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OTCE NÄS, k t o r ý si n a n e b e s ia c h

Kristova tvár na maľbe v katakombách sv. Ponciána.

LITURGIKA — POZNAJ SVOJ OBRAD
Na záver našich rozjímaní o Službe Božej nám ostalo niekoľko
praktických otázok, na ktoré v krátkosti odpoviem e:
Druhy Služby Božej
V
našom obrade Služba Božia je l e n j e d n a a vždy sa slúži
rovnakým spôsobom v celosti. Avšak preto, že jej slúženie je nieke
dy odlišné, vytvorili sa u nás pojm y: malá Služba Božia, „študent
ská", veíká Služba Božia, biskupská Služba Božia, „soborná", to zn.
koncelebrovaná Služba Božia.
Keď sa liturgický text Služby Božej nespieva, ale sa len číta, také
to slúženie Služby Božej veriaci zvykli nazývať „m alou" Službou
Božou. Tento názov je nesprávny. Správny názov je tichá alebo
čítaná Služba Božia. (Tu poznamenávame, že východný obrad p ô
vodne nepoznal „čítanú" Službu Božiu, len spievanú. Zvyk „čítať"
Službu Božiu bol prevzatý z latinského obradu, a to len nedávno.)
Pri čítanej Službe Božej kňaz všetko číta nahlas, kantor tiež o d p o
vedá recitatívne a keď sú v chráme aj veriaci, títo tiež spoločne
časti recitujú alebo spievajú.
„Študentskou" Službou Božou veriaci nazvali čítanú Službu Božiu,
ktorá sa slúžila pre študentov (obyčajne v čase medzi utierňou a
spievanou Službou Božou), na ktorej študenti niektoré časti Služby
(Pokračovanie na 5. str.)

Kde je otec, tam je otčina. A náš
Otec je v nebi. Zem nie je našou do
movinou, tu nebývame trvalo. To je
iba most, po ktorom máme prejsť z
jedného brehu večnosti na druhý. To
je prechod z Božej stvoriteľskej ruky
do oblažujúcej otcovej dlane. Zadí
vajme sa dnes cez most svojho živo
ta na druhý breh, kde je nebo. Naša
otčina je tam, kde je náš Otec.
Nebo je, a je našou vlasťou. Nebo
sa nedá ani pochopiť, ani opísať. Ale
dá sa s B ínu milosťou dosiahnuť, a
to je najdôležitejšie. Apoštol Pavol
bol talentovaný rečník, ale keď sa
prebral z vytrženia nebeskej blaže
nosti, iba toľko mohol povedať: „Ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani
do srdca ľudského nevstúpilo to, čo
prichystal Boh tým, ktorí Ho milujú“ .
Čo je nebo? Videnie Boha z tváre do
tváre. Boh nám v nebi úplne posta
čí, tam budeme sa stále radovať, niet
tam smútku, bolesti, ani strachu, len
blažený a nekonečný život. Po smrti
prídeme ta, kam sme smerovali za
živa.
Už pred Kristovým príchodom ľu
dia verili, že je nebo a že je posmrt
ný život. Po Kristovom príchode jest
vovanie neba je základnou pravdou
kresťanskej náuky. Kristus viackrát
spomína nebo. Veď sám z neba na
zem prišiel, a to preto, aby nás vykú
pil a otvoril nám nebo a umožnil nám
vstup do neho, do nášho pravého do
mova. Boh je a musí byť aj miesto,
kde prebýva. Však aj v našej modlit
be sa hovorí: Otče náš, ktorý si na
nebesiach“ (Mt 13, 10}, „Radujte sa,
že vaše mená sú zapísané v nebe
siach“ (Lk 10, 20).
Mnohí ľudia svoj život na zemi žijú
ľahkomyseľne. Koľkí sa pohybujú nad
priepasťou, využívajú radosti a slas
ti tohto sveta, často v hriechoch za
búdajú, ba ani počuť nechcú o tom,
že raz bndú musieť odovzdať účty zo
svojho života. Nič dobrého neurobili
pre svoju nesmrteľnú dušu a pre
blížneho. A keď príde čas súdu a bu
dú položení na vážky spravodlivosti,
budú ľahkí. Nič nezavážia, lebo ako
prázdne klasy budú pred Pánom, nič
si nemôžu odniesť pre nebo, nežili
na zemi životom, aby si nebo zaslú
žili. Boh nás tu na zemi umiestnil,
aby sme si tu zaslúžili večnú odmenu.
Žijeme na zemi, ale nesmieme sa pri
lepiť k zemi. Zijme tu svedomito a
kresťansky a pamätajme na večnú
lásku. Milujme svoju zemskú vlasť,
(Pokračovanie na 5. str.)

& nádejami da ftaaéňa %eňa
D o nového roku 1984 vstupujem e v nádeji, že konečn e prinesie zmierenie medzinárodného napätia,
že ustanú horúčkovité pretek y v zbrojení, že ľu d stvo prestane mat strach z m ožnej tretej svetovej v ojny, tentoraz o to hrozivejšej, že by v nej prišli k slovu aj nukleárne zbrane.
A k hned úvodom hovorím e o nádeji, je to oprávnené, v e d na svete je dostatok mierumilovných
síl, ktoré sú schopné zahatat cestu strojcom n ovej krva vej kataklizmy. D ôkazom toho je lavínovité hnu
tie odporu voči rozm iestňovaniu nových rakiet stredného doletu v západnej Európe, ktorým si chce Zá
pad presadit svoju vojenskú prevahu.
Uplynulý rok dal jasne najavo strojcom prípadnej vojny, že by sa nestretli so súhlasom nikoho, ak
len nerátame tých n iekoľk o šialencov, ktorým nie je nič sväté a ktorí by nedbali, aby znova padali granáty
a bomby, aby horeli dediny a mestá, aby sa svet stal znova spáleniskom.
Máme ešte v živej pamäti júnové pražské S vetové zhromaždenie za mier a život, proti jadrovej v oj
ne, na ktorom sa zúčastnilo vyše tri tisíc delegátov z celého sveta. A títo všetci — bez rozdielu farby
pleti, rasy, svetonázoru, presvedčenia — vyjadrili svoje pevné rozhodnutie urobit všetko, aby nedošlo
k vojn ovej katastrofe, aby bol zachránený a upevnený mier.
Na tom to významnom podujatí sa zúčastnil a prehovoril vedúci delegácie ÚV N F ČSSR a vlády
ČSSR prezident republiky Gustáv Husák. Vyjadril radost, že m ôže v našej starobylej Prahe privítať účast
níkov takéhoto veľkolep éh o zhromaždenia. N áš ľud odpradávna s otvorenou náručou vítal každého, kto
k nám prichádzal ako priateľ. Otváral mu svoje srdce a zahŕňal ho štedrosťou a pohostinnostou. O to
vrelejšie víta naša vlasí poslov mieru a odhodlaných bojovn íkov proti vojne.
Prvý občan nášho štátu pripomenul, že výv oj medzinárodnej situácie v poslednom čase oprávnene
vyvoláva najvážnejšie znepokojenie. N ajreakčnej šie sily na Západe nastúpili na nebezpečnú cestu kon 
frontácie, ktorá už spôsobila ľudstvu to ľk o zla. Sme svedkami, ako sa doslova pred očami stráca mnoho
konkrétnych pozitívnych výsledkov politiky uvoľňovania medzinárodného napätia.
Zostrenie m edzinárodného napätia spôsobuje ťažké škody nielen v národnom hospodárstve, ale vo
všetkých oblastiach spoločenského života, vo vzťahoch medzi štátmi, národmi a ľuďmi.
To, čo by sa malo vynakladať na obohacovanie života ľudí, dáva sa na ochudobňovaníe a ohrozenie
samého bytia. Pokračuje výroba a zdokonaľovanie zbraní hromadného ničenia. A tak vyvstáva pred ľud
stvom nástojčivá otázka, či všetko to, čo človek vynašiel, skonštruoval a zdokonalil, použije sa na zlep
šenie jeho života, alebo proti nemu samému, na jeh o zničenie a zánik.
Vráťme sa v duchu, v týchto prvých dňoch roka, aj na pražské Staromestské námestie, ktoré bolo
v dňoch S vetovéh o zhromaždenia za mier a život, proti jadrovej vojne, dejiskom takmer štvrťm iliônovej
manifestácie. A j na nej odzneli výstražné slová, varujúce pred m ožnosťou n ovej svetovej katastrofy.
S vetové zhrom aždenie sa koná v mimoriadne vážnych časoch. Obloha medzinárodných vzťahov je
zatiahnutá ťažkým i mrakmi. D oslova v každej chvíli z nich m ôže uderiť blesk nepredstaviteľnej ničivej
vojny. N ahrom adené jadrové zbrane môžu m nohonásobne zničiť našu planétu. A zbrojenie neustáva. Špi
rála jadrového zbrojenia sa točí stále rýchlejšie a každú minútu to stojí ľudstvo milión dolárov.
Osobitne nás naplňuje úzkosťou zámer Západu do husto zaľudnenej Európy, už teraz neúnosne pre
sýtenej jadrovým i hlavicami, umiestniť n ové rakety. Okrem toho sa vynakladajú obrooské sumy na vývoj
a výrobu nových, ešte ničivejších strategických rakiet. Hromadia sa zbrane chemické i bakteriologické
a na bojisko sa má prem eniť i kozm ický priestor.
Zodpovednosť padá na tých, ktorí považujú vojnu za prostriedok riešenia sporov a bez hanby sa
hlásia k názoru, že sú vraj väčšie hodnoty ako je mier. K tomu, aby oklamali verejnosť, rozpracúvajú
doktríny o m ožnosti akejsi obm edzenej jadrovej vojny, o totálnej jadrovej vojne, či o dlhodobej jad
rovej vojne s m ožnosťou víťazstva. A tým ito doktrínami sa vo svojej politike aj riadia.
S neuveriteľným cynizmom vyratúvajú stratégovia Západu, k oľk o ľudí by zahynulo pri prvom jadro
vom údere: či vraj dvesto, a či päťsto miliónov. Z uvedeného vidno, že tým to ľudom chýba potrebné miera
zodpovednosti voči ľudstvu a človek pochybuje o tom, či myslia na osud svojich rodín, svojich detí a
vnukov? A lebo azda podliehajú ilúzii, že sa im podarí vybudovať akúsi novodobú N oem ovu archu, na
ktorej zachránia seba a svojich blížnych ?
Sme realisti a vieme, že jadrová vojna by postihla celý svet. Civilizácia by zanikla, nebolo by čím
zahnať hlad, uhasiť smäd, lekári by nemohli nikomu poskytnúť pom oc a obetiam tohto hrozného deja by
už nemal kto postaviť pamätníky. Živí by závideli mŕtvym.
Ale takto nem ožno hľadieť do budúcnosti. Č lovek, ľudstvo chce žiť, pracovať, radovať sa z plodov
svojej práce, žiť radostné detstvo a prežívať požehnanú starobu. K rozkvetu ľudského rodu preto vedie
len dorozumenie, hospodárska a kultúrna spolupráca, m ierové spolužitie štátov s rozličným spoločenským
zriadením. Treba vždy sporné otázky riešiť za rokovacím stolom ; pytoáraŕ bezatóm ové pásma, zmra
ziť jadrové a konvenčné zbrane, znižovať stav všetkých a predovšetkým jadrových zbraní a postupne d o
siahnuť úplné odzbrojenie. Štáty sa musia zaviazať k nepoužitiu jadrových zbraní, uzavrieť dohodu ô ne
použití sily a urobit všetko, aby bol človek na tejto planéte spokojný, bezpečný a šťastný.
Čo iné, čo krajšie si m ôžem e želat teraz, k eď sme na prahu nového roka, ktorý by mal konečne
priniesť rozuzlenie zložitej medzinárodnej situácie. Urobm e všetko — svojou statočnou prácou a svojím
nekompromisným postojom —- aby zvíťazil mier na.d silami vojny.
(om)
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úlohe mobilizovať a organizovať ľudí v prospech spravodli
vosti a m ieru__ “
Z tohto dôvodu si uvedomujeme, že to bol naozaj prozreVýznamné miesto v súčasnom zápase za zachovanie sve
teľnostný čin pápeža Pavla VI., keď sa rozhodol, že cirkev
tového mieru majú mierové organizácie, ktoré združujú
bude sláviť každoročne prvý január ako Svetový deň mieru.
ludí rozličného názoru a presvedčenia — ktorí sň však za
Pripomenul to aj v posolstve, ktoré je datované vo Vati
jedno v otázke mieru a vojny.
Okrem základných, ktoré koordinujú mierové akcie, ako
káne 3. decembra 1967: „Nerobíme to len zo zvyku, alebo
aby sme mali aktuálnu tému. Robíme to preto, lebo sme
je Svetová rada mieru alebo ako je v našich podmienkach
Československý mierový výbor, máme tu na mysli tie, kto
presvedčení, že sa to vyžaduje od úradu pastiera celej
cirkvi. Robíme to aj preto, lebo vidíme, že mier je veľmi
ré združujú kresťanov v socialistických krajinách do boja
ohrozený n pred očami máme vidinu katastrofálnych uda
za svetový mier.
Významné miesto medzi nimi má Kresťanská
mierová
lostí, ktoré by mali hrozné následky pre celé národy a
hádam, aj pre väčšinu ľudstva. Robíme to preto, lebo v
konferencia, ktorá si za roky svojho pôsobenia získala
medzinárodnú autoritu a ktorá pracuje v mnohých kraji
posledných rokoch dejín nášho storočia sa konečne jas
ne vidí, že mier je jedinou a pravou cestou ľudského po
nách sveta. Významné miesto zaberá i Berlínska konfe
kroku. Robíme to preto, lebo mier patrí k duchu kresťan
rencia európskych katolíkov, ktorá spolupracuje na poli
zachovania svetového mieru s Kresťanskou mierovou kon
ského náboženstva, pretože pre kresťana hlásať mier značí
ferenciou a inými mierovými združeniami.
hlásať Ježiša Krista.“
V
našich podmienkach vyvíja svoju požehnanú mierovú
K tejto vzácnej iniciatíve pristupuje aj tohtoročné heslo
činnosť Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in
hlavy cirkvi Jána Pavla II. k Svetovému dňu mieru 1984,
terris, ktoré je vo svojej činnosti pokračovateľom Miero
ktorého téma bola sformulovaná v hesle: Mier sa rodí z
nového srdca. Prinášame tu niekoľko myšlienok, ktoré sú
vého hnutia katolíckeho duchovenstva. Angažuje do práce
za mier a budovanie vlasti rímskokatolícke duchovenstvo.
základom tohto hesla na tento deň i na celý rok, do kto
Všetky tieto naše kresťanské mierové organizácie sa po
rého s pomocou Božou vstupujeme:
V
rozličných častiach sveta existujú vážne hrozby mie
dieľali na organizácii a priebehu vlaňajšieho Svetového
zhromaždenie Za mier a život, proti jadrovej vojne, keď zo
ru. Predsa však iniciatívy, ktoré podnikajú mnohé vlády,
svojich náboženských pozícií podporilo ušľachtilé snaže
inštitúcie a medzinárodné organizácie, mobilizácia tisícov
nia tohto veľkolepého a počtom účastníkov
ojedinelého
osôb, skupín a cirkví na obranu ohrozeného mieru napĺ
svetového mierového zhrmaždenia.
(of)
ňajú nádejou. Ale nutná je zodpovedná príprava sŕdc všet
kých ľudí, lebo tu nevystačí úsilie len niekoľkých. Nijaká
príčina nemôže zabrániť ľudstvu jej právo na mier, veľký
Boží dar. Každý človek musí súhlasiť s tým, aby sa vyslo
„MIER SA RODÍ Z NOVÉHO SRDCA“
vil, aby premohol vo vlastnom srdci bariéry, ktoré sťažujú
(K SVETOVÉMU DŇU MIERU 1. JANUÄRA 1984)
dosiahnutie mieru medzi národmi, ako aj vo vlastnom ná
V
nezabudnuteľnej jari roku 1945, ked sa každým dňom rode. Preto obrátenie — čiže naliehavá potreba nového
srdca v každom človekovi je principiálna cesta k dosiah
blížilo víťazstvo nad fašizmom, celé ľudstvo upieralo svoj
nutiu mieru.
zrak k myšlienke, aby sa už nikdy neopakovali osudné
Človek je tým, čím je jeho srdce. Všetko sa rodí v srdci
udalosti druhej svetovej vojny.
Ľudia túžili po trvalom
človeka. Nové srdce znamená aj nové myslenie, novú vôľu
mieri. Žiaľ, už od augustových dní 1945 stál svet pred roz
i nové rozhodnutie za mier a dobro ľudí. Služba mieru,
hodnutím: buď jadrové zbrane zakázať, zastaviť ich výrobu,
zrodená z nového srdca, bnde sa teda prejavovať konkrét
alebo nimi zahynúť. Atómové bomby zhodené na dve ja
nymi iniciatívami, ktoré majú za cieľ upevniť úctu k člo
ponské mesta Hirošimu a Nagasaki, varovali. Boli výstra
vekovi, zavedenie spravodlivosti a všeobecného dobra.
hou nielen pre Japonsko, ale pre celý svet.
Možno tu ešte dodať, že mier sŕdc a svedomia nie je mož
Od týchto udalostí uplynulo už 39 rokov, ale preteky v
né uskutočniť, dokiaľ každý z nás neurobí všetko, aby pre
zbrojení, ktoré USA vnútili ľudstvu, priviedli svet nebezpeč
všetkých ľudí bol zabezpečený život, hodný dietok Božích.
ne blízko k jadrovej vojne. Mimoriadne napätá situácia vo
Pre uskutočnenie tejto myšlienky modlime sa slovami Svä
svete, ohniská vojnových konfliktov a obrovské náklady,
tého Otca Jána Pavla II., ktoré vyjadril v modlitbe Svätého
venované na zbrojenie alarmujú a sú dostatočnou výstra
roku vykúpenia: „Daj, Pane, mier našim dňom, mier du
hou. Stačí jediný chybný krok a svet by bol nenávratne
šiam, mier rodinám, mier medzi národmi! Nech dúha mieru
vrhnutý do priepasti jadrovej vojny.
a zbratania prekryje oblúkom jasného svetla zem, po
Niet preto dňa, aby sa v masovokomunikačných prostried
svätenú životom a utrpením tvojho Syna“ .
koch nehovorilo a nepísalo o mieri. S veľkými nádejami
František Dancák
sme sledovali i Svetové zhromaždenie za mier a život, proti
jadrovej vojne, uskutočnené nedávno v Prahe, ktoré bolo
najväčšie a najreprezentatívnejšie fórum mierových síl v je
80. VÝROČIE NARODENIA O. KANONIKA JOZEFA H A Ľ K U
ho dejinách. Presvedčili sme sa, že boj za mier prekra
čuje hranice štátov, ktorých spája spoločná túžba po za
12.
júla m. r. o. kanonik Jozef Haľko oslávil 55. výročie
chovaní miern. Prišli tu zástupcovia tradičných mierových
svojho kňazstva a tohto mesiaca sa dožíva 80. roku svojho
hnutí, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne, ako aj z
života. O. kanonik Haľko je zaslúžilým kňazom našej eparnovovytvorených mierových hnutí a organizácií, predsta
chie. Jeho meno je spojené so založením a systematizáciou
vitelia rôznych politických strán, ľudia rozličných názorov,
gr.-kat. farnosti v Bratislave, systemizáciou miesta paroideológie, filozofického presvedčenia a náboženslva zo
cha a kaplána, reprezentáciou gr.-kat. cirkvi v hlavnom
všetkých kútov našej planéty. Hovorili o spoločných záuj
meste Slovenska.
moch v boji proti horúčkovitému zbrojeniu a hľadali spo
O.
kanonik Jozef Haľko sa narodil 24. januára 1904. Vy
ločnú cestu k odstráneniu hrozby vojny.
svätený bol 12. júla 1928 a bol menovaný na farnosť Vyšná
Na tomto svetovom zhromaždení sa zúčastnili aj nábo
Olšava. R. 1934 bol menovaný do Bratislavy, kde mu bola
ženskí a cirkevní činitelia tak ako nikdy predtým — vyše
zverená úloha zabezpečiť jestvovanie gr.-kat. farnosti v
260, ktorí v nemalej miere prispeli k úspechu tohto praž
Bratislave.
ského svetového zhromaždenia.
Do Bratislavy nastúpil 1. apríla 1934. Samozrejme, boli
I my, kresťania, si tu uvedomujeme, že povinnosťou kaž
rôzne ťažkosti, napr. ubytovanie farára, avšak za pomoci
dého je, aby sa zaradil do prvých radov tých miliónov, ktorí
a dobrej vôle rím.kat. kňazstva a všetkých reholí v Bra
bojujú za mier! Naše teologické zdôvodnenie mierových
tislave počiatočné ťažkosti boli dobre vyriešené. Trnavský
snáh vychádza z pojmu života ako daru od Pána Boha a
biskup Pavol Jantausch s veľkou ochotou vyhovel žiadosti
ním zverenej úlohy našej ľudskej zodpovednosti. „Nalie
prešovského biskupského úradu a povolil gréckokatolíkom
havosť súčasného nebezpečenstva núti nás všetkých, aby
používať kostol sv. Mikuláša (pod hradným múrom na Mi
sme preskúšali a prehodnocovali učenie i prax našich ná
kulášskej ulici'). Tak v uvedenom kostolíku pod ikonou sv.
boženstiev, a tak objavovali nie to, čo nás rozdeľuje, ale
Mikuláša zaznela gr.-kat. Služba Božia. Spieval skromný
skôr to, čo je ňám spoločné a čo musíme konať v záujme
zbor veriacich, avšak správa o gr.-kat. bohoslužbách v kos
zachovania posvätného daru života od zničenia ľudského
tolíku sv. Mikuláša sa rozšírila a úzke schodište vedúce
života,“ hovorí sa v Správe z priebehu rokovania záujmo
z Miikulášskej ulice na nádvorie kostola nestačilo pojať
vej skupiny náboženských kruhov tohto svetového zhro
zástupy veriacich, ktorí horlivo navštevovali svoje draho
maždenia. A ďalej pokračuje: „Zaväzujeme sa k naliehavej
cenné predkovské bohoslužby. Pri chráme bol utvorený
SPOLOČNÝMI SILAMI ZA MIER

