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NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA

Liturgika — poznaj svoj obrad
MILOSŤ BOŽIA A SVIATOSTI 

Milosť Božia
V našej Službe Božej po vyznaní viery Verím v jedného Boha 

kňaz žehná prítomných a  pritom nahlas spieva slová požehnania: 
Milosť Pána nášho Ježiša Krista, lááka Boha Otca a účasť Svä
tého Ducha nech je so všetkými vami. Teda kňaz prosí cd Pána 
Boha pre veriacich „milosť“. Co je to „milosť“? Aby sme to dobre 
pochopili, pozrime sa na vzťah Pána Boha k ľuďom v priebehu 
celých dejín ľudstva:

Pán Boh prejavil svoje milosrdenstvo už prvým ľuďom ihneď 
po ich páde do hriechu. Sľúbil im Spasiteľa. Potom v Starom zá
kone vidíme časte prejav Božej lásky k hriešnym ľuďom. Vidí
me, ako Pán Boh odpúšťa ľuďom hriechy, navracia ich k sebe 
a dvíha z pádov, aby ich spasil. O tejto priazni — láske Boha k 
ľuďom Ježiš Kristus povedal toto: „Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahy
nul, ale mal život večný“ (Jn 3, 1J. Teda prišiel na zem Syn Boží, 
Ježiš Kristus, a učil ľudí, uzdravoval, odpúšťal hriechy, kriesil 
mŕtvych, ukázal ľuďom smer ich života — Nebeské kráľovstvo. 
A keď odchádzal, založil svoju Cirkev, aby v jeho diele pokračo
vala. Cirkev — je nielen „spoločnosť“ veriacich v Krista, ale aj 
rozdeľ'ovateľka a vysluhovateľka mi 1 o s t í, toho, čo robil Ježiš 
Kristus. Tú lásísu a silu Božiu, na ktorú sme ukázali v dejinách 
Starého zákona a v skutkoch Ježiša Krista v Novom zákone, na
zývame m i l o s ť o u .  Táto milosť Božia na nás zostupuje pro
stredníctvom a dianím svätých sviatostí. Tou milosťou sa spasí
me. Teda milosť je niečo v e ľ k é  a veľmi dôležité v našom 
živote, preto je potrebné, aby sme vedeli aspoň to základné, čo 
Cirkev o milosti Božej na záklaide Svätého písma učí. Veď tu ide 
o našu spásu. Okrem toho ľudia často nechápu rôzne diania, bo
hoslužby a obrady Cirkvi a je  potrebné, aby ich chápali, aby po
znali ich dôležitosť a veľkoleposť a tak ich využívali pre svoju 

(Pokračovanie na 4. s tr .)
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Posväť sa meno tvoje...
Je to prvá prosba modlitby Otče 

náš — prvý ciel celého stvoreného 
sveta, aby sa posvätilo meno Boha 
Otca. O tom posvätení Božieho mena 
nás učí Spasiteľ slovami: „Ja som fa 
oslávil na zemi tým, že som vykonal 
dielo, ktoré si mi zveril“ (Jn 17, 4 ). 
A tým žiada, aby sme i my oslavova
li Boha Otca tak, ako to robil On.

Našou povinnosťou je oslavovať Bo
žie meno. Poznáme príbeh z Písma 
svätého, že sa Boh zjavil Mojžišovi 
v ohnivom kri a dal mu príkaz, aby 
vyviedol jeho národ z Egypta. Moj
žiš nastrašený sa pýta na jeho me
no, aby mohol povedať ľudu, kto ho 
poveril týmto rozkazom a úlohou. 
Mojžiš dostal odpoveď: ,,Ja som, kto
rý som !“ a  preto potom povedal ľu
du: „Ten, ktorý je“ — ma poslal k 
vám. (Mojž 2, 3, 14.)

