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LITURGIKA — POZNAJ SVOJ OBRAD 
Modlitby vďakyvzdania na konci Služby Božej

Po sv. prijímaní kňaz žehná veriacich sv. čašou a slovami: „Spa- 
si, Bože, l'iídi tvoja, i blahoslovi dostojanije tvoje — Spas, Bože, 
ľud svoj a požehnaj dedičstvo svoje“. Sú to slová žalmu (27, 9). 
A veriaci odpovedajú: „Viďichom svit is tin n y j. . .  — Videli sme 
svetlo pravé, prijali sme Ducha nebeského, našli sme vieru pravú, 
pokloňme sa nerozdielnej Trojici, lebo ona nás spasila“. Vtedy 
kňaz: „Blahosloven Boh naš, vsehda . . .  — Blahoslavený je  Boh 
náš teraz i vždycky i na veky vekov“, — a prenáša sv. Dary z ol
tára na bočný oltár (proskomedijnik). A veriaci spievajú mod
litbu vďakyvzdania: „Da ispolňatsja usta naša“.

Hymnus „Viďichom svit istinnyj — Videli sme svetlo pravé“ — 
to sú slová stichiry na večerní Zoslania Svätého Ducha. V týchto 
slovách hymnu a prenesení sv. Darov symbolizuje sa tajomstvo 
Kristovho vzkriesenia, nanebovstúpenia a zoslania Svätého Du
cha. (Pred slovami „Videli sme svetlo pravé“ sú ešte slová „Na 
mnohá ja ľita, vladyko“. Tieto slová sa spievajú len na biskupskej 
Službe Božej a na Službe Božej kňaza sa vynechávajú).

Je celkom prirodzené, že za získané milosti sa treba poďako- 
(Pokračovanie na 5. s tr .)

NEZATVRDZUJME SVOJE SRDCIA

Keď Mojžiš vyviedol ľud zo zaja
tia, viedol ich púšťou do zasľúbenej 
zeme. Ale že sa Bohu rúhali, do za
sľúbenej zeme mali vojsť až ich de
ti. Preto blúdili púšťou. V Meríbe, 
neďaleko hory Sinaj, začali medzi 
nimi spory a hádky s Mojžišom a vy
čítali mu, prečo ich vyviedol z Egyp. 
ta, keď teraz majú hynúť smädom. 
Týmto však hrešili proti Bohu, veď 
ich vyviedol z egyptského zajatia 
(E x 17, 1—7).

Na túto udalosť Starého zákona 
mysli žalmista, keď vyzýva ľud k 
oslave Boha^ ktorého majú všetci 
uznať a poslúchať, ak nechcú byť po. 
trestaní a zavrhnutí ako ich otcovia 
na púšti: „Nezatvrdzujte srdcia svoje 
ako v Meríbe . . kde otcovia vaši po
kúšali mňa, hoci skutky moje vi
deli“ (Ž 94, 8— 9).

Počuť Božie volanie, je často otáz
ka života a sm rti. . . Sv. Filip Neri, 
tal. kňaz (+  1595) bol vychovávate
ľom mládeže a dobrým spovedníkom, 
fednému kajúcnikovi dal ako pokutu 
niekoľkokrát za deň pomodliť sa 
,,Bohorodice Divo“ a po každej tej
to modlitbe i povedať: „Možno zaj
tra  už budem m ŕtvy!“

Azda zajtra budem mŕtvy — môže 
povedať i každý z nás. Preto neza- 
tvrdzujeme svoje srdcia. Počujme 
Božie volanie (Z 94, 7 ). Dajme si po
zor na každé vnuknutie, aby sme 
ani v najmenšom nezatvrdili svoje 
srdcia. Vieme, že sme slabej vôle, 
ale snažme si ju posilniť nádejou na 
nekonečné Božie milosrdenstvo.

—fd—

LA BON ARMELLE — DOBRÄ 
ARMELLA

Malé, chudobne oblečené dievčat
ko vyháňalo na pole ovce.

— Daj pozor, Armelka, aby ne
vošli do cudzieho! — napomínal ju 
otec.

Armella mala len šesť rokov. Do 
školy ju jej rodičia nedali, lebo boli 
chudobní a Armella musela každého 
dňa vyháňať ovce na pastvu. Odchá
dzala ráno a prichádzala večer. Pre
to nevedela ani čítať ani písať.

Počas dlhých dní, sama uprostred  
poľa, pozerala sa na prírodu, zbie
rala poľné kvety a vila vence, obdi
vovala pokoj oviec, vernosť psíka, 
ktorý ju vždy sprevádzal na pastvis
ko. Skrčená pod stromom pozerala 
sa na silu vetra a búrky, ktorá ju 
zastihla na poli. Celé hodiny sa po- 

( Pokračovanie na 5. str.)



Chráňme si draho vykúpenú slobodu
Už trad ičn e si 28. o k tó b ra  p ripom ín am e tri význam né u dalosti zo  života n ašej vlasti. V roku  1918 

to bo lo  v y h lásen ie  sam osta tn ej Č esk o s lo v en sk e j rep u bliky , s lob od n éh o  štátu b ra tský ch  národov Č e
chov  a  S lovákov . Vo feb ru ári 1948 zn árod n en ie  priem yslu , k torý  od  tých  č ia s  neslúži v iac zbohat- 
lým  jedn otlivcom , a le  nám  všetkým . V roku  1968 k  tomu pristúpilo v y h lásen ie  fed era tív n eh o  štátu 
Č echov  a  S lovákov .

V šetky  tieto  význam né m íľn iky  si toh to  roku  p rip om ín am e v ovzduší zvýšen ého m ierov éh o  úsi: 
lia , b o ja  za zákaz  jad rov ý ch  zbraní, k to r é  sú n eb ezp ečn ou  hrozbou  n ie len  p re  Európu, lež  p re  celý  
svet. V eď v šetky  vojny n ičia  m está  a  d ed in y , p rin áša jú  n ev íd an é u trpen ie m ladým  ľuďom  i staršej 
g en erác ii, mužom  i žen ám  a  vedú k  stratám  n esm iern y ch  hodnôt.

Jad rov á  vojna by v šak  zn am en ala  ú plné z n ičen ie  n ielen  ľudí, a le  a j ľu d sk e j ku ltúry a  civ ilizá
c ie  m n ohých  tis ícroč í. T retia  sv etov á  vojn a by naj p rav d ep o d ob n e jš ie  b o la  vojnou posledn ou . — To je 
výň atok zo z á v erečn ej správy  jed n éh o  d ia lógu  S vetového  zh rom ažd en ia  za  m ier a  život, proti jad 
rovej vojn e, k to rý  bol len  m alou  ča stou  š ir o k e j  d isku sie , na k to r e j sa  po š esť  dní v P rahe zúčastn i
lo  c e lk o v e  3625 osobn ostí, zastupujúcich  1843 n árod n ý ch  org an izácií, 61 n ábožen ský ch  organ izácií 
atď.

U kazuje, že  dôvod , k to rý  p riv ied o l do  Prahy ľudí zo v šetký ch  kútov zem eg u le , spočíva l n esp or
ne v sp o lo čn e j ob a v e  zo zn ičen ia  sv eta  v jad rov om  pož iari, v p o c ite  zodpovedn osti za záchranu  ľud
s k e j  c iv ilizác ie .

Na tom  n ebo lo  ť a ž k é  sa  zhodnúť. V eď obavy  o osud  sv eta  m ôžu sp o lo čn e  zd ieľať  kom unisti 
i k resťan ia . Iná v ec je  d ô jsť  k  sp o ločn ém u  názoru , o d k ia ľ  tá to  osu dová hrozba pram en í, k to  je  jej 
n ositeľom , p rečo , s aký m  zám erom  sa  zahráva  s ohň om , k d e  sú p r ia te lia  a  k d e  n ep r ia te lia  mieru.

Na ta k é to  o tázky  d n es  n aráža na sv o je j c e s t e  m ierov é hnutie, a  to h lavn e tam , k d e  sú jeh o  vý
hon ky  e š te  m lad é, so tva  z e len é . Vždy to ta k  n eb o lo . M ierové hnutie, a k o  ho  p ozn á n aša g en erác ia , 
vyrástlo  zo skú sen ostí d ru hej sv etov e j vojny. V eľm i d ob re  ch á p a lo  svoju  zod p ov ed n osť , a  to tým skôr, 
že jeh o  chrbticu  tvorili ľu d ia výrazne m ierov éh o  zam eran ia .

S iln ejú ce p o c h o p en ie  toh o , že hrozí zn ičen ie  ľu d sk e j c iv ilizác ie , p riv ied lo  v p osled n ý ch  rokoch  
do radov  od p orcov  jad rov ej vojny veľm i š irokú  šká lu  ľudí zo v še tký ch  sp o lo č en sk ý ch  vrstiev, o d liš 
ných a  ča sto  p ro tich od n ý ch  n ázorov. Do toh to  p e le tón u  b o ja  za m ier sa  v rôzn ych  eta p ách  postupne  
p rip á ja li roz ličn í ľudia. O to d ô lež ite jš ia  je  p reto  o tv oren á  vým ena n ázorov a skú sen ostí. A práve  
Svetové zh rom ažd en ie  za m ier a  život, proti jad rov e j vojn e, k to r é  sa  ko n a lo  v d ň och  21.—26. VI. t. r.  
v P rahe je j d a lo  priestor.

N eboli tam  len  p o litic i, n eb o li iba tí, čo  sa  p ro fe s io n á ln e  zaoberajú  otázkam i sp o ločn osti, lež  pri
š li tam  tri t is ícky  za m ier zap á len ý ch  ľudí d o s lov a  zo v šetký ch  kon tin en tov  sveta. R obotníci i um el
ci, výskum níci i duchovn í, p ro fe so r i i študenti, muži i ženy. A všetc i títo sa  zhod li v jedn om : že stá le  
e š te  n ie je  n eskoro . Ze s tá le  e š te  m ožno zach rán iť  ta k  n eb ez p ečn e  ohrozen ý  m ier.

Z hodli sa  v tom , čo  vy jadrili v p lam en n ej V ýzve, ktorú  u verejn ila  v šetka  n aša  tlač , k d e  sa  okrem  
in éh o  hovorí:

NIE novým  rak etám  v E urópe!
ÁNO rokovan iam  o sku točn om  zn ížen í v še tký ch  druhov jadrových  zbraní v Európe! Zmraziť hneď  

v šetky  jad rov é arzen á ly !
NIE jadrovým  zbran iam  na Z ápade a leb o  na V ýchode, na c e lom  svete! Zastaviť p re tek y  v zbro

jen í, č i už jadrovom  a le b o  kon v en čn om !
ÁNO pásm am  bez  jad rov ý ch  zbraní! Za v š eo b ecn é  a  ú plné od zbro jen ie!
ÁNO m ierovým  p o litický m  rokov an iam ! .
NIE vo jen ský m  kon fron tác iám ! Využívať sv etov é  zd ro je  v záu jm e m ieru a  života!
MIER, slobodu , n ezáv islosť  a p rosperitu  všetým  n árodom !
Bol to ohrom n ý p oh ľa d  na burácajú cu  sálu  p ra ž sk éh o  Z jazdového p a lá c a , k e ď  v šetc i vstali, sp o 

jili si ruky n ad  h lavam i a  ska n d o v a li vo v šetký ch  r eč ia ch  tohto sv eta  s lov o  MIER!
N ezá leža lo  na tom , v čom  k to  v idel p ríčin y  vojen! fed n o  b o lo  sp o lo č n é : a j vojny, a j ich  príčiny  

a  h lav n e ich  príčiny, aby  n ed a li p rílež itosť  vzniknúť novým  vojnám , treba  odstrániť!
V te jto  súvislosti si rad i p rip om ín am e i ď a lš iu  význam nú sku točn osť, že p red  n ieko ľký m i týž

dňam i, 3. júla, b o lo  tom u 10 rokov , č o  sa  v H els in ká ch  z a ča la  prvá e ta p a  k o n fe r e n c ie  o b ezp ečn osti 
a  sp o lu p ráci v E urópe. B olo  to vtedy sku to čn e  p ov zn áša jú ce  zh rom ažd en ie. U voľňovanie n ap ätia  na
š lo  v tom to okam ih u  svoj n a jp resv ed č iv e jš í výraz.

Toto v šetko  si u vedom u jem e v č a s e , k e ď  sa  ch y stám e osláv iť tro jitý  sv ia tok  našej v lasti, 28. o k 
tóber. U vedom ujem e si, že  vzn ik sp o lo čn éh o  štátu  Č echov  a  S lov ákov  po  prvej svetovej vojn e bol 
výrazom  sp o lo čn e j v ô le  n ašich  b ra tský ch  národov  a  v ý sled kom  toh o , po  čom  túžili a  o čo  s a  snažili 
naši n árodovci a  bu d itelia . Z národn en ie, k to r é  si pri tom to sv iatku  tiež  pripom ínam e, u rob ilo  kon iec  
v ykorisťovan ia  č lo v e k a  č lo v ek o m  a  d a lo  v šetky  boh atstv á  n ašej v lasti d o  rúk jed in ý ch  správnych  
m ajiteľov , do  rúk ľudu. F ed era tív n e  u sporiadan ie v roku  19ô'& v y riešilo  bratský  vzťah n ašich  národov  
na zá sad e  rovný s rovným , a k o  o tom  hovoril už K ošický  vládny program .

S účasn e si však  u vedom u jem e, že  tie to  výročia  nás a j zaväzujú: bed liť  nad d rah o  z ískanou  s lo
bodou , vykú pen ou  krvou  to ľk ý ch  n a jlep ších  synov  n ašich  n árodov  a  statočnou  p rácou  sa  pričiňovať
o zach ov an ie  sv etov éh o  m ieru. (OM)



Ešte vždy nie je neskoro
ÚČASTNÍCI PRAŽSKÉHO SVETOVÉHO ZHROMAŽDENIA ZA 
MIER A ŽIVOT, PROTI JADROVEJ VOJNE, PRIJALI NA ZÁ

VER  VÝZVU:
Ľudstvo zastalo na osudovej križovatke dejín. Stačí je

diný chybný krok, a svet by bol nenávratne vrhnutý do 
priepasti jadrovej vojny.

Preteky v zbrojení, najmä jadrovom, nedosiahli nikdy 
v minulosti také hrozné rozmery ako dnes. Všetky rokova
nia o obmedzení a znížení zbrojenia sú fakticky blokované. 
Schvaľujú sa nové vojenské programy. Vyvíjajú sa ďalšie 
zbrane hromadného ničenia. Robia sa pokusy vnútiť ľu
ďom myšlienky o „prijateľnosti“ jadrových zbraní, o mož
nosti viesť „obmedzenú“ alebo „zdĺhavú“ jadrovú vojnu.

V rôznych častiach  sveta je výbušná situácia — predo
všetkým na Blízkom východe, v Strednej Amerike, v juž
nej časti Afriky, v juhovýchodnej Äzii a na Ďalekom vý
chode. Podnikajú sa agresívne akcie proti zvrchovaným  
štátom. Zvonka sa vyvolávajú vojenské konflikty medzi 
krajinami, čo bráni národom v naplnení ich spravodlivých 
požiadaviek politickej a hospodárskej nezávislosti, národ
nej zvrchovanosti a územnej celistvosti a ohrozuje svetový 
mier. Ďalej sa rozširuje sieť vojenských základní na území 
iných štátov.

Obzvlášť nebezpečné sú plány na rozmiestnenie nových 
jadrových rakiet prvého úderu v západnej Európe. Usku
točnenie týchto plánov bude znamenať prudké zvýšenie 
nebezpečenstva jadrového konfliktu, ktorý sa neobmedzí 
len na európsky kontinent, ale povedie ku globálnej k ata
strofe. Je naliehavo potrebné zastaviť rozmiestnenie rakiet 
v Európe, znížiť úroveň všetkých jadrových zbraní na eu
rópskom kontinente a usilovať sa o úplné odstránenie 
všetkých jadrových zbraní vo svete.

Krajne znepokojení rastúcim nebezpečenstvom jadrovej 
vojny a vedomí si našej veľkej zodpovednosti za zabezpe
čenie mieru zišli sme sa v dňoch 21.—26. júna 1983 na 
Svetovom zhromaždení za mier a život, proti jadrovej voj
ne v hlavnom meste Československa — Prahe. Sme obča
nia 132 krajín sveta, ľudia rôznych rás a národností, rôz
nych filozofických názorov, rôzneho náboženského vyzna
nia a politických stanovísk. Zastupujeme 1843 národných  
organizácií, odborových, mierových, ženských, mládežníc
kych a študentských organizácií, politických strán a cir
kví, 108 medzinárodných mimovládnych organizácií. Na na_ 
šom zhromaždení zúčastnili sa ďalej predstavitelia 11 
medzivládnych organizácii.

V Y H L A S U J E M E .
Príprava jadrovej vojny je najťažším zločinom proti ľud

skosti. Vojna však nie je nevyhnutná. Ešte nie je neskoro 
zabrániť jadrovej katastrofe. Záchrana je v rukách nás 
všetkých, všetkých mužov a žien, ktorí sú pevne rozhodnutí 
spoločne bojovať za mier. Masové hnutie za mier je moc
nou silou a rozhodujúcim činiteľom medzinárodnej situácie, 
ktorý môže ovplyvniť konkrétnu politiku vlád smerom  
k mieru.

Sila tohto širokého a rôznorodého hnutia za mier je v je
ho schopnosti postupovať spoločne. Napriek rozdielnosti 
názorov na iné otázky sme pevne presvedčení, že nás ne 
smie rozdeľovať nič, ak ide o náš spoločný cieľ — zach rá
niť mier a život, odvrátiť jadrovú vojnu.