SVÄTÝ MESIACA

cirkevný spevácky zbor pod vedením prof. Emílie Haľkovej,
manželky bratislavského farára. Cirkevný spevácky zbor
pripravoval tiež vianočné koledy a veľkonočné piesne a
vystupoval tiež na cyrilometodských oslavách a boho
službách na Devíne.
Do okruhu bratislavskej farnosti patrila západná časť a
tiež jedna časť stredného Slovenska. Partikulárna pasto
rácia vyžadovala udržiavať aj osobný kontakt s veriacimi
v najodľahlejších obciach a mestách západného a stredné
ho Slovenska. Bratislavská fara bola tiež strediskom vý
pomoci a riešenia rôznych problémov, nielen duchovného,
ale i sociálneho rázu. Zabezpečenie existencie študujúcej
mládeže, pracovné príležitosti pre robotníkov, ubytovania,
podpory a pod.
Treba tiež poukázať na to, že táto naša farnosť bola v
tom čase priekopníkom zoznamovania veriacich rímskoka
tolíckeho obradu s východným obradom. Za tým účelom
boli organizované púte na staroslávny Devin, kde bola tiež
gréckokatolícka Služba Božia. Bola tu pekná spolupráca.
Rím.-kat. farári v Bratislave na výročitý sviatok sv. Cyrila
a Metoda alebo iné významné sviatky, povolávali otca Jo
zefa Haľku a cirkevný chór, aby v ich chrámoch odbavovali starosloviensku Službu Božiu a týmto spôsobom prispie
vali k utužovaniu lásky a poznania východného obradu.
Bratislavská gr.-kat. farnosť bola systematizovaná Minis
terstvom kultúry v Bratislave dňa 6. 10. 1939. Otec Jozef
Haľko sa stal prvým parochom. Vtedy počet veriacich v
Bratislave bol 2400 a vo fíliách asi 4000.
Roky druhej svetovej vojny ťažko zaľahli na vlasť a
tak aj na bratislavskú farnosť a veriacich. Farár evakuoval,
strecha kostola sv. Mikuláša zhorela. Po vojne bol nám
daný do stáleho používania kostol sv. Kríža, ľudovo nazý
vaný kostol na Ondrejskom cintoríne na ul. 29. augusta.
Tento po generálnej oprave bol posvätený biskupom Vasilom Hopkom a je gréckokatolíckym kostolom v Bratislave.
Tu ešte treba poznamenať, že v Bratislave na rímskoka
tolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte študujú aj
naši bohoslovci, ktorí majú tzv. liturgický deň, kde sa
učia východný obrad, bohoslužby, spev, liturgiku. Prvým
lektorom na uvedené vyučovacie predmety bol miestny fa
rár o. Jozef Haľko.
To, čo sme v krátkosti uviedli, ukazuje na záslužnú prácu
prvého bratislavského gr.-kat. farára o. Jána Haľku, ktorý
túto farnosť spravoval do 26. 11. 1979. Za svoju prácu bol
menovaný konz. radcom, arcidekanom a tit. kanonikom.
Avšak jeho najväčším vyznamenaním je vďačnosť bývalých
bratislavských veriacich, v srdciach ktorých zanechal na
seba dobrú spomienku a lásku.
K jeho osemdesiatke mu prajeme, aby sa ešte veľa ro
kov v dobrom zdraví a pokoji tešil výsledkom svojej zá
služnej práce.
MINOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

BAŽIL VEĽKÝ
Neocézarejský advokát a učiteľ rétoriky Bažil ponáhľal sa
domov. Udychčaný prebehol cez dvor a vošiel do domu.
— Čo sa stalo, Emília? — spýtal sa ustarostenej manžel
ky.
— Náš syn umiera, — bolestne zašepkala Emília.
Advokát Bažil, mladý a pekný muž, chytil sa za stôl, le
bo sa mu zakrútila hlava, krútil sa s ním celý dom a celá
N eocézarea. . . Keď trošku postál, spamätal sa. Pristúpil ku
kolíske. Jeho syn, prvý syn Bažil, dodychával. Vzal dieťa
na ruky, pritúlil ho k sebe, akoby chcel zo seba preliať ži
vot do svojho dieťaťa. Tak postál, potom položil dieťa do
kolísky a sám pokľakol pred ikonou.
Uplynul deň. Emília hovorila k manželovi, volala ho jesť,
avšak advoikát neodpovedal. Stále len šepkal slová modlit
by za vyzdravenie svojho syna.
Už druhý deň, ako sa advokát Bažil modlí za svojho sy
na. A neprestal, dokiaľ vo svojej duši nepočul hlas:
„Chod, tvoj syn bude žiť!“
Bol rok 329, rok narodenia Bažila, syna advokáta v Neocézarei, jeho druhého dieťaťa a prvého syna.
Prešlo desať rokov.
Na dvore advokáta Bažila hrali sa deti. Najstaršia dcéra
advokáta, Makrina, ďalej synovia: Bažil, Naukracius, Gre
gor a ešťe tri dcéry. Všetky deti advokáta. Hrajúc sa na
dvore, denne očakávali príchod otca pri bráne, ktorý, keď
prišiel, pohladil im hlavičky a pobozkal ich. A keď poobe
de deti odprevádzali otecka k bráne, keď sa vracal do prá
ce, od brány utekali do záhrady pretekajúc sa, ktorý
z nich sadne babičke bližšie k nohám, ktorá sa tiež nazý
vala Makrina.
— Rozprávajte nám babička, ako to bolo dávno. . . —
prosili deti.
A babička, Makrina, začala roizprávať. Ako ona so svo
jím mužom, Gregorom, na rukách s malým Bazilom, otcom
detí, za vlády Galéria roku 304 trpeli vo vyhnanstve
v pontských pralesoch, za vieru v Ježiša Krista. Rozpráva
la i o rodičoch ich matky Emílie, ako cisár, pred ktorým
nechceli zaprieť Krista, vzal od nich majetky a ich deda
umučil.
— A otec váš i mama vaša, — rozprávala babička Ma
krina, — za cisára Galéria Maximiliána tiež boli poslaní
do vyhnanstva do pontskej púšte preto, lebo sa nechceli
zriecť Krista . . .
Obkolesili deti neraz i svoju mamu, Emíliu, počúvajúc
jej rozprávania o utrpeniach za vieru v Boha ich prade
dov i dedov. Najstarší syn Emílie, Bažil, rozpomínajúc na
to, v neskorších rokoch napísal;
„Z najväčšej dobroty a lásky Božej k nám a z lásky náš
ho Pána Ježiša Krista — od samého začiatku svojho živo
ta bol som rodičmi vychovávaný v kresťanskom duchu,
oni ma naučili poznať Sväté písmo, a tak viedli ma k pri
jatiu pravdy.“
Rodina advokáta Bažila už žila v Kapadóckej Cézarei.
Najstaršia dcéra Bažila Makrina mala dvanásť rokov a syn
Bažil mal desať rokov.
Jedného dňa, keď advokát prišiel z práce domov, našiel
manželku s deťmi v záhrade. Emília ihneď zbadala, že jej
manžel je smutný.
— Do pevnosti Macelum, ktorá je blízko Cézarey, priniesli
dve deti, Galia a Juliána. Julián má iba päť rokov, — po
vedal Bažil.
Tak Emília, ako i deti začali dávať otázky. Advokát sa
dol. Na jeho tvári sa zrkadlil smútok.
— Ľutujem tie siroty, — začal advokát Bažil. — Cisár
Konštantín zabil ich otca Konštantína, svojho strýka a tiež
ešte dvoch ďalších svojich strýkov, Dalmacia a Hanibala.
Ale Galius bol chorý, preto ho nezabil a päťročného Juliá
na nejaký biskup Marko skryl v kostole pod oltárom, a tak
ho zachránil od smrti.
Deti prosili, aby im otec to všetko podrobnejšie poroz
prával.
— Vynikajúci vojvodca Konštantín Chlór, — začal advo
kát, — oženil sa s dievčaťom Elenou, pochádzajúcou z pro
stého rodu a tá mu porodila syna Konštantína, neskôr
zvaného Veľkého. Keď sa neskôr stal cisárom oženil sa
znovu a vzal si za ženu Teodoru, dcéru imperátora Maxi( Pokračovanie na 15. str.)

(Pokračovanie z 1. str.)
Božej spievali (Sláva: Jednorodený, Svätý Bože, Iže Cheruvimy,
Svjat, Otče náš, Da ispolňatsja). Takto sa slúžila Služba Božia pre
študentov v o voľnom čase medzi inými bohoslužbami preto, aby
študenti v chráme nemuseli byť na spievanej'a tým aj dlhšej Službe
Božej a tým mali čas na štúdium.
„Veľkou" Službou Božou veriaci nazvali hlavnú Službu Božiu v
nedele a zasvätené sviatky. Táto Služba Božia sa rozlišuje od čítanej
len tým, že sa na nej všetky texty, kňazské a veriacich; spievajú, a
tiež sa používa kadidlo. Správny názov tejto Služby Božej je „sp ie
vaná" .
„Biskupská Služba Božia" textove je tiež tá istá ako spievaná (odbavuje sa zásadne so spevom), len sú v nej niektoré ceremoniálne
zvláštnosti. Obyčajne biskup sedí na biskupskom stolci medzi v e
riacimi a odchádza k oltáru až na Malý vchod.
Soborná — koncelebrovaná — Služba Božia je vtedy, keď Službu
Božiu slúžia naraz pri jednom oltári dvaja alebo viac kňazov. Pô
vodne Služba Božia v našom obrade a vôbec v Cirkvi sa od počiatku
©dbavovala len „soborn e“ . Avšak životné okolnosti v západnom
obrade zapríčinili uvedenie tichých liturgií odbavovaných jednotli
vými kňazmi pri „bočných" oltároch. Boli to rôzne dôvody: kňazstvo
malo rôzne úlohy a nemohli všetci čakať na určitú hodinu spoločnej
Služby Božej (vyslúženie nemocných, hodiny náboženstva v školách,
aby celé rodiny mohli ,sa zúčastniť na Službe Božej, napr. manžel na
jednej a manželka na druhej, takže vždy jeden z manželov bol pri
deťoch a pod.).
Teraz sa Cirkev vrátila k pôvodnej praxi sobornej Služby Božej
všade tam, kde je to len možné a účelné. Pri sobornej Službe Božej
všetci celebrujúci kňazi konajú obetný úkon, t. j. modlitbu pred pre
menením, slová premenenia až končiac vzývaním Svätého Ducha —
spoločne a nahlas.
Od čias II. vatikánskeho koncilu všade, kde je viac kňazov p o
spolu a nemusia slúžiť osobitne pre ľudí, majú odbavovať sobornú
Službu Božiu.
Východný obrad nepozná „slávnostné" alebo menej slávnostné
Služby Božie. Služba Božia východného obradu sa odbavuje vždy
jednako, v obyčajný deň, v nedele a sviatky, na odpuste a pod. Roz
diel je len v tom, že v jednotlivé dni a sviatky sú tzv. menlivé čas
ti Služby Božej iné (tropár, kondák. Apoštol, evanjelium a ešte nie
ktoré časti). Aj biskupská Služba Božia je toho istého zloženia s roz
dielom niekoľko slávnostnejších m om entov na tejto Službe Božej.
V ktorý čas dňa má byť slúžená Služba Božia?
Ježiš Kristus obetoval prvú Službu Božiu pri Poslednej v ečeri,.
večer. Taktiež apoštoli slúžili Službu Božiu večer, po dennej práci,
keď sa mohli na Službe zúčastniť prví kresťania. V rokoch prenasle
dovania Cirkvi Služba Božia bola slúžená v noci. N eskôr Služba
Božia bola preložená na ráno, a to hlavne v nedele, pretože nedeľa
sa stala dňom sviatočným.
Životné okolnosti teraz žiadajú, aby Služba Božia v našich far
nostiach bola podľa možnosti v takom čase, aby sa veriaci mohli
zúčastniť na Službe Božej. To zn., môže byť ráno alebo večer, ako
je to pre veriacich výhodnejšie. Miestny duchovný má pri tom brať
ohľad na miestne zvyky, na želanie veriacich a na ľahšiu možnosť
účasti na Službe Božej.
Poukazujeme na to, že Služba Božia sa má začínať v stanovený
čas vždy presne. Je veľmi nepekné, keď veriaci čakajú pred chrá
mom a kňaz bez závažných d ôv od ov mešká. Avšak presný počiatok
Služby Božej nesmú sťažovať ani veriaci. Tak napr. ďo krstu priná
šajú v presne stanovený čas (vopred dohodnutý s kňazom) a nie
vtedy, keď sa už má začať Služba Božia, — taktiež na spoveď pri
chádzajú skôr a nie keď sa už začína Služba Božia. V takomto prí
pade kňaz má povedať kajúcnikom: ospravedlňujem sa, musím za
čať Službu Božiu, a vás vyspovedám po Službe Božej a dám vám
sv. prijímanie.

