eda nepristupovať k sv. prijím aniu
preto, aby nás ľudia ch v á lili, a le b o považovali za lep ších a leb o
zbožnejších. T aktiež n em ôžem e pristúpiť k sv. prijím aniu bez
úmyslu, napr. zo zvyku, z ľu d ský ch ohľadov (le b o ch o d ia a j iní.).
Treba m at vždy dobrý úm ysel.

Podmienky získania odpustkov:
1. Osobná a úplná sviatostná sv.
spoveď s úmyslom získať odpustky.
Jedna spoveď postačí na získanie nie
koľkých
plnomocných
odpustkov.
Možno ju vykonať aj niekoľko dní
predtým, alebo potom pri zachovaní
vyžadovaných podmienok.
2. Sväté prijímanie v takom rozsa
hu ako sv. spoveď.
3. Modlitba na úmysel Sv. Otca (t.
j. „Aby vykúpenie bolo hlásané všet
kým národom“ ) a modlitba Otče náš
a Bohorodice Ďivo. Pri púti je po
trebné krátke rozjímanie zakončené
modlitbou Otče náš a Viruju. Úprim
nosť obrátenia majú sprevádzať dob
ré skutky.
4. Úplné odpustky možno získať
len raz za deň a možno ich obetovať
za duše v očistci.

Poučenie o odpustkoch
Odpustky sú Cirkvou udelené od
pustenia časných trestov, ktoré zostá.
vajú po už odpustenom hriechu. Sú
udeľované cirkevnou autoritou (Sv.
Otec, diecézny biskup) z pokladu Cir
kvi, tak živým na spôsob oslobodenia,
ako aj zomrelým na spôsob príhovo
ru. K získaniu odpustkov treba osob
né pričinenie a preto nemožno získať
odpustky pre niekoho iného živého
(ale za mŕtvych áno).
Delia sa na odpustky plnoitiocné
(úplné) a neplnomocné (čiastočné)
podľa toho, či boli odpustené všetky
tresty časné, alebo len ich časť. Mie
rou pre získanie odpustkov neplnomocných je vlastná zásluha. Kajúc
nosťou (sv. spoveďou), modlitbou
(účasťou na sv. Službe Božej so sv.
prijímaním), dobrým skutkom (pú
ťou) si veriaci získa zásluhy a pre
ne mu Boh odpustí časť časných tres
tov a rovnakú časť dáva za neho Cir
kev z pokladu zásluh Krista, Panny
Márie a svätých.

Modlitba vo Svätom roku
Večný a všemohúci Bože, ďakujeme
Ti z celej duše za veľký dar Svätého
roku.
Otče nebeský, ktorý všetko vidíš,
ktorý skúmaš a vedieš ľudské srdcia,
učiň nás v tomto Roku, v tomto čase
milosti, učenlivými k hlasu Tvojho
Syna, aby Svätý rok bol pre všetkých
rokom očisty a posvätenia, nového
vnútorného života, rokom zmierenia
a veľkého návratu k Tebe, rokom veľ
kého odpustenia.
Nech Tvoja milosť roznieti vo všet
kých ľuďoch lásku k toľkým nešťast
ným, ktorých chudoba a bieda núti
viesť život nehodný ľudských bytostí.
Vzbuď v dušiach hlad a smäd po so
ciálnej spravodlivosti, po bratskej lás
ke a činoch a srdečnosti.
Daj, Pane, mier našim dňom, mier
dušiam, mier rodinám, mier medzi
národmi! Nech dúha mieru a bratstva
prekryje oblúkom jasného svetla zem
posvätenú životom a utrpením Tvojho
Syna!
Bože všetkej útechy! Naša úbohosť
je veľká, ťažké sú naše viny, nespo
četné naše potreby. Sme si vedomí

svojej nehodnosti. Veľkfi je však naša
dôvera v Teba. Svoje osudy vkladáme
do Tvojich rfik a svoje prosby spo
jujeme s príhovorom a zásluhami Pre
svätej Bohorodičky a všetkých svä
tých.
Nemocným daj zdravie a odovzda
nosť, mladým vieru a čistotu, otcom
a matkám svätosť rodiny, sirotám lás
kyplnú ochranu. Všetkým daj milosť,
pomoc a silu v pokoji až do večných
radostí! Amen.
MYŠLIENKY Z BULY SVÄTÉHO OTCA
JÄNA PAVLA II. K JUBILEJNÉMU
ROKU VYKÚPENIA
Každý liturgický rok nám predsta
vuje tajomstvá nášho vykúpenia; vý
ročie jubilea vykupitelskej smrti Kris
tovej nám nástojčivo zdôrazňuje, aby
sme túto oslavu prežívali intenzívnej
šie. Keďže teraz v roku 1983 nám
pripadá pripomenúť si 1950. výročie
spomenutej predôležitej udalosti, do
zrelo aj vo mne rozhodnutie venovať
celý rok významnej myšlienke vykú
penia, aby táto myšlienka prenikla
jmyslenie i konanie celej cirkvi.
Nech je to teda naozaj Svätý rok,
čas milosti a spásy, účinne posvätený prijatím vykupiteľských milostí
ľudstvom našej doby. Kiež sa to
uskutoční duchovnou obnovou celého
Božieho ľudu, ktorého hlavou je Kris
tus.
Musí nám však byť jasné, že tento
dôležitý čas, v ktorom nás cirkev vy
zýva, aby sme každý chápali volanie
Božie k zmiereniu s Bohom, Otcom
Pána Ježiša Krista, je časom, v kto
rom spomenutý ciel len vtedy dosiah
neme, ak sa všetci a každý osobne
dáme do práce na zmierení nielen
medzi všetkými Kristovými učeníkmi,
ale medzi všetkými ľuďmi, nado
všetko v službe mieru medzi všetký
mi národmi. Opravdivá kresťanská
viera a život sa musia nutne prejavo
vať ovocím, ako je láska, ktorá koná
pravdu a podporuje spravodlivosť.
Preto käždý veriaci má vedieť, že
je predovšetkým povolaný ku zvlášt
nemu úkonu pokánia a obnovy. 'Veď
toto vedomie vždy v cirkvi aj žilo:.
„Je svätá, ale potrebuje súčasne stá
le očisťovanie, preto kráča stá le 'p o
ceste pokánia a obnovy.“ Tak splna
rozkaz, ktorý dal Kristus Pán na za
čiatku verejného vystúpenia: „Kajaj
te sa a verte evanjeliu!“
S touto osobitou úlohou zotrváva
aj tento jubilejný rok, ktorý práve
začíname, na línii Svätého roku 1975,
ktorému môj ctihodný predchodca
Pavol VI. určil ako prvotný cieľ: ob
novenie v Kristovi a zmierenie s Bo
hom. A ani nemôže byť nejaká du
chovná obnova, ktorá by nespočívala
na pokání a obrátení, či už máme
pred očami vnútorný život veriaceho,
ktorý odpovedá výzve apoštolovej
„Zmierte sa s Bohom“, či spôsob, ako
dôjsť odpustenia Božieho vo sviatosti
zmierenia.
Zo skutočností, že sme spoLuúdmi
cirkvi, nutne vyplýva, že sa každý
katolík musí snažiť zo všetkých síl,
aby ostával v stave milosti, neupadol
do hriechu, aby bol stále schopný
mať účasť pri stole Tela a Krvi Pá
novej, a tak bol pripravený prinášať
obete v prospech cirkvi, ktorá svoje
posväcovanie považuje za službu Bo
hu.

Dobrý úm ysel vzbudzujem e už sam otnou prípravnou m odlitbou,
k e ď p red prijím aním ľutujem e za sv o je p o k le s k y a urobím e d ob
ré p red sav zatie, a le b o k e ď vo vedom í svojich slabostí a chýb id e
m e prijím ať, aby sm e sa posiln ili a polep šili. Napr. id em e k sv.
prijím aniu v č a s e p oku šen ia, sv. prijím aním ch cem e získať trpez
livosť v trápen iach. Id em e k sv. prijím aniu, leb o m ilujem e nášho
S p a siteľa ; id em e, aby sm e sa stali d o k on alejším i, idem e, aby sm e
o čistili dušu od trestov za h riech y , id em e, leb o ch c em e spasiť
dušu, leb o c h c e m e liečiť sv oje chyby a n ed ostatky , idem e, lebo
c h c e m e vyprosiť m ilosti blížnym a spasiť ich duše. Slová sv. Au
gustína n ech budú p re nás pravidlom : „Zi tak , aby si m ohol k a ž 
d o d en n e prijím ať.“ A n ezabú dajm e, že k to tu na zem i sa často
sp á ja s eu charistickým S pasiteľom , ten iste sa s ním stretne aj
v n eb esk o m kráľovstve. N ezabúdajm e ani na krásn y príklad
prvých kresťan ov , k torí každú nedeľu a sv iatok pristupovali k sv.
prijím aniu.
AKO SA PRIPRAVUJEME NA SV. PRIJÍMANIE?
Sviatosti N ového zá ko n a , m edzi nimi ted a aj Eucharistia, p ô 
so b ia silou sa m éh o sviatostn ého úkonu, a le p red sa tým väčší úži
to k prinášajú, čím lep š ie sa na ich prijatie pripravím e. To znam e
ná, že sa starám e, aby sm e sa riadn e pripravili na sv. prijím anie
a po ňom úprim ne a zo srd ca sa poď akov ali.
V
tom nám d áv a žiarivý p rík la d sám B ožský Spasiteľ, ktorý
pred udelen ím tejto sviatosti svojim učen íkom najprv umyl nohy
na zn ak toh o, že iba s čistým srdcom sa patrí pristúpiť k sv. p rijí
maniu.
Dušu a telo treb a pripraviť ta k , aby sm e m ohli čo n ajdôstojn ej
š ie prijať eu ch a ristick éh o S pasiteľa. Dušu pripravujem e dobrou
sv. spoveď ou a p od ľa m ožnosti, a j vrúcnym i m odlitbam i pred sv.
prijím aním .