V Y Z Ý V A M E  V Š E T K Ý C H  Ľ U D Í :
Nedovoľme, aby sa rok 1983 stal ďalším odrazovým mos

tíkom k novému a smrteľne nebezpečnému kolu pretekov 
v zbrojení, k ďalšiemu stupňovaniu konfrontácie!

Sústreďme svoje úsilie na splnenie najnaliehavejších po
žiadaviek všetkých ľudí na svete!

NIE novým raketám  v Európe!
ÄNO rokovaniam o skutočnom znížení všetkých druhov 

jadrových zbraní v Európe!
Zmraziť ihneď všetky jadrové arzenály!
NIE jadrovým zbraniam na Západe alebo na Východe, 

na celom svete!
Zastaviť preteky v zbrojení, či už jadrovom, alebo kon

venčnom!
ÄNO pásmam bez jadrových zbraní!
Za všeobecné a úplné odzbrojenie!
ÄNO mierovým politickým rokovaniam, NIE vojenským 

konfrontáciám!
Využívať svetové zdroje v záujme mieru a života!
Mier, slobodu, nezávislosť a prosperitu všetkým náro

dom!

Svetové zhromaždenie za mier a život, 
proti jadrovej vojne

Najväčšou akciou poslednej doby v úsilí za trvalý mier 
a odzbrojenie bolo Svetové zhromaždenie za mier a život, 
proti jadrovej vojne, uskutočnené v Prahe v dňoch 21.—26. 
júna 1983. Zišli sa tu ľudia najrozličnejších názorov, vy
znania, povolania, ľudia mladí, ktorí budujú svoju krásnu  
budúcnosť, i ľudia starí, ktorí pamätajú hrôzy druhej sve
tovej vojny, i tí, ktorým ide o život bez zbraní a vojen 
a o zachovanie mieru na tejto planéte.

„Odpradávna náš ľud s otvorenou náručou vítal kaž
dého, kto k nám prichádzal ako priateľ. Otváral mu svoje 
srdce a zahrňoval ho štedrosťou a pohostinstvom . . . , “ po
vedal prezident ČSSR dr. Gustáv Husák v otváracom pre
jave tohto' svetového zhromaždenia. A tak tomu bolo aj 21. 
júna t. r., v prvý letný deň, keď v pražskom Paláci kultúry 
bolo otvorené Svetové zhromaždenie za mier a život, proti 
jadrovej vojne, dosial najširšie a najreprezentatívnejšie 
stretnutie mierových a  protivojnových síl zo všetkých kon
tinentov. Zišli sa tu, aby v otvorenom dialógu hľadali ces
tu k lepšiemu porozumeniu, k posilneniu jednoty v kon
krétnych akciách pre zastavenie horúčkovitého zbrojenia, 
predovšetkým jadrového, pre odzbrojenie, posilnenie bez
pečnosti vo svete a rozvoj mierovej spolupráce medzi ná
rodmi. O jeho priebehu naši čitatelia boli informovaní 
prostredníctvom dennej tlače, rozhlasu i televízie. Tým, že 
o tom píšeme i na stránkach nášho časopisu, chcem e n a
šim čitateľom iba znovu zdôrazniť vážnosť tohto svetového 
zhromaždenia, že jeho uznesenia a závery, ako to povedal 
predseda čs. prípravného výboru Tomáš Travníček v záve
rečnom plenárnom zasadnutí, ukázali, „že sa nám podarilo 
naplniť ušľachtilé poslanie Svetového zhromaždenia za 
mier a život, proti jadrovej vojne. Sú svedectvom toho, že 
rozdielne názory politické, ideologické, rozdielnosť nábo
ženského vyznania, jazykov a rás nebránili delegátom toh
to zhromaždenia, aby v úprimnom dialógu spoločne hľada
li a nachádzali cestu k obrane tak ohrozenej najvyššej ľud
skej hodnoty, najzákladnejšieho ľudského práva — k obra
ne života“.

Toto pražské stretnutie bolo neobyčajne vzácnou príleži
tosťou vymeniť si názory a skúsenosti, bližšie sa poznať 
a veľa sa poučiť o tom, ako ešte lepšie zlepšiť činnosť mie
rového hnutia na celom svete. „Prišli sme do Prahy, aby 
sme spojili svoju múdrosť a prácu, pretože sám by nikto 
z nás nezvíťazil,“ — vyhlásil v úvodnom prejave predseda 
Svetovej rady mieru Rómeš Candra.

Účastníci svetového zhromaždenia pracovali v jedenástich  
dialógoch, na ktorých prijali svoje záverečné rozhodnutia, 
v prospech mieru a šťastného života na našej planéte. Na 
tomto zhromaždení sa uskutočnilo i niekoľko jednotlivých 
záujmových skupín, medzi nimi i cirkevní a náboženskí či
nitelia, ktorí podobne prijali záverečné výzvy.

Prácu svetového zhromaždenia po šesť dní sprevádzala 
znelka, zložená na motív Beethovenovej hudby, ktorú skom 
ponoval národný umelec Jiíí Pouzer. Pôvodné slová veľké
ho básnika F. Schillera, ktorý k Ode na radosť napísal 
text, ktorý je možné do dnešných podmienok pretlmočiť 
takto: Milióny ľudí, spojte sa v boji za mier a život, proti 
nebezpečiu jadrovej vojny!

O veľkosti tohto celosvetového dialógu hovorí aj niekoľ
ko čísiel. Zaregistrovalo sa celkove 3625 účastníkov zo 132 
krajín všetkých kontinentov a zo 119 medzinárodných or
ganizácií. Z toho 729 účastníkov sa zaregistrovalo v dedin
ke mládeže.

Výzva za mier a život, proti jadrovej vojne, ktorú účast
níci prijali dlhotrvajúcim a nadšeným potleskom, je závaž. 
nym dokumentom. Obsahuje naliehavý apel k akciám za 
zastavenie horúčkovitého zbrojenia, zvlášť jadrového zbro
jenia. Mimoriadne sa kladie dôraz na zmarenie plánov roz
miestniť v západnej Európe nové americké jadrové rakety
— zbrane prvého úderu. Výzva odsudzuje prípravy jadro
vej vojny ako najväčší zločin proti ľudstvu a zdôrazňuje, 
že cez všetky názorové rozdiely sú všetci účastníci jednôt, 
ní v tom, že treba spojiť sily v záujme jedného cieľa, ubrá
niť mier a zabrániť jadrovej vojne.

„Ľudstvo zastalo na osudovej križovatke dejín. Stačí jedi
ný chybný krok, a svet by bol nenavrátne vrhnutý do prie
pasti jadrovej vojny . . hovorí sa v úvode Výzvy za mier 
a život, proti jadrovej vojne. Preto vedomí si tejto zodpo
vednosti, želáme si, aby tieto smelé túžby a snahy, ktoré 
zazneli na tomto Svetovom zhromaždení za mier a život,



proti jadrovej vojne v rám ci úprimnej výmeny názorov, na
plno sa ešte viac rozrastali a uskutočňovali i po ňom, až 
do chvíle, keď sa podarí uskutočniť odzbrojenie, o ktoré 
sa usilujeme. František DANCÁK

Na stráži spoločného mieru
V októbri sa u nás už tradične oslavuje aj Deň Česko

slovenskej ľudovej armády. Pre nás všetkých je príleži
tosťou uvedomiť ši, že práve arm áda, naša arm áda nového 
typu, stojí na stráži všetkých tých výdobytkov, ktoré máme 
a ktoré si vysoko vážime.

Naša arm áda, tak ako armády všetkých bratských socia
listických krajín, nemá dobývačné chúťky. Nie je armádou, 
ktorá by sa chyBtala na vojnu.

Naopak! Stojí ná stráži výdobytkov, na stráži socializmu  
a mieru! Spokojne sa môžu hrať naše deti, spokojne mô
žeme pracovať a konať si svoje povinnosti, spokojnú sta
robu majú naši starčekovia a starenky, lebo ich pokoj, ich 
mier chráni československý vojak!

Byť vojakom takejto armády je vyznamenanie a hrdosť. 
Preto naši synovia a vnukovia si svedomite plnia svoje po
vinnosti počas vojenskej základnej služby, osvojujú si po
trebné vojenské vedomosti, učia sa ovládať bojovú techniku, 
aby mohli uchrániť a ubrániť to všetko, čo máme!

Buďme na nich hrdí a buďme im za ich statočnosť vďač
ní! (OF)

K Milostivému roku — roku pokánia
V Y Z N A N I E
(Pokračovanie)

Pred biskupom Augustínam defilujú ďalšie obrazy z jeho 
života, je v Miláne. Z času na čas chodí navštevovať mi
lánskeho biskupa Ambróza. Avšak biskup nemá veta času  
na dlhšie diskusie. A Augustín hľadá pravdu.

„Naozaj, nenaskytla sa mi príležitosť, aby som sa ho 
spýtal na to, čo som chcel vedieť. Len niekedy 6a mi po
darilo zhovárať sa s ním, ale aj to len nakrátko. Na opísa
nie mojich strastí bolo by bývalo treba nájsť ho úplne voľ. 
ného, ale takým som ho nikdy nenašiel.

Život je biedny, smrť neistá. A keď príde nečakane, ako 
pôjdem z toho života? — Boh by nebol nikdy vykonal 
pre nás toľko a takých vecí, keby sa smrťou telesnou do
končil aj život duše. Prečo teda váham zanechať nádej 
tohto sveta a neoddám sa celkom hľadaniu Boha a blaže
ného života?“

Vtedy Augustín svoju konkubínu, s ktorou mal syna, po
slal domov, do Afriky. Syn ostal s ním. Matka mu našla 
mladé dievča a Augustín sa rozhodol, že sa s ňou ožení. 
Avšak ešte musí počkať, aby dievča bolo plnoleté.

„Ale ja, nešťastník, nevedel som vydržať odklad dvoch 
rokov, po ktorých som si mal vziať za manželku tú, kto
rú som o to žiadal, ale našiel som si inú, lebo som bal 
otrokom zmyselnosti.“

Biskup Augustín znovu vstáva od stola a chodí po izbe. 
Pred ním prechádzajú obrazy, jeden po druhom. Myslí na 
smrť, bojí sa svojich hriechov. Odmieta proroctvá astro
lógov. Vidí, že veľa hovoria, občas niečo uhádnu, avšak len 
náhodou. Augustín sa zamýšľa nad otázkou hriechu. Zo 
stvorených vecí poznáva Stvoriteľa. Dosiaľ považoval Kris
ta za veľmi rozumného človeka, ktorému sa nik nevyrov
ná. A pri tom rozmýšľaní poznáva, že tma jeho duše mu 
prekáža v úvahe.

Vtedy sa rozhddol vziať do rúk Sväté písmo, a to Listy 
apoštola Pavla. Vtedy sa stal kresťanom významný učený 
Riman Viktorín, ktorému z úcty i k jeho vedomostiam ešte 
živému postavili sochu. Tento príklad dal Augustínovi silu. 
Avšak rozkoše sveta ho ešte vždy ťahali.

Keď toto všetko zapísal na papier, biskup Augustín po
kračoval:

„Teraz, Pane, Pomocník a Vykupiteľ môj, teraz Ti idem 
rozprávať o tom, ako si ma vyslobodil z otroctva mojej 
hriešnej náruživosti, ktorá ma veľmi tuho držala. Žil som 
vo zvyčajnej, vždy väčšej úzkosti a denne som po Tebe 
túžil. Chodil som do Tvojho chrámu, pretože mi to dovo
ľovalo moje zamestnanie.

jedného dňa prišiel k nám istý Pontinianus, rodák z 
Afriky. Začal rozprávať o egyptskom pustovníkovi Antonovi, 
ktorého meno sa tešilo veľkej sláve medzi kresťanmi, hoci 
my sme ešte o ňom nevedeli. Rozprával o Antonovi a čudo-

- val sa našej nevedomosti.

Ty však, Pane, za jeho reči dal si mi uvažovať o sebe, 
obrátil si ma, aby som sa postavil pred svoju vlastnú tvár. 
aby som konečne videl, aký som mrzký, prevrátený, zabla. 
tený a poškvrnený, posiaty vredmi. — So zmučenou tvárou 
a rozbúrenou mysľou obrátil som sa k Alipiovi, môjmu 
priateľovi, a skričal som: „Čo trpíme? Čo je to, čo si po
čul? Povstávajú neučení a uchvacujú kráľovstvo Božie, 
a my so svojou vedou bez srdca váľame sa v tele a krvi.“ 

Biskup Augustín sa ponáhľal písať, písal stránku za strán, 
kou. Písal o vnútornom boji, ktorý vtedy zvádzal v sebe 
samom. Už sa vracal k Bohu, a znovu padal. Znovu mys
lel na minulosť, priťahovala ho jeho minulosť, ale ťahalo 
aj poznanie pravdy. V búrke vo svojom srdci vtedy išiel 
sa prejsť do záhrady.

„Tu, hľa. zo susedného domu počujem odrazu hlas, ne
viem či chlapca alebo dievčaťa, ktorý spevavým tónom 
často opakoval slová: „Vezmi, čítaj; vezmi, č ítaj!“ Zmenil 
som tvár a začal som tuho premýšľať, či pri niektorej hre 
nespievajú deti niečo podobného, ale nič takého som nikdy 
nepočul. Potlačil som prúd sĺz, vstal som a nevedel som si 
to nijako vysvetliť, len tak, že mi Boh nariaďuje, aby som 
otvoril Písmo a čítal to miesto, ktoré nájdem najprv. — 
Uchopil som knihu, otvoril a začal som p otich u  čítať kapi. 
tolu, na ktorú najprv padli moje oči: „Zime nie v hodova
niach a pijatikách, nie v smilstvách a nemravnostiach, nie 
vo sváre a nenávisti! Oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o 
telo sa nestarajte podľa jeho žiadosti!“ (Rim 13, 13—14). 
Ďalej som nečítal, a nebolo ani treba.“

Biskup Augustín znovu prestal písať. Pred ním sa mihajú 
nové obrazy, ktoré nasledovali v jeho živote. Zanecháva ško 
lu, v ktorej prednáša. Odcestoval na dedinu a tam číta a 
číta. Potom v liste biskupovi Ambrózovi opísal svoje pre 
došlé bludy a svoje rozhodnutie navrátiť sa. Onedlho biskup 
Ambróz ho pokrstil spolu s jeho synom Adeodatom. A po 
tom sa rozhodol vrátiť sa do Afriky. Na ceste, v prístave 
Ostli jeho matka Monika ochorela. V deň svojej smrti roz. 
právala so synom o večnom živote:

„Syn môj, čo sa mňa týka, mňa už nič neteší na tomto 
svete. Neviem, čo by som ešte robila a načo by som tu 
bola, keď sa mi už splnila životná moja nádej. Jedna vec 
bola, pre ktorú som chcela ešťe žiť na tomto svete, a to 
bola, aby som ťa mohla uvidieť kresťanom katolíkom. V 
miere omnoho hojnejšie doprial mi Boh, lebo vidím, že si 
nielen pohŕdol zemským šťastím, ale si sa stal Božím slu
hom. Čo mám tu ešte robiť?“

Keď nás videla žiaľom strápených, dodala: „Tu si po 
chovajte svoju matku.“ Mlčal som, ale ledva som vedel za. 
držať slzy. Môj brat však povedal čosi, žeby bol radšej, keby 
zomrela vo vlasti, a nie v cudzine. Keď to počula, pohliadla 
naňho s tichou výčitkou, že myslí na niečo takého, potom 
sa obrátila ku mne a povedala: „Počuješ, čo hovorí?“ 0 
chvíľu povedala obom: „Pochovajte toto telo kdekoľvek, 
nech vás to netrápi. Len o jedno vás prosím: kdekoľvek 
budete, spomínajte na mňa pri oltári Pánovom.“

„Keď sa pýtali (lebo pôvodne si chystala hrob vedia 
hrobu svojho m anžela), či ju to neľaká, že bude pochovaná 
tak ďaleko od vlasti, odpovedala: „Nič nie je ďaleko od 
Boha, nemusím sa báť, že na konci sveta nenájde miesto, 
na ktorom ma má vzkriesiť.“

„Dvadsiateho dňa nemoci, v päťdesiatom šiestom roku 
svojho veku a v tridsiatom treťom mojom veku, rozlúčila 
sa jej svätá a pobožná duša s telom. Zatlačil som jej oči 
a na moje srdce zaľahol veľký zármutok, takže som pla
kal. Lenže vlastnou svojou vôľou zakazoval som tiecť sl
zám. Syn Adeodat dal sa do prenikavého plaču a prestal 
len vtedy, keď sme ho všetci utíšili. Pokladali sme za ne
vhodné pochovávať zomretú s plačom a nariekaním, lebo 
tak sa oplakáva nešťastná smrť alebo úplný zánik zomie 
rajúceho. Matka však nezomrela ani nešťastne, ani úplne.
O tom sme boli presvedčení pre jej bezúhonný život a 
pre jej ozajstnú, nepretvarovanú vieru.“

Biskup Augustín dokončil písanie svojho vyznania. Za
myslel sa. Sedel nehybne, aby zložil myšlienky na posledné 
riadky svojho vyznania. Potom vzal do ruky pero:

„Ty si moja nádej, Pane. V tejto nádeji sa radujem, lebo 
na svoju spásu sa radujem. Všetko ostatné v tomto živote 
treba tým menej oplakávať, čím väčšmi je oplakávané, a 
tým väčšmi oplakávať, čím menej je oplakávané. Hla, mi
luješ pravdu, lebo každý, kto uskutočňuje pravdu, prichá
dza k svetlu. Chcem ju uskutočňovať vyznaniami pred Te 
bou v svojom srdci v tejto svojej knihe pred mnohými 
svedkami. — Vyznávam nie slovami a hlasom tela, ale slo- 

( Pokračovanie na 12. str.)