Boh si nedáva meno, lebo On je 
taký mocný a nepochopiteľný, že toto 
sa menom nedá vyjadriť. Boh je Pán 
celého sveta a náš nebeský dobroti
vý Otec. A čím sme my v porovnaní 
s Bohom? Ako zemský prášok, ba 
ešte menei. Sme úplne vlastníctvom  
Boha. bez Neho by nás nebolo. „Dni 
človeka sú podobné tráve, kvitne ako 
poľný kvet. Len čo vietor mihol po
nad neho, už ho niet, ani ho miesto 
jeho viacej nepozná.“ (Z 102, 15—16). 
A preto nás napomína apoštol Peter: 
„Pokorte sa pod mocnou rukou Bo
žou, aby vás povýšil v dobe navští
venia. (P t 5, B.)

Keď sa modlíme „Posväť sa meno 
tvoje“, vždy si pripomeňme svoju de
tinskú povinnosť. Ako? Tak, že sa 
Bohu pokorne pokloníme a uznáme 
ho za svojho Boha, Pána, za svojho 
Otca a Stvoriteľa. Prorok Izaiáš ho
vorí (43, 7 ) : „Pre slávu moju som ho 
tvoril a pripravil“. Ako anjeli na ne
bi, tak my na zemi máme mu prespe
vovať: „Svätý, svätý, svätý, Pán zá
stupov!“ Avšak nielen spievať, ale aj 
skutkami a naším životom máme po
sväcovať Božie meno. Mená našich 
rodičov sú pre nás drahé a neraz aj 
obete prinesieme na obranu ich mien. 
Nuž, aké drahé má byť potom mení? 
samého Boha, nášho Otca?

Meno Božie máme oslavovať slova
mi!

Je to najsvätejšie meno, ktorému 
sa klania všetko nebeské, pozemské 
i v podsvetí. Všetko, do dýcha, nech 
chváli Pána!“ (Ž 150, 6). Máme teda 
oslavovať Boha aj slovami, lebo len 
s tým menom dôjdeme k Bohu, do 
neba. Na zemi sme pútnici a vojaci, 
ktorí celý život máme putovať a bo
jovať ťažký boj. Z tejto bojujúcej 

(Pokračovanie na 4. str.)



V zápase za zachovanie mieru
V stupujem e d o  m es ia ca , k to rý  m á význ am n é m iesto  v n aše j sp o ločn o sti p re  význam né udalosti 

z roku  1948, k to r é  sa  navždy zap ísa li d o  d ejín  n ašich  národov . B oli sm e už s íc e  s lobodn í, veď  s lo 
bodu nám  p r in ies li naši o s lo b o d ite lia  v on om  pam ätn om  m áji 1945, a le  do feb ru ára  1948 n eboli 
sm e pánm i na svojom , d om a. Tie s ily , k to r é  roz h od ov a li o živote v p red m n ích ov ske j rep u b like , sa  
znova dra li h o re  a  u silovali sa  zvrátiť vývoj u d a lostí u nás.

S tarší si pam ätajú , a k o  sa  v ted a jš í m ocip án i, tí, čo  nám  v lád li p red  oným  pam ätným  feb ru á 
rom  1948, ob z era li p o  záp ad n ý ch  vzoroch , a k o  k o k e to v a li  s tým i, k to r í priv ied li našu repu bliku  k  
potupném u M níchovu. Ú zkostlivo sa  bá li o sv o je  fa b r ik y  a  b an e  a  p reto  rob ili v šetko , aby  zach ov a li 
u nás vládu kap itá lu . P racu júci ľud p ozorn e s led o v a l ten to  n eb ez p ečn ý  vývoj a  čo raz  v iace j upo
zorňoval na h roz ia ce  n eb ezp ečen stv o .

V tedy, k e ď  už m iera  p r e t ie k la  a  n eb o lo  m ožn é ď a le j  o tá ľa t, v tedy  vyšli naši pracu júci do  ulíc
— m ám e na m ysli n ajm ä v eľkú  p ražskú  m an ifestác iu , na k to r e j p reh ov oril K lem en t G ottw ald. U da
losti n abera li m ocn é tem p o, d o š lo  k  d em isii m inistrov r ea k čn ý ch  strán , k tor í sa  snažili roz ličn ý 
mi m ach in ác iam i za ch rán if sv o je  v ed ú ce  m iesta  a  nepripustiť k  m oci pracujúcu  triedu.