SVÄTÍ OTCOVIA
Sv. Efrém Sýrsky (306—373] — sýrsky pustoyník. Narodil sa
v Nisibis v Mezopotámii. Bol diakonom. Viedol veľmi prísny aske
tický žilvot. Svojím životom a spisovateľským účinkovaním si zís
kal veľkú úctu v kresťanskom svete. Jeho práce veľmi skoro po
prekladali do gréčtiny, arménčiny a iných rečí. Bol to veľmi
nadaný básnik a vo svojich spisoch používal básnickú formu.
Napísal výklad takmer celého Svätého písma, veľa kázní, dogmaticko-polemc'Jcké traktáty proti manichejcom. Napísal tiež veľa
modlitieb a básní, ktoré tvoria obsah .našich bohoslužieb. Veľko
lepé sú jeho hymny na oslavu Presv. Bohorodičky. Je najväčším
ospevovateľom Panny Márie. Za množstvo jeho duchovných piesní
nazývajú ho „¡citarou Svätého Ducha“. Jeho homílie sú oslavné
básne na cirkevné sviatky. Používali ich ako duchovné čítanie
pre veriacich. Zomrel v Edese roku 373. Jeho sviatok je 9. júna.
Pápež Benedikt XV. ho povýšil roku 1920 na učiteľa Cirkvi.
Osvojme si aspoň niekoľko myšliehok tohto učiteľa Ciirívi:
„V chráme stojte s veľkou bázňou, s nikým nerozprávajte, ale
slúžte Pánu v bázni ako anjeli nebeskí.
Každý nech sa sám seba spytuje, aby neprijímal na svoje odsúde
nie. Nebo a zem sa trasú a klaňajú sa, avšak ty pristupuješ bez
strachu, hoci si nečistý, nekajúci sa. V lucľoch. síce vzbudzuješ
myšlienku, že Eucharistiu prijímaš dôstojne, avšak čo povieš To
mu, ktorý skúma sndce? Preto odvráť sa od zla, oľutuj svoje hrie
chy a kajúcnosťou ich omy, urob predsavzatie, že už nebudeš
hrešiť, vtedy budeš uzdravený, vied Boh je Bohom kajúcnikov.
Nech nehľadá múdry svoju slávu vo svojej múdrosti, mocný vo
svojej moc1"!, bohatý vo svojom bohatstve, ale ten, čo sa chváli,
nech sa chváli Pánom! Pretože slávou kresťanov sú Božie priká
zania, náuka apoštolov a prorokov, pokora duše, pokánie, mier
nosť a pokoj, úcta ku každému. Slávou kresťanov je to, že vedia
povedať svojmu blížnemu: „Zhrešil som proti tebe, odpusť mi,“

že pomáhajú tým, ktorí sú v núdzi, že znášajú utrpenia. Slávou
kresťanov je to, že vždy pamätajú na Boha a jeho vefký súd, slá
vou, chválou a spásou kresťanov je ich vyznanie pravdivej viery.
Svet je ako veľká voda, ktorej vlnobitie je väčšie ako v oceáne.
Ale príde čas, keď búrka sa musí utíšiť, keď lode hriešnikov stros
kotajú. Príde deň súdu, keď vetry lží a rozkoší utíchnu. Šťastný
je ten, ktorý sa nepozerá ani vpravo, ani vľavo a s hriešnikmi
nemá nič spoločného.
Zúfal by som, keby som nepoznal Tvoje milosrdenstvo, Pane,
že nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Ženu hrieš
nicu som videl rozradostenú a keď som sa jej spýtal na príčinu,
povedala: „Choď k lekárovi a budeš uzdravený,“ Mýtnika som
stretol a pýtam sa ho, a on odpovedá: „Dôveruj“. Kajúci lotor
na moju otázku tak isto odpovedá, kanaanská žena ma povzbu
dzuje: „Neustávaj prosiť a vytrvaj“, a podobenstvo o stratenej
ovci ma vzpružilo klesajúceho pod ťarchou hriechov, aby som dú
fal v milosrdenstvo Tvoje, lebo Ty si prišiel volať nie spravodli
vých, ale hriešnikov k pokániu.
Keď sa hanbime ľudí, tým v;|ac sa máme hanbiť a báť Boha,
ktorý pozná aj ľudské tajomstvá. Ten bude súdiť celý svet a odľ
plácať každému podľa jeho skutkov.
Milujte všetkých ľudí, milujte všetkých rovnako, nikoho nevy
lučujte a všetkým dávajte rovnakú časť vášho srdca.
Milujte ľudí, avšak najviac, najsilnejšie milujte Boha. Boh je
bytosť neviditeľná, nekonečná. On je bezhraničná dokonalosť, lás
ka, nekonečná všemohúcnosť, nedosiahnuteľná múdrosť, dobrota,
pravda. On je stvoriteľ nesmrteľnosti, nekonečné milosrdenstvo.
Milujme preto Boha, jeho jediného — nekonečnou láskou! Pri
stúpme, obráťme sa k nemu celou dušou, celou mysľou, celým
svcjím bytím. Kristus náš Pán povedal: „Kto mňa miluje, toho
bu'de môj Otec milovať, i ja ho budem milovať a zjavím sa mu
cscbne“. A ešte povedal o človékovi, ktorý si ho zamiloval: „Prí
deme k nemu a bu!deme u neho prebývať“ (Jn 14, 21—23).
Láska k Bohu je najväčším šťastím človeka: Boh napĺňa srdcia,
ktoré ho milujú, spoja sa s tým srdcom. Boh je blízko pri tom,
kto Ho miluje, On je s ním a v ňom.
O polnoci som vstal, aby som oslávil Tvoju dobrotu. Pripomenul
som si moje dávine hriechy a prelieval som potoky sĺz. Povzbudzo
vali ma zbojník, mýtnik,' hriešnica Mária, kanaánska nevesta a Sa
maritánka pri studni. Oni mi hovorili: „Vstaň, pros milosrdenstvo,
lebo tvoj Pán je milosrdný!
Každý sviatok a každý skutok ¡Pána nášho Ježiša Krista — nám
veriacim je spásou a chválou. Keď svätíme my, aj v nebi je ra
dosť, aj Ciilkev sa raduje a zvoláva spravodlivých hovoriac: Raduj
te sa so mnou, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený
a našiel sa (Ľk 15, 24). Krásny a milý Bohu sviatok je tam, kde
svätí spolu aj Kr:'|stus. A Kristus svätí spolu tam, kde sú oslavu
júci zjednotení v láske, bez nepriateľstva. Preto oslavujme Pánove
sviatky nie v pýche, ale zbožne, nie po svetsky, ale duchovne.
Raz som vstal veľmi skoro, pozdvihol som oči k nebu, ktoré
bolo podobné čistému zrkadlu a slávou ožiarovalo zem. A vo vy
tržení som si povedal: Keď hviezdy žiaria s takou slávou, to iste
viac zažiaria nevýslovným svetlom Spasiteľa spravodliví a svätí,
ktorí plnia vôľu Božiu a zažiaria vteidy, kíed príde Pán. Avšak len
čo som si spomenul na druhý príchod Pánov, hneď som sa striasol,
v srdečnom bôli som zaplakal a s povzdychom som povedal sám
sebe: Akým sa ukážem ja hriešny iv ten strašný čas? Ako sa po
stavím pred stolicu strašného sudcu? Ako Sa ja postavím vedľa
dokonalých? Ako sa postavím ja, ktorý som nepriniesol plody dob
rého, do radov tých, ktorí priniesli plody spravodlivosti? Čo bu
dem robiť vtedy, keď sa svätí budú vzájomne poznávať? Kto po
zná mňa? Mučeníci) ukážu svoje rany, spravodliví ukážu svoje
čnosti a čo ja ukážem, o>krem lenivosti a nedbanlivosti?“
Silu modlitby, ktorá sa vznáša hore zo spravodlivého srdlca, ne
možno opísať.
Ked k nikomu nebudeš cítiť nenávisť, keď slnko nezapadne nad
tvojím hnevom, keď so všetkými buldeš žlť v ^pokoji a láske, vtedy

Do tejto súvislosti treba položiť
výzvu k obráteniu. Keďže sú všetci
hriešni, všetci nutne potrebujú hlbo
kú zmenu v duši, v zmýšľaní i v ži
vote, ktorú Sväté písmo nazýva „metánoia“, obrátenie. Tento duch sa bndí a posilňuje slovom Božím, zjave
ním Božieho milosrdenstva, uskutoč
ňuje sa prijímaním sviatosti a preja
vuje sa v rôznych podobách lásky k
blížnym i služby bratom.
RADOSŤ A BOLESTI
Skoro na konci dediny je dom. Pred
ním kvetinová záhradka, v ktorej kvit
nú kvety od včasnej jari do neskorej
jesene. Na dvore sa hemží množstvo
hydiny, sliepok, kačíc, husí i moriek.
Tu si žije v láske a pokoji Miško so
svojou ženou Marienkou. Pán Boh im
požehnal dvoch synov, jarka a Mirka,
ktorí sú ich najväčším pokladom.
Jarko i Mirko rastú. Nevedia, akou
potechou sú pre svojich rodičov. Len
čo ich zazrie otec, ktorý sa vracia
s práce, tak sladko je mu okolo srd
ca, že to nevie vysloviť. Vtedy za
budne na ťažkosť i trampoty v práci,
zabudne po nočnej smené, že je nevyspatý. Keď svojich chlapcov pritúli
a vybozká, vidí sa mu celý svet krás
ny, ľudia milí. Hotový je odpustiť
každému akúkoľvek urážku, zabudnúť
na všetko nepríjemné. Najradšej by
bol, aby všetci ľudia mali takú ra
dosť, ako on má pri pohľade na svoje
deti.
Ešte väčšiu radosť pôsobili svojej
mamičke. Nevedela ako im prejaviť
svoju lásku. Nech sa o ne starala ako
koľvek, nech pracovala do úmoru,
vždy sa jej zdalo, že je to málo a že
by sa im mala rozdávať ešte väčšmi.
Všetku námahu venovala tomu, aby
z nich vychovala statočných ľudí,
ktorí by každému robili radosť. Keď
videla, že. ju svojou poslušnosťou a
usilovnosťou niekomu spôsobili, srdce
v nej plesalo. Prízvukovala im:
— Deti moje, každému urobte ra
dosť ako len môžete. Nech je vaším
potešením to, že ste potešili druhých.
Ak tak budete robiť, budete v živote
šťastní.
Chlapci sa podľa toho riadili. Jef
materinskému srdcu neušlo, ako sa
snažia konať podľa jej slov. To ju
napĺňalo neopísateľnou slasťou. De
tejto rodinnej idyly zamiešala sa úz
kosť. jarko sa začal sťažovať, že ho
bolí v krku. Ťažko mu bolo obrátiť
hlavu na jednu alebo na druhú stra
nu. Rodičia s ním šli hneď k lekáro
vi, ktorý ho prezrel a odporúčal do
nemocnice. Šiel do nemocnice, kde
pobudol dlhší čas. Ale jeho stav sa
nezlepšoval. Naopak, bolo s ním stá.
le horšie. Nemoc sa preťahovala. Jarko bol občas v nemocnici, občas do
ma. Dokončil ZDŠ, jeho spolužiaci sa
rozchádzali na stredné školy, jeho
však nemoc pripútala k posteli. Tak
rád by bol odišiel na ďalšie štúdium.
Rodičia s ním šli do Bratislavy, kde
sa podrobil ťažkej operácii. Ked sa
vrátil, musel ešte dlhší čas ležať. Vi
del, koľko starostí a práce majú s
ním rodičia, najmä mamička. Uisťoval
ju:
— Mamička, ja vám štedro vyna
hradím všetku vašu starostlivosť i
prácu, ktorú pre mňa konáte. Uvidí-