(Pokračovanie z 1. str.] 
vať. Už sám Kristus nám dal príklad takého vďakyvzdania, keď, 
ako o tom píše e'vanjelium, po poslednej večeri — prvej Službe 
Božej na zemi, — „keď zaspievali chválospev, pobrali sa na Oli
vovú horu1 (Mt 26, 30). V našej Službe Božej tým chválospevom, 
tou modlitbou vďakyvzdania je pieseň „Da ispolňatsja — Nech 
sa naplnia“,'ktorú uvádzame v plnom znení:

„Da ispolňatsja ústa naša chvalenija tvojeho, Hospodi, jako da 
pojem slávu tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja svjatym 
tvojim božestvennym, bezsmertnym i životvorjaščym tajnam. 
Sobľudi nas vo tvojej svjatyni, vesj deň poučatisja pravďi tvojej. 
Aliluja.

„Nech sa naplnia ústa naše chválou tvojou, Pane, aby sme ospe
vovali tvoju slávu, lebo si nás uznal za hodných prijať tvoje svä
té, božské, nesmrteľné a životodarné sviatosti. Utvrď nás, Bože, 
vo svojej svätej službe, aby sme sa po všetky dni učili pravde 
tvojej. Aleluja, aleluja, alelu ja.“

Nech sa naplnia . .  . Prostými slovami povedané: Naplň nás, 
Pane, vďačnosťou, aby sme Ťa velebili za získanú od Teba milosť 
prijatia božských, nesmrteľných a životodarných sviatostí. Nedaj, 
aby sme stratili čistotu duše, udržuj nás pri sebe, aby sme, keď 
sa vrátime domov, pokračovali v učení sa tvojim pravdám. Sláva 
Tebe.

Tento hymnus uviedol do Služby Božej konštantinopolský patri
archa Sergej okolo roku 624. Ním ďakujeme Pánu Bohu, že nás 
urobil hodnými stať sa prijímateľmi sviatostí a prosíme, aby nás 
Boh zachoval vo svätosti (svjatyňa to zn. svätosť, nie chrám ), 
spravodlivosti aj v ďalších dňoch.

Dokiaľ veriaci spievajú tento hymnus vďakyvzdania, kňaz ticho 
recituje modlitbu vďakyvzdania:

„Blahodarim ťa, Vladyko. . .  Ďakujeme ti, láskyplný Vládca, 
dobrodinec našich duší, že si nás aj dnes učinil hodnými prijať 
tvoje nebeské a nesmrteľné sviatosti. Usmerňuj našu cestu, utvrď 
nás všetkých v tvojej bázni. Ochraňuj náš život a posilňuj naše 
kroky na úpenlivé prosby slávnej Bohorodičky a vždy Panny Má
rie i všetkých svätých. Lebo ty si prameň nášho posvätenia. Tebe 
vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky 
i na veky vekov.“

V našich modlítebníkoch táto modlitba je v texte Služby Božej 
na svojom mieste. Preto potichu pomodlíme sa ju všetci, pretože 
tu prosíme, aby sv. prijímanie neminulo sa v nás bez účinku, ale 
aby bolo žriedlom svätého a bezúhonného života.

Teraz nasleduje záverečná modlitba, zvaná tiež ambonnou, pre
tože kňaz ju recituje pred ambonom, pred ikonostasom. Táto 
modlitba sa nachádza už v najstarších rukopisoch Služby Božej. 
Pre dôležitosť je j obsahu uvádzame ju celú:

„Blahoslovľajaj blahoslovjaščija ťa, Hospodi, i osvjaščajaj na ťa 
upovajuščyja, spasi ľudi tvoja i blahoslaví dostajanije tvoje, ispol- 
nenije cerkve tvojeja sochrani, osvjati ľubjaščija blahoľipije do
mu tvojeho: Ty tých vosproslavi božestvennoju Tvojeju siloju, 
i ne ostavi nas upovajuščych na Ťa. Mir mirovi tvojemu daruj, 
cerkvam tvojim, jerejem  i vsim ľudem Tvojim. Jako vsjako daja- 
nije blaho, i vsjak dar soveršen svyše jesť, schoďaj ot tebe Otca 
svitov: i Tebi slávu, blahodarenije i poklonenije vozsylajem Otcu 
i Synu i Svjatomu Duchu, nyňi i prisno i vo viki vikov.

„Pane, žehnáš tých, čo ti dobrorečia, a posväcuješ všetkých, 
ktorí v teba dúťajú. Spas ľud svoj a požehnaj svoje dedičstvo. Za
chovaj jednotu Cirkvi a posväť tých, ktorí milujú nádheru tvojho 
domu. Náplň ich svojou Božskou mocou a neopusť nás, ktorí v te
ba dôverujeme. Daruj pokoj svetu, Cirkvi, kňazom a svojmu ľudu, 
lebo každé dobrodenie a každý dokonalý dar pochádza od teba, 
Otca svetla. Preto ti, Otcu i Synu i Svätému Duchu vzdávame slá
vu, vďaku, a poklonu teraz i vždycky i na veky vekov.“

(V cirkevnoslovanskom texte slová „blahoslovľajaj blahoslov- 
jaščyja ťa“ sú použité v dvojitom význame: „blahosloviti“ (evlo- 
hejn) — niekoho požehnávať, dávať požehnanie, a „blahoslovjaš- 
čyja ťa“ — vo význame „ktorí ťa oslavujú, velebia“ ).

(Pokračovanie z 1. str.) 
zerala do krištáľovej vody potôčika, 
v ktorej sa hrali rybky, videla do
zreté polia a lány, žencov a žatvu... 
Halá Armella nad tým všetkým roz
mýšľala, všetko toto vtláčalo do du
še dievčatka myšlienky a úvahy, kto
ré neskoršie vydala duša negramot
nej dievčiny vo veľkých myšlienkach, 
na podiv učených a velikánov vedy...

—  o  —

Mala dvanásť rokov, keď ju otec 
odprevádzal do mesta, slúžiť. Otec 
bol chudobný. Armella už musela 
sama na seba zarábať.

Zaklopali do jednej brány severo- 
francúzskeho mesta. Vyšla stará že
na.

— Nepotrebujete slúžku? — spýtal 
sa Armellin otec.

Stará žena sa pozrela na dievča.
— Ako ťa volajú? — spýtala sa.
— Armella Nikolas, z dediny Kam- 

penak.
Starej žene sa dievča zapáčilo a 

Armella sa najala za slúžku.
— o —

Armella šla vedia križa. Zdalo sa 
jej, že jej oči sa vždy stretávajú  
s 3čami Ukrižovaného.

— Ako veľmi nás Boh miluje! — 
zašepkala.

Armella začala rozmýšľať ako ke
dysi na poli.

— Aj my máme mať lásku k na
šim blížnym! A k tým, ktorí trpia! — 
preletelo jej mysľou. Možno preto, 
že sama bola chudobná a sama tiež 
veľa trpela.

— A koľko trpia duše v očistci! — 
myslela ďalej. Armella by im chcela 
pomôcť. Preto sa tešila, keď mohla 
znášať hlad, zimu a podobné neprí
jemnosti, všetko za duše v očistci.

— o —
Gazdiná bola k Armelle dobrá. 

Správala sa k nej láskavo a ju na
pomínala, aby príliš veľa nepracova
la. Avšak po roku Armella pocítila 
tichý vnútorný nepokoj a strach, že 
si nemohla pomôcť. Nechala službu 
a vrátila sa domov. Avšak pokoj ne
našla ani doma. Vrátila sa do mesta 
a znovu hľadala službu. Našla mies
to pri deťoch. Rodina, kde slúžila, 
bola dobrá a nábožná. Každého ve
čera čítali deťom zo životopisov svä
tých a zo Svätého písma. Armella, 
slúžka, pri tom ešte sama polodieťa, 
tešila sa na každý večer. Sedela v 
kúte a počúvala čítanie. Takto našla 
svoj pokoj.

— Pane, — zašepkala raz, — nech  
radšej zomriem, než by som mala 
teba znovu hriechom ukrižovať!

Armella už mala dvadsať rokov. 
Poznalo ju celé mesto, vedeli, ako 
rada sa ponáhľa na pomoc tým, kto
rí pomoc potrebovali, ako rada vy
konáva dobré skutky, preto ju na
zvali „dobrou Armellou“ — la bon 
Armelle. — Avšak po akomsi čase  
Armella znovu stratila pocit lásky 
k Bohu, ba nevykonávala ani dobré 
skutky. Nemala pocit ľútosti, ba sa 
jej zdalo, že cíti radosť, keď môže 
zhrešiť. Padala do zúfalstva.

Spovedník jej poradil, aby často  
pristupovala k sv. prijímaniu. Po
slúchla, ale veľmi neochotne.

Po čase pokušenia prestali a jej 
láska k Bohu sa stala ešte väčšou. 
Armella horela láskou k Bohu . . .



V duši Armelly nastal znovu boj. 
Trápili ju nečisté pokušenia. Zdalo 
sa jej, že z jej srdca celkom zmizla 
láska k Bohu. Myšlienky na Boha jej 
nedávali útechu. Hrozilo jej, že už-už 
padne. Avšak zadržala ju bázeň Bo
žia. Dievča týždne a mesiace bojo
valo s pokušeniami. Niekedy sa jej 
zdalo, akoby v jej tele zúrilo celé 
peklo. Avšak z jej očí nemizla bá
zeň Božia. Armelle sa zdalo, že je to 
reťaz, ktorá ju nepúšťa do rozkoše 
tela a že tá reťaz je taká strašne  
h o rú ca . . .

Nevydržala. Vybehla z domu. Be
žala ulicami a zastavila sa v poli. 
Spamätala sa. Na poliach vyrastala, 
maľučká, nevinná a teraz by mala 
stratiť nevinnosť?

— Bože, nech radšej zomriem, ako 
by som ťa mala urážať! . . .

Hlas Armelly letel poliami, odrazil 
sa od hôr, priletel znovu k nej. Ar- 
mella cítila seba samú. Odrazu jej 
na duši bolo tak ľahko, tak ľahko . . .

Armella, mladá Francúzka, mala 
srdce a telo, ako všetci ľudia. City 
srdca a tela ňou lomcovali ako všet
kými ľuďmi. Avšak vo svojom boji 
ostávala víťazkou. Chodila ako slúž
ka od jedných pánov k druhým. Boli
i dobrí i zlí, avšak dievčina ostala  
dobrá . . .

Nakoniec sa najala slúžiť v kláš
tore uršulínok. Nestala sa rehoľníč
kou, len slúžkou, vrátničkou klášto
ra. Po niečom vyššom ani netúžila. 
Prečo by túžila po márnosti, keď Bo. 
hu môže slúžiť i ako obyčajná slúž
ka! Toto jej stačilo.

— o —
Prešli roky a v duši Armelly na

stal plný pokoj. Rehoľníčky klášto
ra si všimli dobrotu duše svojej slúž
ky. Mladá rehoľníčka Jeanne (Jan
ka) de la Nativite, vo voľných chví
ľach vždy odbehla na vrátnicn k Ar. 
melie.

— Rozprávaj, Armella, o sebe, o va
šich poliach, o ovciach, o potôčiku,
o všetkom! — prosila.

V takých chvíľach na tvári A r
melly sa zjavoval cit šťastia. Armel
la už bola dva razy staršia, ako mla. 
dá rehoľníčka Janka. Armella znovu 
žila životom dievčatka, ktoré po
pásalo ovce za dedinou Kampenak...

„Keď som sa pozerala na poli na 
ovečky, ktoré sú také tiché a pokor
né, že ani sa nebránia, keď ich stri
hajú alebo aj zabíjajú, predstavila 
som si nášho Spasiteľa, ktorý ako 
baránok dal seba viesť a zabiť. Z to
ho som sa naučila, že aj ja .mám  
všetko trpezlivo znášať, aby som sa 
stala podobnon Jemu.

„A keď som sa pozerala na psíka, 
aký je on verný za kus chleba svoj
mu hospodárovi, a že ho nenechá, 
bolo to pre mňa príkladným pona
učením, aby som nebola nevďačnou 
Bohu, ktorý mi preukázal toľko dob
rodení.

„A keď som šla sadom a videla, 
ako sa dreva nachyľujú od vetra, 
modlila som sa: „Pane, prečo nie 
som taká ochotná dať seba viesť ván. 
kom Ducha Svätého?

„Ryby v potôčiku ma učili, aby 
som sa aj ja ponorila do mora Bo
žej lásky a v nej hľadala svoju ra 
dosť. Lebo ako ryba bez vody, takou 
je duša bez Boha.“

Slová te jto  modlitby sú velebné a jasné. !Po nej veriaci z vďaky 
za všetky Božie dobrodenia spievajú: „Budi imja Hospodne blaho- 
slovenno ot nyňi i do vika“. Týmito slovami v kresťanskom staro
veku končila sa Služba Božia. Neskoršie tu ešte bol doložený te
ra jší „otpust“ (prepustenie) a požehnanie.

—  o —
V našom obrade na konci Služby Božej po ambonnej modlitbe 

a „Budi im ja Hospodne“ môže byť nejaký liturgický úkon, napr.: 
na Bohozjavenie — posviacka vody, na Stretnutie Pána — posviac
ka sviec, na Kvetnú nedeľu — posviacka ratolestí, na Vzkriesenie 
Pána (Velkú noc) — posviacka paschy a jedál, na Juraja — po
sviacka pola, na Narodenie Jána Krstiteľa — posviacka poľných 
zelín ako liečivých rastlín, ďalej posviacka klasov chleba po žat
ve, posviacka prvých plodov ovocia a pod.

Tiež na konci Služby Božej môže byť poklona Najsv. eucharistii, 
moleben, panychída, parastas, paraklis, akafist. Avšak tu sa od
porúča také liturgické pobožnosti ako súkromné, odbavovať nie 
po ambonnej modlitbe, ale po požehnaní, aby v chráme nemuseli 
netrpezlivo ostávať a čakať na požehnanie veriaci, ktorí majú 
určité povinnosti. Na takýchto súkromných liturgických pobož
nostiach obyčajne ostávajú členovia rodiny dotyčných a tiež ve
riaci, ktorí majú čas.

Avšak veľmi sa odporúča, aby obrad sviatosti krstu, (ak len 
môže kňaz si tak zadeliť čas) sa odbavoval vždy len v nedeľu 
alebo sviatok, a to s v i a t o č n e  na konci Služby Božej po „Bu
di imja Hospodne“. Krst sa má odbavovať sviatočne, to znamená, 
že veriaci počas tichých modlitieb kňaza spievajú „Jelicy vo Chris- 
ta krestistesja — Ktorí ste v Kristu pokrstení, v Krista ste sa ob
liekli. Aleluja,“ tiež nahlas recitujú „Viruju v jedinaho Boha — 
Verím v jedného Boha“, kňaz tiež hlasité krstí a maže olejom 
a číta evanjelium. Krst — to je prijatie do Cirkvi a do Kráľovstva 
Božieho nového člena, čo má byť vo ťarnosti sviatočnou a radost
nou udalosťou, na ktorej sa zúčastňujú svojimi modlitbami všetci 
veriaci.

Okrem uvedeného na konci Služby Božej vo sviatky litijné 
(dekretálne, zasvätené), je „mirovanie“ — pomazanie kňazom 
čela veriacich posväteným olejom, keď veriaci dostávajú „doru“, 
čiastku z prosfory. V litijné sviatky na večierni, a v našej epar- 
chii podľa zvyku na utierni, je  obrad zvaný „Litia“ alebo veriaci
mi „Vsenoščnoje“, keď kňaz žehná chlieb — prosforu, olej, pše
nicu a víno. Žehnajúc, kňaz prosí Pána Boha, aby umnožil úrodu 
zemských plodov, aby svojich verných p o s v ä t i l .  Teda poma
zanie olejom a použitie dory je na naše posvätenie, na zdravie 
duše a tela. Prví kresťania, na pamiatku poslednej večere po Služ
be Božej robili „agapé“. Je to grécke slovo a znamená „lásku“ 
a v našomJ prípade „večeru lásky“. Vtedy zámožnejší kresťania 
prinášali na Službu Božiu na požehnanie „prínosy“, ktoré sa po
tom na tejto „večeri lásky“ rozdeľovali chudobným. Tento prejav 
kresťanskej lásky k blížnemu mal tak pripomínať prebývanie 
Spasiteľa medzi kresťanmi. Neskôr, keď sa počet kresťanov zväč
šil, spomenuté „agapé“ Cirkev zamenila mirovaním olejom a po
dávaním dory. Nech tento obrad nám pripomína potrebu kresťan
skej lásky k blížnym, prebývanie nášho Spasiteľa s nami.

Avšak tu treba poznamenať, že predpisy nášho obradu nepovo
ľujú vkladať do samej Služby Božej žiadne obrady, ktoré nie sú 
v texte Služby Božej, napr. rôzne obrady u prvoprijímajúcich. Tie 
môžu byť pred Službou Božou, alebo po „Budi imja Hospodne“ na 
konci Služby Božej, avšak nikdy v rámci Služby Božej.

Teraz nasleduje „otpust — prepustenie“ a požehnanie. Po
žehnanie — to je vonkajší znak dávania milosti Svätého Ducha. 
Akt požehnania znamená: požehnanie (Efez 1, 3), dobrotvorenie, 
milodar (2 Kor 9, 5), hojnosť, ktorá pochádza z Božieho požehna
nia (2 Kor 9, 6 ), dobrodenie potrebujúcim. Toto kňaz vykonáva 
prostredníctvom osvietenia krížom.