O dpoveď  ľudu b o la  jasn á  a  jed n ozn ačn á  a  zn am en ala  d efin itív n e skon cov an ie  s reakciou . Ľud 
d a l svoj h la s  svojim  leg itím n ym  zástu pcom  a  n ekom p rom isn e  ž iada l zn árod n en ie  v eľkokap itá lu , bán k, 
fa b r ík , ban í, k to r é  predtým  p atr ili b oh á čom  a  p racu jú ci m ali jed in é  p ráv a : p racovať, drieť a  to za 
n eprim eran ú , n ízku  mzdu. Č asto p rá c e  n eb o lo , n eb o lo  d osť ch leb a , n eb o lo  p racovn ých  príležitostí. 
Len kriv d a  a  b ied a  bo li našim i každ od en n ý m i hosťam i.

Z am yslim e sa  h oc i len  nad tým , že k ú p e le , l ie č eb n e , r e k r e a č n é  zariad en ia , k to r é  sú dn es bež
ne n avštevovan é našim i p racu jú cim i, n ie len že  n em ali o tv oren é  d v ere  p re  p racu jú ceh o  č lo v ek a , a le  
b o li v ru kách  h ŕstky  zám ožn ých  ľudí, k to r í p o sk y to v a li služby, kom u  oni c h c e l i 'd  a k o  ch c e li. M ladá 
g en erá c ia  to azd a  an i n ech á p e  a  n ev ie , že  n eb o lo  ta k , a k o  je  dnes.

Aj to  je  v ý d oby tok  feb ru á ra  1948.
U vedom m e si, č o  v šetko  d áv a  n aše  s p o lo č e n s k é  z r iad en ie  pracu júcim  — d oslov a  od  k o lís k y  až 

d o  n ajvyššej staroby ! Sú to v ýdobytky , za k torý m i treb a  v id ieť v eľa  zápasov , veľa  od r iekan í i bojov  
n ašich  n a jlep ších  synov. N ič n ep riš lo  sam o, o v š e tk o  sa  m u selo  tvrdo zápasiť.

Sú tak í, č o  to považujú  za sam ozre jm osť , a le  ž e  to sam ozrejm osť  n ie je , vidno na p r ík lad e  to 
ho d ru hého  sv eta , k d e  e š te  s tá le  n ev lád n e p racu jú ci č lo v e k , k d e  e š te  s tá le  ex istu je vykorisťovan ie  
č lo v e k a  č lo v ek o m , k d e  č lo v e k  je  len  to ľk o  h od en , k o ľk o  v lád ze vyprodu kovať. A k  tom u pridajm e  
v šetky  tie  neduhy záp ad n ej sp o lo čn o sti, k t o r é  sú je j  sprievodn ým  zjavom  a  vy jde nám, že naozaj 
m ám e byť za  čo  vďační!

M ilióny ľudí v tom  druhom  sv ete  trpí n ie len  h lad om  a n ezam estn an osťou . M ilióny detí, k to ré  
by e š te  patrili d o  šk o ly , m usia ťažk o  p racov ať , aby  p om áh a li uživiť sv o je  rodiny. Sú n eľu dsky  v y ko 
risťovan é a  zbav en é on oh o  rad ostn éh o  detstva , a k é  žijú n aše  deti.

To v še tko  si rad i p rip om ín am e p ráv e teraz , k e ď  sa  sp o lo čn e  zam ýšľam e nad ovocím  feb ru á 
rových  u dalostí z roku  1948, k to r é  zn am en ali z a č ia to k  n ového života. Náš febru ár sa stal m esiacom , 
k to rý  po m áji, m es ia c i o s lo b o d en ia , je  nám  m es ia com  najvzácnejším .

E šte sm e s íc e  v zim e, a le  už m yslím e na j a r. V eď o m es ia c  z a k lo p e  na n aše dvere. Č aká nás 
v eľa  p ráce . Od te j p rvej, k torou  bu de jarn é  u pratovan ie , po v šetky  tie , k torým i je  p ozn ačen é toto  
p red jarn é  ob d ob ie . B uď m e dobrým i h osp od árm i na sv o jich  p racov iskách , u robm e v šetko , aby  sm e ži
li v dobrom  životnom  p rostred í. N ebuď m e n evším aví k  ok o liu  n ašich  dom ov a  s íd lisk , veď  je  to na
ša  vizitka! D obre sa  býva č lov ek u , k e ď  m á d ob rý ch  su sedov , a le  a j k e ď  je  p ek n e  pred  jeh o  oknam i, 
pri jeh o  dom e.