te, len sa vyzdraviem, ako ochotne
budem robiť všetko, aby ste si odpo
činuli po námahe, ktorú pre mňa
podnikáte. Viem, že ste vyčerpaná,
ale potom si oddýchnete.
— Oddýchnem, zlatý syn môj, od
dýchnem, — odpovedala matka. Ale
to len preto, aby ho potešila. Sama
videla, že jeho stav sa nezlepšuje.
A keď sa pýtala lekára, aké sú vy
hliadky na jeho uzdravenie, pokrčil
plecom. Bolelo jn, že jej syn v roz
kvete mladosti bude musieť odisť do
chladného hrobu. Jednako hriala ju
radosť z toho, že je taký ochotný
odplatiť jej všetku starosť a náma
hu, ktorú pre neho prináša. Vedela,
že tá radosť je jej jediná odplata.
Ale aj tá ju tešila.
Jarko zomrel a rodičia ho s bo
lesťou odprevadili na cintorín. Zo
stal im Mirko. On bol ich všetkou
nádejou. Poslúchal, dobre sa učil,
dostal sa na vysokú školu technic
kú. Rodičia si maľovali jeho budúc
nosť' v najkrajších farbách. Ale zas
sa stalo niečo,
na čo nepočítali.
Ochorela matka.
Slabla,
chradla.
Lekár jej dal lístok do nemocnice.
Pýtala sa, či to len na vyšetrenie
alebo azda na dlhší čas. Lekár od•povedal vyhýbavo: Na vyšetrenie.
A čas určia podľa toho, ako dopad
ne vyšetrenie. Ležala dlhšie v ne
mocnici. Keď ju sanitka doviezla do
mov,
musela ležať i tu. Mirko už
navštevoval piaty ročník, mal pred
sebou ešte jednu skúšku a potom
začiatkom júla
bola
naplánovaná
promócia. Chodieval domov každý
piatok večer a v nedeľu večer vra
cal sa do mesta. V sobotu' varil, dr
hol, pral, žehlil, pomáhal mamičke,
ošetroval ju. Takisto v nedeľu ro
bil, čo mohol, aby sa mamička ma
la do jeho budúcej návštevy čo naj
lepšie. Študoval
v noci. Doprial si
len najnutnejší odpočinok. Mamička
mala veľké bolesti« ale vďačnosť jej
syna bola pre ňu aj vtedy zdrojom
úprimnej radosti. Len sa bála, aby
sa nevyčerpal a neochorel prepra
covaním.
Matkin stav sa zhoršoval. Túžobne
si priala dožiť sa synovej promócie.
Podriadila sa ťažkej operácii v ná
deji, že aspoň dotiaľ dožije. Po ča
se lekári radili ešte jednu operáciu.
Poslúchla. Z nemocnice sd vrátila
slabučká ako mucha. Syn práve mal
voľno pred skúškou. Venoval sa jej
ako mohol. Chcel jej vyjsť vo všet
kom v ústrety. Vykonal všetko, čo
bolo treba. Chcel splniť každé pria
nie matky, ba usiloval sa ho uhád
nuť skôr, než by ho bola vyslovila.
Mamička veľmi trpela. Ale pohľad
na synovu vďačnosť vždy ju naplnil
radosťou a vzpružil v jej nemoci. Vo
svojom veľkom nešťastí bola šťast
ná. Nedbala už o seba, ale jednostaj
napomínal^ Mirka, aby si odpoči
nul, aby študoval vo dne, lebo ve
černé a nočné štúdium ho zničí.
— Nebojte sa, mamička, ja vydr
žím, kým sa vyliečite.
Tak jej hovoril, ale sám vedel, že
mamička čoskoro skoná.
Šiel som práve na poštu, keď na
ulici zastala pri mne auto. Vystúpil
z neho Mirko a požiadal ma, aby
som šiel zaopatriť jeho mamičku, le
bo podľa lekárov už len hodiny ju

a j tvoja modlitba bude prijatá, aj tvoja obeť bude milá, aj dom
požehnaný, aj ty sám budeš šťastný.
Aké je to bremeno, aká je to námaha — odpustiť bratovi lahké
a malé previnenia a za to dostať odpustenie vlastných hriechov
a stať sa ospravedlneným? Pán prikázal hovoriac: Odpusť hriechy
svojmu bratovi a ja odpustím hriechy tebe. Ty odpustíš malé pre
vinenia a ja ti odpúšťam tisíce talentov. Ty len odpúšťaš, pričom
nedávaš nič do daru, a ja ti hriechy odpúšťam a darujem ti
uzdravenie. Aj tvoj dar vtedy prijmem, keď sa zmieriš s tým, čo
ťa nenávidí.
A keď sa nechceš zmieriť so svojím bratom, vtedy ako žiadaš
odpustenie odo -mňa? Moje slová pošlilapavaš a žiadaš odpuste
nie? Ja, tvoj Vládca, tebe prikazujem, a ty neposlúchaš. A ty —
sluha, ako sa opovažuješ prinášať mne modlitbu alebo obeť, keď
cítiš k niekomu nenávisť? Ako ty odvraciaš tvár od svojho brata,
tak i ja odvrátim oči svoje od tvojej modlitby a od tvojho daru.
Nikto nech nič nemá proti druhému, nikto nech neodpláca ko
mukoľvek zlým za zlé.
Raz som si sadol k hrobu, do ktorého skoro položia aj mňa
a v myšlieinka(ch som sa pozeral na mŕtve telá. Aj mňa postihne to
isté. A potom som si! ešte pomyslel, čo ma potom očakáva. A za
čal som horko plakať nad sebou samým.
Teraz som videl a konštatoval, že smrť je obrazom Božej spra
vodlivosti, pretože berie všetkých rovnako. Aj moc, aj veľkosť
berie cd vladárov a už niet ani moci, ani veľkosti toho, ktorý
vošiel do brány smrtíí.
Aj vzkriesenie je pre všetkých jednotné: vo veľký deň vzkrie
senia budú vzkriesení všetci, dobrí i zlí. Pre všetkých je rovnaké
vzkriesenie, lebo všetci vstanú v jeden čas. Avšak rôzna bude
ddmena. Lebo každému bude dané podľa spravodlivosti.
Každý sa postaví na tú stranu, ktorú sám pre seba pripravil.
Presvätá Bohorodička — spása moja, nádej moja, ochrana mo
ja, sila, zástupkyňa, požehnanie, útecha, osvietenie a posvätenie
m cjej duše . . . okrem Teba nemám pomocníka a ochrancu. Pre
množstvo mojich hriechov neodvráť svoju tvár odo mňa nedôstoj
ného sluhu svojho. Lebo nič nemôže,byť mocnejším od Tvojej po
moc:';, v Tebe sme našli pomocníčku nášho spaseniá.
Pane a Vládlca môjho života! Ducha lenivosti, beznádeje, lako
mosti a prázdnorečenia odožeň odo mňa!
Ducha nevinnosti, pokory, trpezlivosti a lásky daruj mi, slu
hovi svojmu!
Äno, -Pane, Kráľu! Daj mi v:'|dieť moje hriechy a neodsudzovať
brata môjho, lebo si velebený na ve!ky vekov. Amen!“
Teodoref z Cyru ( + okolo r. 466) — pochádzal z Antiochie. bis
kup mestečka Cyrus (neďaleko Antiochie). Horlivý duchovný
pastier, plodný spisovateľ. Z jeho dogmatických prác treba spo
menúť spis Žobrák (Egrani|stes, — v ktorom rozvinul rozhovor
medzi opravdivým kresťanom a žobrákom) monofyzitom; monofyziti si svoje „múdrosti“ vyžobrali od dávnejších bludárov. Z je
ho polemických prác vyniká spis Liečenie gréckych chorôb, 12
kníh proti pohanstvu. Zachovalo sa tiež jeho 10 rečí a komentáre
k viacerým starozákonným knihám i k 14 listom sv. Pavla, apoš
tola. Zachovala sa tiež bohatá zbierka jeho listov.
D;<dym Slepý — má prímenie Slepý preto, lebo ako 5-rocné
dieťa stratil zrak. Napriek tomu vypracoval sa na veľkého teoló
ga. Učil sa tak, že mu priatelia čítali pohanských a gréckych spi
sovateľov. Narodil sa v Alexandrii roku 313. Mal obdivuhodnú
pamäť a hoci bol laik, stal sia predstaveným alexandrijskej školy
a tento úrad zastával skoro pol storočia. Najvynikajúcejší mužovia
vyhľadávali alexandrijskú školu, len aby počuli Didyma. Medzi
nimi bol sv. Hieronym, sv. Anton a učený Rufín. Didym nadikto
val početné spisy obsahu dogmatického a exegetického. Naprí
klad v spise O Duchu Svätom podáva učenie tak dokonale a jasne,
že sv. Hieronym, majúc z poverenia pápeža Damaza zostaviť spiS