„Blahoslovenije Hospodne na vas, toho blahodatiju i čeloviko- 
ľubijem vsehda, nyňi i prisno i vo viki vikov. Amiň. — Požehnanie



Pánovo, jeho milosť a láska nech zostúpi na vás teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen.“

Požehnaním kňaz vyslovuje želanie, aby Kristus, opravdivý náš 
Boh zo svojej nezmiernej milosti priviedol nás všetkých, ktorí 
sa k nemu modlíme, k spáse.

Takto sme v základoch objasnili chod Služby Božej a význam 
liturgických textov. Do podrobností sme nevchádzali. Snažili sme 
sa dať len to, čo je potrebné vedieť našim veriacim, aby pre nich 
Služba Božia bola duševným prínosom a požehnaním a aby na 
Službu Božiu išli nie z pocitu povinnosti, ale z pocitu lásky k Pá
nu Bohu. Vtedy Služba Božia nám prinesie spásu.

Avšak našu úvahu nad Službou Božou nemôžeme ukončiť bez 
ctázky: Oo potom, keď odídeš zo Služby Božej?

Naši predkovia, keď sa vrátili zo Služby Božej domov, vtedy 
otec aelil z dory tým, ktorí do chrámu odísť nemohli. Keď bolo 
mirovanie, on sa svojím čelom pomazaným olejom pritúlil k če
lám detí, ktoré nemohli ísť do chrámu, obyčajne malých doj
čiat. A keď zasadli k obedu, rozprávalo sa o sviatku, o tom, čo 
bolo v prečítanom evanjeliu, čo hovorí tropár a deti hovorili ob
sah kázne. Hľa, veľmi krásna tradícia, ktorú nám zanechali naši 
predkovia. Treba, aby táto tradícia bola v krvi a išla z otcov na 
deti, z pokolenia na pokolenie, vekmi. Je to tradícia, stvorená na
šimi predkami z lásky k svojmu obradu, z lásky k Bohu. V tomto 
aj je tajomstvo toho, že náš obrad sa zachránil. Tu k nám opätov
ne znejú Kristove slová: „Chod a rob podobne!“ (Lk 10, 37).

A čo my sami? Naša účasť na Službe Božej sa nekončí slovami 
kňaza: „So mirom izydem — Rozíďme sa v pokoji“ a „Blahoslo- 
venije Hospodne na vas — Požehnanie Pánovo . . .,“ ako by sme 
my všetko predpísané vykonali. Tieto slová vôbec neznamenajú: 
svoju povinnosť ste vykonali, choďte spokojne domov.“ Naopak. 
Tie slová znamenajú: „Choďte a vykonávajte vaše povinnosti. Te
raz ste povinní hlásať Krista dookola vás. Treba, aby svet poznal 
Krista a to z vašich skutkov, z vašich slov, z vášho správania sa. 
Ste kvas, ktorý dávajú do cesta, aby sa celé pozdvihlo. Službou 
Božou ste zbohatli v Kristovi a buďte ako Kristus, vo slo jom  ži
vote a vo vzťahu k blížnym“.

t Cirkevní otcovia — západní
Sv. Hilár z Poitiers — narodil sa roku 315 v Poitiers v pohan

skej rodine. Nadobudol filozofické vzdelanie a čítanie Svätého 
písma ho priviedlo k prijatiu sviatosti krstu. Okolo roku 350 du
chovenstvo i ľud zvolili Hilára za biskupa v Poitiers, hoci bol 
ženatý. Pretože sa hlásil k nicejskému vierovyznaniu a vystúpil 
proti ariánom, cisár Konštancius poslal Hilára do vyhnanstva do 
Frýgie (Malá Äzia). Vo vyhnanstve sv. Hilár štúdiom gréckych 
sv. Otcov prehĺbil svoje teologické vedomosti. Tak zostavil svoje 
hlavné dielo O najsv. Trojici a po návrate z vyhnanstva sa priči
nil, že takmer celá Galia prijala nicejské vierovyznanie. Tiež na
písal komentár k evanjeliu sv. Matúša a k Žalmom. Má zásluhu 
na tom, že Západu sprostredkoval myšlienkové bohatstvo gréckej 
teológie. Sviatok sv. Hilára je 13. januára.

Sv. Hieronym — narodil sa v mestečku Stridon v Dalmácii oko
lo roku 347. Ako dvanásťročný chlapec išiel do Ríma študovať. 
Študoval gramatiku, rétoriku a filozofiu. Založil si malú biblioté
ku a vlastnoručne odpísal veľa kníh. S veľkou obľubou čítal latin
ských klasikov. Počas štúdií sa neubránil zhubnému vplyvu ska
zených mravov veľkomesta. So spolužiakmi však rád navštevoval 
katakomby a oduševňoval sa hrdinským životom kresťanských 
mučeníkov. Po dokončení vysokoškolských štúdií prijal sviatosť 
krstu, potom sa vydal na študijnú cestu: Trevír, Akvileja, Antio- 
chia na Východe. Dôkladne študoval gréčtinu a hebrejčinu. V pus
tatine pri Antiochii prežil takmer tri roky ako pustovník. V An- 
tiochii sa dal vysvätiť za kňaza. Nato prešiel do Carihradu, kde 
bol žiakom sv. Gregora Naziánskeho — Teológa, patriarchu a tiež 
nadviazal priateľské styky so sv. Gregorom Nyským. Roku 382

Armella hovorila, všetko prežíva
la, videla pred sebou celý svoj ži
vot. všetky svoje boje. Tvár jej žia
rila, keď rozprávala, lebo videla pred 
sebou všetky svoje víťazstvá. Avšak 
nevidela, ako mladá rehoľníčka Jan
ka šťastne zapisovala každé jej slo
víčko na papier . . .

„Keď som pripravovala pokrm, spo
menula som si, ako aj Spasiteľ zo
mrel za nás, aby sa stal pokrmom 
pre naše duše.

„Keď som pracovala na poli, vide
la som Spasiteľa, ako sa za celý ži
vot trudil, aby obrodil pole ľudských 
sŕdc a aby do nich zasial svoju ná
uku a svoju lásku.

„A keď som videla, ako v čas žat
vy oddeľujú pšenicu od plevy, spo
menula som si, že tak sa s ľuďmi 
stane v deň súdu

Armella ochorela. Ležala tak, aby 
tvárou bola obrátená k oltáru kláš
torného chrámu, k svätostánku.

— Armella, prečo stále ležíte ob
rátená na jednu stranu? — pýtali 
sa rehoľníčky.

— Obraciam sa tam, kde je. moje 
srdce! — odvetila.

Na jej príhovor ešte počas jej ži
vota sa stávali zázraky . . .

Armellu pochovali v chrám e uršu
línok v meste Vannes, kde celý ži
vot bola slúžkou. A na jej hrobe ľu
dia čítajú slová:

„Tu odpočíva telo Armelly Nikolas. 
Pôvodom to bolo dedinské dievča, 
zamestnaním slúžka, v nevysloviteľ
nom vnútornom vzťahu k Bohu bola 
dcérou lásky. 24. októbra roku 1671 
ako BS-ročná zomrela na tejto zemi, 
aby začala žiť v nebesiach. Pomodli 
sa za ňu a kráčaj v jej stopách: mi
luj Boha tak, ako milovala ona!“. 
Veľké slová, ktoré rozprávala Ar
mella mladej rehoľníčke, vydala 
Jeanne de la Nativite ako cennú kni
hu pod názvom Škola čistej lásky 
k Bohu“.

La bon Armelle — Dobrá Armella, 
panna, bola Cirkvou vyhlásená za 
blahoslavenú. Jej pamiatka v Cirkvi 
je 24. októbra.

NEVĎAČNOSŤ NIČÍ

Fero bol horárom. Žil v útulnej 
horárni v lese so svojou manželkou 
a desiatimi deťmi. Mal šťastie, že ne
ďaleko viedla štátna cesta, po ktorej 
premával autobus, ktorý na zname
nie zastal. Tak mohli jeho deti cho
diť do školy do najbližšieho m esteč
ka. V lese sa im žilo príjemne. V zi
me sa lyžovali, v lete zbierali jaho
dy, maliny a iné lesné plody, na kto
rých si nielen sami pochutnali, ale 
mamička ich chodila predávať do 
mesta.

Ale prišiel čas, keď sa deti roz
chádzali z rodnej horárne. Jedny šli 
študovať na stredné školy, druhí za 
učňov. Rodičia sa usilovali, aby kaž
dému zaistili budúcnosť. Potom pri
chádzali svadby. Fero i jeho žena 
Julka pripravili každému slušnú 
svadbu, každému dali, čo mohli a kaž
dého vyprevádzali so slzami v očiach. 
Chveli sa obavou, či ich dietky v ži
vote obstoja. Peniaze sa im míňali 
a keď posledné dieťa od nich odchá
dzalo, zbadali, že už nemajú takmer 
haliera a  priblížil sa im čas odcho-



du do penzie. Na vlastný dom si ne- 
usporili, všetko šlo na deti. Zato deti 
ich uisťovali:

— Nebojte sa. Už ste sa nabývali 
dosť v lese. Prídete k nám do mes
ta, bude vám medzi nami veselo. My 
sa vám postaráme o všetko.

Horšie to bolo, keď prišiel čas od
chodu do penzie a keď horár Ferko 
mal odovzdať horáreň svajmu ná
stupcovi. Našla sa pre neho i pre 
jeho manželku len jedna podkrovná 
izba u syna Štefana. Tam sa nasťa
hovali. No od počiatku badal, že Šte
fanovej manželke Erike to nie je po 
vôli. Svokra Julka usilovala sa ju zís
kať. Keď sa chystala prať, povedala 
jej:
— Zlatá moja, nože daj vašu špi
navá bielizeň. Budem prať, vyperiem
i vašu, aby som ti usporila prácu, 
ktorej máš dosť.

Erika pozbierala všetku bielizeň 
z celej rodiny a dala. Svokra vypra
la, vysušila, požehlila a dala jej. Eri
ka poďakovala a usilovala sa byt 
vlúdnejšia voči svokrovcom. Svokre 
sa to páčilo a tak sa snažila jej čo 
najviac pomôcť. Ba chcela ju pre
kvapiť. Vedela, že Erika pracuje nie
ktoré dni až do večera. Keď sa Eri
ka vrátila z práce, zbadala, že v je
dálni je prestreté. Prišla svokra s ve
čerou na podnose a s úsmevom je£ 
povedala:

— Večera hotová, všetci k stolu 
a najedzte sa. Kde by si sa ešte te
raz trápila s večerou. Najedz sa, od
počiň si.

To vyvolávalo žiarlivosť u ostat
ných súrodencov, ktori o nej šírili 
medzi ľuďmi reči ako:

— Nehanbí sa, využíva našich ro
dičov. Ci sa málo nadreli celý ži
vot?

Erika na to pohotovo odvrkla:
— Môžu si ich vziať a využívať. Ja 

nikomu nebránim.
Ale nestál o nich nikto a Erika sa 

cítila na koni.
Rodičia to vedeli; nahlodávalo to 

ich pokoj. Chceli zostať dobrými všet
kým svojim deťom. Usilovali sa ma
lou pozornosťou ako darčekmi de
ťom zachovať si lásku všetkých.

Raz Julka prišla z mesta a pri
niesla pre manžela nové košele, pan
čuchy, vreckovky a iné veci.

— Zlatá moja — povedal jej man
žel — veď nemám meniny, ani naro
deniny. preča si ma tak obdarovala.

— Zlatý môj, — odpovedala Julka
— rozhodla som sa, že už nebude
me dávať deťom. Nadávali sme sa im 
dosť. Musíme pamätať na seba. Vidí
me, že nemôžeme sa spoľahnúť na 
nikoho. Nevieme, čo nás ešte čaká. 
Reku, zásobíme sa, aby sme mali na 
každý prípad všetko, čo potrebujeme.

Manžel sa tým uspokojil a nenalie
hal ďalej. Zbadal však, že jeho man
želka polihuje, častejšie si odpočinie 
a akosi bledne.

— Poďme k lekárovi, — povedal 
jej rozhodne Fero, — nechcem , aby 
si zomrela bez lekára. Do smrti by 
som si to neadpustil.

Julka videla, že ďalej tajiť nemôže, 
povedala mu otvorene:

— Mne už nijaký lekár nepomôže, 
mám rakovinu žalúdka.

S Ferkom sa zatočila hlava, klesol 
na diván a začal nariekať:

sa vrátil do Ríma a pápež Damaz ho urobil svojím tajomníkom 
a súčasne ho poveril zrevidovať latinský preklad Svätého písma. 
Avšak preto, že nemilosrdne kritizoval život rímskeho kléru, po 
smrti pápeža Damaza napadli ho nepriatelia rôznymi ohováračka- 
mi, preto Hieronym sa vrátil na Východ: najskôr ponavštevoval 
v Palestíne sväté miesta, potom sa ešte učil v Alexandrii u Didy- 
ma Slepého a za istý čas tiež na púšti u pustovníkov. Roku 386 sa 
natrvalo usadil v Betleheme. Tam preložil Sväté písmo z hebrej
skej a aram ejskej pôvodiny do latinskej reči a tento preklad ne
skôr nazvali Vulgata, t. j. ľudový. (Tridentský koncil (1546) vy
hlásil Vulgátu za autentický text Svätého písma). V knihe 0  vý
znamných mužoch napísal prvé dejiny kresťanskej literatúry. Sv. 
Hieronym napísal a j komentáre k niektorým knihám Svätého pís
ma, dogmaticko-polemické spisy, tri životopisy svätých, prelo
žil Euzébiov zemepis Palestíny a tiež sa zachovali jeho listy (vyše 
180). V Betleheme prežil celých 34 rokov. Zomrel 30. septembra 
roku 419 v Betleheme. Ostatky sv. Híeronyma preniesli z Betle
hema do Ríma a uložili ich v bazilike S. Maria Maggiore. Jeho 
pamiatka je 30. septembra.

Zamyslime sa aspoň nad niekoľkými jeho slovami:
„Je ťažké, ba nemožné, aby si niekto naplňoval brucho tu a na 

druhom svete mal slávu, aby z rozkoše prešiel do rozkoše, aby 
mal prvé miesto teraz a potom, aby sa skvel slávou na zemi 
a v nebi.

Žijeme tak, ako by sme mali navždy ostať žiť na tomto svete. 
Máme všetkého dostatok, a zatiaľ na našom prahu v chudobe 
umiera Kristus.

Kresťanstvo skutočne pochopí len ten, kto je kresťanom svo
jím životom.

Dôstojnosť kňaza je veľmi veľká. Avšak keď kňaz hreší, i jeho 
úpadok je veľmi veľký. Tešme sa, keď sme dosiahli túto dôstoj
nosť, avšak bojme sa úpadku!

U kresťanov nie je platným počiatok, ale koniec. Pavol začal 
zle, avšak skončil dobre. Počiatok Judáša bpl chválitebný, avšak 
koniec bol zlý. Teda ty, čo stojíš, daj pozor, aby si nepadol!

Nepoznanie Svätého písma znamená toľko, ako nepoznanie 
Krista, pretože Kristus je Božou silou a Božou múdrosťou. Či mô
že byť život bez poznania Svätého písma, keď prostredníctvom 
Písma poznávame Krista, ktorý je životom veriacich! _

Čo, prosím, môže byť svätejšie od Svätého písma? Čo môže byť 
príjem nejšie ako príjemnosť, v ňom nájdená? Či môže byť niečo 
sladšie, ako poznať premúdry plán Boží, sledovať myšlienky Stvo
riteľa, počúvať slová svojho Pána, ktoré, hoci sú vysmievané 
mudrcami tohto sveta, skutočne sú plné duchovnej múdrosti!

Keď si len spomeniem na strašný deň súdu, trasiem sa na celom 
tele. Či jem, či pijem, alebo niečo robím, vždy sa mi zdá, ako by 
som počul strašný hlas trúby a volanie: Vstávajte mŕtvi, poďte na 
súd!

Netúžim po dôstojnostiach a ľudskej chvále, lebo sa neustále 
bojím hrozného súdu Božieho.

Zabudni úplne na všetko, čo si dosiaľ vykonal pre svoje zdoko
nalenie a svoju spásu. Denne si mysli, že práve dnes si len na 
počiatku svojho obrátenia.

Obrátenie nikdy neprichádza neskoro. Veď kajúci sa lotor do
stal sa priamo z kríža do raja.

Ďakujte Bohu, chváľte ho a uznajte, že trpíte oveľa menej ako 
zasluhujete.

Veriaci nevidia v relikviách svätých mŕtve veci. Pozerajúc na 
ne vznášajú sa k svätým, ktorí žijú v Bohu, ktorý nie je Bohom 
mŕtvych, ale živých.

Vo všetkých východných chrámoch, keď má byť čítané evan
jelium, zapaľujú sviece, hoci svieti slnko, a to na dôkaz radosti.

Pokora je ochrancom a strážcom všetkých čností a nič nás ne
robí Bohu a ľuďom tak milými, ako keď sme svojimi zásluhami 
veľkí a pokorou malí. ‘Preto hovorí Sväté písmo: „Čím si väčší, 
tým viac sa pokoruj a nájdeš milosrdenstvo pred Bohom.