Zima k lá d la  na nás sv o je  n ároky , b o lo  tr eb a  v iace j sv ietiť  a kúriť. Š kod a , že sa  znova našli 
n iek torí n ed isc ip lin ov an í ob čan ia , k to r í k o n a li n ešetrn e, p ly tvali svetlom  i tep lom  a  n edbalí na to, 
že tým p oškodzu jú  n árod n é h osp od árstv o . S am ozrejm e, že  p oškod zo v a li i s eb a , k e ď  v iacej sv ete ln ej  
a  tep e ln e j en erg ie  značí a j v ia ce j p op la tk o v  za tieto  zdro je.

E šte je  zem  stu den á , tvrdá, zam rznutá. A le už sa  v nej budí nový život. Už v nej k líč ia  sn ež ien 
ky , k to ré , k e ď  vyrašia , z a n es iem e  o m esia c  našim  m atkám , ženám . J e  v tom  v lastn e n ádhern á sym 
b o lik a  leb o  tak , a k o  k líč i  život v lon e  m atky , ta k  k líč ia  tieto  prvé p red a jn é  kv ie tk y  v lon e m atky  
zem e. Nimi, leb o  e š te  iných  v p r írod e  vy p estov an ý ch  kv ie tk ov  Jiiet, pozdravu jem e n ositeľky  a d ar
k y n e  života.

To v šetko , o čom  p íšem e , od oh ráv a  sa  v č a s e ,  k to rý  je  p ozn ačen ý  vytrvalým  úsilím  m ierum ilov
n ého  ľudstva o zach ov an ie  sv etov éh o  m ieru. Vinou vojn ychtivých  kru hov  sa  svet už n iek o ľk o  rokov  
zm ieta  v n e isto te  a  ob a v ách  o svoju  budúcnosť. N am iesto  toh o , aby  už raz n astal ča s , k e ď  p resta 
nú rin čať zbrane, s tá le  sm e sv ed ka m i u dalostí, k to r é  skorm ucu jú  ľu d sk é  srdcia .

Ľudstvo si v šak  ž e lá  m ier, ž e lá  si p o k o jn ý  žw ot, ta k  a k o  to p ov ed a li jeh o  zástupcovia, k torý ch  
sa  zišlo  vlan i v júni d o  P rahy vyše tri tis íc  na S vetovom  zhrom ažden í za m ier a  život, proti jadrovej 
vojne. Ich  jasn é ÁNO m ieru  a  NIE v o jn e b o lo  v ý rečn ou  od p ov eď ou  tým , čo  hazardujú  s osudm i sv e
ta a  n ed b a li by rozdú chať nový svetový  p ož iar. T íto š ia len c i, k to r í v ôb ec  n edbajú  o to, že by svetový  
požiar, ten toraz  jadrový , urobil k o n ie c  v šetkém u  živém u na sv ete , sú vážnym  n ebezp ečen stv om  a  
hrozbou  p re  našu gen eráciu . J e  p o treb n é , aby  s m e 'v š e tc i  ja sn e  a  n ekom p rom isn e d a li n ajavo svoj 
zásadn ý m ierový  p osto j, p od p or ili v šetky  m ierov é  a k c ie  a  svojou  obetav ou  p rácou  pričin ili sa  o to, 
aby  n aša v lasť kv itla , aby  b o la  pevným  oh n iv kom  v reťaz i s o c ia lis t ic k ý ch  kra jín , k to ré  sto ja  na č e 
le  zápasu  za za ch ov a n ie  sv etov éh o  m ieru  a  o d strá n en ie  vo jn ovej hrozby. (of)
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Rozšírená pracovná schôdza 
gréckokatolíckeho duchovenstva

Dňa 30. novembra 1983 bola t Prešove na Ordinariáte 
rozšírená pracovná schôdza gréckokatolfckeho duchoven
stva, ktorú viedol o. Ján Gajdoš. Po úvodných slovách o. 
ordinára Mons. Jána Hirku, apošt. adm inistrátora, 60 ú čast
níkov schôdze si vypočulo prednášku o. 6 . Németha o te 
rajšom mierovom hnutí, prednášku o. F. Dancáka o Sveto
vom zhromaždení za mier a život, proti jadrovej vojne a 
prednášku o. dr. J. Semana o novom cirkevnom zákonníku.