(Dokončenie z 1. str,)
ale nikdy nezabúdajme, že máme byť
občanmi tej záhrobnej vlasti. Môže
me si obstarať a nadobúdať pozem
ské bohatstvá, ale aj vtedy nezabú
dajme na Kristove slová: „Robte si
mešce, čo sa nezodrú, nepominuteľ
ný poklad v nebi, kde sa zlodej ne
priblíži a kde ani moľ nezožiera. Le
bo kde je tvoj poklad, tam bude i
tvoje srdce“ (Lk 12, 33—34). A to
miesto je nebo. K Otcovi sa dostane
me loďou, ktorej kormidelníkom je
naša viera vo večný život. Keď viera
vo večný život nám svieti na cestu,
spokojne plávame k Bohu. Ak chce
me, aby sa loď nášho života plavila
do prístavu nebeskej vlasti, vtedy
kormidla svojej lodičky dávajme an
jelovi strážcovi. Ukážme životom, kam
spejeme a komu patríme.
Nebo je mzda pre tých, ktorí svoj
ho nebeského Otca milovali a verne
mu slúžili. Aby si získal pre seba ne
bo, dávaj pozor na jedno: na hriech.
Hriech je najväčšie zlo na svete, kto
rého sa musíme chrániť. Jedine hriech
vytvára ľudí z Kráľovstva Božieho, nič
iné. Vyplatí sa za nebo bojovať. Koľ
ko športovcov čo všetko podniká, aby
získali pominuteľný veniec, alebo ne
jakú medailu, ktoré veci tu musia
zanechať na tomto svete. A my by
sme nebojovali o veniec nepominu
teľný? O odmenu, ktorá nám zaslú
ži večné nebo? Hriechom teda nepre
dávajme večnú blaženosť. Premáhaj
me hriech, najmä ťažký, ale aj všed
né odstraňujme zo svojich duší, aby
sme raz na veky pociťovali sladkosť
večného života, večnej blaženosti u
svojho nebeského Otca vo veľkej ne
beskej rodine.
G. K.
SVETIELKA A TIENE DÁVNEJ
MINULOSTI
Ako plápolajúce ohne pastierov v
jesenných nociach na širočiznej rovi
ne, ďaleko — ďaleko na horizonte,
tak sa mihá pred duševnými očami
život našich predkov. Ja, človek toh
to storočia, dívam sa zo sveta neónov
a elektrických lámp hlboko do minu
losti osvetlenej mesiačikom, ktorý sa
zvedavo díva, čo sa deje za okien
kami tej—ktorej chalupy.
Na prípecku, pod otvoreným ko
mínom, kde sa na trojnožke v kotlí
ku varilo nejaké jedlo, horeli štiep
ky a pri tom svetle sa priadlo, páralo
perie alebo niečo iné sa robilo. Pri
tejto práci tiene prítomných vo zväč
šenom formáte pohybovali sa po ste
nách ako nejaké mátohy podľa toho, ako sa pohyboval plamienok na
prípecku.
Pri takom svetle a práci rodili sa
povesti, rozprávky, piesne, lebo v du
chu človeka bolo jasno a pri tom
svetle otváral sa rozprávkový svet
pre chudobného dedinčana. Obvykle
rozprával nejaký dedko či babka, v
duchu ktorých hrdinovia boli opradení peknými vlastnosťami a zlo do
stalo svoj trest, lebo tak súdila čis
tá a zdravá morálka jednoduchého
človeka.
Deti sa tešili takým večerom, veď
nemali ani rádio, ani televízor. Jed
no uprelo oči na ústa rozprávajúce
ho a netrpezlivo čakalo na vývin ce
lej povesti, či rozprávky. Druhé sa

dívalo do ohňa, ale si ho neuvedo
movalo, lebo v jeho fantázii prebie
hal dej ako vo filme. Tretie sa bavilo
s ohňom, prikladalo, ale pozorne po
čúvalo. Junák, pod dojmom nejakej
povesti ako hrdina cválal na svojom
koni po ďalekom kraji v ústrety ví
ťaznému boju a odmeny v podobe ne
jakej krásnej a šľachetnej hrdinky.
I tak pre všetkých, akoby sa chalupa
stratila, otvorila sa rozprávková kra
jina s princami a princeznami, kde
boli bohaté, šťastné, kde pánom bola
láska.
Keď prišla zima, deti z dediny schá
dzali sa do domčeka kantora, posa
dali si na pec, prípecok a lavice a
učili sa písať, čítať a niečo počítať.
Keď zavítala jar, „školský rok“ sa
skončil, lebo sa išlo na pole pracovať,
dobytok, či husi pásť.
Babka raz rozprávala ako to bolo,
keď po našom kraji vyškierajúca sa
pani smrtka v podobe cholery vyko
návala medzi ľuďmi svoje „žatevné“
práce. Niekde celé dediny vymreli.
V ich dedine málokto prežil túto ka
tastrofu. Práceschopný ostal len du
chovný otec a kantor. Mŕtvolu vyniesli
s plachtou na vozík medzi dosky a
koník ju vytiahol na cintorín, kde ju
pochovali. Pred nákazou sa tak chrá
nili, že ústa, obličaj a ruky natierali
cesnakom a tiež cesnak s chlebom
jedli. Zapíjali pálenkou a tak sa ochrá
nili od nákazy. Po lekárovi na dedine
nebolo ani chýru. Pre chudobu tých
čias neboli ustanovené žiadne sociál
ne zákony a nariadenia, aby mali
ľahší život. Keď žena stratila man
žela, chlebodarcu, a deti otca, čakal
na ňu veľmi ťažký život. Možno na
ústach takej opustenej vdovy zrodila
sa i táto pieseň:
Už žuravy odleteli, kde sja mnji
ľita dili?
Ľita moji molodeňky, minuli sja
pomalenky.—
Plačut moji čorňi oči, jako u deň
tak i v noči,
Plačut oni nemaľenko, bo ja žiju
bars bidneňko.—
Akoby vysvetľovala svoj horký osud,
v druhej piesni hovorí:
Už moj milyj u mohyli s Bohom
spočivajet,
holub jomu siveseňkyj holovu iskajet.—
Mladý človek našej doby, ktorý „ka
hanec“ a „prípecok“ nepozná iba e
filmu a z televízie a rozpravu o bie
de, vojnách a iných nešťastiach po
čúva ako román alebo rozprávku, ne
vie si predstaviť život starých čias.
Nevedia sa ani vžiť do takých život
ných pomerov a, vďaka Bohu, tak je
to dobré.
o. M. Magyar
OSIREL PRE ALKOHOL
Pekný letný podvečer. Slnečné lú
če prestali páliť, teraz príjemne hre
jú a pozlacujú kraj svojím pôvabom.
Pod košatým agátom sedí muž stred
ných rokov a hrá sa so susedovým
chlapčekom Jožkom. Je po operácii,
odpočíva a milo mu padne prítom
nosť malého Jožka, ktorý ho obvese
ľuje svojím džavotom. Jeho reči ešte
málo rozumie, ale zato sa dohovoria.
Chlapček si pomáha rúčkami a re
konvalescent Fero si domyslí, čo mu

Počet Služieb Božích v jeden deň
V prvokresťanských časoch Služba Božia sa slúžila len v nedeľu,
potom ešte v stredu a piatok a sv. Cyprián už hovorí o každoden
nom slúžení. Avšak v jeden deň sa slúžila len jedna Služba Božia,
neskoršie viac Služieb Božích. Ale toto bolo zneužívané z túžby po
štipendiách, preto Cirkev zakazuje za druhú a prípadne ďalšiu Služ
bu toho istého dňa prijať štipendium a si ho vziať pre seba.
Podľa terajšieho predpisu v našom obrade v jeden deň kňaz môže
slúžiť len jednu Službu Božiu. Pre nedostatok kňazov biskupský
úrad dáva jednotlivým kňazom povolenie slúžiť dve, tri a viac Slu
žieb Božích v nedele a zasvätené sviatky, ak sú na to dôv od y : vy
sluhuje viac chrámov v rôznych obciach, alebo veriaci sa nevmestia
v chráme, alebo aby všetci veriaci sa mohli zúčastniť na Službe Bo
žej (na výmenu, aby niekto ostal pri deťoch). Avšak v nedele a za
svätené sviatky kňaz prvú Službu Božiu je povinný slúžiť za veria
cich a ostatné povolené má slúžiť na úmysel eparchie, ba s p ov o
lením biskupa i na úmysel veriacich, avšak štipendium v celosti je
povinný poslať na ordinariát. — V obyčajné dni kňaz v zásade môže
slúžiť len jednu Službu Božiu. Avšak i tu môže biskup povoliť v jed
notlivých prípadoch slúžiť ešte jednu Službu Božiu, avšak štipendium
za túto Službu Božiu si kňaz v žiadnom prípade nesmie ponechať a
je povinný poslať ordinariátu.
Vo Veľký piatok v našom obrade sa Služba Božia neslúži. V ten
deň Cirkev chce mať pred očam i len krvavú obetu kríža, preto sa
Služba Božia neslúži. Avšak môže sa odbavovať Liturgia vopredposvätených darov (Preždeosvjaščennych Darov) a na tejto bohoslužbe
veriaci môžu prijímať. (Tu sv. prijímanie je zo Služby Božej z pre
došlého dňa).
Cirkevné predpisy o binácii sú z dôvodov, aby štipendiá nezvá
dzali slabých kňazov k zárobkovej činnosti Službami Božími. Kňaz,
ktorý si podrží štipendium za druhú, prípadne za ďalšie Služby Bo
žie bez súhlasu biskupského úradu, je povinný k náhrade.
Na aký úmysel sa môžu odbavovať Služby Božie? Za koho Služba
Božia môže byť obetovaná?
Vo všetky nedele roka a všetky zasvätené (dekretálne) sviatky
roka kňaz je povinný obetovať Službu Božiu za veriacich jeho far
nosti. (Týmto sa kňaz tiež čiastočne odvďačuje veriacim za to, že
mu poskytujú ubytovanie vo farskej budove.)
V ostatné dni roka kňaz slúži Služby Božie na rôzne dobré úmysly.
Tieto slová znamenajú to, že každý veriaci môže prosiť odslúženie
Služby Božej na každý dobrý úmysel svoj, či rodiny, či niekoho
iného. H ovorím — dobrý úmysel — a bolo by hriešne a neúčinné
dávať odbaviť Službu Božiu na zlý úmysel, napr. aby sa syn rozvie
dol so svojou manželkou a pod. Dávajúci na Službu Božiu nemusí
povedať svoj úmysel, len povie: „prosím odslúžiť Službu Božiu na
úmysel", to stačí, ale je dôležité pre veriacich vedieť, že ten úmysel
m ôže byť len dobrý. Samozrejme, že dávať na zlý úmysel je hriešne
a tiež Služba Božia by bola neúčinná, pretože Pán Boh nechce nič
hriešne.
Takéto dobré úmysly sú napr. za potreby Cirkvi, kňaza, farnosti,
jednotlivých veriacich alebo za pokoj Cirkvi, za pokoj vo svete,
za úrodu vo farnosti, jednotlivých veriacich, za každú dobrú pros
bu, za zdravie, uzdravenie, odpustenie trestov za hriechy, vzývanie
pom oci Svätého Ducha, za pokoj v rodine, za mladomanželov (pri
sobáši). Služba Božia vďaky (blahodarstvenná), za zomrelých, za
duše v očistci, výročné a pod. Je tiež Služba Božia na česť niekto
rého svätca na jeho slávu, či z vďaky za orodovanie a pomoc. (Avšak
tu treba vedieť, že Službu Božiu prinášame len J e d i n é m u B o 
hu, a to i vtedy, keď ju prinášame na česť svätca.)
Pri Službe Božej za zomrelých treba niekoľko slov povedať o
tzv. gregoriánskej Službe Božej — 30 Služieb Božích.
Je to tridsať Služieb Božích, ktoré sa slúžia za jedného alebo via
cerých zomrelých jedným kňazom v priebehu tridsiatich dní za se
bou nepretržite. Avšak nie je nutné, aby všetkých tridsať odbavil
jeden kňaz. M ôže časť odovzdať inému kňazovi.