podobného obsahu, myslel, že svoju úlohu najlepšie splní, keď
predloží spis Didymov. Avšak jeho ostatné diela sa zachovali len
v zlomkoch. — Zomrel v Alexandrii roku 398.
Pseudodionýz Areopagita — potí menom Di|onýza Areopagitu,
žiaka apoštola Pavla a neskoršieho aténskeho biskupa, zachovalo
sa niekoľko spisov teologicko-mystického obsahu. Prvý raz sa
tieto spisy spomínajú pod menom Dionýza Areopagitu v Carihrade
roku 533. Zachovali sa štyri: O menách Božích, O mystickom spo
jení duše s Bohom, Ríša nebeských duchov, Cirkevná hierarchia.
Tieto spisy pochádzajú z doby medzi rokmii 480 a 530 a to zname
ná, že ich autorom nebol Dionýz Areopagita, ale niekto iný, ktorý
použil meno Dionýza, aby svojím spisom idodal väčšiu váhu. Na
priek tomu všetkému veľmi si vážili tieto spisy sv. Maxim Vyznavač ( t 662), pápeži Gregor Veľký a Martin a tiež sv. Tomáš Akvinský a Bonaventúra. Pseudodionýz mal veľký vplyv na teoló
gov, najmä v stredoveku.
Svätý Izák z Antiochie [365—460) — opát kláštora blízko Antiochite. Napísal cirkevné hymny ako sv. Efrém, ktoré vošli do
bohoslužieb. Napísal tiež aj iné diela, ktoré obsahujú napomenu
tia k čnostnému životu. Jeho pamiatka v Cirkvi je 14. januára.
Svätý Ján Klimak — „Ľistvítčnik“ — nazvaný tak podľa svojho
hlavného diela Klimax, čo znamená „Ľistvica rajská — Rebrík do
raja“. Narodil sa okolo roku 525. Štyridsať rokov žil ako pustov
ník pri hore Sinaj, potom sa stal opátom v sinajskom kláštore.
Vo svojom uvedenom dilele dáva v 30 stupňoch pokyny k doko
nalému životu analogicky pddľa 30 rokov Spasiteľovho života.
Radí ako viesť čnostný život. Napísal tiež dielo K pastierovi. Zo
mrel okolo roku 649. Jeho pamiatka v Cirkvi! je 30. marca.
Aspoň tri jeho myšlienky pre nás:
„Sú tri: viera, nádej a láska, a najväčšia zo všetkých je láska,
lebo ňou sa nazýva Boh.
„Kto je spojený s pokorou, ten je tichý, milý, milosrdný, veselý,
čulý, poslušný, skrátka — celý človek.
„Človek ostane človekom, a Boh Bohom.“
Sv. Sofrón [ t 638) — pochádzal z Damašku, bol pustovníkom
v kláštore sv. Teodóza Veľkého, od roku 634 patriarchom v Jeru
zaleme. Hneď po svojej voľbe za patriarchu rozoslal chýrny syno
dálny list všetkým patriarchom, biskupom a pápežovi. Odsúdil
v ňom mylnú náuku monotelistov a vyložil správne učenie o dvoch
vôľach v Kristovi. Napísal tiež životopis alexandrijských mučení
kov Cyra a Jána (umučení počas Diokleciánovho prenasledovania
kresťanov) a tiež životopis sv. Márie Egyptskej. Ostali po ňo>m
ti'ež iné diela, kázne, výklady, objasnenie liturgie, piesne, mod
litby a stichiry. V našom obrade sv. Sofrón je známy ako autor
modlitieb a stichír — duchovných piesní, ktoré vošli do bohoslu
žieb. Bol oddaným ctiteľom Maťky Božej. Zomrel roku 638. Jeho
sviatok je 11. marca.
Sv. Maxim Vyznavač: — narodil sa roku 580 v Carihrade. Stal sa
mníchom, neskoršie opátom kláštora. Veľký odporca bludu monoteletizmu. Roku 653 cisár Konštans II. dal uväzniť Maxima, po
stavil pred súd v Carihrade, kde Maximovi vyrezali jazyk a s dokaličenými, rukami a nohami poslali ho do vyhnanstva na pobre
žie Čierneho mora, kde roku 662 zomrel. — Maxim bol veľký
askéta a exegéta. V mnohých svojich dielach vysvetľuje Sväté
písmo, napísal aj traktáty o Najsv. Trojici, o osobe Kristovej, na
písal mystické vysvetlenie bohoslužby a jej obradov. Mystagogia
— symbolicko-mystický výklad bohoslužby, knihu O duchovnom
živote, Zbierku myšlienok, Komentáre k 9pisom sv. Gregora NaziánSkeho. Sv. Maxim mal veľký 'vplyv nielen na východnú, ale
aj na západnú teológiu. Jeho sviatok je 21. januára.

delia od smrti. Vrátil som sa do
mov, vzal si potrebné veci a vošiel
do izby, kde ležala slabnlinká ma
mička. Ked som ju zaopatril, pove
dala mi:
—
Nedožijem sa už promócie svoj
ho Mŕrka. Predsa mám radosť z vďač
nosti svojich detí. Jarko mi chcel
pomáhať, ale nebolo mu to dopria
te. Mirko sa mi venuje všetkými si
lami. Nech mu to Pán Boh hojne od
mení.
Čoskoro zomrela.
Synovia a dcéry, pamätajte! Vďač
nosť detí blaží rodičov i v najväč
šom utrpení, ba i v smrteľnom boji.
ThOr. Ján B u b á n
KRÍZ JEŽIŠOV A NÄŠ KRÍZ
Ježišovmu
krížu
fe
venovaný
zvláštny sviatok v mesiaci septem
ber. Odhliadnuc od historického po
zadia tohto sviatku od roku 320,
sviatok Povýšenia sv. kríža nám sta
via pred oči jednak samotné drevo
kríža, ktoré sa stalo pre kresťanov
symbolom a jednak skutočnosťou.
Stavia nám pred oči Krista osláve
ného, víťaza nad smrťou i človeka
—
trpiaceho v nevýslovných mu
kách.
Kríž pripomína
naše vykúpenie,
ale i kríže, ktoré musíme nosiť na
svojich pleciach. Veľa však záleží
od toho, ako prijímame tento kríž.
Sv. Pavol apoštol v Liste ku Filipanom takto píše o Ježišovi a o jeho
kríži: „Uponížil sa a bol poslušný
až po smrť, a to po smrť na kríži.“
(2, 8 ). Keď Ježiš hovorí ku svojim
učeníkom o tom, ako ho majú na
sledovať, z ľudského hľadiska im
nič nenúka. Naopak! Toto im pove
dal: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme každodenne
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,
23).
Prijímame tento kríž, ale v živote
človeka už v konkrétnej podobe má
toľko tvárí, že neraz nespoznávame,
že to je práve ten kríž pre nás, o
ktorom hovoril Ježiš. Vtedy sa už
ťažko identifikuje. Možno, že je v
podobe choroby, v podobe nepríjem
nej udalosti, alebo osoby, ktorá zne
príjemňuje život.
Pierre Teilhard de Chardin sa tak.
to vyjadruje, ked píše o kríži: „Je
žiš na kríži je symbolom a zároveň
aj skutočnosťou nesmiernych stáročných námah, ktoré postupne dvíhajú
stvoreného ducha, aby ho voviedli
nazad do hlbín božského prostredia.
Predstavuje stvorenie, ktoré s Bo
žou pomocou vystupuje po úbočí by
tia, zachycujúc sa raz na veci, aby
sa o ne oprelo, inokedy sa od nich
oslobodzujúc, aby sa nad ne po
vznieslo, vyvažujúc vždy telesnými
bolesťami
ústup
spôsobený
jeho
mravnými pádmi.“
Kríž stojí pred nami vo chvíľach
radosti, aby sme nezabudli na Ježi
ša. Vo chvíľach bolesti zasa, aby
sme neklesli na mysli, lebo ktosi
pred nami dal zmysel radosti i bo
lesti. Iba aby sme to pochopili a vy
rovnaným
krokom
vedeli
kráčať
prozaickým, každodenným životom,
ked budujeme náš pozemský život,
ktorým vlastne už zálohujeme našu
večnosť. A kompasom nám je Ježi
šov kríž.
Štefan V á r k 5 z i

NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné
jubileá pripomínajú títo vľd. du
chovní otcovia:
Ján Pnikái — 65 rokov od naro
denia (19. 9.), Mikuláš Nevický —
65 rokov od narodenia (29. 9.).
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

ZA RIADITEĽOM SSV
ELEMlROM FILOM
Dňa 11. júna 1983 v bratislavskej
nemocnici po dlhej a ťažkej nemoci
umrel v dokončenom 64. roku svoj
ho života a v 39. roku kňazského
života, práve vo výročný deň svojej
kňazskej vysviacky
kanonik ELEMtR FILO,
riadite! Spolku sv. Vojtecha.
Od roku 1957 bol tajomníkom na
Biskupskom úrade v Nitre a bisku
pa dr. Eduarda Nécseya sprevádzal
na všetky sesie Druhého vatikánske
ho koncilu. Roku 1970 sa stal gene
rálnym riaditeľom Ústrednej charity
na Slovensku, roku 1977 sa stal sí
delným kanonikom v Nitre a roku
1980 bol zvolený za riaditeľa
SSV
v Trnave.
Rozlúčka s nebohým
kanonikom
a riaditeľom Elemírom Filom bola
dňa 15. júna 1983 v nitrianskej ka
tedrále. Pohrebné obrady so sv. om
šou vykonal biskup dr. Ján Pásztor.
VlCNAJA JEMU PAMJAŤ A BLAŽE
NY} POKOJ!

Česká katolícka charita v Prahe
vydala knihu
APOŠTOLE SLOVANÚ CYRIL
A METODEJ A VELKÄ MORAVA
od univ. proí. ThDr. Antona Bagina.
Kniha vyšla v českej reči. Zo slo
venčiny ju preložil Miroslav Rajmon.
Aby sme ukázali na význam tejto
knihy pre čitateľov, ktorí sa zaují
majú o cyrilometodskfi otázku, uvá
dzame jej obsah:
První styky naši zeme s kŕesťanstvím
Pronikání kŕesťanstsí na naše úze
mí
Počátky kŕesťanú
u Slovanu na
Dunaji
fran sk é misie
u
podunajských
Slovanfl
Mojmír I. a Pribina
Velkomoravský kniže
Rostislav
Svätý Konstantin-Cyril
Velkomoravský arcibiskup sv. Metodéj
Slovanská liturgie
První slovanská vyšší škola
Velkomoravská literárni škola
Velkomoravský panovník Svätopluk
Zánik Velké Moravy
Umení Velké Moravy
Historický pŕehled
Ako vidíme, kniha podáva pre
hľad dejín našej vlasti od druhého
do desiateho storočia, hovorí o vzni
ku prvých štátnych útvarov na na
šom území, prenikaní kresťanstva,