Z prednášky o. arcidekana Františka Dancáka citujeme:

„Svetové zhromaždenie za mier a život, proti jadrovej 
vojne sa skončilo. Bolo to najväčšie fórum mierových síl 
v jeho dejinách. Možno o ňom s istotou povedal, že jeho 
priebeh bol úspešný a  výsledky inšpirujúce. K autorite toh
to zhromaždenia prispel i ten fakt, že bola zabezpečená 
voľnosť dialógu všetkých účastníkov s otvorenou účasťou  
záujemcov bez akýchkoľvek podmienok. Takýto dem okratic
ký rozhovor utvrdil všetkých, že úspešný boj proti nebez- 
pečiu jadrovej vojny vyžaduje spoločný postup, solidari
tu a podporu všetkých. A že nestačí sa len vzájomne ubez
pečovať, zatlieskať, že sme pre mier. Treba prikročiť ku 
konkrétnym akciám.

Preto treba sa nám vracať k myšlienkam a záverom  
pražského Svetového zhromaždenia za mier a život, proti 
jadrovej vojne, aby sme načerpali rozhodné odhodlanie 
urobiť všetko pre zachovanie posvätnej hodnoty mieru. 
Nám, kňazom, je táto úloha osobitne blízka, veď cirkev po 
ničom inom tak netúži, nič iné si viac nežiada ako to, aby 
mohla zvestovať Pánovo Evanjelium v pokojnom mieri.

„Veľvyslanec sa niesmie správať v cudzej zemi ináč, než 
k čomu ho poslala jeho zem . . . “, povedal na stretnutí cir
kevných kruhov jeden z delegátov, mohamedán z Bangla
déša. Äno, my všetci sme vyslancami Boha pokoja — „Na~ 
íalnika mira“ a  máme byť preto verní tomuto poslaniu, 
byt tvorcami pokoja. Ved i na nás sa vzťahujú Kristove 
slová z jeho reči na hore: „Blažení tvorcovia pokoja, lebo 
ich synmi Božími budú volať“ (Mt S, 9 ). O to sa usilujeme 
i my, gréckokatolícki kňazi, spolu s našimi veriacim i, čo 
je pekne vyjadrené i v našich bohoslužbách myšlienkou, 
ktorá v dnešnej dobe nadobúda osobitný význam: „Ot po. 
vitrja, hlada, ohňa i vojny, izbavi nas, Hospodi“.

Zasadanie pozdravil dr. Jurkovský zo Sekretariátu pre 
veci cirkevné MK SSR, ktorý sa zaoberal súčasnou zložitou 
medzinárodnou situáciou.

Na záver prijali účastníci zasadania vyhlásenie adreso
vané Krajskej mierovej rade v Košiciach, v ktorom podpo
rili kroky našej vlády na zabezpečenie obrany nášho štátu.

V Y H L Á S E N I E

My, duchovní gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR, zídení na 
rozšírenej pracovnej schôdzi v Prešove 30. novembra 1983, 
sme prerokovali výsledky Svetového zhromaždenie za mier 
a život, proti jadrovej vojne.

Následkom horúčkovitého zbrojenia o rozmiestňovaní 
rakiet je ohrozený m ier na svete, ale hlavne to najcen
nejšie, život, ktorý by jadrové zbrane úplne zničili.

Vedomí tejto zodpovednosti za tieto nenahraditeľné hod
noty a existenciu života vôbec, v tejto súčasnej zložitej me
dzinárodnej situácii stojíme pevne so všetkými ľuďmi dob
rej vôle za udržanie a upevnenie mieru a podporujeme s 
našimi predstaviteľmi politiku mieru, bezpečnosti a spolu
práce medzi národmi.