Táto Služba Božia sa volá tzv. Gregoriánska na základe udalosti,
ktorú zapísal pápež sv. Gregor v 4. knihe svojich Dialógov, V kláš
tore sv. Andreja v Ríme, kde sv. Gregor bol opátom, predtým ako
sa stal pápežom, bol rehoľník Justus, ktorý smrteľne ochorel. Vtedy
sa zistilo, že porušil sľub chudoby tým, že skryl u seba tri zlaté
peniaze. Opát Gregor ho potrestal tým, že ho v chorobe okrem
brata tiež rehoľníka nesmel nikto navštíviť a tiež pochovali ho na
neposvätenom cintoríne, pri čom tie tri zlaté peniaze mu hodili do
hrobu. Až o mesiac po jeho smrti sv. Gregor dal príkaz, aby za
nebohého slúžili Služby Božie. A keď bola odslúžená tridsiata Služ
ba Božia, Justus sa zjavil svojmu bratovi K opiosovi a oznámil mu, že
už je z múk očistca vyslobodený. — To zn. v týchto Službách je
zvláštny príhovor sv. Gregora.
Avšak tu sa nesmieme dopustiť povery v nejaký zázrak. Služby
„gregoriánok" Cirkev ústami pápežov nazvala len „zbožným i a ro
zumnými” . Služba Božia tzv. gregoriánka m ôže byť slúžená len za
zomrelých. — Avšak ľubovoľný počet, to zn. aj tridsať Služieb Božich môže byť slúžené aj za živých, na každý dobrý úmysel, pri tom
i za sebou, avšak takéto Služby Božie nemajú názov gregoriánske.
Slúženie takýchto Služieb Božích v našom obrade je prevzaté zo
západného obradu. Východný obrad má tzv. štyridsaťústnu Službu
Božiu, a to na každý dobrý úmysel, za živých, jedného i viacerých,
za zomrelých jedného i viacerých.
S dávaním na Službu Božiu je spojená otázka platby. Túto platbu
nazýyame liturgickým štipendiom. Teda liturgické štipendium je pe
ňažný dar daný kňazovi, aby na určitý úmysel odslúžil Službu Bo
žiu. Prevzatím liturgického štipendia kňaz v o svedomí je povinný
odslúžiť žiadanú Službu Božiu, či Služby Božie na daný úmysel. Pe
niaz nie je cena Služby Božej, ale, ako to od najstaršej doby v Cirkvi
bolo, je to príspevok na hmotné zaopatrenie kňaza. Cena Služby
Božej je u Boha a pred Bohom. Peniazmi ju ani označiť ani zaplatiť
nemôžeme, pretože peniaz je meradlo ľudskej ceny. Napriek tomu
ľudia zvykli povedať: A koľko za Službu Božiu? A platia. A by bolo
jasné: oni neplatia za Službu Božiu, len tým dávajú príspevok na
hmotné zaopatrenie kňaza. A výška tohto príspevku závisí od situ
ácie a okolností, v ktorých kňaz žije. Teda Službu Božiu „kúpiť" pre
seba nemôže nikto. Ten, ktorý prosí, aby bola odslúžená Služba Bo
žia napr. za zomrelých, dáva kňazŕovi akýsi obnos, ktorý mu má p o
môcť na živobytie. A tento darovateľ týmto svojím skutkom prijíma
zvláštnu účasť v liturgickom žertvoprinášaní, následkom čoho môže
mať nádej na uskutočnenie tej zvláštnej milosti Božej, o ktorú prosí.
— Za tichú Službu Božiu sa dáva menej nie preto, že je kratšia,
„malá", ale preto, že zo štipendia sa tu dáva podiel len kostolníkovi,
a pri spieva’nej Službe Božej sa zo štipendia dáva podiel tiež kantonovi.
Kňaz, ktorý prevzal viac Služieb Božích a nemá možnosti ich od 
slúžiť/m á o tom upovedom iť dávajúcich, prípadne veriacich, že ich
posiela ordinariátu, aby tento ich rozdelil kňazstvu, aby boli včas
odslúžené. Pritom odosielajúci kňaz je povinný poslať ordinariátu
celé štipendium, tak ako ho dostal, nesmie pre seba nič podržať pod
hriechom a pod povinnosťou náhrady.
A zo stránky disciplinárnej kňaz, ktorý nedovolene binuje alebo
si podrží štipendiá za druhú, prípadne ďalšie Služby Božie, môže
byť ordinariátom suspendovaný.
Tu ešte chceme pripomenúť, že niekedy kňaz nestačí odkončiť
Služby Božie. Náš obrad, tu má aj iné bohoslužby, ktoré sa môžu
odbavovať na každý dobrý úmysel Cirkvi a tiež veriacich, a to za
živých či zomrelých, a k o : akafist, paraklis, molebeny, parastas, pa
nychída, ba aj utiereň i večiereň. Poviete, že Služba Božia je účinnej
šia. Bezpochyby. Avšak toto nechajme na Pána Boha. On näjlepšie
vie, kde, a v akej miere má pom ôcť.
Doba trvania Služby Božej
Celé slúženie Služby Božej má byť dôstojné, slová kňaza majú
byť jasné, zreteľné, dôstojné, aby nenastalo pohoršenie veriacich.
Avšak ani veriaci nemajú veľmi preťahovať spev.

chce povedať. Pridružila sa i Ferova
manželka Juika, Čochvíľa došla Jož
kova mamička, aby sa pozrela, kde
je a čo robí. Zbadal ich sused Paľo,
zašiel k nim na minútku pozrieť Fe
ra, spýtať sa ho, ako sa má. Družne
sa zhovárali, žartovali, všetci sa te
šili, že Ferov stav sa zreteľne zlepšu
je-

Naraz všetci zhíkli, každý umlkol,
obrátili zrak jedným smerom, ktorým
pomedzi nich prebehol veľký potkan
a ponáhľal sa rovno do diery na su
sedovom dome, kde zmizol. Teraz si
vydýchli od prekvapenia, zasmiali sa
a obrátili pozornosť k starej ošarpa
nej budove suseda Dura, ktorý v nej
býval sám ako palec. Bola to budo
va z hlinených nevypálených tehál,
ktoré sa na Zemplíne volajú „války“ .
Steny už dávno neopravené, nebielené, okná malé, staromódne, strecha
deravá.
— Tam majú potkany raj, — po
vedal posmešne Fero.
— Žerú mu periny,
— podotkla
Jožkova mamička Erika.
— Kto mu varí? — spýtal sa Paľo.
— Nikto, — znela odpoveď oboch
žien, čo tu stáli. Kúpi si nejakú kon
zervu, kus chleba, ak má za čo. Lebo
peniaze odnáša do krčmy. Pálenka
mu chutí lepšie ako jedlo.
— Však tak aj vyzerá, — pozna
menal jeden z prítomných
Všetci sa rozpamätali n» časy, keď
žila jeho žena Žofia. Bola verná man
želka a starostlivá nľitka. Mala s
Durom štyri deti, o ktoré sa starala
ako o oko v hlave. Usilovala sa, aby
z nich niečo bolo. Pracovala do úmo
ru, aby v dome mal každý, čo potre
boval. Ale manžel len pil a nedal
pokoj. Nestačilo mu, že haliera ne
dal na domácnosť. Manželka živila
svojou prácou celú rodinn i jeho. Za
vše bol nespokojný, nadával. Na všet
kom našiel chybu, i ked jej nebolo.
Nič mu nebolo dobré. Manželka mu
spočiatku dohovárala, prosila ho, usi
lovala sa ho všemožne priviesť na
správnu cestu. To všetko však vyzne
lo, akoby bola hádzala hrach na ste
nu. Nijaké jej dobre mienené slovo
sa uňho neujalo. Pil, zavše robil vresk,
krik. Žofia sa už vzdala nádeje, žeby
ho obrátila, ale pamätala na deti.
Mala dvoch synov a dve dcéry. Ve
dela, že manžel im reklamu
robiť
svojím životom nebude. Preto im zdô
razňovala, aby si sami získali dobré
meno statočným životom a poctivou
prácou. Túžbou matky bolo doviesť
svoje deti do rodinného života, pus
tiť ich na vlastné krídla. Chcela sa
tešiť z ich života. To jej nebolo dopriane. Skonala zlomená prácou a
starosťami. Jej dvaja synovia i dve
dcéry ju s bôľom vyprevádzali do
hrobu.
Ona zomrela, ale jej príklad žil v
jej deťoch. Snažili sa žiť podľa jej
slov. A neľutovali, výsledky sa dosta
vili. Zarobené peniaze si ukladali, v
obci sa tešili dobrej povesti. Zdalo
sa im, že matkina smrť zapôsobila i
na otca. Nejaký čas sa zdržal pijati
ky, vyhýbal sa krčme. Ale trvalo to
len krátko. Po čase sa vrátil k svojmu
spôsobu života. Pil a obťažoval svoje
deti. Deti vyrástli a blížil sa im čas
ženby a vydaja. Najstarší Miško a

Jurko odišli za pristašov. Vydala sa
i dcéra Terka do vzdialenej obce a
pri rodičoch svojho manžela našla
šťastný domov. Zostala už len naj
mladšia Irenka. I ona by bola naj
radšej odišla od otca, ale jej manžel
Oušan bol z viacerých detí. Mal zla
tú povahu a bol presvedčený, že on
so svojím svokrom vyjde. Ba že ho
odtiahne od pijatiky. A zaobchádzal
s ním čo najlepšie. Ďuro sa spočiatku
ujímal pred zaťom. Nechcel sa mu
ukázať v pravom svetle, zdržiaval sa.
Dušan to chcel využiť. Usiloval sa
vyjsť mu vo všetkom v ústrety. Aby
získal svokra na dobrú cestu, priho
voril sa k nemu:
— Miško už má nový dom. Terezka
a jurko budujú. Ale my ich všetkých
predbehneme. Postavíme modernejší
dom ako má Miško a budeme ho mať
hotový skôr ako Terezka a Jurko. Co
na to poviete?
— Ty si zlatý, ty sa mi páčiš, —
odpovedal nadšený Duro. Vysúkame
rukávy a ľudia budú ústa otvárať od
údivu. Naučím všetky jazyčnice, čo
si o mňa utierajú svoj špinavý jazyk
a tárajú: Pijan a pijani Oddnes pá
lenku neovoniam. Pri týchto slovách
sa zháčil a dodal: — Iba až budeme
budovať, nuž pohárik, dva, ale vždy
s mierou.
fiuro bol zapálený za Dušana, i za
nový dom. Lenže pijanské nadšenie
má krátke trvanie. Pálenka ho sko
ro vyhasí. Tak to bolo v Durovom
prípade. Zdržal sa len niekoľko dní.
Ani nevkročil na ulicu, na ktorej bo
la krčma. Bál sa, že podľahne. Robil
sa, akoby mn pálenka nechýbala. Ale
v duši bojoval. Poháriky ho tiahli.
Spočiatku odporoval. Držala ho pred
stava nového domu i dobrého mena,
ktoré si opäť získa u spoluobčanov.
Ale pomaly ho začala lákať chuť pá
lenky, zadymené ovzdušie krčmy, vra
va pijanov, chvála, ktorou ho zahr
ňovali, keď im platiL A tak začal po
voľovať. Raz sa nebadane vytratil a
tam mu kamaráti vyhnali z hlavy
všetky predstavy o novom dome i
triezvom živote.
— Ty mu veríš, — spýtal sa ho
prvý.
— Chce od teba vylákať peniaze,
— usmieval sa druhý.
— A či tebe tvoj dom nestačí —
ozval sa tretí — vyžeň ho, nech si
ide a buduje ten tvoj namyslenec,
ešte sa medzi nami neukázal.
— Taký niktoš, — poznamenal štvr
tý — a teba chce poučovať.
— Všetci máte pravdu, — zvolal
rozhorčený Ďuro — krčmárka dones
liter vodky! Doniesla. Ďuro vyplatil
a spoločníci od pohárika dávali mu
svoje rozumy. Ďuro načúval, pil, až
sa sťal a výsledkom pijanskej pora
dy bolo jeho vyhlásenie: — Votrelec
mi nedá pokoja, vyženiem ho.
— Bravó, volali jeho kamaráti, —
teraz sa nám páčiš.
Ďuro šiel domov chytajúc sa ohrád,
aby nespadol. Keď vošiel do dvora,
tackal sa, ale zato tým
zúrivejšie
zvolal:
— Ty votrelec akýsi! Z domu ťa
vyhodili, aby sa ťa zbavili. A ty bu
deš mne ťahať medový motúz o no
vom dome popod fúzy? Ja mám dom
-a ty sa prac, odkiaľ si prišiel!

Veľká dôstojnosť a význam Služby Božej ako nekrvavej obety
N ového zákona vyžaduje, aby sme si ju vysoko cenili, ctili, aby nám
bola drahá a aby sme ju mali radi. A toto dosiahneme vtedy, keď
ju budeme poznať, a to jej modlitby a obrady.
Z POUČENÍ SV. ANTONA VEĽKÉHO
„O všetkom nás učí sv. Písmo, ja vám môžem iba v niečom pora
diť zoi skúseností, ktoré som nadobudol v priebehu dlhých rokov.
Toto vám zvestujem ako synom.
Keď ste nastúpili cestu ku kresťanskej dokonalosti, nezanechávaj
te, ale vždy sa snažte rozm nožiť začaté. Toto nech vám bude prvé
a všeobecné pravidlo.
V
pozem skom živote keď niečo kupujeme, platíme označenú ce
nu. Ten, čo predáva, od kupca nedostane viac ako cenu toho, čo b o 
lo predané. A život večný kupujeme za malú cenu, pretože večnosť
nám sa predáva za krátky život. I keby sme prežili aj sto rok ov na
zemi, v budúcom veku budeme kraľovať večne, za malé pozemské
roky dostaneme kráľovstvo' všetkých vekov, nie zem zdedíme, ale
nebo. Preto, deti, nech vás nepremáhajú ťažkosti tohto života, pre
tože sú malé utrpenia týchto našich dní v porovnaní so slávou, ktorá
sa v nás zjaví.
Ešte vám poviem o márnosti dočasných bohatstiev a o úžitku
dobrých skutkov. Najviac sa máme zamyslieť nad tým, že keby si
niekto aj chcel ponechať svoje bohatstvo, zákonom smrti od nich
bude aj tak odtrhnutý. Prečo teda pre kráľovstvo dobrovoľne nene
cháme naše majetky, ktoré aj bez toho máme stratiť? Prečo nero
bíme dobré skutky? Kresťania nech sa nestarajú o to, čo nemôžu
zobrať so sebou. Celou silou to hľadajme, oo nás povznesie do ne
ba, a to: múdrosť, čistotu, pravdu, dobročinnosť, silnú vieru v Kris
ta, srdce, ktoré premáha zlobu. Keď toto budeme hľadať, vystavíme
si na zemi život bez smútku.
Judáš jedným svojím hriešnym skutkom stratil celú svoju pred
chádzajúcu námahu. Preto sme povinní bez prestania plniť Božie
prikázania a k tomu vždy Boh nám bude pomocníkom. Aby ste pre
mohli lenivosť, učím vás pamätať na smrť. Pripomínam vám apoš
tola, ktorý každého dňa umieral, preto aj my ľudia v našom živote
pamätajme na smrť, aby sme nezhrešili. Keď ráno vstaneme, nemaj
me nádej, že sa dožijeme večera a keď líhame spať, nečakajme prí
chod dňa, vždy pamätajme, že nevieme hodinu konca nášho života
a vedzme, že sme v rukách Božích. Vtedy nezhrešíme a ani nami neovládnu pozemské krátkotrvajúce želania. Tak sa ani nebudeme
hnevať jeden na druhého, ani nebudeme zbierať pozemské poklady,
pretože stálym pamätaním na smrť všetko toto v sebe premôžeme.
Chcem vám hovoriť o kráľovstve Božom. Neveriaci hľadajú múd
rosť za morom, v cudzích krajoch hľadajú učiteľov pominuteľných
náuk a my nemyme potrebu blúdiť po cudzích krajoch, ani plávať
cez more v hľadaní Nebeského kráľovstva. Pán náš Ježiš Kristus
povedal v evanjeliu: „K ráľovstvo Božie je vovnútri vás." Len je p o
trebná naša dobrá vôľa.
Veľkou zbraňou na zlého ducha je čestný život a nepoškvrnená
viera v Boha. Verte mi, mám skúsenosť, satan sa trasie pred čest
ným životom , pred modlitbami a pôstom, pokorou, skromnosťou,
tichosťou, láskou, ovládaním hnevu a najviac pred čistým srdcom
k láske Kristovej.
Hriešiť skutkami — to je znak nemohúcnosti. Pripúšťať si neveru
— to je príznak hrubej ľahkomyseľnosti a nerozvážnosti.
Satan nikoho nemôže zhodiť, takú m oc nemá. Ale človek sám
svojimi žiadostivosťami ruinuje seba a padá.
Ľudský rod je blažený, pretože má milosrdného a tak dobrotivého
Boha.
Bázeň Božia vytrhuje z duše všetky hriechy a každú zlomyseľ
nosť.
Svetlo, keď vnikne do tmavej izby, vyháňa z nej tmu a ju osve
cuje. Takisto bázeň Božia, keď vnikne do srdca človeka, rozháňa
jeho každé mračno, naplňuje ho všetkými dobrodeniami a múdros-