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
JEŽIŠ KRISTUS
Ježiš Kristus — je meno Syna Božieho, ktorý prijal ludské te
lo. Ježiš (po grécky: Isus, po hebrejsky: Ješua, Jehošua) zna
mená: Pán je spása, — alebo krátko: Spasiteľ. Týmto menom
bol nazvaný na príkaz Boží: „a dáš mu meno Ježiš, lebo on oslo
bodí svoj ľud ad jeho hriechov“ (Mt 1, 21; Lk 1, 31). — Kristus
(po grécky: Christos, po latinsky: Kristus, po hebrejsky: Ma
šiach, v poslovenčenom prepise: Mesiáš) znamená: Pomazaný.
Tak sa nazýva preto, lebo zastáva trojaiký úrad: kňazský, proroc
ký a kráľovský, na ktoré úrady v Štartom zákone boli kňazi
(Lev 4, 3), proroci (3 Kráľ 1, 34) a králi (3 Kráľ 1, 34) pred uve
dením do funkcie pomazaní olejom.
Ježiš Kristus je historickou osobou. Pod slovami: historická
osoba, — rozumieme Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Panny Má
rie, žil na žemli, za čias Pianťiia Piláta bol ukrižovaný a vstal
z mŕtvych.
Historická existencia Krista je doložená dôkazmi tak biblic
kými, ako aj mimobiblickými. Pochádzajú od kresťanských spiso
vateľov a historikov (štyria evanjelisti, cirkevmí Otcovia z-koinca 1. a z prvej polovice 2. storočia a najstarší kresťanskí histo
rici Hegesippus a Papiáš), židovských prameňov (Talmud, Ži
dovské starožitnosti od Jozefa Flavia), a pohanských spisovate
ľov a historikov (dejepisec Tacitus (55—118), Plínius Mladší
(62—113), Suetónius (1. stor.).
Avšak tu sa nebudeme zaoberať dôkazmi historickosti osoby
Ježiša Krista. O tomto sme písali v predošlom ročníku nášho
časopisu. Tu sa budeme zaoberať osobou Ježiša Krista, a to otáz
kou: Kto je Ježiš Kristus? Boh, či človek? Aký je cieľ príchodu
Ježiša Krista na Zem? Čo o tom všetkom hovorí Sväté písmo?
Cirkev na tieto otázky odpovedá tak:
Ježiš Kristus Nazaretský je druhá Božská osoba, večný Syn
Boží, ktorý sa stal človekom. Ježíš Kristus je teda opravdivý Boh
a opravdivý človek, ale jediná osoba večného Syna Božieho. Náš
Spasiteľ — to je Boh. Aby vykonal dielo vykúpenia, stal sa člo
vekom. Človekom sa stal Syn Boží, Slovo; nie celá Svätá Trojica,
ale iba druhá osoba. — Toto je základná pravda viery (dogma)
v náuke o Kristovi a vyslovuje veľké tajomstvo viery, ktoré sa
volá: vtelenie Syna Božieho. Vtelenie — toto slovo znamená „pri
jatie ľudského tela“ alebo prosto: Boh sa stal človekom. Slovo
„vtelenie“ užíva Sväté písmo, svätí Otcovia a vieroučná kniha
zvaná dogmaťíka. Avšak v tom istom význame sa používajú aj
názvy: zostúpenie z neba (Jn 3, 13; 6, 28), príchod na svet (Jn
16, 28), zjavenie sa Boha v tele (1 Tim 3, 16) a iné termíny.
Už v Starom zákone Boh pripravoval ľudské .pokolenie na
príchod Mesiáša — Krista.
Čo hovorí o Kristovi — Mesiášovi Sväté písmo Starého zákona?
Do hriechu upadnuté ludské pokolenie Boh nenechal bez ná
deje. Hneď v raji sľúbi1! Vykupiteľa v prvej blahozvesti, keď po
vedal diablovi po páde prvých ľudí: „Nepriateľstvo ustanovujem
medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gen 3, 15). Svätí
cirkevní Otcovia vidia v žene Pannu Márilu a v jej synovi Mesiáša
— Ježiša'Krista. Výroky Božie a výroky, ktoré Boh hovoril ústa
mi prorokov o budúcej spáse ľudstva, vOláme mesiášskymi pro
roctvami. Sú v Svätom písme Starého zákona. Najdôležitejšie mesiášske proroctvá nám zachovali proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Micheáš a Zachariáš. Mesiášske prproctvá píšu
o Mesiášovej osobe, o jeho pôvode, narodení, učení, zázrakoch,
o jeho poslaní, utrpení, smrti a oslávení.
Židia vedeli, že očakávaný Mesiáš má pochádzať z kmeňa Júdovho (Gn 49, 10) a z domu Dávidovho (Jer 23, 5; 30, 9; 33, 15,
Iz 11, 1; Oz 3, 5; Am 9, 11), že sa má narodiť v Betleheme (Mich

5, 2; Mt 2, 5). Ďalej proroci predpovedali, že sa narodí z IPanny
(Iz 7, 16), vylieči slepých, chromých, hluchých a nemých (Iz 35,
5 a .), bude mať predchodcu (Iz 40, 3; Mal 3, 1). Meno Mesiášovo
bude Boh (Iz 9, 6). Predpovedali aj čas jeho príchodu. Skonávajúci praotec Jalkub prorokuje: „Júda, ty, si ten, ktorého chváliť
budú bratia tv o ji. . . Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od nôh
jeho, kým nepríde (ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktoré
mu sa pritúlia národy“ (Gn 49, 8—10). Do príchodu Mesiáša
„žezlo“, čiiže vládna moc, zostala v kmeni Júdovom. Len čo sa
priblížil čas príchodu Mesiáša, Júdovmu kmeňu bola odňatá vláda
(„žezlo“) a židovský národ upadol do područia Rimanov, ktorých
poslúchal aj Herodes, kráľ — a ten už bol cudzieho pôvodu, bol
Idumejec.
Proroci predpovedali ešte mnohé iné veci, ktoré sa splnia v Mesiiášovi. Uvádzajú a j podrobnosti: slávnostný vstup do Jeruzale
ma; za akú cenu ho zradí Judáš (Zajch 11, 12); ako ho opustia
učeníci, ako ho odsúdia a ukrižujú; ako mu podajú pribitému
na kríži žlč a ocot; predpovedali aj jeho slávne zmŕtvychvstanie
a povýšenie a že národy sa obrátia.
Mesiáš bol predobrazený osobami a veoam'i.
Hlavnými predobrazmi prisľúbeného Mesiáša boli: Äbel, Melchizedech, Izák, Jozef, Jonáš, veľkonočný baránok, medený had
na púšti, atď. Abel — nevinne zabitý bratom; Melchizedech —
kráľ spravodlivosti), obetuje chlieb a víno; Izák' — nesie drevo
na svoju žertvu; Jozef — predaný bratmi, nevinný; Jonáš — v
bruchu veľryby 3 dni a 3 noci, tak i Syn človeka.
Predobrazy vecné: Archa Noemova — obraz Cirkvi; Baránok
veľkonočný — Kristus naša Paischia (Kor 5, 7), Mamna — obraz
Eucharistié, medený had — kríž Kristov.
Všetky tfeto predobrazy sa splnili na Kristovi (Lk 24, 44). Dô
kazom toho je celé evanjelium sv. Matúša.
Teda, bol predpovedaný Mesiáš: doba a miesto jeho narodenia (Dan 2,
4 4); 9: 24—2 7 ); Micheáš (Mt 2, 5—6), že bude to Syn Boží (2 2: 2, 6, 7 ;
109, 1—3; Iz 9, 6), z rodu Dávidovho (2 88, 36), syn Panny (Iz 7, 14; Mt 1,
22—23), bude mať predchodcu (Iz 43), bude prorokom a učiteľom (5 Moj 18,
15) Iz 61, 1—11), bude robiť zázraky (Iz 35, 4—5), bude kňazom (Z 109, 4;
Malach 1, 1—11), bude kráľom (Z 109), naplní chrám slávou (Aggeus 2, 8;
Mal 3, 1), utrpenie, smrť a vzkriesenie, odmena judášova (Zach 11, 12), ne
smierne bolesti (Iz 53, 2—5), smrť (Iz 53, 8; Ž 21, 17—19; Ž 68, 22), pohreb
(Iz 53, 9; 11, 10), zmŕtvychvstanie (Z 15; 10K nanebovstúpenie (Ž 109, 1),
trvalé a všeobecné kraľovanie (Amos 9, 11—12; Z 71, 8—11).

Avšak je najdôležitejšie to, kto buide ten Mesiáš?
Starozákonné proroíctvá predpovedali Božstvo budúceho Mesiá
ša. Slovo „Mesiáš“ v Starom zákone znamená „Syn Boží“. Staro
zákonné proroctvá hovorili: Mesiáš bude prorok, ktorý zvestuje
p r a v é p o z n a n i e B o h a (Iz 11, 9; Jerem 31, 34), naplní
ľudstvo s p r a v o d l i v o s ť o u a s v ä t o s ť o u (Iz 26,. 2; 33,
5), vyleje na ľudstvo dary Ducha Svätého (2, 28; 32, 15), bude
k ň a z o m podľa vzoru Melchiizedechovho na veky (Ž 109), bude
mocným v l á d c o m a k r á ľ o m (Z 2, 7, 44, 109), synom Dá
vidovým (2 Kráľ 7, 11—16) atď. Božstvo Mesiáša je jasne vyslo
vené slovami: „A bude nazvaný: Zázračný radca, Boh mocný,
Otec večný, Knieža pokoja.“ (Iz 9, 5). „A ty, Betlehem, Efrata, pri
malý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť
V Izraeli a pôvod jeho je odpradávna, odo dní večnosti“ (Miich
5, 1). „Riekol Pán môjmu Pánovi: Zasadni po mojej pravici, kým
nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh!“ (Z 109, 1).
„Trón tvoj, Bože, je na veky vekov .. . preto ťa pomazal Boh, tvoj
Boh, olejom radosti“ (Z 44, 7—8). „Hľa, ja pošlem anjela svojho
a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do chrámu svojho,
Panovník, ktorého vy hľadáte“ (Malach 3, 1). „Hľa, Boh váš! Sám
príde a spasí vás“ (Iz 35, 4). Mesiláš bude sám Boh: „Boh mocný,
Otec večný“ (Iz 9, 6), bude konať veľké zázraky (Iz 35, 5—6),
bude kráľom a jeho kráľovstvo buide všeobecné a večné (Iz 2,
2—4; 11, 1—4; Z, 2, 6—8; 88, 29—38; Mich 4, 1—3; Dan 2, 44—45;
7, 13—14). Ale predpovedali aj to, že Mesiáš bude trpieť, zomrie
ako muž bolesti, ako baránok vedený na zabitie, pripočítaný me
dzi zločincov (Iz 53), napájaný žlčou a octom (Z 68, 22), s pre-