Nemôžeš správne pochopiť Písmo sväté bez pomoci učiteľa,



ktorý ti otvorí k nemu cestu. Každý sa stará o svoje remeslo j 
a o iné sa nezaujíma. Len na čítanie Svätého písma sa každý po- j 
važuje za dostatočne rozumného! Nespomínam učených a maj- : 
strov, spomínam len remeselníkov: murári, kováči, tesári a iní, ; 
ba aj roľníci nemôžu vedieť tú prácu bez vyučenia u majstra. Len 
znalosť Svätého písma si všetci prisvojujú. Každý chce učiť skôr, i 
než sa sám naučil a hovorí — vysvetľuje to, čomu sám nerozumie.
Čo sa týka mňa, ani ja sa nemôžem chváliť a presvedčovať, že 
Svätému písmu úplne rozumiem.

Pes breše na úžitok svojho pána a ja by som nemal hovoriť
o Bohu? Zomrieť môžem, avšak mlčať neviem.

Mýlite sa, keď si myslíte, že kresťan môže byť bez protiven
stiev. Najväčšie protivenstvo, ktoré môže postihnúť človeka, je 
byť bez protivenstiev. Ničoho sa nemáme tak báť ako dlhého po
koja. V čase búrky je človek pozornejší a napína všetky svoje 
sily, aby svoju loď zachránil.

Prinášate mi správu, že už odídem. Nech vás odmení Boh za 
túto dobrú správu. Buďte účastníkmi mojej radosti a svedkami 
môjho šťastia. Ó smrť! Aká si krásna a príjemná! Mýlia sa ľudia, 
ktorí ťa zobrazujú ako škaredú! Len bezbožníkom si hrozná. Bra
tia, modlite sa, bdejte a poznáte, aké sladké je zomieranie, keď 
sme sa naučili žiť spravodlivo a sväto!“

Sv. Ambróz — sa narodil roku 339 v Trevíre. Nadobudol v Ríme 
právnické a rétorské vzdelanie. Roku 370 sa stal miestodržiteľom 
Hornej Itálie so sídlom v Miláne. Roku 374 ho zvolili za milán
skeho biskupa, hoci bol ešte len katechumenom. Prijal krst a po 
ôsmich dňoch aj biskupskú vysviacku. Teraz si Ambróz doplnil 
teologické vedomosti štúdiom spisov východných svätých Otcov 
cd Klementa Alexandrijského po sv. Bažila Veľkého a najmä sa 
usiloval podobať sa sv. Bazilovi. Rozsiahly rodinný majetok roz
dal medzi chudobných, vykupoval zajatých. Sám žil prísnym 
asketickým životom, bol významný ako biskup, ako rečník a ako i 
spisovateľ. Jeho kázne počúval aj sv. Augustín ešte ako hriešnik i 
a tiež pod ich vplyvom nastúpil na cestu spásy. Má spisy exege- 
tické, dogmatické, mdrálno-asketické, reči, listy a hymny. Jeho 
exegetické spisy sú komentárom k evanjeliu, dogmatické spisy 
obraňujú Kristovo božstvo, podávajú náuku o pokání, krste, bir
movaní a o eucharistii. Bol skladateľom hymnov a z hľadiska hu
dobného, ako to dosvedčuje sv. Augustín, bol ovplyvnený gréc
kym cirkevným spevom. Avšak hymnus „Slava vo vyšnich Bohu
— Te Deum laudamus“ ktorý pripisovali (i naše bohoslužobné 
knihy) sv. Ambrózovi, nie je jeho skladbou. Ani Milánska litur- j 
gia, nazývaná Ambrózovou, nie je jeho dielom, bola už pred. ním, 
on v nej urobil len niektoré zmeny. — Sv. Ambróz zomrel roku 
397 a je pochovaný v milánskej bazilike. Jeho sviatok je 7. de
cembra.

Z myšlienok sv. Ambróza:
„Vždy nech budú prvými skutky, a poučenie príde samo. Robiť 

dobro — je najlepšie poučenie. I keď ústa mlčia, hovoria skutky, 
len čo ich uvidíme. I keď nedôjdu do uší, tým viac vojdú do srdca.

Už je priložená sekera ku koreňu stromu. Každý strom, ktorý 
neprináša dobré ovocie, bude sťatý a hodený do ohňa (Lk 3, 9). 
Preto každý, kto rrlôže, nech prináša plody milosti, a kto potre
buje, plody pokánia. Je tu Pán, ktorý vymáha plody, ktorý plodné 
oživuje a neplodné trestá. A ten, kto dosial plod nenesie, nech 
sa snaží, aby ho priniesol v budúcnosti.

Ján Krstiteľ všetkým ľuďom spoločne dal príkaz milosrdenstva. 
Pretože je potrebné ľuďom všetkých povolaní a každého veku 
a má si ho preto osvojiť každý. Všetci spolu sú napomínaní, aby 
dali tomu, kto nemá, pretože milosrdenstvo je plnosťou čností. 
Milosrdenstvo je taktiež mierou ľudskej činnosti, aby sa totiž 
každý nesnažil urvať pre seba všetko, ale aby sa s tým, čo má, ; 
podelil. I

Mudrci odišli inou cestou, nie tou, ktorou prišli, pretože videli 
Krista a pochopili, a preto vracajú sa lepšou cestou, než akou 
prišli. Sú dve cesty: prvá do záhuby, je to cesta hriešnikov, ktorá ! 
vedie k Herodesovi, druhá cesta, vedúca ku kráľovstvu, je  Kristus ;

— Ach, ja stará sirota, čo si ja bez 
teba počnem?

— Neplač, — chlácholila ho man
želka, — máme dobré deti, udržíš sa 
medzi nimi.

Ale tie slová Fera nepotešili.
Julku zaviezli do nemocnice, kde 

stále chradla, slabla, až ju poslali 
domov, kde zakrátko skonala. Pre 
neho to bola ťažká rana. Ani sa ne
opovážil predstaviť si svoju budúc
nosť. Deti ho trochu uspokojili. Po
vedali mu:

— Otecko, zájdite si odpočinúť do 
kúpelov, Ste zničený. Tam sa zrek- 
reujete. Otec poslúchol, šiel do Bar
dejovských Kúpelov.

Keď sa vrátil domov, ozvala sa Šte
fanova žena Erika.

— U nás ste už bývali dosť, máte 
ešte deväť detí, nech vás vezmú ony.

Teraz mlčali všetci. Spustili hlavy, 
akoby sa jeden druhému hanbili. 
Trápne mlčanie prerušil predposled
ný syn Jaro:
— Otecko, ja vás vezmem.

Ale kým to hovoril, zbadal za
chmúrenú tvár svojej manželky Re
náty. Preto sa poopravil: — Ja vás 
vezmem, kým vám vybavím umiestne
nie v starobinci.

Ostatné deti čakali, ako zareaguje 
atec.

— Dobre, syn môj zlatý, — pove
dal traslavým  hlasom otec, — pre
sťahujem sa k tebe. Len mi vybav 
starobinec čím skôr.

Otec sa presťahoval k Jarkovi. Tr
valo dva týždne, kým mu syn vybavil 
starobinec. Otec bol rád, že nebude 
nikomu na ťarchu. Keď odchádzal do 
starobinca, povedal deťom, aby sa 
podelili o jeho nábytok a matkine ša
ty. Vyslúžil si za to nevrlý pohfad 
Jarkinej ženy Renáty. Len čo otec 
odišiel do starobinca a deti sa zišli, 
aby sa podelili, Renáta vyhlásila:

— Ja som sa starala dva týždne o 
vášho otca, všetko je moje.

— To nie, — odporovali ostatní, — 
musí sa splniť otcova vdfa.

A tak sa podelili v zvade a rozišli 
sa v hneve. Keď sa o tom otec do
zvedel, plakal.

V starobinci vyhľadával samota. 
Najradšej si sadol k oknu, ale nepo
zeral na prifahlé domy a polia. Oči 
mal zažmúrené. Keď sa ho spolubý
vajúci niečo spýtal, odpovedal. To 
bolo všetko. Viac nemal slova pre 
nikoho.

Bolo leto a neďaleko bol rozfahlý 
mestský park. Sadol si na lavičku na 
osamelom mieste a dumal so zavre
tými očami. Bol presvedčený, že ho 
nik nepozoruje. Ale mýlil sa. Spolu
bývajúci v starobinci si ho všímali 
a hovorili medzi sebou, že tam pla
če. Ozaj plakal. Bolela ho nevďač
nosť vlastných detí, ktoré velmi mi
loval ešte i teraz. Usiloval sa však 
utajiť svoj žiaf pred ostatnými.

Nevydržal dlho, ani dva mesiace. 
Nevďačnosť jeho deti ho zničila. Ne
vďačnosť ničí. Pamätajte na to syno
via a dcéry, aby ste svojou nevďač
nosťou neskrátili život svojich rodi
čov, ktorí vás tak milujú.

Dr. JÄN BUBÄN



Z KRESŤANSKÉHO SVETA

9  V pastierskom liste, ktorý v 
Bonne uverejnil nedávno episkopát 
Nemeckej spolkovej republiky, sa ho. 
vori: Jadrová vojna nemôže byť pro
striedkom na Dosiahnutie politických 
cieľov, pretože je nebezpečenstvo, že 
by zničila všetok život ha Zemi. Pre
to je boj za mier, za odvrátenie jad
rovej katastrofy povinnosťou každé
ho človeka, bez ohľadu na jeho poli. 
tické a náboženské presvedčenie.

#  V 22 západonemeckých diecé
zach zozbierali od roku 1975 34 mi 
liónov mariek pre budúce matky, 
ktoré sú v núdzi alebo žijú v kon
fliktných situáciách. Tohto roku vy
niesla zbierka takmer 7 miliónov ina. 
riek, o 12 pere. viac ako vlani. Roz
deľovanie tejto finančnej výpomoci 
má na starosti 192 katolíckych po
radní pre matky v núdzi. Pomoc sa 
poskytuje až do tretieho roku dieťaťa.

#  Belgické misijné centrum vyda
lo správu, podľa ktorej v 92 rozlič
ných krajinách sveta pracuje 4500 
belgických misionárov. Najviac mi
sionárov pochádza z Flámska. Dve 
tretiny belgických misionárov účin
kujú v Afrike, ostatní v Indii a na 
Filipínach.

$  V južnej Kórei sa Jubilejný rok 
vykúpenia spája s 200. výročím prí
chodu kresťanstva do krajiny. Prvý 
Kórejec bol pokrstený v Pekingu r. 
1784 a prijal meno Peter. Po návrate  
do vlasti začal šíriť katolícku vieru. 
Teraz má krajina 8,5 milióna kresťa
nov, z toho jeden a pol milióna ka
tolíkov. Katolícka cirkev má v južnej 
Kórei 18 diecéz, jedného kardinála 
(Stephen Son Hwan Kím j, arcibis
kupa Seulu, troch arcibiskupov, 14 
biskupov a asi tisíc kňazov, ktorí 
spravujú B50 ťarností.

9  V Ríms zasadala v minulých 
dňoch Pápežská rada pre rodinu. Me. 
dzi vyše 80 účastníkmi bolo 20 
tnanželských párov z piatich konti
nentov. Účastníci na zasadaní vyjad
rili svoju mienku o problémoch ro 
diny v súčasnom svete. Všetkých čie. 
nov prijal Svätý Otec na osobitnej 
audiencii a mal k nim príležitostný 
príhovor.

%  Biskupská konferencia Uruguaja 
uverejnila dokument, ktorý vyzýva 
k slobode, demokracii a sociálnej 
spravodlivosti.

9  Aj argentínski biskupi prejavili 
znepokojenie nad rastúcimi pretekmi 
v zbrojení. V pastierskom liste o. i. 
napísali, že obeťou týchto nezmysel
ných pretekov je človek, životná úro
veň obyvateľstva, ktoré dopláca na 
vojnychtivé chúťky.

9  Nemeckí biskupi vydali pastiersky 
list, z ktorého obsahom zoznámil no
vinárov na tlačovej konferencii ko
línsky arcibiskup kardinál Jnsef 
Hoffner. Biskupi v ňom analyzujú 
príčiny súčasného neutešeného polo
ženia sveta a prichádzajú k záveru, 
áe iba návrat k tradičným večným  
hodnotám môže znamenať zmenu 
k lepšiemu. Kritizujú konzumný spô
sob života, životný štýl, v ktorom sa 
dostal na prvé miesto kult tela a pe
ňazí a zabudlo sa na morálne hod
noty.

#  Švajčiarski biskupi vydali pastier
sky list, v ktorom reagujú na pas
tierske listy iných biskupských kon-

a po nej sa ide naspäť do vlasti; veď náš tunajší pobyt je dočasný.
Chceš načerpať plod radosti? Pi vodu zo svojich vlastných ná

dob a z prameňa svojej studne — to zn. hľadaj radosť svojho 
svedomia.

Nesprával som sa medzi vami tak zle, aby som sa hanbil dlhšie 
žiť. A smrti sa tiež nebojím, lebo my máme dobrotivého Boha.

Tí, ktorí hľadajú odmenu na tomto svete, nezhromažďujú si nič 
pre večnosť. A keď svoju odmenu už dostali tu, nemôžu mať žiad
nu nádej, že ju dostanú na druhom svete.

Treba sa ponáhľať. Život je krátky a odročovanie pokánia je 
najväčším nebezpečenstvom.

Sväté písmo o Bohu 
Ježiš Kristus

Čo hovorí o sebe sám Ježiš Kristus?
Zaujímavé je, že Kristus bol prvý, ktorý p o l o ž i l  o t á z k u :  

kto je on (Kristus) — človek, či Boh? Bolo to pri Cézarei Filipo
vej. Pozrime sa na toto miesto Svätého písma:

„Keď Ježiš prišiel do kraja Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich 
učeníkov: ,,Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni odpove
dali: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní zasa za Jeremiáša 
alebo za jedného z prorokov“. Opýtal sa ich (Ježiš): ,,A vy ma 
za koho pokladáte?“ Šimon Peter odpovedal: ,,Ti si Mesiáš (Kris
tus), Syn Boha živého“. Ježiš mu riekol: „Blažený si, Šimon, syn 
Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je na 
nebesiach“ (Mt 16, 13— 17).

Vidíme, že Ježiš Kristus nielen považoval odpoveď apoštola Pet 
ra za správnu, ale ho i pochválil a ukázal na to, že Peter sa na 
neho nepozeral len pohľadom prirodzeným, ale pohľadom osvie
teným Božou milosťou. Akoby povedal: Ty si to riekol nie ľud
ským rozumom — ale môj nebeský Otec osvietil ti rozum a ti to 
zjavil.

Teraz sa pozrieme, čo o sebe hovoril sám Kristus, za koho sa 
považoval on sám — za človeka, či za Boha,?

Ježiš Kristus, keď vystúpil verejne, začal ukazovať, že je Tým, 
„ktorý má prísť“ [Mt 11, 3), Ten, o ktorom hovorili p r o r o c i  
„prišiel som vyplniť Zákon a Prokov“ (Mt 5, 17; 27, 35; Mr 12, 10), 
že apoštoli v ňom vidia a počúvajú toho, ktorého si želali vidieť 
spravodliví a proroci: „Hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví 
žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale neuzreli, čo vy počúvate, ale 
nepočuli“ (Mt 13, 17).

Pretože Židia očakávali Mesiáša ako mocného pozemskéhô vlád
cu, ktorý ich oslobodí, Kristus spočiatku hovoril o sebe o p a t r- 
n e  a prikazoval, aby o jeho mesiášstve apoštoli nehovorili (Mr
I, 25; 34; 3, 12; 8, 30) — pretože nie preto prišiel, ako to očaká
vali Židia a neprišiel uskutočniť to, o čom rojčili Židia. Avšak 
pri tom Kristus tvrdí, že je Mesiášom, p o s l a n ý  B o h o m ,  a b y  
s p a s i l  s v e t :  „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorode- 
ného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život 
večný“ (Jn 3, 16; 5, 38; 10, 18; 17, 3 ). A žene Samaritánke Kristus 
jasne povedal: „Ja som Mesiáš, ktorý sa s tebou rozprávam“ —Jn 
4, 26).

Keď Kristus zdržuje cudzích ľudí Od vyznania jeho mesiášstva, 
je to len z opatrnosti, aby v nich neživil svetské falošné mesiáš- 
ske nádeje. Avšak neskoršie sa jasne vyhlasuje za Mesiáša: pri 
kázaní v Nazarete (Lk 4, 16—30), v rozhovore s Nikodémom (Jn 
3, 1—21), v rozhovore so Samaritánkou (Jn 4, 20—42), v preja
voch k apoštolom (Mt 17, 5—10; Mk 9, 2—10; Lk 9, 28—37; Jn
6, 69). Avšak v druhej polovici svojho účinkovania už nedbá na 
tieto ohľady a slávnostne vstupuje do Jeruzalema ako Mesiáš (Mt
I I ,  8—10), zjavne vyhlasuje svoje mesiášstvo, keď učí v chráme 
(Jn 7, 26—32; 8, 12; 8, 58), pred veľradou (Mt 26, 63—65; Mk 
14, 61—64; Lk 22, 66—71), pred Pilátom (Mt 27, 12; Mk 15, 2; 
Lk 23, 3; Jn 18, 33—38), po svojom vzkriesení (Mt 28, 18; Mk 16, 
15; Lk 24, 25; Jn 20, 21).