ťou. Pýcha a povyšovanie sa zhodili satana z neba, — pokora a la
hodnosť vznášajú človeka zo zeme do neba.
Bázeň Božia a pamiatka na smrť nech neprestajne budú pred na
šimi očami.
Tento náš krátky život žime tak, aby sme žili v Bohu, ktorý od
nás bude žiadať počet v deň súdu.
Pýchu srdca Boh, anjeli a jeho svätí nenávidia.
Meno Božie napíšte do svojich sŕdc. Nech vo vašom vnútri ne
prestajne znie hlas: „V y ste Cirkev Boha živého" (Kor. 6, 16).
Keď sa stane, že niekto padne, ten nech v kajúcnosti povstane,
nech ide k tomu, ktorý zostúpil na zem, aby zachránil jednu ovečku,
ktorá zblúdila.
Stráňme sa nenávisti a nezhody. Kto sa priatelí s nakazeným ne
návisťou a hašterivým, ten sa priatelí s divým zverom.
Vládni nad jazykom a nerozmnožuj slová, aby si nerozm nožoval
svoje hriechy.
Všetky hriechy sú pred Bohom ohyzdné, avšak najohyzdnejšia zo
všetkých je pýcha srdca.
Chráňte sa, drahí bratia od dvojtvárneho! Nijako s ním nenadvä
zujte priateľstvo.
Zlomyseľný človek najprv klame svoju dušu. Jeho zlomyseľnosť
sa obracia na jeho hlavu, ako to je napísané v žalmoch (2 7, 17).
Nenadväzuj priateľstvo s človekom zlomyseľným. Priateľstvo so
zlomyseľným — to je priateľstvo s diablom.
Vždy mysli a h ovor si: Na tom to svete nezostanem dlhšie, ako
dnes. Vtedy nebudeš hrešiť pred Bohom.
Neprestajne smúť nad svojim i hriechmi, ako by si mal v tvojom
dome mŕtveho.
Chráň sa, aby sa tvoje myšlienky neznečisťovali spomienkami na
dávne hriechy, aby isa v tebe neobnovil ich cit.
Nikdy neprisahaj, ani na to, čo je pochybné, ani na to, čo je prav
divé.
Miluj pok oru : zachráni ťa o d hriechov.
Nenapodobňuj farizeja, ktorý všetko robil, aby sa ukázal pred
ľuďmi. Svojimi skutkami, akékoľvek by boli, sa nevychvaľuj.
Keď uvidíš, že brat padol do hriechu, nepohoršuj sa, nepohŕdaj
ním a neodsudzuj ho,- ináč padneš do rúk svojich nepriateľov.
Zamiluj si prácu, a Boh ti skoro pošle pokoj.
Neobliekaj sa do šiat, ktoré by ťa robili slávychtívým.
Pamätaj, že tvoje hriechy už dosiahli tvoju plnosť, že tvoja mla
dosť už prešla. Nastal čas tvojho odchodu, čas, v ktorý musíš vydať
počet zo svojich skutkov. Aby si vedel, že tam nevykúpi brat brata,
nevyslobodí otec syna.
Nenechaj vôľu Božiu, aby si vykonal vôľu človeka.
Nenariekaj a nedovoľ si niekoho uraziť. N ezáviď tomu, kto má
úspech dosiahnutý cestou neprávd, ale považuj všetkých ľudí za
vyšších od seba a sám Boh bude s tebou.
Syn môj, neži s pyšnými, — ži s pokornými.
N ehovor v hneve.
Nenakláňaj ucho, aby si počúval zlo o blížnom. Buď priateľom
ľudí a dosiahneš život.
Ústa nech vždy hovoria pravdu.
Nikomu neodporučuj to, nikoho neuč tomu, čo si ty sám najprv
nevykonal skutkom.
Modlitba, vykonaná nepozom e a lenivo — to sú prázdne slová.
O
dobrom skutku, ktorý chceš vykonať, nehovor, — vykonaj ho
bez toho, aby si ho vopred rozhlasoval.
Vo všetkom buď pokorný: v tvojom zovňajšku, v tvojich šatách,
v sedení, v státí, v chôdzi, vo všetkom.
Pred každým svojím skutkom si pomysli na svoj odchod zo svoj
ho tela a nezabúdaj pamätať na večné odsúdenie. Keď takto budeš
konať, nikdy nezhrešíš.
Keď pocítiš hnev, ihneď ho odh oď ďaleko od seba, aby tvoja ra
dosť v Pánovi ostala neporušená do konca. N edovoľ, aby ťa hnev
ovládol.

Dušan videl, že je zle, ale predsa
sa pokúšal získať svokra. Riekol mu:
— Nechajte, otec, to len pálenka z
vás kričí. Vy ste dobrý.
— Čo, pálenka? — osopil sa na
neho svokor — a či za tvoje peniaze
som sa spil? Ja so svojimi peniazmi
robím, čo chcem. A tebe halier ne
dám. Ja mám dom a ty sa prataj od
tiaľ, ale hneď. Nedám sa ti vycicia
vať.
Vrešťal, búchal, nadával. Bola už
neskorá noc, keď usnul. Vtedy sa ulo
žili na odpočinok aj Dušan a Irenka.
No- Dušan nemohol zaspať. Videl pred
sebou neistú budúcnosť. Ak to pôjde
takto ďalej, nevydrží tu a bude si
musieť hľadať dakde byt i prácu. A
veru musel, lebo svokor neustával
piť. Bol už na dôchodku. Vysedával
v krčme a keď svoj dôchodok prepil,
pýtal na úver, chcel sa prikmotriť ku
svojim kamarátom, aby ho ponúkli
pohárikom. Domov sa vracal opitý a
zavše s krikom a nadávkami. Dušan
sa vzdal nádeje, žeby ešte svokra pri
viedol na dobrú cestu. Našiel si prá
cu i byt vo vzdialenom meste, kde
dostala zamestnanie aj Irenka. Ani po
pracovnom čase nezaháľal.
Vedel
opraviť elektriku, vodovod, ba i ma
ľovať. A tak zákazníkov mal stále
dosť. A keď sa mu narodilo tretie
dieťa, mal už vlastný krásny dom.
Zatiaľ Durov dom pustnul. Mal jed
nu mačku, ale aj tá ho opustila. Na
sťahovali sa k nemu myši a potkany,
ktoré mu prehlodali steny i zem v
izbe, lebo drevenej podlahy nemal.
Pohrýzli mu šaty, periny, obťažovali i
jeho samého, takže nemohol spať. Bol
viac hladný ako sýty. Raz docenganý
vracal sa z krčmy. Pri plote ho oslo
vila stará Borka:
— Ako žiješ, Dnro?
Duro mávol rukou, začal plakať a
rečie:
— Ja stará sirota, akože sa môžem
mať? Moje deti majú kaštiele a mňa
v mojej kolibe žerú potkany a myši.
Nik sa o mňa nestará.
Oprel sa o plot a nariekal.
Tak osirie každý, kto dáva pred- nosť pálenke pred ženou a deťmi.
Dr. Ján Bubán
MATRIKY NA SLOVENSKO
V
náklade Archívnej správy Minis
terstva vnútra SSR vyšla mimoriadne
vzácna kniha: Matriky na Slovensku
do zoštátnenia
matričnej agendy
(spracovala Jana Kalesná, 525 strán).
Cirkevné matriky boli v bývalom
Uhorsku až do r. 1894 úradnými kni
hami, slúžiacimi evidencii obyvateľ
stva. Od r. 1895 sa vedenie matrič
nej agendy poštátnilo, no staršie
matriky zostali aj naďalej podkladmi
pre vydávanie rodných, sobášnych aj
úmrtných dokladov. Zákon č. 268/1949
Zb. vyhlásil všetky cirkevné matri
ky vedené na Slovensku do roku 1895
za majetok štátu. Matriky sa cestou
národných výborov nakoniec sústre
dili v štátnych archívoch, ktoré sa
starajú o ich stav a spracovanie i o
vybavovanie všetkej matričnej agendy.
Kniha, o ktorej píšeme, zachytáva
terajší stav a uloženie matrík v Ar
chíve mesta Bratislavy a v štátnych

-oblastných archívoch v Banskej Bys
trici, Bratislave, Bytči, Košiciach, Le
voči, Nitre a Prešove. Usporiadanie
matrík v rámci knihy je veľmi pre
hľadné: sú usporiadané podľa abeced
ne zoradených sídel jednotlivých far
ských úradov. Ak v jednej obci boli
sídla farských úradov viacerých vie
rovyznaní, uvádzajú sa matriky v tom
to poradí: rímskokatolícke, gréckoka
tolícke, pravoslávne, evanjelické a.
v., evanjelické reformované a nako
niec židovské. Príručka, ako to jej
spracovateľka píše v úvode, použila
pre identifikáciu sídiel farských úra
dov i pre určenie ich obvodov ofi
ciálne schematizmy jednotlivých cir
kví. Obce vo farských obvodoch sa
uvádzajú takisto v abecednom po
radí.
Táto kniha je pozoruhodná nielen
vlastným prehľadom matrík, z kto
rých najstaršie sa začínajú už kon
com XVI- storočia, ale aj tým, že v
úvode informuje o vzniku, vývoji a
význame matrík vo všeobecnosti a
oboznamuje i s vývojom právnych no
riem, týkajúcich sa vedenia a ulože
nia matrík na území dnešného Slo
venska. Zároveň je aj dokladom sta
rostlivosti štátnych archívov o tieto
knihy, ktoré napriek tomu, že vekom
už stratili svoju funkciu praktického
používania, zastávajú naďalej veľmi
cenným zdrojom pre vedecké báda
nie .a nenahraditeľným pomocníkom
pre každého, kto sa zaujíma o svoju
rodnú obec alebo o svojich predkov.
Hodnotu knihy zvyšuje miestny re
gister na konci knihy, ktorý umož
ňuje každému pohotovo
vyhľadať
obec, ktorá ho zaujíma.
Mons. dr. JÄN ČlZlK
Knihu Matriky na Slovensku si mož
no kúpiť (alebo 'objednať) výlučne
na adrese: Archívna správa, Križkova ul. č. 7, Bratislava.

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
+ Zástupca Apoštolského stolca na
II. svetovom kongrese pre boj proti
rasizmu a rasovej diskriminácii v Že
neve Mons. Giuseppe Bertello označil
rasizmus za drámu, ktorá musí zne
pokojovať všetkých ľudí dobrej vôle
a ktorý — ako hroznú pliagu — mu
síme definitívne odstrániť.
♦ V Severnom írsku je 665 000 ka
tolíkov, čo je okrúhle 42 % obyvateľ
stva krajiny.
+ Na generálnej kapitule domiilikánov, ktorá zasadala v Ríme, zvolili
nového generálneho
predstaveného
tejto rehole. Stal sa ním 54-ročný Ir
o. Damián Alojz Byrne, doterajší pred
stavený írskej provincie dominikánov.
Generálna kapitula sa konala pri pá
pežskej univerzite „Angelicum“ a zú
častnilo sa na nej 134 predstavite
ľov rehole z 82 krajín sveta.
♦ Na zasadaní Caritas Internationalis v Ríme rozprávala Matka Tereza
o zvláštnom zážitku, ktorý mala ne
dávno v Kalkate. Navštívil ju mladý
pár, ktorý priniesol veľkú sumu pe
ňazí so žiadosťou, aby ich použila na
odstránenie hladu aspoň na niekoľko
dní. Je známe, že rehoľníčky Matky
Terezy deune varia pre 9 tisíc hlad-

Nenasycuj sa sladkosťami sveta: inak zomrieš nešťastnou smrťou.
Denne umieraj, aby si žil večne: pretože ten, kto sa bojí Boha,
bude žiť večne.
Stoj vždy ako v prítomnosti Božej, v spravodlivosti a pravde.
Nehnevaj sa na nikoho, — všetkým odpúšťaj.
O dhoď lož, — ona vyženie z teba bázeň Božiu.
Miluj pokoru; pokora prikryje všetky tvoje hriechy.
Hriechy, ktoré si dávno spáchal, vo svojej duši nespomínaj, aby
sa v tebe neobnovili. Buď pesvedčený, že ti boli odpustené od toho
,času, keď si sa odovzdal Bohu a pokániu. Y tom to nepochybuj.
Na počiatku každého dňa nalaď sa tak, akoby to bol posledný
deň tvojho života, vtedy sa zachrániš o d hriechov.
Odžeň od seba pýchu; svojho blížneho a všetkých fudí považuj
za lepších od seba.
Keď budeš stále a pozorne čítať Sväté písmo a plniť prikázania,
m ilosrdenstvo Božie bude nerozlučne s tebou.
Smrť pre toho, kto jej rozumie, — jej nesmrteľnosť, avšak pre
nevediacich, ktorí jej nerozumejú, je len samou smrťou. Avšak nie
tej smrti sa máme báť, ale zatratenia duše, čo je nepoznanie Boha.
T oto naozaj je pre dušu veľmi strašné.
Akýsi brat sa spýtal otca Antona, čo má robiť, aby dosiahol milo
srdenstvo u Boha. Svätý starec mu odpovedal: Čo ti poviem, toho
sa pozorne pridržiavaj: kdekoľvek by si bol, maj Boha pred svojimi
oča m i!"

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Ježiš Kristus
Najväčším dôkazom toho, že Ježiš Kristus je Boh, je Jeho vzkrie
senie. Údaje o vzkriesení Kristovom a jeho zjaveniach po vzkriese
ní máme od štyroch evanjelistov: Matúša, Marka, Lukáša a Jána
a od apoštola Pavla. N ajprv sa pozrieme, čo o Kristovom vzkriesení
píšu evanjelisti, potom uvedieme slová apoštola Pavla a nakoniec
sa zastavíme nad hodnovernosťou tých údajov. Tu uvádzame uda
losť o Kristovom vzkriesení a o jeho zjavení na základe evanjelií.
Zmŕtvýchstanie a zjavenia Ježišove na základe štyroch evanjelistov
Prázdny hrob — Vzkriesenie (Mt 28, 1— 4; Mk 16, 1— 4; Jn 20, 2)
Keď prešla sobota, na úsvite prvého dňa týždňa1 prišla Mária
pozrieť sa na hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo anjel
Pánov zostúpil z neba, pristúpil (k hrobu), odvalil kameň a sadol si
naň. Jeho výzor bol ako blesk a jeho rúcho jasné ako sneh. Stráž
covia sa ho naľakali, až sa triasli a ostali ako mŕtvi.
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňavky a vybrali sa, aby ho pomazali.
A prvý deň týždňa,1 včas ráno, keď už slnko vyšlo, išli ku hrobu.
11 hovorili si navzájom : „K to nám odvalí kameň od vchodu do hro
bu?" Ale keď pohliadli, uvideli, že kameň je odvalený; bol totiž veľ
mi veľký.
Bežala teda Mária Magdaléna k Šimonovi Petrovi a k tomu iné
mu učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorí im: „Vzali Pána
z hrobu a nevieme, kam ho uložili."
í . Prvý deň týždňa na pamiatku Ježišovho vzkriesenia pomenovali kresťania
(„deň Pána"/„dies dominica"), a na tento deň bola premiestená povinnosť svä
tiť sviatočný deň, ktorá sa predtým vzťahovala na sobotu.
Ženy chceli dokončiť náhlivé zabalzamovanie z piatočného večera.

„Vstal z mŕtvych!" (Mk 16, 5— 8).
(Iné ženy) vošli do hrobu i zazreli sedieť sprava mladíka, obleče
ného do bieleho rúcha, a naľakali sa. On im však povedal: „N eľa 
kajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý b o r ukrižovaný? Vstal,
niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili! Ale choďte, povedzte
jeho učeníkom, najmä Petrovi: „Predchádza vás do Galiley; tam ho
uvidíte, ako vám hovoril."
I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnil strach a úžas. A ni
komu nič nepovedali, lebo sa báli.

Peter a Ján utekajú k hrobu (Jn 20, 3— 10)
Peter a ten iný učeník sa teda pobrali k hrobu. Obaja spolu bežali,
ale ten iný učeník1 čoskoro predbehol Petra a prvý došiel k hrobu.
Nahol sa dnu a videl (tam) ležať plachty, ale nevošíel. Za ním prišiel
aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl (tam) ležať plachty,2 kým
šatka, ktorú mal (Ježiš) na hlave, nebola pri plachtách, ale osobitne
zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten iný učeník, ktorý prišiel
prvý k hrobu, a keď (to) videl, uveril. Ešte totiž nerozumeli Písmu,
že (Kristus) má vstať z mŕtvych.
Potom sa títo učeníci vrátili dom ov.

ných obyvateľov Kalkaty. Na otázku,
kde nabrali takí mladí ludia tolko
peňazí, sa priznali, že iba nedávno
mali svadbu a toto je ich veno, ktoré
dostali obaja na spoločná cestu ži
votom. Obaja sú katolíci a z vlastné
ho presvedčenia, ku ktorému ich ve
die viera, sa podujali urobiť skutok
lásky v duchn slov Písma, čo dobré
ho sme urobili našim núdznym bra
tom a sestrám, urobili sme samému
Pánovi.

1. Ten druhý učeník je sv. Ján evanjelista ktorý vo svojom Evanjeliu nikdy
sa nemenuje menom, ale vždy užíva nejaký slovný opis ako tento. Aj z tejto
udalosti vidieť, že Ján bol omnoho mladší ako sv. Peter.
2. Slovom „plachty" sú to označené kusy plátna, ktoré bývali užívané pri po
hreboch váženejších osôb (šatka bola ako ručník na hlavu). Plátené obaly leža
li na svojom mieste, ale mŕtvy už nebol v nich. Sv. Ján z toho usúdi, že telo
nemohlo byť odnesené preč.