záslužnej činnosti slovanských apoítolov sv. Konštantína-Cyrila a Meto
da a o kultúrnom odkaze tohto ob
dobia.
Kniha má 164 strán. Cena 40 Kčs.
V
úvode knihy je Apoštolský list
pápeža Jána Pavla II Egrégiae virtutis, ktorým boli sv. Cyril a Metod
vyhlásení za spolupatrónov Európy.
Kniha je venovaná ucteniu pamiat
ky sluhu Božieho Antonína Cyrila
Stojana, olomouckého
arcibiskupa,
ako neúnavného šíriteľa
cyrilometodského dedičstva, prípravné práce na
blahorečenie ktorého sú dokončené.
Knihu ilustroval Mikuláš Klimčák.
Knihu odporúčame si objednáť na
adrese:
Česká
katolická
charita,
Praha 1, Vladislavova 12.
Z KRESŤANSKÉHO SVETA
# Na siedmu nedelu veľkonočnú
15. mája vykonal Ján Pavol II. akt
beatifikácie počas sv. omše pred ba
zilikou sv. Petra. Za blahoslavených
boli vyhlásení biskup Alojz Versiglia
a mladý kňaz Kalixt Caravario. Bis
kup Versiglia zastával funkciu apoš
tolského vikára v Šiu-Cou, v Cíne.
Bol zavraždený počas vizitačnej ces
ty, na ktorej ho sprevádzal 27-ročný
Kalixt Caravario. Obidvaja prijali mučenícku smrť v obrane troch mladých
katechetiek. Stalo sa tak 25. februára
1930 na brehu rieky Lin-Čou v dedi
ne Li-Tan-Tsoei.
Pred slávnostným aktom beatifiká
cie prosbu o ich vyzdvihnutie na
oltár predniesol biskup Cheng-ChungVu z Hongkongu, ktorý bol jedným
zo spolukoncelebrantov. Ján Pavol II.
v homílii, ktorú pri tejto slávnostnej
príležitosti povedal, zdôraznil, že mu
čenícka smrť dvoch nových blahosla
vených je obetným darom tomuto ná
rodu. Ich vynesenie na oltáre je ak
tom najvyššej lásky a nachádza svoj
široký význam v rámci evanjeliovej
služby.
Pred poludňajšou mariánskou mod
litbou, ktorá sa konala hneď po beatifikačných slávnostiach, Svätý Otec
o. i. vyzdvihol úprimnú a živú úctu
nových blahoslavených k Matke Božej.
BI. ALOJZ VERSIGLIA sa narodil v
Oliva Gessi v Taliansku r. 1873. Do
noviciátu Spoločnosti salieziánov vstú
pil r. 1888. Jedným z jeho vychováva
teľov bol sv. Já n Bosko. R. 1905 odi
šiel do misií v Macau, r. 1921 bol konsekrovaný na biskupa v kantonskej
katedrále a o niekoľko dní neskoršie
nastúpil úrad apoštolského vikára v
Šiu-Cou.
BI. KALIXT CARAVARIO sa narodil
r. 1903 v alpskej doline Courgené. Do
saleziánskaho noviciátu vstúpil ako
15-ročný. R. 1920 odchádza do misí
v Cíne ako klerik. Po dvojročnom po
byte na ostrove Timor sa vrátil do
Cíny a v Šiu-Cou p rija l kňazskú vy
sviacku z rúk biskupa Versiglia, po
kračujúc v misijnej práci v tomto
apoštolskom vikariáte.
#
Dachau je najväčším kňazským
cintorínom. Je všeobecne známe, že
v nacistickom koncentračnom tábore
Dachau zahynuli tisícky ľudí. Menej
známe je však to, že v tábore väznili
do 3 tisíc kňazov, z ktorých vyše ti
síc umučili.

# Kapucíni realizovali v misijných
krajinách už tridsať prekladov Sväté
ho písma. Najnoväí preklad je do ja
zyka sango, ktorým sa hovorí v Stre
doafrickej republike.
(
V Ruskom Krsture v Báčke
(SFRJ) žije do 8000 gréckokatolíkov.
Nedávno im Svätý Otec Ján Pavol II.
vymenoval biskupa. Stal sa ním Slavomlr Miklovš.
# Osservatore Romano, vatikánsky
poloúradný denník, kritizoval počí
nanie niektorých trhovcov, jarmočníkov a predavačov suvenírov, ktorí ob
liehajú rímske baziliky a ponúkajú
pútnikom, čo prichádzajú do Večné
ho mesta v jubilejnom roku, bezcen
né suveníry. Osservatore Romano kri
tizoval aj inzertné .rubriky niektorých
rímskych časopisov, ktoré pristupujú
k oslave jubilejného roku iba ko
merčným spôsobom.

ZO SEPTEMBROVÝCH V f ROCI
1. septembra r. 1813 — pred 170
rokmi — sa narodil STEFAN ZÄVODNlK, kňaz, literárny pracovník, pod
predseda Spolku sv. V ojtecha i Mati
ce slovenskej, zakladateľ spolkov
striezlivosti (um. r. 1885).
2. septembra r. 1858 — pred 125
rokmi — v Bratislave sa narodil JÁN
FADRUSZ, sochár a rezbár, autor
mnohých sôch v našich kostoloch
( um. r. 1903).
3. septembra r. 1773 — pred 210
rokmi — v Kys. Novej Vsi sa narodil
STEFAN ČELKO, profesor kráľovskej
akadémie v Bratislave, didaktický spi
sovateľ (um. r. 1837).
— — r. 1883 — pred 100 rokmi —
umrel IVAN SERGEJEVlC TURGENEV,
ruský realistický spisovateľ (nar. r.
1818).
— — r. 1963 — pred 20 rokmi —
v Bratislave umrel FRICO KAFENDA,
hudobný skladateľ, dirigent, klaviris
ta a pedagóg (nar. r. 1883 v Mošovciach).
4. septembra r. 1768 — pred 215
rokmi — sa narodil FRANÇOIS RENË
DE CHATEAUBRIAND, francúzsky spi
sovateľ, kritik a historik, obhajca
kresťanstva (um. r. 1848).
— — r. 1843 — pred 140 rokmi —
sa narodil JÁN LEVOSLAV BELLA,
hudobný"'skladateľ, autor prvej slo
venskej opery Kováč Wieland (um.
r. 1936).
5. septembra r. 15B8 — pred 420
rokmi — sa narodil TAMASSO CAMPANELLA, taliansky dominikán príro
dovedec, autor utopistického románu
Slnečný štát (um. r. 1639).
6. septembra r. 1868 — pred 115
rokmi — sa narodil PAUL CLAUDEL,
francúzsky básnik a dramatik, kon
vertita (um. r. 1956).
8.
septembra — Svetový deň boja
s analfabetizmom.,
— — r. 1563 — pred 420 rokmi —
sa bratislavský dóm sv. Martina stal
korunovačným chrámom
uhorských
kráľov (do r. 1830).
— — r. 1628 — pred 355 rokmi —
v Nagasaki mučeníckou smrťou umrel
bl. ANTON, františkán.
- 9. septembra r. 1553 — pred 430
rokmi — umrel olomoucký biskup
JAN SKÄLA DUBRAVIUS, historik, spi
sovateľ (nar. r. 1486).

bodnutými rukami a nohami, pričom si rozdelia jeho rúcho
a o jeho .odev budú háidzať koctíy 1(Z 21, 17—19). „Prebili
moje ruky a moje nohy: spočítali všetky moje kosti. Rozdelili me
dzi sebou moje rúcha a o môj šat hádzali lós“ (Z 21, 17—19).
Proroctvo o jeho zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení čítame v Knihe
žalmov: „Nezanecháš moju dušu v hrobe: a nedáš, aby tvoj svätý
videl porušenie“ (Z 15, 10). Ze Mesiáš založí duchovné kráľov
stvo, poukazuje prorok Maliachiáš: „Od výchoidu slnka až na zápatí veľké je meno moje medzi národmi a na každom mieste pri
nášajú mi temian a obetu čistú“ [Mal 1, 11). Ze založí obetu
Služby Božej: „Ty si kňazom na veky podľa rádu Melchizedechovho“ (Z 109, 4).
Ze Ježiš Kristus je Bohom prisľúbený a ľudstvom očakávaný
Mesiáš, Vykupiteľ, vidíme z toho, že na ňom sa vyplnili všetky
mesiášske prorotetvá Starého zákona. Starý zákon je prípravou
na Mesiáša — Krista. V Ježišovi sa splnili meslášstar proroctvá,
všetko, čo proroci predpovedali o predobrazy naznačovali. Do
svedčuje to sám Ježiš Kristus. Keď vystúpil verejne, začal ukazo
vať, že je ten, „ktorý má prísť“ (Mt 11, 3), že je tým, o ktorom
hovorili p r o r o c i
„prišiel som vyplniť Zákon a Prorokov“
(Mt 5, 17; 27, 35; Mr 12, 10), „Musí sa splniť všetko, čo je o mne
napísané v Mojžišovom zákon;e, v Prorokoch a Žalmoch“ (Lk 24,
44). „Skúmate Písma, lebo ste presvedčení, že máte v nich život
večný. Práve ony svedčia o mne“ (Jn 5,.39).
Na počiatku verejného života Kristovho o jeho mesiášstvu jasne
svedčí Ján Krstiteľ (Mt 3, 11; Mk 1, 7; Lk 3,, 2—18). A Kristus
prijíma svedectvo Krstiteľovo. — Duch Svätý a nebeský Otec vy
dávajú svedectvo o Kristovi (Mt 3, 15—17; Mk 1, 9—12; Lk 3,
22). — Démon na púšti nazýva Ježiša Synom Božím (Mt 4, 1—11;
Mk 1, 12—13; Lk 4 ).* — Apoštoli ho uznávajú za Mesiáša. Nazý
vajú ho predpovedaným prorokmi, Mesiášom, Synom Božím, krá
ľom Izraela. Ježiš ich v tej vi|ere utvrdzuje (Jn 1, 40—51).
Tento predpovedaný Mesiáš — Boh je Ježiš Kristus, na ktorom
sa mesiášske predpovede splnili.
Ježiš Kristus svojimi skutkami ¡dokázal, že naozaj on je sľúbe
ným Mesiášom a pri úradnom vyšetrovaní to pred židovskou veľradou a pred Pilátom aj slávnostne vyhlásil (Mt 26, 63—64; Jn
18, 33—37). Keď sa ho najvyšší kňaz spýtal, či je on Mesiáš a Syn
Boží, odpovedal: „Som, ako si povedal“ (Mt 26, 64). Keď teda
povedal, že on je Kriístus (Pomazaný, Mesiáš), odsúdili ho na
smrť pre „rúhanie sa Bohu“. Na Pilátovu otázku, či je „kráľ ži
dovský“, odpovedal: „Kráľovstvo moje nie je z tohto sveta“ (Jn
18, 33 a 36).
Prečo teda Židia neuverili? Židia pred príchodom Ježiša Krista
boli inej mienky o Mesiášovi. V Mesiášovi očakávali pozemského
kráľa, politického vládcu, ktorému sa budú klaňať všetci panov
níci zeme a slúžiť mu budú všetky národy. Mysleli na materiálnu
moc, bohatstvo a silu, na mocného vojvodcu, ktorý premôže ne
priateľov židovského národa a pokorí pred ním všetky národy.
(Tu treba poznamenať, že roku 63 pred Kristom Pompeus obsadil izraelskú
dŕžavu a podriadil ju rímskemu cisárovi. Rimania vedeli o túžbe židov_ byť
slobodnými, vedeli o tom, že očakávajú osloboditela-Mesiáša, ktorého si Židia
predstavovali ako svetského vládcu, a aby si zabezpečili svoju vládu v Pales.
tíne a súčasne ukázali na moc Ríma, vybudovali v Cézarei Filipovej — kde
prebýval námestník cisára pre Palestínu — mocnú pevnosť.)