Avšak súčasne Kristus vyjavuje aj svoje b o ž s t v o ,  a to veľmi



opatrne. Príčinou toho bolo toto: Židia boli prísni monoteisti, ve
rili v jedného Boha, avšak o tajomstve Presvätej Trojice nevedeli 
nič, preto Kristus dbal, aby ich nepobúril, dokiaľ nebudú náležíte 
pripravení. Prípravu Kristus začal tak, že Boha nazval Otcom 
a svojich učeníkov jeho deťmi, synmi (Mt 5, 9, 45; Lk 6, 35; 20, 
36). Avšak s e b a  Kristus nikdy nestaval do jedného radu s iný
mi ľuďmi a o Bohu vždy hovoril — „Môj Otec“ (Mt 5, 48; 6, 1; 6, 9;
7, 21; 10, 33; 11, 25—27; 18, 35). Svojich učeníkov volal, aby sa 
stali Božími Synmi, avšak nikdy nepovedal, že niekto by sa mo
hol stať takým synom Božím, akým bol on sám. Teda Kristus bol 
si vedomý toho, že je  j e d i n ý m  S y n o m  svojho Otca. Tohto 
si bol Kristus vedonťý už ako dvanásťročný chlapec, keď v jeru 
zalemskom chráme jasne povedal: „Či ste nevedeli, že mám byť 
v dome svojho Otca? (Lk 2, 49). A svoj vzťah k Otcovi Kristus ob
jasnil tak: „Môj Otec mi všetko odovzdal, a nikto nepozná Syna 
iba Otec, ani Otca nikto nepozná iba Syn a komu to Syn chce 
zjaviť“ (Mt 11, 27; Lk 10, 22). Ježiš Kristus seba často nazýval 
Synom a Boha „môj Otec“, a to či v tichej rozprave alebo debate 
s farizejmi (Jn 5, 19; 6, 46; 8, 16; 10, 30; 14, 7 —11; 16, 15, 28; 17, 
1—5; 10, 31). A keď sa stretol so slepým od narodenia, zjavne 
seba nazval „Synom Božím“ a tak isto pred farizejm i, keď ho 
chceli ukameňovať, „pretože som povedal: Som Syn Boží“ (Jn 10, 
36).

Prečo Ježiš Kristus tu pravdu o sebe nehovorí hneď na počiat
ku? Už sme o tom niečo povedali. Teraz o tom ešte: Kristus bol 
tesár. Bol jednoduchým človekom, na ktorého sa mohol hocikto
rý sused obrátiť, aby mu urobil pluh alebo dvere. Taký tesár bol 
na každej dedine Palestíny. Tesár z Nazaretu sa od nich líšil tým, 
že bol zároveň nekonečným Bohom, ktorý stvoril všetko z ničoho. 
Tu pravdu, že tesár, s ktorým žili tak dôverne a vídavali ho hlad
ného, smädného a unaveného, bol Bohom, ktorý stvoril všetkých 
a všetko, im nebolo možné len tak hodiť do tváre, ani im; ju ná
silne postaviť pred oči. Oni verili v Boha. Bolo potrebné pripraviť 
ich na pravdu, ktorá by pre nich bola veľkým otrasom, ak by na 
nich spadla neočakávane. Preto im to Kristus nepovedal odrazu. 
Viedol ich k tomu, aby to oni sami povedali. Priviedol Petra k slo
vám: „Ty si Mesiáš, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16). Tomáša k slo
vám: „Pán môj a Boh m ôj“ (Jn 20, 28). Okrem toho on sám občas 
hovoril veci, ktoré bolo možno chápať iba ako osvedčenie, že je 
Bohom, napr.: „Nikto nepozná Syna ibp Otec, ani Otca nikto ne
pozná iba Syn“ (Mt 11, 27; Lk 10, 22). „Ja som skôr, ako povstal 
Abrahám! (Jn, 8, 58). a „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30).

Niekto povie: Kristus o sebe nikdy nepovedal: Ja som Boh. — 
Odpovedáme: to nepovedal tými slovami. Ale svoje božstvo vy
hlásil svojím svedectvom, že je  Synom Božím. Keď naznačoval 
svoje božstvo, chceli ho ukameňovať. Keby to bol povedal, bolo 
by mu to prekážalo v hlásaniu Božieho kráľovstva. Preto Ježiš 
Kristus hovorí o svojom božstve tak, že tým súčasne podáva z ja
venie o tajomstve N ajsvätejšej Trojice a  o tajomstve vtelenia. 
Preto rozoznáva seba ako Syna Božieho od Boha Otca, ktorý ho na 
svet poslal. Keby výslovne bol hovoril o sebe: Ja som Boh, bol 
by musel poslucháčom aj teoreticky vysvetľovať tajomstvá Najsvä
te jše j Trojice a Vtelenia, totiž ako je to, že a j Otec je Boh, ktorý 
ho poslal, aj On je Boh, ktorý je od Otca poslaný a  od neho roz
dielny, hoci Boh je jeden, ako to a j Ježiš výslovne prízvukoval. 
Taktiež by bol musel poslucháčom teoreticky vysvetľovať a j ta 
jomstvo vtelenia, čiže ako je to, že On je Bohom, keď ho vidia 
pred sebou ako človeka. Ježiš však hovoril prakticky a  konkrétne 
tak, že v jeho slovách a skutkoch sú tieto tajomstvá dostatočne 
jasne obsiahnuté a kresťania ich od počiatku poznali, verili 
a prakticky vyznávali.

Kristus — je Boh a človek.
Najslávnejšie vyznal Ježiš Kristus svoje božstvo pred židovskou 

veľradou. Prečítajme si to miesto z evanjelia:
„Keď sa rozodnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a  zákonníci, 

predviedli ho pred svoju veľradu a vraveli: „Ak si ty Mesiáš, po-

ferencii vo veci odzbrojenia a nasto
lenia trvalého mieru. Švajčiarski bis
kupi konštatujú, že aj keď v ich 
prísne neutrálnej krajine niet skazo- 
nosných bômb, predsa ani im nie je 
fahostajné, aký osud stihne Európu.

0 Prví kresťanskí misionári prišli 
do Austrálie v roku 1666. Vtedy ich 
apoštolské námahy nepriniesli väčšie 
výsledky. Koncom XVIII. storočia tam 
poslali Angličania zajatých írskych  
bojovníkov, z ktorých bolo viacero  
katolíkov, ba aj kňaz. Anglickí gu
vernéri nebývali nadšení prítom
nosťou katolíckych kňazov a mnohých 
vypovedali. Za úradnú vyhlásili angli
kánsku cirkev. Prvý biskup prišiel 
do Austrálie r. 1835. V r. 1842 zria
dila Svätá Stolica biskupské sídlo 
v Sydney. Dnes je v Austrálii už 7 
arcidiecéz a 19 diecéz. O náboženské 
potreby asi troch miliónov katolíkov 
sa stará  3700 kňazov. Najpočetnej
šou cirkvou v Austrálii sú anglikáni. 
Hlási sa k nim 35 percent obyvatel- 
stva.

V Austrálii je tiež jedna gr.-kat. 
diecéza s biskupom Ivanom Práškom  
so sídlom v Melbourne. Diecéza má 
25 tisíc veriacich a  10 kňazov.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné 
jubileá pripomínajú títo vld. du
chovní otcovia:

Michal Kučera — 40 rokov od na
rodenia (19. 10 .), Michal Carný — 
75 rokov od narodenia (24. 10.).

MNOHAJA CIT, BLAHAJA CIT!

Z OKTÓBROVÝCH VfROCt

1. októbra r. 1718 — pred 265 rok
mi — v Trnave um rel FRANTÍŠEK 
FOR1Š-OTROKÔCZY, konvertita, teo
lóg, profesor práv na akadémii v T r
nave, odborný spisovatél (nar. r. 
1648 v Otrokov iciach ).

— — r. 1968 — pred 15 rokmi — 
v Mníchove umrel ROMANO GUAR- 
DINI, profesor, filozof, náboženský 
spisovatél (nar. r. 1885).

2. októbra r. 1538 — pred 445 rok
mi — sa narodil sv. KAROL BORO- 
MEJSKÝ, kardinál, vyznavač (umr. 
1584, kan. r. 1610).

7. októbra r. 1913 — pred 70 rok
mi — v Zemianskom Podhradí umrel 
ĽUDOVÍT VLADIMÍR RIZNER, peda
góg. bibliograf, ľudovýchovný pra
covník a publicista (nar. r. 1849).

9. októbra r. 1893 — pred 90 rok
mi — umrel DIONÝZ ŠTÚR, geológ, 
botanik, riad ite l geologického ústavu 
vo Viední (nar. r. 1827).

10. októbra r. 1813 — pred 170 
rokmi — sa narodil GIUSEPPE VER- 
DI, taliansky hudobný skladatel, m aj
ster opery (um. r. 1901).

— — r. 1858 — pred 125 rokmi
— v Nitre sa  narodil ThDr. OTTO- 
KAR PROHÁSZKA, stolnobelehradský, 
biskup, náboženský spisovatél (um. 
r. 1927).

12. októbra r. 1783 — pred 200 
rokmi — v Trnave bol vysvätený na 
kňaza ALEXANDER RUDNAY, neskôr, 
ší arcibiskup-prím as a kardinál.

13. októbra r. 1853 — pred 130 
rokmi — v Cároch sa narodil MAR
TIN KOLLÁR, kňaz, redaktor K atolíc
kych novín, správca Spolku sv. Voj-



techa, náboženský spisovateľ {um. r. 
1919).

14. októbra r. 1878 — pred 105 
rokmi — v Stupave sa narodil FER- 
DIŠ KÔSTKA, keram ikár, národný 
um elec (um. r. 1951}.

15. októbra r. 1243 — pred 740 
rokmi — um rela sv. HEDVIGA, re
hoľníčka.

— — r. 1843 — pred 140 rokmi — 
v Bobrovci sa narodil AMBRO PIE- 
TOR, národný pracovník, redaktor, 
člen  výboru Spolku sv. V ojtecha, ta 
jom ník Živeny, publicista (um. r. 
1908).

16. októbra r. 1863 — pred 120 
rokmi — v Želiezovciach sa  narodil 
dr. AUC-USTlN FISCHER-COLBRIE, ko
šický biskup, náboženský spisovateľ 
(um. r. 1925).
• — — r. 1888 — pred 95 rokmi — 
v New Yorku sa narodil EUGENE 
O’NEILL, am erický dram atický spiso
vateľ, nositeľ Nobelove] ceny (um. 
r. 1953).

— — r. 1978 — pred 5 rokmi — 
stal sa pápežom JÄN PAVOL II., vl. 
m. dr. Karol W ojtyla, m etropolita 
krakovský (nar. r. 1920).

18. októbra r. 1823 — pred 160 
rokmi — sa narodil ARNOLD IPOLYI. 
STUMMER, banskobysfrický a velko- 
varadínsky biskup, historik, priekop, 
ník dejín výtvarného umenia v Uhor
sku (um. r. 1886).

vedz nám to !“ I povedal im: „Keď vám ťo poviem, neuveríte mi; 
a  keď sa vás opýtam, neodpoviete mi. Avšak odteraz bude Syn 
človeka sedieť po pravici Božej m oci!“ Tu všetci povedali: „Teda 
ty si Syn Boží?“ Odvetil im: „Tak je, ako hovoríte: Som.“ Oni však 
vraveli: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sami sme po
čuli z jeho úst!“ (Lk 22, 66—71).

A evanjelista Matúš píše:
„Tí však, čo zajali Ježiša, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, 

kde sa zhromaždili zákonníci a starší z ľudu. — A najvyšší kňaz 
mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám pove
dal, či si ty Mesiáš, Syn Boží!“ Ježiš mu odpovedal: „Tak je, ako 
si povedal. Ba hovorím vám: Odteraz budete vidieť Syna človeka 
sedieť po pravici Moci a prichádzať na oblakoch nebeských“. Vte
dy si najvyšší kňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Čo ešte 
potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie! Čo sa 
vám vidí?“ A oni sa vyslovili: „Hoden je sm rti!“ Potom mu začali 
pľuť do tváre a tĺcť ho päsťami. Iní ho zasa zauškovali a vraveli: 
„Mesiáš, zaprorokuj nám, kto ťa udrel?“ (Mt 26, 57—68).

Kristus — je Boh a človek. Jeho poslucháči pýtali sa sami seba: 
„Je človekom, či Bohom ?“ A mali mnoho dôkazov pre obe a lter
natívy. Odkiaľ mali vedieť, že je jedným a druhým? Komu by 
napadla taká možnosť, keby sa to skutočne nestalo?

Kristus — je  Boh a človek.
Apoštol Ján základnú pravdu, ktorú dokazuje, keď píše svoje 

evanjelium, vyslovuje takto: „A toto je napísané, aby ste verili, 
že Ježiš je  Mesiáš, Syn Boží, a aby ste vierou dosiahli život v jeho 
Mene“ (Jn 20, 31).

(D okončenie zo 4. str.)

vami duše a hlasom srdca, ktoré Ty dobre poznáš. — Ľu
dia sú zvedaví poznať cudzí život, ale nie veľmi usilovní 
napraviť svoj. Ako môžu chcieť, aby som im povedal, akým 
som, keď oni nechcú počuť od Teba, akt sú sami?

„Vyznania mojich predošlých hriechov, ktoré si mi od
pustil a  zakryl, aby si ma urobil blaženým v Tebe, keď si 
premenil moju dušu vierou a sviatosťou, tie vyznania, keď 
sú čítané alebo počúvané, povzbudzujú srdce, aby ne
zaspalo v zúfalstve, ale aby sa prebudilo' v láske Tvojho 
milosrdenstva a v sladkosti Tvojej milosti, ktorou mohut
nie každý slabý. Aj dobrí sa radujú, keď počujú o hriechoch  
tých, ktorí už hriechy zanechali. Nie preto sa radujú, že 
počujú o hriechoch, ale preto, že počujú o hriechoch, kto. 
ré  kedysi boli, a už nie sú.

„Preto, Pane Bože mdj, ktorému sa každodenne otvára 
moje svedomie, istejšie nádejou na Tvoje milosrdenstvo 
než svojou nevinnosťou, preto pred Tebou Wyznávam ľu
ďom nielen, akým som bol, ale aj, akým som teraz. — To
to  chcú vedieť, aký som teraz, v čase mojich vyznaní, to 
chcú vedieť aj tí, ktorí ma poznajú, aj tí, ktorí ma nepo
znajú, ktorí čosi počuli odo mňa alebo o mne. — Toto je 
vlastný zmysel mojich vyznaní, nie aký som bol, ale aký 
som, aby som to vyznal nielen pred Tebou s utajenou ra 
dosťou a bázňou, s ustajeným smútkom a nádejou, ale, aby 
som to vyznal ušiam Tvojich verných synov, účastníkov 
na mojej radosti a nesmrteľnosti, mojim spoluobčanom, 
mojim predošlým, súčasným a budúcim pútnikom na spo
ločnej ceste.“

Hipponský biskup Augustín dokončil svoje vyznania. Za
volal tajomníka.

— Opíšte viackrát túto moju knihu a pošlite ju všetkým  
cirkvám . . .

Po smrti matky Augustín sa ešte jeden celý rok zdržal v 
Ríme. Študoval manicheizmus, navštevoval rímske kláštory 
hľadajúc vzor. na základe ktorého chcel založiť svoj kláš
tor. Potom odplával do Afriky. Kartágom len prešiel a 
osídlil sa v Tagaste. Tam rozdelil otcovský majetok chu
dobným a dom premenil v kláštor. Žil s ním syn Adeodat 
a  ešte traja  priatelia.

Žijúc na samote Augustín dokončieval svoje spisy o gra
matike, dialektike, geometrii, aritm etike, filozofii a hudbe. 
Vtedy kresťanov obviňovali, že sú neučení, nekultúrni a 
Augustín svojimi vedeckými prácam i chcel ukázať, že keď 
niekto je kresťanom, to neznamená, že musí byť nekultúr

ny. Ukazoval, že on ako kresťan si osvojil všetku múdrosť 
sveta.

— Avšak ja ňou pohŕdam! Náuka tohto sveta je ničím 
bez múdrosti Kristovej! — zapísal do svojho denníka.

Augustín sa chcel vzdialiť od sveta a žiť na samote 
ako pustovník. Avšak nemohol vydržať. Veď v Ríme, Kar
tágu, v Hippo a po všetkých mestách Rímskej ríše píšu 
a rečnia k ľudom všelijakí zvodcovia a bludári, zvádzajú 
ľudí z cesty. Augustín nemôže mlčať. Musí umlčať tých 
ľudí, odhaliť ich blud, vyjaviť ich nepravdu.

A p íše . . .  Otočí na bývalých svojich priateľov — blu
dárov manichejcov, píše knihy, píše listy slávnym ľuďom 
tej doby v Afrike, Itálii, Španielsku, Palestíne, listy, ktoré 
sa stali cennými pre celý kresťanský svet. Aby jeho knihy 
boli prístupné, tento klasik klasikov v latinskej reči píše 
ľahko, nie učene, chce, aby jeho písanie bolo prístupná a 
pochopiteľné i obyčajným ľuďom.

V Tagaste Augustín zostal tri roky. Tam zomrel mladý 
rehoľník jeho kláštora, jeho syn Adeodat. Bôľ Augustínov 
bol hlboký, ale premohol svoj smútok všetkou silou kres
ťanskej nádeje:

„Pane, veľmi skoro si ho odvolal z tejto zeme. Avšak 
myslím na neho s pokojnou mysľou. Moje spomienky nie 
sú zatienené žiadnym strachom  oňho, ani ako o dieťa, ani 
ako o junáka, akým bol, ani o človeka, akým by sa bol 
stal,“ — zapísal do svojho denníka.