4 15. septembra 1965 bol ohlásený
pápežský dokument — motu proprio
.jApostolica Sollicitudo“ — ktorým
bola oficiálne ustanovená Biskupská
synoda, stály orgán, skladajúci sa z
predstaviteľov episkopátov z celého
sveta.
Biskupská synoda podlieha pria
mo pápežovi. Nepodlieha
ani kúrii
rímskej, ani kardinálskemu kolégiu.
Synode predsedá sám pápež. Sú tri
formy synody: zasadanie (zhromaž
denie) obyčajné, zasadanie mimoriad
ne, zasadanie špeciálne. Doteraz sa
konalo päť zasadaní obyčajných, jed
no mimoriadne; ako jedno zasadanie
špeciálne treba uviesť synodu holand
skej cirkvi (1980).
Stálym orgánom Biskupskej syno
dy je Generálny sekretariát s gene
rálnym tajomníkom a Radou sekreta
riátu. Päťnásťčlenná Rada synody sa
zvoláva prevažne dva razy do roka,
a tiež keď to pápež uzná za potreb
né.
Každé zasadanie sa koná podlá
ustálenej schémy: vstupné slovo pred
sedajúceho, vyhlásenia generálneho
tajomníka, vystúpenia
synodálnych
otcov podľa poradia zápisov na ge
nerálnom sekretariáte.
Na rannom
zasadaní sa hlási o slovo asi 20 sy
nodálnych otcov.
Podľa materiálov, ktoré pripraví sy
noda, pápež napokon vyhlási prísluš
ný všeobecný dokument.
Prehľad doterajších zasadaní Bis
kupskej synody:
29. septembra — 29. októbra 1967.
Tematika: reforma kanonického prá
va. Dušpastierske problémy. Reforma
seminárov a kňazská výchova. Duš
pastierske problémy súvisiace s uza
tváraním miešaných manželstiev.
11.
októbra — 28. októbra 1969.
(mimoriadne zasadanie).
Tematika:
kolegiálnosť episkopátu v cirkvi.
9. októbra — 6. novembra 1971.
Tematika: Služobné kňazstvo. Spra
vodlivosť vo svete.
27. septembra — 26. októbra 1974.
Tematika: evanjelizácia v súčasnom
svete.
30. septembra — 29. októbra 1977.
Tematika: katechéza našich čias, ur
čená osobitne deťom a mládeži.
26. septembra — 25. októbra 1980.
Tematika: úlohy kresťanskej rodiny
v súčasnom svete.
A napokon „Pokánie a zmierenie“
je témou zasadania minuloročnej Bis
kupskej synody, ktoré sa začalo 29.
septembra.

Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne (Jn 20, 11— 18).
Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. A ko tak plakala, na
hla sa do hrobu a uvidela dvoch anjelov, odetých v bielom, sedieť
na mieste, kde bolo ležalo Ježišovo telo, jedného pri hlave a druhé
ho pri nohách. Tí sa jej spýtali: „Žena, prečo plačeš?" Povedala im ;
„Vzali mi Pána, a neviem, kde ho uložili."
Keď to povedala, obrátila sa a uzrela tam stáť Ježiša, ale nevede
la, že je to Ježiš. Ježiš jej h ovorí: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona, mysliac si, že je to záhradník, povedala mu: „Pane, ak si
ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho vezmem!"
Ježiš ju oslovil: „M ária!" Ona sa obrátila a zvolala po židovský:
„Rabbuni!“ — to znamená: .Učiteľ!' Ježiš jej riekol: „N edotýkaj sa
ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom
a povedz im ; .Vystupujem k svojmu O tcovi a vášmu Otcovi, k sv oj
mu Bohu a vášmu Bohu.'"
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom : „Videla som Pána"
a to, čo jej povedal.
Ježiš sa zjaví ženám (Mt 28, 8— 10)
Tie rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou be
žali (to) zvestovať jeho učeníkom. A, hľa, Ježiš im prišiel v ústrety
a povedal: „Buďte zdravé!" Ony (k nemu) pristúpili, chytili sa mu
nôh a poklonili sa mu. Vtedy im Ježiš vraví: „N ebojte sa! Choďte
a zvestujte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."
Nepravdivé reči — Podplatenie stráže (Mt 28, 11— 15)
Keď tie (ženy) odišli, niektorí zo strážcov došli do mesta a ozná
mili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Títo sa zhromaždili spolu so
staršími a po porade dali vojakom m noho peňazí so slovami: „P o 
vedzte: ,V noci prišli jeho učeníci a kým sme spali,1 ukradli ho.’ A
keby sa vladár o tom dopočul, my ho uspokojím e a postaráme sa,
aby sa vám nič nestalo." Oni teda vzali peniaze a urobili, ako ich
poučili. A táto zvesť sa rozšírila medzi Židm i až podnes.
1.
Proti týmto klamstvám ešte vždy platí poznámka sv. Augustína: Ak ste
spali, akože ste videli, že jeho žiaci odniesli telo Pánovo?

Ježiš sa zjaví učeníkom na ceste do Emauz (Lk 24, 13— 35)
A hľa, toh o istého dňa dvaja z nich išli do osady, vzdialenej na
šesťdesiat h onov1 od Jeruzalema, menom Emauz, a , zhovárali sa
•o tom všetkom, čo sa bolo prihodilo. Ako sa tak zhovárali a vypy
tovali, aj sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi. Ich očiam však bolo
zabránené, takže ho nepoznali. I povedal im : „A ké to reči vediete
idúcky medzi sebou?" Zastavili sa zarmútení; a jeden z nich, menom
Kleofáš, mu odpovedal: „T y si jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý
nevieš, 6o -sa tam stalo v týchto dňoch?" Opýtal sa ich: „A čo?" O d
povedali mu: „S Ježišom Nazaretským, ktorý bol skutkom i rečou
mocný prorok pred Bohom i pred všetkým ľudom ; ako ho veľkňazi
a naši hodnostári vydali, aby bol na smrť odsúdený a ukrižovaný.
No my sme dúfali, že o n vykúpi Izraela. Teraz je však už tretí deň
odvtedy, čo sa to všetko stalo. Ba i niektoré ženy z našich nás p o
plašili: zavčas ráno boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli

•
V Bruseli uverejnili belgickí bis
kupi vyhlásenie, ktoré odsudzuje pre
teky v zbrojení. Národy, najmä tie,
ktoré disponujú atómovou zbraňou.

musia prestať so zbrojením. Popri sna
hách o odzbrojenie je nevyhnutné za
oberať sa aj príčinami konfliktov. Za
bezpečenie mieru závisí aj od skutoč
ného dialógu, aj od výchovy v duchu
miern a jeho ochrany. Treba hovoriť
a pracovať na túto tému, nerezigno
vať, ked ide o zahamovainie pretekov
r zbrojení, vyhlásil kardinál Daneels,
prímas belgický.
• Koncom augusta sa stretlo v Erice na západe Sicílie do 50 atómových
vedcov z Východu i Západu. Zaobe
rali sa strategickými otázkami jadro
vého zbrojenia a nových jadrových
systémov. Posolstvo do Erice poslal
aj Svätý Otec Ján Pavol II. a označil
za velmi naliehavé zaoberať sa týmto
nebezpečným problémom. Vyzval ató.
mových vedcov, aby vynaložili vSetky
sily a pomohli odstrániť hroziace ne
bezpečenstvo jadrovej vojny. Žiadal
ich, aby pomohli budovať kultúrn
mieru, bratstva, lásky a porozumenia
a urobili všetko pre ukončenie „kul
túry“ strachu, nenávisti a vojny.
« Vo Švajčiarsku zasadalo ekume
nické zhromaždenie, ktoré si dalo ná_
zov Kresťanské ženy v Európe. Vyše
100 žien rozličného vierovyznania z
25 krajín Európy sa rozhodlo nadvia
zať kontakty s podobnými ženskými
organizáciami vo svete.
* Vo vatikánskej tlačiarni Polyglot
ta Vaticana vyšla zaujímavá 400stranová publikácia, obohatená o 125
celostránkových čiernobielych i fa
rebných fotografií pod názvom Eschatologioká symbolika vo vatikánskej
nekropole. Kniha zoznamuje širokú
verejnosť (vyšla v šiestich rečiach)
s najnovšími poznatkami Mons. Mi
chaela Bassa o vykopávkach, ktoré
sa konali pod Svätopeterskou bazili
kou v rokoch 1939—1950.

MOJA CESTA
V augustovú sobotu som sa vybra
la na odpnst do Eutiny. Už vo vlaku
som zistila, že je ešte vela dobrých
ľudí s dobrým srdcom. Vedľa mňa v
kupé sedeli dve staršie panie, rozprá
vali o fuďoch, Bohu, Panne Márii. Ich
reč sa mi páčila. Ani som nezbadala,
že sme už v Prešove. A tu sa stala
tá príhoda. Vystúpili sme z vlakn a
naproti nám išiel starší, navonok
slušný človek. Cítil sa, akoby mu bo
lo všetko jedno. Nevšimol si ani to,
že strkol do jednej z tých starších
pani. Ona mu slušne povedala, že ne
sluší sa strkať, treba dávať pozor a
on sa na ňu oboril s krikom, „čo si
to dovoľuje“ a podobne. Na to tá
druhá pani povedala: Ci môže byť
na tom svete dobre, ked svojho blíž
neho nemilujeme tak, ako by sme
mali milovať. Ako vtedy môžeme mi
lovať Boha. Ja som jej dala za prav
du. Akí sú India bezočiví, jeden dra
hého by pomaly utopil v kvapke vo
dy.
V Ľutine bolo veľmi pekne. Pekne
tiež preto, lebo som tam zažila pek
nú príhodu. Včas ráno, keď sme sa
vybrali na ľntinskú horu, ku kapln
kám, po ceste som stretla dve star
šie tety, ako sa držali za ruky, aby
si navzájom pomohli.
Za nimi išla
.mladá matka, ktorá bez váhania k

a povedali, že videli anjelov, čo sa im zjavili a hovorili, že žije. Po
tom odišli niektorí z našich ku hrobu a našli tak, ako tvrdili ženy,
ale jeho nenašli."
A on im povedal: „Ó (vy) nechápaví a ťarbaví srdoom uveriť
všetko, čo hovorili proroci! Či Mesiášovi nebolo treba totp trpieť
a tak vojsť do svojej slávy?" A počnúc od M ojžiša a všetkých pro
rok ov vykladal im všetky Písma, čo sa na neho vzťahovali.
I priblížili sa k mestečku, do ktorého išli a on sa tváril, ako keby
mal ísť ďalej. Ale oni naliehali na neho a hovorili: „Ostaň s nami,
lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda s nimi do domu.
A stalo sa, že keď s nimi stoloval, vzal chlieb, požehnal ho, lámal
a podával im. Tu sa im otvorili oči a spoznali ho. On im však zmi
zol z očí.
I
povedali si: „Č i nám nehorelo srdce, keď nám rozprával cestou
a otváral Písma?" A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzale
ma, kde našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo
hovorili: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi." Aj oni
vyrozprávali, čo sa stalo cestou a ako sa im dal poznať pri lámaní
chleba.
1.
Rímske štádium (starý hon), používané aj Židmi v Ježišovej dobe ako jed
notka miery, zodpovedalo asi 185 m. Tých 60 stadií bolo trocha vyše 11 km.

Ježiš sa zjavuje apoštolom vo Večeradle . . . (Lk 24, 36— 43)
Keď toto rozprávali, (Ježiš) sa objavil uprostred nich a povedal
im ; „P ok oj vám !" Ale oni sa naľakali a prestrašení si mysleli, že vi
dia ducha. Povedal im teda: „Č o sa plašíte a prečo vám vznikajú
v duchu pochybnosti? Pozrite na m oje ruky a na moje nohy, že som
to ja !1 Ohmatajte a presvedčte sa, lebo duch nemá telo a kosti, ako
vidíte, že ja mám." A keď to povedal, ukázal im ruky, a nohy. Keď
však ešte neverili a divili sa plní radosti, opýtal sa ich: „M áte tu
niečo zajesť?" Podali mu teda kus pečenej ryby. I vzal si a zjedol
ju pred nimi.
. . . a dá im moc odpúšťať hriechy (Jn 20, 21— 23)
Tu im Ježiš znovu povedal: „P ok oj vám! Ako mňa poslal Otec,
tak aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a povedal:
„Prijm ite Ducha Svätého; ktorým odpustíte hriechy, budú im odpus
tené; ktorým zadržíte, budú (im) zadržané."2
1. Ježišove zjavenia majú apoštolom dokázať skutočnosť jeho zmŕtvychstania. Oni totiž majú byť vierohodnými svedkami o tejto udalosti pred všetkými
ľuďmi.
2. Počas toho zjavenia Ježiš dal apoštolom moc odpúšťať hriechy v jeho me
ne. Ustanovil teda sviatosť pokánia (zmierenia).

Ježiš sa znova zjaví apoštolom vo Večeradle (Jn 20, 24— 29)
Tomáš však, jeden z Dvanástich, zvaný Dvojča, nebol s nimi, keď
prišiel Ježiš. I povedali mu ostatní učeníci: „Videli sme Pána". On
im vyhlásil: „A k len neuvidím na jeho rukách znak po klincoch
a nevložím prst do rán po klincoch a nevložím ruku do jeho boku,
neuverím."
'
O
osem dní jeho učeníci boli zasa v (tej) sieni a Tomáš s nimi. Tu
vošiel Ježiš zatvorenými dverami, postavil sa doprostred a povedal:
„P ok oj vám!" Potom sa obrátil na Tomáša so slovami: „V lož sem
svoj prst a pozri sa na moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho
boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" Odpovedal mu Tomáš: „Pán
môj a Boh m ôj!" Ježiš mu povedal: „U veril si, pretože si videl. Bla
žení tí, ktorí nevideli a uverili!"
Ježiš sa zjaví učeníkom pri Galilejskom jazere . . . (Jn 21, 1— 14)
Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori.1
A zjavil sa takto: Boli pospolu Šimon a Peter a Tomáš, zvaný D voj
ča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedejovi a iní dvaja z je
ho učeníkov. Raz im Šimon Peter vyhlásil: „Idem loviť ryby!" Od
vetili mu: „Idem e aj my s tebou." Vybrali sa teda a nasadli na loď,
ale tú noc nič nechytili.
Keď sa už brieždilo, Ježiš zastal na brehu; ale učeníci nevedeli,
že je to Ježiš. A Ježiš zavolal na nich: „Dietky, máte niečo zajesť?"
O dpovedali mu: „N em ám e". On im povedal: „Spusťte sieť napravo

od lode a nájdete!" Spustili teda (sieť), a pre množstvo rýb ani ju
nevládali vytiahnuť.
Tu povedal Petrovi ten učeník, ktorého Ježiš m iloval: „T o je
Pán!" Len čo Šimon Peter počul, že to je Pán, pripásal si vrchný
odev, lebo nebol oblečený, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci zasa
prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov2
a ťahali sieť s rybami.
Ako teda vystúpili na zem, videli (tam) rozloženú pahrebu a na
nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „D oneste z tých rýb,
čo ste teraz chytili!" Šimon Peter sa teda pobral a vytiahol na breh
sieť, plnú veľkých rýb, stopäťdesiattri; a hoci ich aj toľko bolo, sieť
sa nepretrhla.
Ježiš ich vyzval: „P oď te si zaraňajkovať!" A ani jeden z učeníkov
sa ho neopovážil spýtať: „K to si ty?" — lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil (k nim), vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu.
Toto sa už po tretí raz Ježiš zjavil učeníkom po svojom zmŕtvych
vstaní.
1. Toto zjavenie Ježišovo, ktorým sv. Ján zakľučuje svoje Evanjelium, patrí
medzi najživšie a najkrajšie stránky Evanjelia.
2 . Lakeť meral asi 46 cm. Loďka bola teda vzdialená od brehu asi 100 m.

■ .. a zveri Petrovi prvenstvo (Jn 21, 15— 23)
Keď sa teda naraňajkovali, vraví Ježiš Šim onovi Petrovi: „Š i
mon, syn Jánov, miluješ ma viac ako títo?" Odpovedal mu: „H ej,
Pane, ty vieš, že ťa milujem!" (Ježiš) mu povedal: „Pas m oje barán
ky!" Pýtal sa ho aj po druhý raz: „Šim on, syn Jánov, miluješ ma?"
(On) mu odpovedal: „H ej, Pane, ty vieš, že ťa milujem!" Povedal
mu: „Pas moje ovce!"
Pýtal sa ho po tretí raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ m a?"1 Peter
sa zarmútil, že sa ho tretí raz pýtal: „M iluješ ma?" a odpovedal mu.„Pane, ty vieš všetko: ty vieš, že ťa milujem!" Ježiš mu odpovedal:
„Pas moje ov ce! — Veru, veru, hovorím ti, kým si bol mladší, sám
si sa opásal a išiel si, kam sa ti zachcelo; ale keď zostarneš, vystrieš
ruky a iný ťa opáše a povedie ťa, kam sa ti nebude chcieť." To po
vedal, aby označil, akou smrťou (Peter) oslávi Boha.2
1. Táto Ježišova otázka Petrovi, či ho miluje, trikrát zopakovaná, až nápad
ne pripomína trojnásobné zapretie Petrovo počas utrpenia. Potom na trojná
sobné vyznanie Petrovej lásky udelí mu Ježiš prvenstvo nad celou Cirkvou.
Teda urobí ho prvým pápežom.
2 . Svätý Peter skutočne podstúpil mučeníctvo v Ríme za prenasledovania ci
sára Nerona v roku 67.