—
— r. 1828 — pred 155 rokmi —
sa narodil LEV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ, ruský spisovateľ, mysliteľ a pe
dagóg (um. r. 1910).
11. septembra r. 1933 — pred 50
rokmi — umrel EDUARD SCHWARTZMARKOVIČ, novinár, zakladateľ pr
vého slovenského časopisu v USA
„Nová vlasť“, rodák z Lipt. Teplej.
12. septembra r. 1688 — pred 295
rokmi — v Prahe sa narodil FERDI
NAND MAXIMILIÄN BROKOV, baro

kový sochár, syn spišskonovoveského
rodáka sochára Jána Brokova (dm. r.
1731).
— — r. 1933 — pred 50 rokmi —
umrel ĽUDOVÍT DEDEK-CRESCENS,
ostrihomský kanonik, historik, autor
Dejín nitrianskej stolice (nar. r. 1862).
13. septembra r. 1868 — pred 115
rokmi — sa narodil OTAKAR BREZI
NA, český básnik (um. r. 1929).
14. septembra r. 258 — pred 1725
rokmi — umrel sv. CYPRIÁN, muče
ník, rodák z Kartága.

(Pokračovanie zo 4. str.)
bolo akýmsi predstaviteľom zakarpatského kultúrno-národného života. Dejiny taktiež faktami ukazujú, že nad týmto
konzistóriom maďarské úrady robili zneužitie a násilie. Pri
kazovali mu vydávať madarofilské rozhodnutia. Tak napr.
konzistórium muselo zamietnuť vedeckú pravdu kňaza-vedca Ivana Fogarašiho, muselo odmietnuť propozíciu A. Duchnoviča založiť v mukačevskom kláštore rusínsku tlačiareň,
muselo odhlasovať rozpustenie jediného kultúrneho spolku
zakarpatských Rusínov-Ukrajincov Obščestva sv. Vasilija
Veľkého. Avšak predošlé čestné práce a postupy konzistória dokazujú, že tieto nečestné rozhodnutia boli na konzistóriu vynútené. Členovia konzistória videli, že odpor ne
pomôže, pretože maďarské úrady vymenia členov konzistó
ria a postavia takých, ktorí budú hotoví schváliť všetko.
Takto chceli zachrániť aspoň to málo národného života,
ktoré mysleli, že zachránia.
Teraz sa pozrieme na V. Dovhoviča ako na vedca.
„Písal som básne v troch rečiach — po latinsky, po ma
ďarsky, po rusínsky. Písal som ich tak úspešne, že viacerí
ma považovali za básnika z povolania. Mal som šťastie
svoje básne ešte v mojom živote vidieť vytlačené“ — písal
Dovhonič vo svojom životopise vyhotovenom pre Maďar
skú akadémiu vied. Filozofia Kant, Fichte, Schelling na
neho vplývali dlhé roky, avšak neovládli ním. Dovhovič
ostal sám sebou, stvoril svoj vlastný systém so svojimi
vlastnými názormi. „V realizácii svojich vedeckých úmys
lov nemohol som veľa urobiť. Administratívne a iné veci
vo veľkých farnostiach, na prvom mieste stavba chrámov,
oberali ma o všetok čas. Len som kradol čas od samého
seba a takto som mohol trošku pracovať ua tom, čo ma
vedecky zaujímalo.“ Tak Dovhovič začal pracovať nad
sformovaním nového systému, do základu ktorého položil
štúdium prírody ľudského rozumu. Aj tak mal nad sto ve
deckých prác. Píše: „Moje vedecké záujmy objímali znalosť
rečí, orátorstvo, hudbu, poéziu, filozofiu, teológiu, astronó
miu, právo, prírodovedu, zvlášť antropológiu.“
Dovhoviča zvolili za člena-korešpondenta Maďarskej aka
démie vied v Pešti. Avšak členstvo v Akadémii nedávalo
žiadne materiálne výhody a Dovhovič nemal ani čas ani pe
niaze na to, aby navštívil Akadémiu. Preto sa ani nezúčast
ňoval na zasadnutiach Akadémie. Nemal peniaze na poš
tovné, aby poslal svoje rukopisy, preto často svoje práce
ani neposielal. Poštovné v tie časy bolo veľmi vysoké.
Na svojej chutskej farnosti Dovhovič žil od roku 1784
do smrti 13. 12. 1849. Vtedy napísal práce kultúrno-historické, filozofické, prírodovedecké. Ako filozof svoje práce
vtedy mohol uverejňovať len v reči maďarskej a v maďar
ských časopisoch.
Vasil Dovhovič zomrel v Chuste na porážku srdca. Rok
jeho smrti, 1849, to je rok veľkých politických nepokojov,
takže Maďarská akadémia vied uctila jeho pamiatku až v
jeseni roku 1850. Na zasadnutí Akadémie rečnil Ferenc Toldy, „otec maďarskej historicko-literárnej vedy“. Vo svo
jej reči s úctou sa vyjadril o zásluhách zomrelého ukazu
júc na jeho rusínsku národnosť, na čo Dovhovič bol vždy
hrdý.
A v Mukačevskej eparehii roku 1854 kňaz v Novom Bar
dove Vasil Eachovič napísal Dovhovičov životopis, v ktorom
písal:
„Jeho pozostatky chráni chustský cintorín. Co sa týka
vzrastu, bol postavy vyššej ako prostrednej, dobrého a prí
jemného zovňajška, prevažne bol veselej nálady, žartovný.
V živote nikdy nikomu neurobil zlo. Uznaný vo vedeckom
svete. Len vo vlastnom kraji nezískal si uznanie, vo svojej
rodnej kolíske sa nedožil zaslúženej ifcty.“ A tu dodáme:
ani v eparehii, ani medzi kňazstvom.
Na 200. výročie narodenia Vasila Dovhoviča spomenuli
článkami a vydaním častí jeho prác v USSR (vydavateľstvo
Karpaty v Užhorode), v Maďarsku, a tiež veľmi pochvalne
u nás. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vydal v 10.
zväzku svojho Vedeckého zborníka za rok 1982 Básne Dov
hoviča (latinské, maďarské, rusínske) fotokópiou jeho ru
kopisov Poemata Bazilii Dovhovič z roku 1832 a tiež v pre
klade do ukrajinčiny, jeho autobiografiu, súpis jeho prác
a historický prehľad obdobia, v ktorom Dovhovič žil.

K Milostivému roku—roku pokánia
VYZNANIE
(Pokračovanie)
Biskup Augustín vstal od stola a pozeral sa cez okno svo
jej izby. Pozeral sa do diaľav. A tam videl obraz svojej
mladosti. Znovu sadol za stôl a začal písať:
Moja mladosť.
„Keď som prišiel na štúdiá do Kartága, zo všetkých
strán sa hrnul na mňa vír potupného milkovania. Miloval
som a chcel som byť milovaný. Ďaleko som sa vzďaľoval
od Teba, Bože, lebo som nemiloval cesty Tvoje, ale svoje.
Aj tie štúdiá ma priťahovali, najmä verejné procesy, a to
preto, lebo som v nich chcel vyniknúť. A čím väčšmi som
v nich klamal, tým väčšej chvály sa mi dostalo. Toľká je
zaslepenosť ľudí, že sa ešte i zaslepenosťou vychvaľujú.
V rečníckej škole bol som výborným žiakom. Pyšne som
sa z toho radoval, hrdo sa nafukujúc. Priamo som hltal
filozofické spisy. Rozhodol som sa prezrieť si i Písmo svä
té, aby som vedel, aké je. Videlo sa mi, že Písmo si ne
zaslúži, aby som ho porovnával s hodnotou knihy Cicerónovej. Moja pýcha nemohla prísť na chuť jeho prostoty
a môj um nemohol vniknúť do jeho hĺbky.“
Biskup Augustín prestal písať. Teraz pred ním defiloval
obraz, ako padol do bludu manichejcov, ako blúdil, ako
nepoznával pravdu. Potom zapísal:
„Nepoznal som iného učenia okrem manichejského. Ke
by ma bol niekto hladujúci, kto nebol manichejec, prosil
o kúsok chleba, bol by som si myslel, že si zaslúžim trest
smrti, keby som mu bol dal.“
A tu si biskup Augustín spomenul matkine modlitby za
jeho obrátenie:
„Svoju ruku spustil si z výsosti a dušu moju si vyrval
z hlbín temnosti, keď za mňa nariekala k Tebe moja matka,
Tvoja služobnica. Nariekala väčšmi, než zvyčajne matky
oplakávajú telesnú smrť detí. Smrť moju videla silou vie
ry a ducha, ktoré mala od Teba, a Ty si ju vyslyšal, Pane.
Vyslyšal si ju, nepohrdol si jej slzami, ktorými kropila zem
pod svojimi očami na každom mieste svojej modlitby: vy
slyšal si ju. Lebo odkiaľ by pochádzal sen, ktorým si ju
potešil. . . Odkiaľ ten sen, ak len nie od Teba, ktorý si svo
je ucho priklonil k jej srdcu? Snívalo sa jej totiž, že stojí
na akejsi drevenej doske a že prichádza k nej ožiarený
chlapec, ktorý sa veselo usmieva na ňu, smutnú a zarmú
tenú. Ked sa jej spytoval na príčinu jej smútku a na prí
činu jej každodenného plaču, povedala, že oplakáva moju
záhubu. Na to jej rozkázal, aby sa upokojila, a napomenul
ju, aby si povšimla a videla, že kde je ona, tam že som aj
ja. Keď sa ozbrela, videla ma stáť vedľa seba na tej istej
doske. Odkiaľ ten sen, ak len nie od Teba, ktorý ji svoje
ucho priklonil k jej srdcu? Keď mi rozprávala svoj sen a ja
som sa usiloval vysvetliť jej ho v tom zmysle, aby nepo
chybovala, že bude takou, ako som bol ja, vtedy mi pove
dala rýchlo, bez akéhokoľvek váhania: „Nebolo mi pove
dané: kde je on, budeš aj ty, ale: kde si ty, bude aj on.“
Odvtedy prešlo skoro dlhých deväť rokov, za ktorých som
sa zmietal v bahne priepasti a temnotách klamu, usilujúc
sa z nich vyslobodiť, ale vždy som do nich hlbšie zapadol.
Zatiaľ však ona, čistá, zbožná a múdra vdova, neprestávala
vo všetkých hodinách svojich modlitieb vylievať k Tebe
slzy za mňa.
Spomínam si ešte na jednu odpoveď, ktorú si dal mojej
matke ústami svojho kňaza, ktoréhosi biskupa. Toho pro
sila moja matka, aby bol taký láskavý a prehovoril so
mnou, vyvrátil moje bludy, odvrátil ma od zla a obrátil na
dobré cesty. Biskup jej povedal: „Nechaj ho tam, len pros
zaňho Pána, veď on pri čítaní sám spozná, koľký je to blud
a koľká bezbožnosť.“ Ked sa však moja matka nechcela
upokojiť s tými slovami a stále naň doliehala prosbami
a slzami, aby ma len prišiel pozrieť a prehovoril so mnou,
zvolal namrzený: „Chod už, lebo ako žiješ, nie je možné,
aby zahynul syn, za ktorého matka toľké slzy roní.“ Mat
ka — ako mi o tom často rozprávala — prijala túto odpo
veď ako z neba poslanú.“
Teraz pred biskupom Augustínom defilovalo deväť rokov
jeho života, a to od roku 19 až po rok 28. Deväť rokov po
mýleného života bludného-hriešneho a bludného vo viere.
}e členom bludu manichejcov:
„Za deväť rokov svojho života, t. j. od devätnásteho ro
ku až po dvadsiaty ôsmy, bol som zvádzaný a sám som
zvádzal, bol som klamaný a sám som klamal iných, bol
som pyšný a poverčivý. Všade však veľmi márnomyseľný.