V záujme bezpečnosti našej vlasti podporujeme stanovis
ko našej vlády o zabezpečení ochrany nášho územia a  so
cialistického spoločenstva.

Podľa svojich síl, ako duchovní, chceme viesť našich ve
riacich k vytváraniu hmotných i duchovných hodnôt, k zod
povednosti a vzájomnej láske a vytvárať tak podmienky, 
aby mier zvíťazil nad smrťou, lebo človek je stvorený pre 
život

GRÉCKOKATOLÍCKI DUCHOVNÍ

Na Svetovom zromaždení za mier a život, proti jadrovej 
vojne, ktoré bolo v Prahe v dňoch 21.—26. júna 1983, 
zvláštnej pozornosti účastníkov sa tešila ruža PAX. Je to 
biela ruža, k torá sa stala symbolom mieru. O jej vzniku 
sme sa dozvedeli toto:

Na šľachtiteľskej stanici v Želešifiačh pri Brne si pred 
desiatimi rokmi Josef Urban postavil úlohu: Priviesť na 
svet bielu ružu, k torá by sa mala stať symbolom mieru. 
Sám o tom povedal: „Jedna vojna prežitá na vlastnej koži 
stačí. Tú ďalšiu by sme celkom určite neprežili. Videl som 
v televízii filmový záber, ako si jeden americký občan 
stavia na záhrade protijadrový úkryt. Reportérovi pove
dal, že za neho dal celoživotné úspory. Nad jeho logikou 
som musel krútiť hlavou. Je síce možné, že by ten človek 
jadrový výbuch prežil, ale čo potom? Mohol by ešte nie
kedy u svojej „nory“ otvoriť dvere? Mohol by sa ešte nie
kedy radovať zo zelenej trávy, z nádherne rozkvitnutých 
ruží? Malo by ešte vôbec zmysel žiť? Preto som sa rozho
dol bojovať, hoci aj touto bielou ružou, ktorej som do krst
ného listu napísal meno PAX. Na celom svete ľudia vedia 
že to latinsky znamená mier. Ruža ako dospelá vstúpila 
do skutočného života v jari tohto roku. Som rád, že do 
rozárií záhradkárov príde práve v roku, ktorý sa do his
tórie zapíše pražským Svetovým zhromaždením za mier a 
život, proti jadrovej vojne.“

Pestovateľom ruží PAX sa stalo poľnohospodárske druž
stvo Mír Turany, ktoré v pestovaní ruží dosiahlo už stovky 
úspechov. Kiež by táto ruža, ktorá sa zrodila z ušľachtilej 
myšlienky človeka, bola symbolom tak potrebnéh-o mieru 
na celom svete. — fd—

Smutné dedičstvo kolonializmu
Vo februári, v mesiaci, keď si pripomíname výročie ví

ťazstva nášho pracujúceho ľudu, je aj Medzinárodný deň 
hoja proti kolonializmu. Upriamuje našu pozornosť na tie 
krajiny, ktoré ešte stále nedosiahli svoju slobodu, ale tr
pia v koloniálnom alebo polokolnniálnom područí. Kolonia
lizmus, ako ho roky praktizovali kapitalistické krajiny, je 
hrubou formou vykorisťovania a zotročovania ľudu a je 
hanbou nášho storočia, že sa zachoval dodnes.

Počiatky kolonializmu sú spojené so zámorskými cestami 
španielskych a portugalských moreplavcov, v XV. a XVI. 
storočí. K nim sa od polovice XVI. storočia pridružila aj 
Veľká Británia a Holandsko. Od roku 1945, keď žilo pod 
koloniálnou nadvládou takm er 700 miliónov ľudí, sa po
stupne ich počet zmenšoval.

Súčasný vývoj je charakterizovaný metódami takzvaného 
neokolonializmu, zosilneného hospodárskeho prenikania do 
ekonomickej štruktúry politicky nezávislých štátov, ako sme 
toho svedkami napríklad v Latinskej Amerike.