Jánova budúcnosť
Keď to povedal, vyzval (Petra): „P oď za m nouľ'Peter sa obrátil
a videl, že ide za nimi aj ten učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý
sa pri (poslednej) večeri nachýlil k jeho hrudi a spýtal sa h o: „Pane,
kto ťa to zradí?" Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane,
a čo bude s týmto?" Ježiš mu povedal: „A k chcem, aby (tak) ostal,
kým sa nevrátim, čo ťa do toh o? Ty poď za mnou!"
I
rozšírila sa zvesť medzi bratmi, že ten učeník nezomrie.1 N o Je
žiš mu nepovedal, že nezomrie, ale len ; „A k chcem, aby (tak) ostal,
kým sa nevrátim, čo ťa do toho?"
1. V dôsledku tejto udalosti rozšíril sa názor, že Ján (učeník, ktorého Ježiš
miloval) nezomrie, ale dožije sa druhého príchodu Pánovho. Preto samé Evenjelium sv. Jána snaží sa vyvrátiť tento názor, lebo nezodpovedá tomu, čo Ježiš
povedal.

Ježiš sa zjaví učeníkom na jednom vrchu v Galilei. . . (Mt 28,
16— 17)
Jedenásti učeníci odišli teda do Galiley na horu, kam im bol Ježiš
prikázal. A keď ho uzreli, poklonili sa,- niektorí však pochybovali.
. . . a zverí im apoštolské poslanie. (Mt 28, 18— 20)
Tu pristúpil (k nim) Ježiš a povedal im :1 „D aná mi je všetka moc;
na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko,
čo som vám prikázal! A, hľa* ja budem s vami po všetky dni až do
skončenia sveta!"
1. Ježíš tu ustanovuje sviatosť krstu a vyhlasuje ju za nenahraditeľnú pre
dosiahnutie večnej spásy.

nim podišla, zobrala od jednej tašku,
chytila ju za ruka, aby jej pomohla
vyjsť ku kaplnke, k tej, v ktorej je
voda. Tá teta sa jej milo poďakovala.
Mladá matka odpovedala: „Neďakuj
te a cíťte sa tu dobre.“ Takýto dobrý
pocit mala aj ona, lebo urobila dob
rý skutok. Dokázala, že naozaj milu
je svojho blížneho.
V
skutočnosti by sme mali< byť všet
ci takí, aby sme sa navzájom milo
vali. Milovali svojich blížnych, Boha
a Matku Božiu. Vtedy bude nám na
ozaj dobre. Budeme šťastní a vese
lí, ani si nebudeme všimať, že sme
už starí a treba sa nám poberať na
onen svet. Nebude nás nič trápiť,
lebo sme boli statoční a milovali sme
svojich blížnych, Boha a Matku Bo
žiu. Buďme teda dobrými ľuďmi, kto
rí šíria lásku a pokoj medzi ľuďmi.
Č itateľka zo Spiša

ZO ŽIVOTA NAŠE} EPARCHIE
C1GEĽKA — V nedeľu 9. októbra
1983 veriaci farnosti Gigeľka preží
vali milú slávnosť. Po slávnostnej sv.
liturgii, ktorá slúžil vdp. František
Dancák, okr. dekan z Kruilova, za
koncelebrácie duchovných z okolia,
bola posviacka nového zvona. Slovo
Božie pri tejto príležitosti povedal
vdp. Michal Džatko, t. dekan z Gi
raltoviec.
NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné
jubileá pripomínajú títo vľd. duchov
ní otcovia:
Štefan MOLČÄNYI — 80 rokov od
narodenia (1. 1.), Vasil DOVHUN —
50 rokov od narodenia (5. 1.), Michal
SABAT — 75 rokov od narodenia
(16. 1.), Jozef HAĽKO — 80 rokov od
narodenia (24. 1.), Andrej DUJČÄK —
50 rokov od narodenia (27. 1.).
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA EIT!
NAŠE HROBY
Dňa 25. 9. 1983 po dlhej a ťažkej
chorobe odovzdal svoju dušu Stvori
teľovi
o.
LADISLAV NEVICKf,
tit. dekan, administrátor farnosti Zá
vadka na Spiši.
V
Pánovi zosnulý narodil sa 29. 9.
1918 v Sečovciach. Za kňaza bol vy
svätený 12. 7. 1943. Ako správca far
nosti pôsobil vo farnostiach Majdam,
od roku 1945 ako kaplán v Jakubo
vanoch, od roku 1948 ako správca
fary v Borové, od roku 1972 ako
správca farnosti Závadka.
Pohrebné obrady v Závadke dňa
29. 9. 1983 vykonal najdôst. o. ordi
nár Mons. Ján Hirka za účasti mno
hých kňazov — spolubratov a veria
cich. Pochovaný bol v deň jeho 65.
narodenín.
VlCNAJA PAMJAŤ, BLAŽENNYJ POKOJ!
UPOZORNENIE
Upozorňujeme našich čitateľov, aby
si knihu univ. prof. ThDr. Antona Bagina „Apoštolove Slovanu Cyril a Metodéj a V e lká Morava“ v Českej ka
tolíckej charite v Prahe už neobjed
návali, pretože ako nás o tom upo
vedomila Česká charita, kniha už je
rozobraná.

Z JANUÁROVÝCH VÝROČÍ
1. januára 1794 — pred 190 rok
mi — v Paludzi {okr. Liptovský Mi
kuláš) sa narodil GAŠPAR FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÝ, vydavateľ, ná
rodný buditel (umrel 18. 5. 1874).
— — 1809 — pred 175 rokmi — v
Banskej Štiavnici založili Učené to
varišstvo banského okolia.
— — 1884 — pred 120 rokmi —
začal vychádzať „Letopis Matice slo
venskej“ .
— — 1969 — pred 15 rokmi —
bola vyhlásená Slovenská socialistic
ká republika — ČSSR prebudovaná
na federatívny štát.
2. januára 1959 — pred 25 rokmi
— v ZSSR bola vypustená prvá koz
mická raketa, prvá umelá družica
Slnka (Lunik I.).
3. januára 1924 — pred 60 rokmi
— umrel JlRt WOLKER, český básnik,
dramatik a publicista (nar. r. 1900).
4. januára 1874 — pred 110 rokmi
— sa narodil JOSEF SUK, český hu
dobný skladateľ a huslista, klaviris
ta a pedagóg, popri V. Novákovi naj
významnejší predstavitel českej hu
dobnej moderny (symfónie, piesne,
zbory, chorál Svätý Václave a i.);
umrel r. 1935).
6. januára 1829 — pred 155 rokmi
— umrel JOSEF DOBROVSKÝ, český
kňaz, jazykovedec a historik, vedec
ký s.pisovatel (nar. r. 1753).
------- 1884 — pre 100 rokm i'— um
rel JOHANN GREGOR MENDEL, mo
ravský kňaz, genetik, zakladateľ náu
ky o dedičnosti (nar. r. 1822).
8. janára 1589 — pred 395 rokmi
— sa narodil IVAN GUNDULIČ, veľ
ký chorvátsky spisovateľ, dramatik
(pastierska hra Dúbravka; eposy: Sl
zy márnotratného syna, Osman a i.);
umrel r. 1638.
— — 1879 — pred 105 rokmi —
umrel NIKOLAJ ALEXEJEVIC NEKRASOV, ruský básnik, po Puškinovi naj
väčší básnik 19. storočia (básne: V
ceste, Otčina, Poľovačka, Trojak, Úva
hy pred hlavnou bránou, Pieseň Jeriomuškovi, Na Volge; poémy: Podo
moví obchodníci, Železničná trať, Voj
vodca Mráz, Komu sa v Rusku dobre
žije a i.); nar. r. 1821.
— — 1894 — pred 90 rokmi — sa
narodil sv,. MAXIMILJÄN KOLBE, poľ
ský minorita, mučeník, (umrel roku
1941, beatif. r. 1971, kan. r. 1983).
11.
januára 1494 — pred 490 rok
mi — vo Florencii umrel DOMENICO
GHIRLANDAJO, taliansky maliar, Miehelangelov učiteľ,
autor mnohých
náboženských obrazov (nar. r. 1449).
—
1899 — pred 85 rokmi —
Turanoch nad Váh'om sa narodil nár.
umelec MILOŠ BAZOVSKÝ, akademic
ký maliar (umrel r. 1968).
13. januára 1914 — pred 70 rokmi
— sa narodil doc. RNDr. JÄN FUTÄK,
CSc., kňaz botanik, člen Botanickej
spoločnosti pri SAV a ČSAV, vedecký
spisovateľ (umrel r. 1980).
15. januára 1759 — pred 225 rok
mi — v Kňažiciach (dnes Zitavy, okr.
Nitra) sa narodil VOJTECH SIMKO,
bernolákovský básnik (umrel r. 1827).
— — 1784 — pred 200 rokmi — sa
narodil dr. DANIEL KMEŤ, piarista,

Nanebovstúpenie
V
Jeruzaleme: Ježiš dáva posledné pokyny (Lk 24, 44— 49.)
Potom im povedal:,. T oto je to, čo som vám hovoril, kým som
bol ešte s vami, že sa musí všetko splniť, oo je o mne napísané
v M ojžišovom zákone, v Prorokoch a Žalmoch." Tu im otvoril zmy
sel, aby rozumeli Písmam, a povedal im : „Tak je napísané1 a tak
b olo treba Mešiášovi .trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych a (tak
treba) v jeho mene hlásať pokánie a odpustenie hriechov medzi
všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema. A vy ste svedkami tých
vecí. Hľa, ja vám zošlem toho, ktorého vám môj Otec prisľúbil! Vy
však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mooou zhora!"
1.
V Starom zákone je viac miest, kde sa hovorí o utrpení Mesiášovom, ale
za Ježišových čias Židia radšej čítavali stránky o jeho sláve. Preto chápeme, že
Ježiš nástojčivo poučuje svojich apoštolov o tomto základnom bode svojho zja
venia.

Na Olivovej hore: Vstúpi na nebo (Lk 24, 50— 53)
Potom ich vyviedol až k Betánii. I pozdvihol svoje ruky a požeh
nal ich. A vtom, keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do
neba. Oni sa pred ním poklonili a vrátili sa do Jeruzalema s veľkou
radosťou. Odvtedy sa (stále) zdržovali v chráme, chváliac a zvelebu
júc Boha.
Záver Jána Evanjelistu (Jn 20, 30— 31)
Ešte m noho iných znamení Ježiš vykonal pred (svojimi) učeníkmi,
ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste
verili, že Ježiš je Mesiáš, Syn Boží, a aby ste vierou dosiahli život
z jeho mene.
A teraz, čo píše o Kristovom zmŕtvychstani apoštol Pavol?
„O dovzdal som vám predovšetkým, ako som aj sám prevzal, že
Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Píšem, a že bol pochovaný
a že tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Píšem a že sa zjavil Kefasovi (Petrovi), potom Dvanástim. Nato sa zjavil vyše päťsto bratom
naraz, z ktorých väčšina dosiaľ žije, niektorí už zosnulí. Zjavil sa aj
Jakubovi a zasa všetkým apoštolom . N o poslednému zo všetkých,
ako nedôchodčaťu, zjavil sa aj mne." (1 Kor 15, 3— 8).
(Tu poznamenávame, že Sväté písmo ešte na iných miestach ho
vorí o Kristovom zmŕtvychvstaní, napr. Sk 1, 3; 10, 41; Rim 1, 4; 4,
25; 6, 4, 9, 8, 11; Kol 1, 18; Ef 1, 20; Žid 13, 20).
hvezdár, vedecký spisovateľ (umrel
r. 1825).
— — 1929 — pred 55 rokmi — sa
narodil MARTIN LUTHER KING, ame
rický černošský duchovný, bojovník
za rasovú rovnoprávnosť (zavražd. r.
1968).
17. januára 1884 — pred 100 rokmi
— umrel
JÄN GALBAVÝ-RODOMIL,
farár v Jabloňovom, spoluzakladateľ
Tatrína, odborný spisovateľ (nar. r.
1801).
18. januára 1689 — pred 295 rok
mi — nar. CHARLES DE SECONDANT
DE MONTESQUIEU, francúzsky spisovatel a mysliteľ, ktorý 'opísal aj svo
vju cestu Slovenskom (umrel r. 1755).
------- 1914 — pred 70 rokmi — nar.
EUGEN NEVAN, maliar a grafik (um
rel r. 1967).
19. januára 1809 — pred 175 rok
mi — nar. EDGAR ALLAN POE, ame
rický básnik a spisovateľ,
majster
krátkej prózy (umrel r. 1849).
— — 1839 — pred 145 rokmi —
nar. PAUL CÉSANNE, francúzsky ma
liar, priekopník abstraktného umenia
(umrel r. 1906).
23. januára 1734 — pred 250 rok
mi — nar. v Bratislave WOLFGANG
KEMPELEN,
mechanik, vynálezca,

priekopník hydrotechniky, publicis
ta (umrel 26. 3. 1804).
24. januára 1894 — pred 90 rokmi
— v Cake (okre. Levice) umrel MAR
TIN ČULEN, pedagóg, autor školských
učebníc, publicista (nar. r. 1823).
------- 1949 — pred 35 rokmi — bo
la založená Rada vzájomnej hospo
dárskej pomoci (RVHP).
25. januára 1894 — pred 90 rokmi
— nar. v Lipt. Mikuláši JANKO ALEXY, maliar a spisovateľ, nár. umelec
(umrel r. 1970).
26. januára 1864 — pred 120 rokmi
— umrel VUK STEPANOVIC KARADŽlC, srbský jazykovedec, tvorca sr
bochorvátskeho jazyka (nar. r. 1787).
—> — 1919 — pred 65 rokmi — v
Trstine (okr. Trnava) umrel MARTIN
HOLLÁR, miestny farár, redaktor a
vydavateľ Katolíckych novín, správ
ca Spolku sv. Vojtecha, spisovateľ
(nar. r. 1853).
27. januára 1829 — pred 155 rokmi
— nar. JÄN BOTTO, štúrovský bás
nik (umrel r. 1881).
31. januára 1869 — pred 115 rokmi
— nar. v Jľvrdošíne (okr. D. Kubín)
ALBERT ŠKARVAN, lekár a spisovateľ,
hlásateľ učenia Tolstého (umrel r.
1926).
(ž)

(Dokončenie za 4. str.)
miliána Herkulia, a s ňou mal synov: Konštantína — otca
týchto detí, ktoré teraz priviezli do pevnosti Macelum, Ga
lia a Juliána, — a ďalších synov Dalmatia a Hanibala.
— Umierajúc, imperátor Konštantín Chlór, odkázal trón
svojmu synovi Konštantínovi, ako svojmu nástupcovi, kto
rého matkou bola Elena. Tento Konštantín zvíťazil v bojoch
nad Maxenciom, bratom Teodory, druhej manželky svojho
otca a sám sa stal cisárom. To už sami viete, že on dal
slobodu kresťanstvu a dejiny ho označili prímením „Veľký“
a Cirkev „Rovnoapoštolským“ . Konštantín Veľký zomrel ro
ku 337 v Nikomédii a ostali po ňom traja synovia: Kon
štantín II. vzal hornú Galliu, všetko čo je za Alpami, —
najmladší, Konsta, vzal Itáliu a Afriku, — stredný Konstantius vzal východné oblasti impéria s Konštantinopolom
až po Perziu. Ale za veľmi krátky čas starší brat Konštan
tín II. padol v bojoch, najmladšieho Konstu zavraždil jeho
vojvodca Magnentius, a Konstantius, terajší imperátor, po
víťazstve nad Magnenciom sám sa stal vládcom celého
rímskeho impéria. A hneď na začiatkn svojho panovania
cisár Konstantius pozabíjal svojich strýkov za to, že akoby
oni boli otrávili jeho otca Konštantína Veľkého. A posled
ných potomkov rodu. tie dve deti, poslal do našej pevno
sti.
— Julián je malý, len o niečo málo je mladší od nášho
Bažila, — povedala Emília.
Malý Bažil smutne hľadel smerom k strašnej neprístup
nej pevnosti, v ktorej väznili päťročného juliána. On ho
ľutoval. Myšlienky malého chlapca Bažila zotrvávali dlho
pri malom chlapcovi Juliánovi. . . Bažil a julián, deti. Nikto
by vtedy ani nebol pomyslel, že jeden z týchto chlapčekov
bude bojovník Kristov a druhý Antikrist. . .