Augustín chcel žiť v pokoji, ďaleko od sveta. Bol chorý 
na pľúca. Teraz jeho zdravie sa zlepšilo. Avšak veľa kres
ťanských miest mu nedávalo pokoj. Chceli, aby k nim pri
šiel za biskupa. Preto, utekajúc od nich, prišiel do Hippo, 
lebo tam  bol biskup, a tam  ho nebudú znepokojovať.

ledného dňa v  Hippo odišiel do chrámu. Kázal tamojší 
bisknp Valér. Bol to Grék a  po latinsky hovoril slabo. A 
vtedy, keď kázal, posťažoval sa veriacim:

— Nemám kňazov.
Hoci Augustín bol v chrám e inkognito, avšak zvesť o 

jeho príchode do Hippo sa rozšírila. Niektorí ho poznali, 
lebo oči veriacich, po/ slovách biskupa, sa obrátili k  Au
gustínovi. Veriaci začali ukazovať na neho a potom ho 
odrazu chytili a viedli pred biskupa, volajúc:

— Augustína za kňaza! Augustína za kňaza!
Vtedy bola taká obyčaj. Biskup sa sám tešil z takého 

úlovku a ihneď vysvätil Augustína za kňaza. Augustín sa 
pokoril, pretože v tom videl ruku Božiu. Avšak považoval 
sa za nehodného, preto prosil biskupa, aby ho do Veľkej 
noci nechal o samote, aby sa pripravil na službu kňazstva.



Keď nastúpil na svoj úrad, zastupoval biskupa, hlavne 
v kázaní. Avšak aj v Hippo žil ako rehoľník, založil tam 
kláštor. Neúnavne kázal. Biskup Valér ho roku 39S vysvä
til za pomocného biskupa a už o rok, po smrti biskupa 
Valéria stal sa jeho nástupcom.

Ako biskup sa Augustín neodlišoval od svojich kňazov 
ani oblečením, ani spôsobom života. Jeho strava bola 
prostá a len hosťom dával lepšiu stravu. V jeho jedálni 
bol nadpis:

„Kto má náklonnosť očierňovať život iných, ten pri tom
to stole miesto nemá“.

Augustín ako biskup slúžil Cirkvi 35 rokov. Zorganizoval 
jn vnútorne a bojoval s vonkajšími nepriateľmi: pohanmi, 
bludármi donastistami a pelagiánmi. Obracali sa k nemu
o poradu kňazi a biskupi nielen z Afriky, ale aj z Itálie, 
tak že jeho účinkovanie presahovalo hranice jeho epar- 
chie.

Blud pelagiánov odmietal učenie Cirkvi o dedičnom hrie
chu, potrebe vykúpenia a milosti Božej. A donatisti nechceli 
mať v Cirkví bývalých hriešnikov. Keď sa dozvedeli o Augus
tínovom živote v mladosti ako pohana, napadli na neho, aby 
takto znemožnili úspech jeho práce. Vtedy Augustín sadol 
za stôl a napísal svoje Vyznania. Znovu pohanskí histo
rici úpadok Rímskej ríše pripisovali kresťanom. V obrane 
kresťanov Augustín napísal svoj najväčší spis Boží štát.

Ako biskup staral sa o biednych, aby mali každodenný 
chlieb. Vystaval nemocnicu, domy pre bezdomkov. Jeho 
cirkevná pokladnica bola vždy prázdna. Hoci peniaze po
treboval, avšak neprijal peniaze od rodičov, ktorí vydedili 
svoje deti. Veriaci boli nespokojní, pretože Augustín ne- 
zväčšoval majetok Cirkvi.

— Ja velmi dobre viem, moji bratia, — povedal Augus
tín v najbližšej kázni. — že nie ste spokojní s tým, že 
nechcem prijať dary pre cirkev. Priznávam sa, že prijí
mam len dobré a zbožná dary. Kto vydedí svoje deti pre
to, aby majetok zdedila Cirkev, nech si hladá niekoho 
iného, ktorý by prijal jeho dar. Ja to neurobím . . .  Tak 
som odmietol prijať veľa darov, avšak veľa som aj prijal. 
Prijal som dedičstvo Juliánovo. Prečo? Lebo ten zomrel 
bez d e tí. . .

Veriaci poznali, že ich biskup je spravodlivý.
A on kázal. Veriaci ho radi počúvali, ako ho počúvajú 

z jeho kníh celé stáročia a tisícročia po ňom.
Posledné roky Augustínovho života boli veľmi ťažké. Ro. 

ku 428 zo Španielska pod vedením kráľa Henzericha pri
plávalo do Afriky 80 tisíc Vandalov., Títo ničili mestá, 
usadlosti, chrámy, úrodu na poli, zabíjali ľudí, zabíjali 
a mučili kňazstvo. Bohatá severná Afrika sa menila v púšť. 
Zničili veľa miest, obkľúčili a dobýjali aj Hippu. Augustín 
nenechal veriacich, hoci vedel, že Vandali zabíjajú bis
kupov a kňazstvo. Ošetroval ranených, žehnal umierajú
cich. obkľúčenému mestu dával príklad odvahy a dôvery 
v Boha.

V treťom mesiaci obkľúčenia Augustín ochorel. Bol ko
niec augusta, boli veľké horúčavy. Pravdepodobne utečen
ci priniesli do Hippo akúsi nákazlivú chorobu, ktorá sa 
šírila a Augustín, ošetrujúc chorých, ochorel i sám. Ležal 
chorý a k nemu prinášali chorých, aby ich modlitbou vy
liečil. Jedno vyzdravenie vyvolalo rozruch v celom meste. 
Akýsi človek priniesol k Augustínovi iného chorého, aby 
ho modlitbou vyliečil.

— Môj synu, — riekol Augustín, — vidíš, čo je so mnou. 
Keby som mal nejakú silu nad chorobami, vyliečil by som 
najprv samého seba.

Avšak ten človek neodchádzal. Hovorí, že mal sen, v kto
rom mu akýsi tajomný hlas povedal: „Vyhľadaj Augustína. 
Nech položí ruku na tvojho chorého a vyzdravie!“ A tak sa 
v skutočnosti stalo. Sú dva zázraky, ktoré Augustín 
urobil vo svojom živote.

28. augusta Augustín umieral. Šepkal žalmy pokánia. 
A keď prišla smrť, zvolal:

— Milosrdného Boha máme!
Usnul. Bol 28. august roku 430. Augustín mal 76 rokov.
Onedlho potom Vandali obsadili mesto, avšak hrobu Au

gustína sa nedotkli. Mesto bolo zruinované. Stopy mesta 
Hippo a jeho chrámov úplne zanikli alebo boli pochované 
v ruinách mesta. Toto mesto už nikdy nebolo obnovené.

Ostatky biskupa Augustína neskôr preniesli do Sardínie 
a potom do Pávie. Pamiatku svätého Augustína, biskupa 
v Hippo, Učiteľa Cirkvi, Cirkev oslavuje 28. augusta.

Sväté písmo Starého zákona
Z KNIHY RÚT

Kniha Rút opisuje rodinnú udalosť. Ukazuje ffachetnú  
lásku k rodine. Príkladom rodinných čností je cudzinka 
Rút, ktorá sa horlivo oddáva do služieb svojej ovdovenej 
svokry. Prináša veľké obety. Rodinné čnosti Boh odmeňuje. 
Knihu Rút čítavali ľudu na židovské ietné sviatky, ktoré 
slávili pri konci žatvy.

V čase, keď úradovali sudcovia, nastal v kraji
ne hlad. Istý človek sa z júdskeho Betlehema vy
sťahoval, aby ako cudzinec žil na rovinách Moab- 
ska so svojou manželkou a dvoma synmi.1 Muž 
sa volal Elimelech, jeho manželka Noemi a jeho 
dvaja synovia zase Machlon a Kiljon. Boli to Ef- 
ra te jc i2 z judského Betlehema, ktorí sá presťa
hovali na roviny Moabska, aby sa tam osadili. Ale 
Noemin manžel Elimelech zomrel a tak zostala 
samotná so svojimi synmi. Ti sa oženili s moab- 
skými ženamii. Jedna nevesta sa volala Orfa a dru
ha Rút. Tak tam bývali asi desať rokov. Ale a j títo 
dvaja, Machlon a Kiljon je j odumreli, takže po 
smrti svojich dvoch synov a po smrti manžela 
zostala táto žena samotná [v cudzej krajine).

Vydala sa teda na cestu spolu s nevestami, aby 
opustila moabské roviny. Dopočula sa totiž na 
moabskej rovine, že Pán milostivo navštívil svoj 
ľud a poskytol mu chleba. A tak zanechala mies
to, kde dosial bývala a (šli) s ňou aj je j dve ne
vesty. Keď došli na cestu, ktorá viedla späť do 
judskej krajiny, Noemi! povedala svojim dvom 
nevestám: „Choďte, vráťte sa každá do domu svo
je j matky! Nech vám Pán preukáže svoju lásku, 
akú ste prejavili (mojim) mŕtvym a mne! Daj 
vám Pán, aby ste našli spočinutie každá v dome 
svojho m anžela!“3 Nato ich pobozkala. Ale tie sa 
pustili do hlasiltého plaču a hovorili je j: „S tebou 
sa vrátime k tvojmu národu!“ Noemi im odpove
dala: „Vráťte sa, dcéry m oje!“

Tu sa znovu dali hlasité plakať. Pritom Orfa 
pobozkala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa 
je j pridŕžala. Povedala je j (Noemi): „Hla, tvoja 
švagriná sa vrátila k svojmu národu a k svojim 
bohom? Chod aj ty za svojou švagrinou!“ Avšak 
Rút odpovedala: „Nenaliehaj na mňa, aby som ťa 
opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde ty pôj
deš, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa i ja: 
tvoj národ stane sa i mojím národom a tvoj Boh 
bude i mojím Bohom. Kde ty zomrieš, tam zo
mriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi 
Pán tak urobí a nech mj a j tak pridá, že .len smrť 
privedie rozlúčenie medzi mnou a tebou“. Keď 
(Noemi) videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, 
prestala ju nahovárať a odporúčať je j návrat 
k svojim.

Tak išli obidve spolu, až došli do Betlehema. 
Ako vošli do Betlehema, celé mesto sa vzrušilo 
pre nich a (ženy) si medzi sebou hovorili: „Či je 
to nie Noemi?“ Ale ona im odpovedala: „Neho
vorte mi už Noemi,4 ale volajte ma menom Mara/ 
lebo veľkú trpkosť mi1 dal skúsiť Všemohúci!“

Tak sa navrátila Noemi a je j moabská nevesta 
Rút, ktorá prišla spolu s ňou z roviny moabskej. 
Do Betlehema došli na počiatku žatvy jačmeňa.

Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuz
ného, ktorý bol veľmi zámožným mužom z rodu 
Elímelechovho a volal sa Bóz. Moabka Rút pove



dala k Noemi: „Dovoľ ml odísť na pole a zbierať 
tam klasy po tých (žencoch), u ktorých nájdem 
milosť!“ Ona je j odpovedala: „Choď, dcéra m oja!“5

Odišla a teda prišla na pole zbierať (klasy) po 
žencoch. Náhoda to priviedla so sebou, že zbie
rala na poli Bózovom, ktorý bol z príbuzenstva 
Elimelechovho.

Keď povstala, aby zbierala klásky, Bózfi rozká
zal svojim sluhom a vravel: „Nech si zbiera klás
ky aj medzi snopami a vy na ňu nebuďte za to 
mrzutí! Ba dokonca (náročky) vyťahuje (klasy) 
zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby z toho 
zbierala klasy, a za to ju nehrešte!“

Tak zbierala klásky do večera a keď si to, čo 
nazbierala, naložila, vošla do mesta. (Klasy) vy
mlátila (polenom) a mala z toho asi efu1’ jačm e
ňa. Keď je j svokra videla, kolko nazbierala a keď 
k tomu vyňala a podala zvyšok (pokrmu), ktorým 
sa nasýtila, vravela je j svokra: „Kdeže si zbiera
la klasy? A kdeže si bola v práci? Nech je po
žehnaný človek, ktorý sa staral o teba !“ Vtedy 
oznámila svojej svokre u koho pracovala a pove
dala: „Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, 
je Bóz.“ Noemi povedala svojej neveste: „Dobre 
je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služob
nicami a niík ťa nebude hrešiť na poli niekoho 
iného“. Tak sa držala pri zbieraní klasov služob
níc Béžových až do ukončenia žatvy jačmeňa 
a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre.' 
(Rút 1 (1—22), 2 (1—23).

1. Často sa stalo, ak nastalo sucho a s ním aj hlad, že 
ľudia z Judska odchádzali na roboty za chlebom až za 
Mŕtve more do Moabska, aby si tam zarobili obilie.

2. Efratejci — zn. Betlehemčania. Betlehem v dávnejšej 
dobe mal meno Efrata.

3. Noemi praje svojim nevestám plné požehnanie od Bo
ha, ktoré by sa prejavilo v tom, žeby sa jej ovdovené ne
vesty znovu mohli vydať. Ale posiela ich od seba najmä 
preto, lebo boli Moabčanky, cudzinky, a ako také nemali 
výhľadu, že by sa boli mohli v Betleheme vydať, pretože 
Izraelitom manželstvo s cudzinkami nebolo dovolené.

4. Noemi znamená „Moje potešenie“. Mara znamená „Pl
ná bolestí“.

5. Podľa zákona Mojžišovho chudobní mali právo zbierať 
na poliach zanechané klasy. I pritom prosí skromná Rút 
žencov a tak aj samého majitela pozemku, o dovolenie, aby 
smela na jeho roli zbierať klasy.

6. Bóz zn. „Silný“. Eía obsahovala asi 36 litrov obilia. 
Toto množstvo ukazuje na usilovnosť mladej ženy, ktorá 
pri horúčave a páľave slnka vedela za deň nazbierať toľké 
množstvo obilia.

7. Bóz neskoršie si vzal Rút za manželku. Takto Rút za 
svoju čestnosť bola Bohom odmenená tým, že sa stala pra
matkou kráľa Dávida, jej syn od Báza, Obed sa stal otcom  
Izaiho, otca Dávidovho. A Dávid je praotcom Mesiášovým 
v takej miere, že budúceho Mesiáša označovali názvom Syn 
Dávidov. Evanjelium Matúša uvádza čiastku rodostromu  
Ježiša Krista podľa knihy Rút.

Z KNIHY NEHEMIÄŠ

Kniha Nehemiáš opisuje návrat Židov z babylonského za
jatia, ked sa znova budoval jeruzalemský chrám a keď Ne
hemiáš oboznamoval národ so zákonom Božím. Na sviatok  
stánkov bolo predpísané predčítavať Izraelitom Zákon. Ne
hemiáš čítal Zákon po odsekoch a leviti prečítané state 
vykladali ľudu. Ľud vstal z úcty k Zákonu a postojačky 
počúval Božie slovo.

A keď knihu otváral, vstal všetok ľud
A ked nastal siedmy mesiac — Izraeliti bývali 

už vo svojich mestách — všetok ľud ako jeden 
muž sa zišiel proti Vodnej bráne. Rozkázali Ezdrá- 
šovi, znalcovi Písma, priniesť knihu Mojžišovho

Zákona, ktorý bol Pán ustanovil pre Izraelitov. 
Priniesol teda kňaz Ezdráš Zákon pred zhromaž
denie mužov, žien a všetkých, ktorí vedeli chá
pať, čo sa počúvalo, prvého dňa v siedmom me
siaci. Čítali z neho na námestí proti Vodnej brá
ne od samého rána do poludnia pred mužmi a že
nami a všetkými, čo boli schopní chápať. Ezdráš, 
zákonník, stál na drevenej vyvýšenine, čo na ten
to cieľ boli spravili.

I Ezdráš otvoril knihu pred očami; všetkých 
ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud, a ked ju otvá
ral, vstal všetok ľud.1 A Ezdráš dobrorečil Pá
novi, Bohu veľkému, a odpovedal ľud rad-radom: 
„Amen, am en!“, pričom pozdvihoval ruky. Potom 
sa zas sklonili a klaňali sa Pánu tvárou k zemi.

Čítali však z knilhy, zo Zákona Božiehtí, stať za 
staťou a vykladali zmysel, takže rozumeli tomu, 
čo sa prečítalo. Vtedy Nehemiáš a Ezdráš, kňaz 
a zákonník, a leviti, čo vyučovali ľud, riekli ce
lej vospolnosti: „Tento deň je zasvätený Pánu, Bo
hu vášmu. Nežiaľte a neplačte!“ Plakal totiž vše
tok ľud,2 keď počul slová Zákona. Povedal ;'m po
tom: „A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je va
ša s ila !“

Na druhý deň sa však zasa zhromaždili náčel
níci rodov zo všetkého ľudu, kňazi a leviti, k zá
konníkovi Ezdrášovi dať sa o tom poučiť, čo ob
sahuje Zákon. Nuž sa predčítavalo deň čo deň 
z knihy Zákona Božiieho, od prvého dňa do po
sledného. Slávili ten sviatok za sedem dní. Na 
ôsmy deň potom bolo podľa obyčaje slávnostné 
zhromaždenie.

Tohto dňa sa Izraeliti zhromaždili, postili sa, 
obliekli; sa do vrecovín a posypali sa prachom. 
Postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprá
vosti svojich otcov. Potom povstali priamo na 
mieste, kde stáli, čítavali z knihy Zákona Pána, 
Boha svojho, za štvrť dňa, a za štvrť vyznávali sa 
a klaňali sa Pánu, Bohu svojmu. Odriekali túto 
modlitbu:

„Vstaňte, dobrorečte Pánu, Bohu svojmu, od 
vekov až naveky!

A nech sa zvelebuje slávne meno tvoje, vyvý
šené nado všetko zvelebovania a chválu!