Zháňal som sa po márnej sláve, ba túžil som až za teatrál
nym potleskom, zháňal som sa po víťazstvách v básňach
opreteky, po zápasoch o vence z trávy, po márnivosti ve
rejných hier, po nemiernych rozkošiach.
I
keď sa mi budú vysmievať namyslenci a tí, ktorých -si
ešte k ich vlastnej spáse nepokoril a nezoslabil, Bože môj,
predsa chcem vyznať všetky svoje hanebnosti na Tvoju
väčšiu slávu.
V tých rokoch som vyučoval rečníctvo a ovládaný ctižia
dosťou predával som víťaznú výrečnosť. Ty vieš, Pane, že
žiakov som učil i lesti; nekázal som im, aby lesť používali
na odsúdenie nevinného, ale niekedy k prospechu vinníka.
V tých rokoch som mal pri sebe ženu, ktorá nebola mo
jou zákonitou manželkou. Tú ženu si vyhľadala moja divá,
neopatrná vášeň.
Nijako som sa neprestával radiť hvezdárov, ktorých vo
lajú astrológmi. Tým klamárom som veril.
V tých rokoch našiel som si priateľa, svojho vrstovníka,
ktorého som si obľúbil, lebo študoval to isté ako ja. S ním
som rástol, chodil do školy a spolu sme sa zabávali. Ale
aká nepreniknuteľná je priepasť Tvojich súdov, Pane? Keď
sa môj priateľ dlho zmietal v horúčkach, keď dlho ležal
bez vedomia v smrteľnom pote, keď už hasla akákoľvek
nádej na jeho život, vtedy ho v bezvedomí pokrstili bez
môjho pričinenia. Neodchádzal som od neho ani na chvíľu,
tak veľké bolo naše priateľstvo. Hneď, len čo som sa mohol
s ním rozprávať, začal som sa vysmievať z krstu, lebo som
si myslel, že aj on sa bude vysmievať z krstu, ktorý dostal
v bezvedomí, o čom sa však už dozvedel. Ale on sa ma
zľakol ako svojho nepriateľa a napomenul ma s podivu
hodnou a ráznou rozhodnosťou, že keď chcem byť jeho
priateľom, a“by som zanechal také reči. — Avšak môj pria
teľ o niekoľko dní zomrel. Koľkou bolesťou zmietalo sa mo
je srdce! Kamkoľvek som sa obrátil, všade som videl len
smrť.
Nehanbím sa, Bože môj, pripomínať si Tvoje milosrden
stvo, ktoré si mi preukázal, nehanbím sa vzývať Ta, ktorý
som sa nehanbil pred ľuďmi Ta urážať svojimi rúhaniami
a štekať proti Tebe.“
„Pred tvárou Božou chcem tera? rozprávať o dvadsiatom
deviatom roku svojho života. Do Kartága prišiel manichejský biskup Faustus, ktorý zvábil mnohých svojou sladkou
výrečnosťou, ktorú som však ja, i keď vychvaľoval, predsa
rozoznal od pravdy, po ktorej som túžil. Preto som hľadel
nie na to, v akej nádobe sa mi podáva, ale aký pokrm vedy
mi podáva u nich tak vychýrený Faustus. Šírila sa o ňom
totiž povesť, že je veľmi učený vo vedách.
Avšak Ty, Pane, približuješ sa iba tým, ktorí sú pokor
ného srdca a pyšní Ta nikdy nenájdu, i keby vo svojej uče
nej zvedavosti vedeli spočítať hviezdy a piesok, vymerať
priestory hviezd a pochopiť ich cesty. To všetko robia mys
ľou a umom, ale tie si im dal Ty. — Nešťastný človek,
ktorý všetko pozná, len Teba nepozná! Blažený človek, kto
rý Teba pozná, i keď všetko nezná! Kto však pozná to i Te
ba, nie je blaženejší preto, že pozná tie veci, ale preto, že
Teba pozná a oslavuje Ťa ako Boha a ďakuje Ti. — Tak je
— — r. 1523 — pred 460 rokmi —
umrel pápež HADRIÁN VI., učenec
(páp. od r. 1522).
— — r. 1858 — pred 125 rokmi —
sa narodil dánsky kňaz spisovateľ
JAKOB KNUDSEN, obhajca kresťan
skej morálky (um. r. 1917).
16. septembra r. 1888 — pred 95
rokmi — sa narodil FRANS EMIL SILANPÄÄ, íínsky
spisovateľ, nositeľ
Nobelovej ceny (um. r. 1964).
17. septembra r. 1873 — pred 110
rokmi — sa narodil nár. umelec MAX
ŠVABINSKÝ, m aliar a grafik (um. r.
1962).

to s veriacim človekom, ktorému patria všetky bohatstvá
zeme, ktorý, i keď nič nemá, predsa všetko má, lebo je
spokojný s Tebou, ktorému všetko slúži, hoci nepozná ani
len súhvezdie Veľkého voza. Veď Ty si povedal človekovi:
„Hľa, zbožnosť je múdrosť!“ (Jób 28, 28). Márnosť je totiž
vystavovať sa svetskou múdrosťou, zbožnosť je ďakovať za
ňu.
Teda s túžbou som čakal na príchod povestného Fausta.
Avšak som poznal, že ho pokladali za múdreho len preto,
že ich ohúril krásou reči.
Od Teba, Pane, som sa naučil, že niečo netreba pokladať
za pravdivé len preto, že je to veľmi krásne povedané. Keď
som mu predniesol niektoré námietky, ktoré ma znepokojo
vali, spoznal som v ňom človeka priemerne vzdelaného, —
prestal som veriť, že by mi mohol ujasniť a rozriešiť moje
pochybnosti.“
Biskup Augustín odložil pero. Pred ním sa črtol obraz je
ho života, ako poznal, že manicheizmus neuspokojí jeho
dušu. Preto sa rozhodol zanechať Kartágo a ide do Ríma.
„Tvojím riadením sa stalo, Pane, že som odišiel do Ríma
a tam učil radšej to isté, čo som učil v Kartágu. — Ty si
však, Bože môj, vedel, prečo odchádzam odtiaľ a ta idem.
Mne si to však nezjavil, ani mojej matke, ktorá horko pla
kala pre môj odchod a bola ma vystrojiť až po more. Okla
mal som ju však, lebo ma chcela nasilu zadržať, buď aby
som vôbec neodchádzal, alebo že ona pôjde so mnou. Na
hovoril som jej, že zostanem u priateľa, kým priaznivý vie
tor neumožní cestu. Ocigánil som matku, a ešte takú matkul Nahovoril som ju, aby sa išla pomodliť do kaplnky sv.
Cypriána, ktorá b^fó neďaleko našej lode. V noci som po
tajomky ušiel a ona zostala v modlitbách a slzách.
V Ríme som ochorel a už som pomaly odchádzal do pek
la a-niesol si so sebou všetky hriechy, ktoré som spáchal
proti Tebe, Pane, pri tom ešte nepokrstený. — Matka o tom
nevedela, a predsa sa za mňa, čo aj neprítomná, modlila.
Ty však, všade prítomný, vyslyšal si ju tam, kde bola, zmi
loval si sa nado mnou, aby som znovu nadobudol zdravie
svojho tela, i keď srdce moje bolo ešte choré, plné hrie
chov.“
V Ríme Augustín ostáva manichejcom. Z Rima odchádza
do Milána a stáva sa učiteľom rečnístva. Tam poznáva bis
kupa Ambróza, ktorý ho láskavo prijal. Chodí počúvať jeho
kázne, avšak spočiatku len zo stránky rečnenia. Na obsah
sa nepozeral. Avšak postupne ho začal zaujímať aj obsah
kázne sv. Ambróza. Takto Augustín poznal, že učenie ma
nichejcov je bludom a zanechal sektu. Avšak pravo'verným
kresťanom sa ešte nestal. Vtedy do Milána pricestovala je
ho matka Monika. Augustín povedal matke, že už nie je
manichejcom, avšak nie je ani pravoverným.
—
Verím v Krista, že prv, než sa rozlúčim s týmto živo
tom, uvidím ťa veriacim katolíkom, — láskavo odpovedala
matka.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)

20. septembra r. 118 — pred 1865
rokmi — umrel sv. EUSTACH, muče
ník.
— — r. 1863 — pred 120 rokmi —
umrel JACOB GRIMM, básnik, jazyko
vedec, zberateľ ľudových piesní, roz
právok a povestí (nar. r. 1785).
21. septembra — Deň tlače, rozhla
su a televízie.
— — r. 1888 — pred 95 rokmi —
v Kostolišti sa narodil nár. umelec
MARTIN BENKA, maliar, grafik a ilu
strátor (um. r. 1971).

— — r. 1908 — pred 75 rokmi —
sa narodil nár. umelec EUGEN SUCHOŇ, hudobný skladateľ a pedagóg.
— — r. 1893 — pred 90 rokmi —
bola založená v USA Matica sloven
ská (na podnet Štefana Furdeka, fa
rára v Clevelande.
28. septembra r. 1518 — pred 465
rokmi — sa narodil JACOPO ROBUSTI
TINTORETTO, benátsky maliar, autor
viacerých obrazov s náboženskou te
matikou (um. r. 1594).
29. septembra r. 1923 — pred 60
rokmi — umrel dr. ANTON CYRIL
STOJAN, olomoucký arcibiskup
(ž)
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