ných zábav a hostín, sme prenechali tým, ktorí za tým tú
žili . . . Poznali sme iba dve cesty: jedna bola vážnejšia
a dôležitejšia, ktorá nás viedla do našich chrámov a k na
šim svätým učiteľom. Druhá bola podradnejšou a menej
hodnotnou, ktorá nás viedla k učiteľom svetských múdros
t í .. . Ale pre nás bolo najdôležitejšie, a našou najväčšou
slávou bolo, že sme kresťania a aj sa kresťanmi nazývame.
Tým sme sa my najviac chválili.“
Priateľstvo medzi Bazilom a Gregorom ostalo hlboké na
celý život. Bola medzi nimi taká duševná zhoda, že vyze
ralo, akoby v nich bola jedna duša, ktorá živila dve telá.
Veľa študentov sa pripojilo k nim a Bažil sa stal organizá
torom i vedúcim prvého kresťanského študentského krúž
ku...

jedného rána Bažil s Gregorom sa ponáhľali do chrámu.
Slnko len nedávno vyšlo, Atény sa iba prebúdzali, ulice
boli prázdne. Prechádzajúc námestím, obaja sa stretli
s tlupou opitých študentov. Zastavili ich a obkolesili. Štu
denti sa celú noc zabávali vo vykričaných domoch a nad
ránom sa vracali domov. Mnohí z nich už poznali Bažila
i Gregora zo štúdií. Začali sa z nich vysmievať.
— A títo čo sú za jedni? — spýtal sa svojich druhov najhlasitejší z opitých študentov.
Niektorý zo študentov potľapkal po pleci Bažila:
— Ten je Bažil, ktorý nad všetkými vyniká v štúdiách,
a ten je jeho priateľ, Gregor, jediný spomedzi študentov,
ktorý sa mu vyrovná. Neviem, julián, ako obstojíš pred
Bazilom . . .
Julián postrkol študenta, ktorý vysvetľoval a ten sa od
vrátil na bok, ponechajúc tak voľné miesto pred Bazilom.
Vtedy Julián pristúpil bližšie k Bazilovi.
Bažil dobre obzrel toho študenta. Hrubé, čierne vlasy,
V
celej oblasti Kapadóckej Cézarey nebolo krajšej diev nepekná tvár, neprimerane veľký nos, veľké, nepokojné
činy od Makriny. Advokátovi Bazilovi veľa slávnych i zá
oči, odstávajúce spodné pery, silné vrásky, ktoré vystupo
možných ľudí ponúkalo svojich synov za ženíchov, hoci
vali na obidve strany nosa, zlostný . . .
Makrina mala ešte len dvanásť rokov. A Makrinn zasnúbili
Julián zhora-zdola obzerajúc Bažila sebaisto povedal:
s dobrým mladíkom, podľa vtedajších obyčajov v mladých
— My sa ešte zmeriame!
rokoch, čakajúc so svadbou do čias, kým Makrina dosiah
A rehotajúc sa odišiel ďalej a za ním tlupa, ktorá ho
ne plnoletosti.
oslavovala.
Mala pätnásť rokov, keď jej snúbenec zomrel. Rodičia ju
— Kto je ten Julián? — spýtal sa Bažil Gregora.
potešovali a po nejakom čase začali ju nahovárať, aby sa
— To je syn Konstantia, strýka terajšieho cisára, zabi
vydala za iného.
tého terajším cisárom A toho Juliána, ako päťročného, tiež
Podľa zákona prírody manželstvo má byť jedno, tak aj
chceli zabiť, ale nejaký biskup . . .
narodenie, aj smrť sú iba jedny, — odpovedala Makrina.
— Viem už, — prerušil Bažil Gregora. Obrátil sa a dlho
— Ale tvoj snúbenec zomrel!
pozeral za Juliánom s takým smútkom, akým sa pozeíal na
— Vy ho pokladáte za mŕtveho, a ja v nádeji vo vzkrie- » pevnosť Macellum, ešte doma v Cézarei. . .
senie, verím, že on je živý v Bohu, a nie mŕtvy, len odišiel
— Pamätaj bratú, — prehovoril Gregor, — rímske impé
do vzdialenej krajiny do času všeobecného vzkriesenia. Či
rium vychováva v tomto mladíkovi veľké zlo! To je — Ne
nie je hriechom a hanbou manželke, keď jej muž niekam
priateľ!
odišiel, nezachovať manželskú vernosť a zaviazať sa iné
mu?
Študenti aténskych vysokých škôl zasadli na námestí fi
Makrina ostala verná svojmu snúbencovi. . .
lozofov. Dnes sa proti sebe postavia Bažil a Julián. Julián
nechce pripustiť, aby v Aténach naďalej boli presvedčení,
Bažil mal trinásť rokov, keď stál pri rakve svojho otca.
že Bažil sa už nepovažuje za študenta, ale je rovnocenný
Vedľa neho stáli menší bratia, Naukratius i Gregor, staršia
a najväčšími filozofmi v Aténach.
sestra Makrina a ešte päť mladších sestier a najmladší brat
V
prvom rade obecenstva zasadli najslávnejší majstri soPeter, ktorý sa ten deň narodil. Syn prišiel na svet a otec
fistickej školy: Homér a Progeresius, ďalej Mamertin, naj
odišiel zo sveta. Emília ostala sama s desiatimi deťmi.
slávnejší rečník v Aténach a iní. Najväčší majstri Atén bo
li bez pochybností. Poznali hĺbku vedomostí a nadanie Ba
Do smrti svojho otca malý Bažil študoval rétoriku a fi
žila. Ešte ked prešiel z Konštantinopola do Atén, dozvedeli
lozofiu v Kapadóckej Cézarei. Tam mladý Bažil sa zblížil
sa o ňom z listu od Livania, vynikajúceho rečníka a sofiss biskupom Dijánom, zoznámil sa s Eustachom, neskoršie
tického filozofa, učiteľa Bažila v Konštantinopole: „Boli
biskupom Sebasty a priatelil sa so študentom Gregorom
sme porazení. . . ja som bol premožený. Ale to bol Bažil,
Naziánskym. Pobyt mladého Bažila v Cézarei trval iba rok.
ktorý nás premohol!“
Túžil za vedou, za poznaním a odišiel do hlavného mesta
Prvý prehovoril a dokazoval vedecká tézu Julián. Bol záimpéria do Konštantinopola. Konštantinopol mal slávnych
palistý a dobrý rečník. Atény s uznaním počúvali reč Juorátorov a filozofov. Ale po dvoch rokoch, asi okolo rokn
liána. A z veľkej časti ešte pohanské Atény boli pyšné na
350 Bažil odišiel študovať do Atén. Už vtedy ovládal via
Juliánove úspechy. Nebolo tajomstvom, že Julián, kresťan,
cero rečí.
chýli sa k pohanstvu, učitelia vštepovali mu pohanského
Bažil mal vtedy 20 rokov. Bol dobre urastený mladík,
ducha v nádeji, že ako prípadne možný imperátor obnoví
pekný v tvári a bystrého pohľadu.
pohanské impérium.
Mesto Atény sa ešte stále pýšilo svojimi najkrajšími
Veľkými potleskami vyjadrovali súhlas s krásnym pred
školami, najslávnejšími učiteľmi. Ale bolo to i miesto veľ
nesom Juliána.
kých nemravností.
Na tribúnu vystúpil Bažil. A Atény ž a s li. . .
Bažil pricestoval do Atén so svojím priateľom Gregorom
„Jeho pohotovosť úsudku prevyšuje Platónovu múdrosť
Naziánskym. Ten neskôr tak opísal život v Aténach:
a presvedčivosť reči aj samého Demosténa. Porovnávajúc
„Nekamarátili sme sa s niektorými svojimi rozmarnými
Jnliánovu reč s jeho prednesom znamenalo by prirovnať
a rozkošníctvo hľadajúcimi druhmi zo štúdií, ale len s tými
komára k slon ovi. . . “
najlepšími. Tiež nie s bitkármi, ale s mierumilovnými a po
kojnými a tiež s tými, z ktorých priateľstva sme mali úži
Tak zakončil vyhodnotenie oboch súperov majster reč
tok . . . Všetko ostatné, čo sa týkalo osláv, divadiel, hluč
níctva.

Spod hustého čierneho obočia hodil Julián zlostný pohfad
na Bažila.
— My si ešte zmeriame sily! — hovorili jeho o č i..,
Cisár Konstantius sa stal umiernenejším. Julián študoval
v Aténach a imperátor, keďže nemal následníka, vzal k se
be jeho brata Gallia, ktarý už vtedy mal 25 rokov, za spolnvládcu. Aby mu boí verný, dal mu za ženu svoju sestru
Konstantiu.
A Gallius medzičasom spyšnel, stal sa neposlušným Konstantiovi, plánoval ovládnuť impérium a veľmožov verných
Konstantiovi dal roztrhať koňmi. Keď sa o tom dopočul
Konstantius, poslal svojich verných vojvodcov, aby odstrá
nili, ale nezabili Gallia. Ale títo na veľký žiaľ Konstantia
Gallia zabili.
julián sa triasol od strachu. Oddával sa čarodejstvu, taj
ne sa zriekol Krista. Svoje odstúpenie zatajoval. Do chrá
mu chodil, ukazoval, akoby sa dlho modlil, a rád klamal.
Dokonca chodieval do obydlia Bažila a Gregora.
V
355. roku Julián pijatikou oslavoval svoj 23. rok živo
ta, ked dostal pozvanie k imperátorovi. Opustil Atény. Po
čítal s tým, že ide na smrť. Ale imperátor, keďže nemal
následníka, ustanovil ho za spoluvládcu a prinútil príbuz
nú svojej ženy Eusébie, Elenu, aby sa za neho vydala. Pri
delil mu Gálliu a poslal ho na čele armády za Rýn.
Toho istého roku opustil Atény aj Bažil. Vrátil sa domov
do Neocézarey. Po dlhých rokoch chcel vidieť svoju mat
ku, bratov i sestry.
Neocézarea s radosťou privítala Bažila. Senát rozhodol
zveriť výchovu svojej mládeže Bazilovi. V 357. roku sa
Bažil dal pokrstiť. V prvých storočiach kresťanstva sa často
stávalo, že krstili až tridsaťročných, proti čomu sa neskôr
postavil aj sám Bažil. Ešte toho roku sa Bažil zriekol mie
sta učiteľa cázarejskej mládeže ia vydal sa na cestu do pú3r
te Egypta, Palestíny, Mezopotámie. Šiel cez Alexandriu.
Ale patriarchu Atanáza Veľkého nestretol. Ten sa skrýval
v púšti ako prenasledovaný imperátorom Konštantínom II.
Namiesto toho videl život pustovníkov, videl a hovoril z pu
stovníkmi: Makariom starším i mladším, Pafnutiom, Kronom, Geraziom, Pavlom Prostým, Pachomiom a ďalšími. Ako
predtým chodil z jednej školy do druhej navštevujúc
všetky najlepšie školy rímskeho impéria, tak teraz chodil
od jedného k druhému pustovníkovi, obohacujúc sa tým,
čo sa od nich naučil.
Z egyptskej púšte sa vrátil cez palestínsku púšť, navští
viac Jeruzalem a všetky sväté miesta.
O svojej ceste písal v liste:
„Našiel som skutočne mnoho pustovníkov pri Alexandrii,
tiež v ostatnej časti Egypta, ďalej iných v Palestíne, Sýrii
a Mezopotámii.
Obdivoval som prísnosť a spôsob ich života, trpezlivosť
v práci1, vytrvalosť v modlitbách, pozorujúc, že ich nepre
môže ani spánok, ani nedostatky. Stále zachovávali ne
zlomnú situ ducha v hlade aj v horúčave, v zime i v biede,
nestarajúc sa o potreby tela a ani nedovoliac, aby sa iní
starali o ich potreby a svojím správaním prejavovali, ako
by mali iné telo, a že na tejto zemi oni sú iba pútnikmi
a svoju vlasť majú v nebi.“

_

»

Ked pricestoval do Antiochie, šiel prenocovať do akého
si hostinca. Po troche občerstvenia vyšiel na dvor hostinca.
Na dvore sedel syn majiteľa hotela, Filoxen, čítal knihu
a niečo písal. Bol akýsi nepokojný, lebo robota mu nešla,
akoby si to bol želal.
Bažil prisadol k nemu. Na jeho otázku mládenec odpo
vedal, že má za úlohu od svojho učiteľa preložiť Homérove
verše do obyčajnej reči a zrozumiteľne.
— Preto sa hnevám a som nepokojný, lebo ten preklad
mi nijako nejde. A nakoniec, prečo vlastne ti o tom hovo
rím, ty aj tak nemôžeš mi pomôcť! — povedal mladík.

Bažil prečítal vyznačenú strofu a nadiktoval mladíkovi
preklad. Chlapec radostne vyskočil a odbehol k svojmu
učiteľovi, aby mu odovzdal preklad.
— Kto ti napísal ten preklad, Filoxen?, — spýtal sa uči
teľ Livanius. — Prisahám, že nepoznám dnes takého vedca,
ktorý by takto vedel preložiť Homéra, ako je v tom pre
klade.
Mládenec vysvetlil, že v ich dome je nejaký cudzinec
a on ten preklad veľmi ľahko urobil. Livanius sa ponáhľal
do hotela. Keď uvidel Bažila, zaradoval sa a pozval- ho do
svojho domu.
Sofistický filozof Livanius, učiteľ Bažila v Konštantinopole — položil Bazilovi počas rozhovoru celý rad otázok
týkajúcich sa sofistickej filozofie. Po zodpovedaní otázok
Bažil prešiel na rozhovor o viere. Livanius vybadajúc silu
Bazilových slov, neodporoval mu, ale sám sa nestal veria
cim.
— Zdá sa, Bažil, že ešte neprišiel čas. A keď Božia pro
zreteľnosť prikáže, kto sa môže protiviť. Ale ty by si mohol
vykonať veľa užitočného tým, keby si prehovoril pred mo
jimi žiakm i. . .
Nasledujúceho rána sa zišli žiaci. Bažil dlho hovoril
k nim. Hovoril o čistote ducha, tichom správaní sa,
o umiernenom hlase pri rozhovore, o pozornosti pri roz
hovore s múdrejšími, o úprimnej láske k menším a sebe
rovným, o obchádzaní zlých priateľov, o opovrhovaní ne
čistými ženami, a česť tohto sveta mať v ničom:
— A keď niekto niečo dobrého urobí v prospech inýcb,
nech očakáva odmenu od Boha, — zakončil učenie.
Žiaci Livania pozorne počúvali chytajúc každé slovo Ba
žila. Bolo medzi nimi chlapča so svetlými vlasmi, slabšieho
tela, s jasnými očami. Nespúšťajúc oči z Bažila hltal jeho
slovo.
Bažil ani len pomyslieť nemohol, že to chlapča menom
Ján, to je budúci veľký učiteľ Cirkvi, arcibiskup — pa
triarcha Konštantinopola, vyznavač a svätý, Ján Zlato
ústy. ..
Keď Bažil odchádzal z Antiochie, to chlapča stálo pri ces
te a dlho, dlho za ním pozeral. ..
V Aténach Bažil hľadal svojho učiteľa Evvula. Po dlh
šom hľadaní našiel ho na „námestí filozofov“ v rozhovore
s inými filozofmi. Starý zvyk, hlásať nové myšlienky slo
vom pred filozofmi a ľuďmi-učencami, zachovával sa
v Aténach už dlhé storočia. Tak hlásal kresťanstvo v Até
nach apoštol P avol. . .
Bažil nebadane pristúpil ku skupine filozofov. Veľa mla
dých ľudí stálo okolo, ktorí celé dni počúvali rozhovory
a škriepky filozofov, nadobúdajúc takto najvýšších múdros
tí tých čias.
Filozofovia polemizovali. O slovo poprosil slávny Evvul.
— Co je zmyslom filozofie? Čo je najväčšou múdrosťou
života? — kladiem vám otázku, slávni filozofi Hellasu! —
prehovoril Evvul.
Filozofi mlčali. Žiaci so záujmom hľadeli na filozofov.
V tichu, ktoré nastalo, predstúpil Bažil.
— Zmyslom filozofie a najväčšou múdrosťou života je
pamätať na smrť, — slávny Evvul.
Všetci sa pozreli na Bažila.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

UPOZORNENIE
Upozorňujeme dopisovateľov, aby svoje príspevky do
Gréckokatolíckeho! kalendára na rok 1986 poslali najneskôr
do konca mája 1984 na adresu Gr.-kat. ordinariátu v Pre
šove, ul. SRR 8 s poznámkou: Gr.-kat. kalendár 1986.
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