Ty si, Pane, ty si jediný! Ty sr učinil nebesá 
a nebo nebies so všetkým ich vojskom, zem a všet
ko, čo je na nej, moria so všetkým, čo je v nich. 
Tomu všetkému ty dávaš život.“

Zaklínali sa a prisahali,
že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vy

daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho;
že budú starostlivo dbať a plniť všetky priká

zania Pána, Boha. nášho, ustanovenia jeho a pred
pisy jeho.:! (Neh. 8: 1—10, 13, 18; 9 :1—7; 10:30— 
34).

1. Ľud vstal z úcty k Zákonu a postojačky počúval slovo 
Božie.

2. tu  d plakal, lebo po 70 rokoch babylonského zajatia 
poprvýkrát znovu počul čítanie Zákona Božieho. Plakal tiež 
preto, lebo z prečítaného Zákona mu vysvitlo, ako často 
proti nemu zhrešil, ako často hriechmi privolával na seba 
Boží trest.

3. V tento deň sa Izraeliti vyplakali, kajali sa z previne
ní pokolení minulých i z hriechov vlastných. Napokon sa 
zmluvou s Bohom zaviazali zachovávať Zákon, ktorý v mi
nulosti často prestúpili.



Z knihy Tobiášovej
Meno Tobiáš znamená: Dobrý je Boh. Tobiášova kniha 

rozpráva o utrpení starého Tobiáša, ktorý oslepol, obracia 
sa modlitbou k Bohu a prosí o pomoc. Boh vyslyší mod
litbu, posiela svojho anjela Rafaela a Tobiáš nájde oslo
bodenie od svojej slepoty. Kniha dáva vzácne mravné po
učenie. Tobiáš neopustil bohumilý život, nedopustil sa ni
jakého nerozumného činu. Svojho syna, ktorého nazval svo
jím menom, vyučoval od mladosti báť sa Boha a strániť 
sa každého hriechu. Keď oslepol a vtedy vysmievali jeho 
vieru a jeho nádej, hovoril: „Nehovorte tak! Veď čakáme 
ten život, ktorý Boh raz dá takým, ktorí svoju oddanosť 
voči Nemu nezmenia“ (Tob. 1, 2).

Z ukradnutého nesmieme nič jesť, ani sa 
takého dotýkaf

Anna, Tobiášova manželka, chodievala denne 
do práce na priadky a z práce svojich rúk pri
nášala živobytie, aké mohla zarobiť. Tak sa sta
lo, že keď dostala malé kozliatko, priviedla ho do
mov. Keď je j muž začul jeho hlasité mekanie, po
vedal: „Varujte sa, aby nebolo ukradnuté! Vráťte 
ho jeho majiteľovi! Lebo z ukradnutého nesmie
me nič jesť, ani sa takého dotýkať“.1 (Tob. 
1, 2 ).
1 Tobiáš Je svedomitý. Dôveruje svo je j manželke. Tieto slová 

hovorí preto, že sa bojí, že by mohlo dôjsť do jeho domu 
niečo nepoctivo nadobudnutého. Jeho obava nie je  nedô
verou oproti vlastnej manželke, ale je  prejavom úzkostli

vosti, s akou chce zachovávať predpisy mravného zákona. 
Za Jeho spravodlivosť Boh ho odmenil vyzdravením a ma
jetkom.

flIllllllllllllIillllIlIIIIIIIIIIlIfllIlllllIlllllllIllllIIIIllIIflIlH IIIIIllIlllIltlilIlIllilIlllililtlIllllIlillllllIIt

AUGUSTÍN JENKOVSKÝ 
kňaz našej eparchie, člen Parížskej Akadémie vied, — 

k 150. výročiu narodenia a 60. výročiu smrti 
(18. 10. 1833—1923)

V októbri tohto roku uplynie 150 rokov od narodenia 
a tohto roku 60 rokov od smrti významného kňaza našej 
eparchie Augustína Jenkovského, vedca, mechanika a vy
nálezcu, člena Parížskej Akadémie vied.

Augustín jenkovský narodil sa 18. októbra 1833 v Safcu- 
rove (okres Vranov), kde jeho otec Ján bol správcom poľ. 
nohospodárstva. Gymnázium ukončil v Užhorode a Koši
ciach. Teológiu ukončil v Užhorode roku 1858. oženil sa 
a bol vysvätený za kňaza biskupom Vasilom Popovičom. 
Do roku 1859 bol kaplánom u svojho svokra Gebeja v Bo 
boviščiach, potom bol administrátorom farnosti Rakošino. 
Od roku 1860 bol vo farnosti Piriče a od roku 1875 bol 
farárom v Nir-Piliši. Tieto dve posledné farnosti sú v te
rajšej Hajdudorožskej eparchii, ktorá vtedy patrila k Mu

kačevskej eparchii. Od roku 1880 je už farárom  v Stebliv- 
ke (býv. Saldoboš) a súčasne dekanom chustského deka
nátu. V Steblivke bol do roku 1923, kedy zomrel a je tam  
pochovaný.

Augustín Jenkovský ako syn pofnohospodára videl ťažkú 
prácu poľnohospodárov a tiež zdedil po otcovi hospodár
ske schopnosti. V priebehu celého života sa stále zaoberal 
mechanikou. V rokoch 1867—73 skonštruoval žací stroj, 
ktorý žal a súčasne viazal snopy. Roku 1873 svoj vynález 
chcel patentovať, avšak pretože nemal finančné prostried
ky, nepodarilo sa mu vyhotoviť model. Hľadal pomoc. Ob
rátil sa na známych šľachticov, bohatých veľkostatkárov, 
na ministerstvo a úrady. Avšak všetky jeho žiadosti boli 
neúspešné. Snažil sa oboznámiť verejnosť so svojím vyná
lezom tiež v novinách. V tejto veci písal tiež vtedajšiemu 
významnému maďarskému spisovateľovi Jókaimu. Avšak 
finančné prostriedky na zhotovenie modelu nepodarilo sa 
mu zohnať. Vieme, že kňaz Prešovskej eparchie Michal Mol- 
čani dopisoval sa s významnými kultúrnymi pracovníkmi, 
ktorí z našej eparchie odišli do Ruska {neskoršie odišiel 
aj on) a tento kňaz napísal o vynáleze ruskému kniežaťu 
Šopovu. Ten ihneď povolal Jenkovského do Ruska, kde 
v Kostrome mal továreň na lode. Roku 1875 Jenkovský 
v priebehu troch mesiacov (jún — august) dozeral v to
várni pri zhotovovaní súčiastok pre svoj stroj, avšak táto 
továreň nebola prispôsobená na zhotovovanie potrebných 
súčiastok a preto ich nemohla vyhotoviť. Medzi tým ro 
dinné a kňazské povinnosti prinútili Jenkovského, aby sa 
vrátil domov. Po jeho návrate ním zhotovený stroj sa zja
vil v Amerike pod menom „Mek Kormik“.

16. februára 1896 Jenkovský dal patentovať v Berlíne 
konštrukciu lode, ktorá mala mať šesťkrát väčšiu rýchlosť 
ako vtedajšie lode skonštruované pred ním. Avšak aj tu, 
pre nedostatok finančných prostriedkov, plán uskutočniť 
nemohol. Model jeho lode sa nachádza v múzeu patentov 
v Berlíne. Podobne ako prvý model žacieho stroja, ktorý 
sme spomenuli, tak i tento bol realizovaný neskoršie Ame
ričanmi bez väčších zmien.

Roku 1890 Jenkovský vynašiel počítací stroj, na ktorom  
bolo možno robiť všetky matem atické úkony.

Jenkovský sa zaoberal aj strojmi lietadiel.
Roku 1906 začal patentovať automatickú pušku, avšak 

v tomto ho predbehol iný vynálezca.
Potom vymyslel taký rušeň, ktorý šiel obyčajnou ces

tou a kládol pred seba koľajnice.
Roku 1908 dal patentovať tkací stroj, ktorý v tých časoch  

mal uľahčiť prácu žien. Model jeho tkacieho stroja začali 
konštruovať v ružomberskej továrni. Vynález mal veľký vý
znam. Jenkovský tiež vyhotovil regulátor pre tkacie stroje, 
čo vyvolalo veľké uznanie. Mal v pláne skonštruovať cel
kom nový tkací stroj.

Bol tiež vynálezcom v oblasti včelárstva. Vyprojektoval 
viac rôznych systémov úľov a na včelárskej výstave v Bu
dapešti roku 1892 bol vyznamenaný diplomom.

Zaoberal sa tiež liečením, a to zvlášť liečením elektrinou, 
v čom predbehol lekársku vedu na niekoľko desaťročí.

Svojimi vynálezmi Jenkovský obrátil na seba pozornosť 
vedeckých pracovníkov-špecialistov. Parížska Akadémia 
vied uznajúc jeho veľké zásluhy v oblasti vynálezov roku 
1893 ho zvolila za svojho člena.

Augustín Jenkovský aj inak bol veľmi vzdelaným člove
kom. Ovládal viac rečí. Vedel rusky, maďarsky, slovensky, 
česky, nemecky a latinsky.

Bol tiež dobrým kňazom. Snažil sa pozdvihnúť blahobyt 
svojich veriacich, pomáhal im, staral sa o ich duševný, 
kultúrny a materiálny rast. Tak v Piričiach vybudoval nový 
chrám, v Nir-Pileši novú modernú školu. V Steblivke za
kúpil pre obec od štátu 464 jutár pastviska, potom les, aby 
veriaci mali drevo a tiež vytrhol z rúk Židov obecný dom, 
ktorý pre dlžoby bol v ich rukách.

Čo sa týka jeho osoby, bol to kňaz veľmi skromný, ne
obyčajne pracovitý, spravodlivý, pevného charakteru, ne
hľadal vyznamenania, ani si nerobil reklamu. Keď na jar 
roku 1908 mal 50. výročie svojho kňazstva a slúžil svoju 
zlatú Službu Božiu, zaslúžilého jubilanta prišlo navštíviť 
veľa významných osôb s gratuláciam i. Dostal tiež veľa te
legramov. z ktorých jeden citujeme: ,.Nech Ti dá Pán Boh
i naďalej dobré zdravie, aby kapitál tvojho umu a vzde
lania, charakteru a pracovitosti prinášal ešte viac plodov 
pre spoločné dobro a na česť a chválu Cirkvi.“



JOZEF M I Z l C K O  
(1847 — 1902 — S. 10. 1918) 
KANONIK NAŠEJ EPARCHIE 

K 65. VÝROČIU SMRTI

Do dejín našej prešovskej gr.-kat. eparchie sa zapísalo 
veľa významných osobností. Boli to ludia statoční, nebo
jácni, milujúci svoj ľud. vieru i obrad a boli schopní obe
tovať neúnavný práci celý svoj život, ba i zdravie. Mnohí 
sú nám známi a o niektorých sme mali možnosť sa dočítať 
na stránkach našich časopisov. Ale sú aj takí, ktorých me. 
ná po ich sm rti ostali pre ďalšie generácie neznáme. Jed
ným z takýchto významných kňazov prešovskej eparchie  
bol aj Jozef Mižičko.

Narodil sa 7. januára 1847 v malej podhorskej dedinke 
Ke.-eštvej (dnes Okružná) neďaleko Prešova. Vyrastal v 
chudobnej rolníckej rodine so svojimi tromi súrodencami 
ako všetky ostatné deti. Iba v škole učiteľ si všimol jeho 
mimoriadne nadanie. Odporúčal rodičom, aby dali malého 
syna Jožka na „štúdiá“. Rodičia poslúchli radu učiteľa a 
tak nasledovali roky učenia na vtedajšom Maďarskom 
gymnáziu v Prešove, úspešná maturita, po ktorej pokra
čoval v štúdiách na Bohosloveckej fakulte v Trnave a vo 
Viedni.

Za kňaza bol vysvätený 26. novembra 1873. Očinkoval 
vo farnostiach: 1873 — Torysky, 1874 — Kamienka, 1875
— Jakubany, 1876 — Porúbka pri Humennom, 1882 — So- 
boš, 1889 — Kereštvej, od roku 1897 — profesor dogmatiky 
a spirituál v Prešove, súčasne konz. radca, od roku 1902
— kanonik.

Počas týchto rokov neúprosná smrť vytrhla mu z rodin
ného kruhu milujúcu manželku a potom dvoje deti. Ostáva 
sám s jediným synom Eugenom. Tieto straty svojich naj
bližších sú pre neiho veľmi bolestivé a zapríčiňujú v jeho 
srdci veľký zármutok. Pomaly sa s~tým zmieruje, avšak 
o to obetavejšie sa venuje ďalšiemu prehlbovaniu svojich 
vedomostí a neúnavnej práci na cirkevnom poli. V roku 
1897 prichádza do Prešova natrvalo. Od roku 1916 zastáva 
úrad generálneho vikára pre prešovskú diecézu. Pôsobí aj 
na prešovskej teológii, kde prednáša dogmatiku a vycho
váva v seminári desiatky mladých bohoslovcov na svoje 
budúce povolanie. Pápež Benedikt XV. ocäňuje jeho záslu
hy a menuje Jozefa Mižičku pápežským prelátom.

Jozef Mižičko bol človek pevný vo svojich zásadách, 
prísny a spravodlivý, ale hlboko ľudský a z jeho očí vyža
rovala vždy dobrota a láskavosť. Začiatkom októbra 1918 
ochorie a zakrátko dňa 8. októbra ťažkej chorobe podľahol. 
Jeho telesné pozostatky boli uložené na prešovskom cinto
ríne za veľkej účasti cirkevných osobností, popredných 
štátnych predstaviteľov kraja a mesta a veriacich celého 
okolia. Nekrológ, ktorý bot vydaný vo vtedajších veľmi 
známych novinách Epcfrjesi Ujság pri príležitosti úmrtia 
tohto popredného cirkevného činiteľa okrem iného píše 
toto: „Občania celého mesta so starosťou a záujmom sle
dovali počas 5 dní správy o zdravotnom stave Jozefa Mi- 
žička. Správa o jeho smrti zarmútila nielen samotnú die
cézu, v ktorej bol 45 rokov kňazom a z toho 16 rokov 
členom kapituly, ale celé mesto a kraj, v ktorom bol vá
ženým občanom. Jozef Mižičko bol jeden z tých mála, kto
rý nemal nepriateľov a to pre jeho bezprostrednú povahu, 
šľachetné srdce a nesmiernu pracovitosť. Aj napriek svojdj 
vysokej hodnosti bol skromný a každého prijal s láskou a 
porozumením.“

Tohto roku uplynie 65 rokov od úmrtia tohto významné
ho človeka. Jeho meno tíško zaniklo vo víre ťažkých a ruš. 
ných rokov, politických a hospodárskych premien pri zro
dení našej Československej republiky, ktorej sa už nedožil. 
Ostala však jeho práca a láska. Práca — ktorú zanechal 
na cirkevnom poli a pre dobro prešovskej gr.-kat. eparchie 
a láska — k svojmu ľudu, ktorému ako kňaz slúžil a ne
smierne ho miloval.

Z. KRAJŇÄKOVA

— — r. 1848 — pred 135 rokmi — 
v Dolnej Krupej umrel ANTON 
KNAPP, bernolákovský spisovateľ a 
prekladateľ (nar. r. 1787).

19. októbra r. 1433 — pred 550 rok
mi — sa narodil prof. MARSILIO FI- 
C1NUS, taliansky lekár a filozoí, ob
ranca nesm rteľnosti duše (um. r. 
1499).

2!. októbra r. 1633 — pred 350 rok
mi — v Liptovskom Jáne sa narodil 
dr. MARTIN SZENTIVÁNYI, SJ. dekan 
a rektor Trnavskej univerzity, príro
dovedec, encyklopedista, riaditeľ uni
verzitnej knižnice a tlačiarne v T r
nave, odborný spisovateľ (um. r. 
1705).

— — r. 1B03 — pred 180 rokmi — 
v D echticiach sa narodil MARTIN 
BRANISLAV TAMAŠKOVlC. básnik.

šíriteľ slovenskej tlače, mecén Spol
ku sv. V ojtecha a M atice slovenskej 
(um. r. 1872).

21. októbra r. 1833 — pred 150 
rokmi — sa narodil AIFRÉD NOBEL, 
švédsky chemik, vynálezca dynamitu, 
zakladateľ nadácie Nobelových cien 
(um. r. 1896).

24. októbra r. 1668 — pred 315 
rokmi — sa narodil JAN PETR 
BRANDL, český barokový maliar, au. 
tor mnohých obrazov s náboženskou 
tematikou (um. r. 1735).

25. októbra r. 1838 — pred 145 
rokmi — v Paríži sa narodil GEOR- 
GES B1ZET, francúzsky hudobný skla. 
dateľ, jeden z najväčších predstavi
teľov francúzskej opery 19. storočia 
(Carmen, Lovci perál, Džamilé, Krás. 
ka z Perthu, Ivan IV.; (um. r. 1875).

26. októbra r. 1863 — pred 120 
rokmi — v Ženeve bol založený Me
dzinárodný Červený kríž.

27. októbra r. 1918 — pred 65 rok
mi — v Kláštore pod Znievom umrel 
MUDr. IMRICH MATE) KORAUS, pe
dagóg, skúmateľ cholery.

27. októbra r. 1958 — pred 25 rok
mi — bol zvolený za pápeža JÁN 
XXIII., vl. m. Angelo Giuseppe Ron- 
calli (um. r. 1963J.

— — r. 1968 — pred 15 rokmi — 
bol schválený ústavný zákon o čs. 
federácii.

30. októbra r. 1918 — pred 65 rok
mi — bola vyhlásená Martinská dek
larácia, ktorou sa Slováci vyslovili 
za spoločnú vlasť Cechov a Slovákov
— Československú republiku. (ž)
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