Uveďme pre ilustráciu napríklad počínanie kolonizáto
rov v Afrike. Pre svoje zištné ciele odlesnili celé veľké 
plochy pôdy, n a ktorej dorábali obchodne výnosné pro
dukty, neraz tak, že domorodé obyvateľstvo hladovalo, ale 
obilniny, ak v niektorej fáze neboli výhodným výnosným 
artiklom , sa nepestovali. Nehovoriac o tom, že devastova
nie lesov malo za následok zmenu klimatických podmie
nok, čo sa odráža v posledných rokoch nedostatočnými 
dažďovými zrážkami, veľkým suchom a neúrodou. — Také 
smutné je dedičstvo kolonializmu, hanebnej formy poni
žovania človeka pod jeho ľudskú dôstojnosť. (am )



(Dokončenie z 1. s tr.) 
cirkvi sa dostaneme do cirkvi oslá
venej v nebi, do našej večnej vlasti.

Nikdy ¡neberme meno Božie n adar
mo. Zvlášť sa nerúhajme Bohu. Hrieš
nik dokáže urážaf a rúhať sa menu 
Božiemu, no skôr to blato padne je- 
mn na hlavu. Ako človek nemôže 
pošpiniť slnko svojimi špinavými ús
tami, tak nemôže pošpiniť ani Boha, 
vždy škodí len sebe. Užívajme dar 
Boží, náš jazyk na bohumilé reči, na 
modlitbn, nábožné spevy pri službe 
Božej a iných bohoslužbách, k sluš
ným pozdravom, poučovaniu blížnych, 
lebo jazyk je veľmi dôležitý prostrie
dok k šíreniu Božej slávy.

Meno Božie oslavujme skutkami. 
Istý svätec' hovorí, že cesta do pekla 
je vydláždená samými dobrými pred
savzatiami, ktoré však boli len vy
slovené, ale nikdy neboli uskutočne
né. Apoštol Pavol nás poúča: ,,Ci je
te, či pijete, alebo čokoľvek robíte, 
všetko čiňte na slávu Božiu! (1 Kor
10, 30). A ďalej: Môj otec je tým os
lávený, keď prinášate bohaté ovocie 
(ju  15, 8 ). Preto, keď sa modlíme: 
„Posväť sa meno tvoje“, spýtajme sa,
io sme urobili, aby meno Božie sa 
posväcovalo? My sa nesmieme len 
nazývať kresťanmi, ale musíme nimi 
byť! Vo vojsku bol istý vojak menom 
Krajčír. Kapitán sa pýtal, kto z nich  
je krajčír? Keď vojaci ukázali na ne
tto, povedal: ja nie som krajčír, ja sa 
iba tak volám. — Vtedy ťa nemôžem  
použiť na opravu svojho kabáta, — 
povedal kapitán. Nie sme aj my kres
ťanmi len podľa m ena? Akú cenu  
má kresťan bez kresťanského živo
ta? Žiadnu! Zime teda ako opravdiví 
kresťania, posväcujme meno Božie 
slovami i skutkami, celým svojím ži
votom. G. K.

MODLIME SA ZA ZOMRELÝCH

Sobota pred nedeľou mäsopôstnou 
je vo východnom obrade venovaná 
pamiatke všetkých zosnulých. ]e to 
akoby Deň dušičiek. V tento deň sa 
v našich chrám och slúžia osobitné 
5v. liturgie, v ktorých sa prinášajú  
prosby „za odpočinutie zomrelých  
služobníkov Božích a za odpustenie 
všetkých ich hriechov“ (Jekténija za 
zom relých).

Naši veriaci majú tento deň v 
zvláštnej úcte. A niekde v tento deň 
ani nepracujú. Dávajú na tzv. „hra- 
moty“, t. j. mená zomrelých, za kto
rých sa v chrám e koná sv. liturgia 
s panychídou. Táto spomienka za 
zomrelých sa potom opakuje v 2.,
3. a 4. pôstnu sobotu, tiež v sobotu 
pred sviatkom Zoslania Svätého Du
cha.

Svätá cirkev nám v tento deň pri
pomína pamiatku našich zosnulých. 
Prečo? Aby sme sa spomienkou na 
svojich drahých zosnulých zarm uco
vali? To iste nie! Svätá cirkev nás 
chce povzbudiť, keď nás volá k mod
litbe za zosnulých. Deň čo deň zo
mierajú kresťania, ktorí vždy neod
chádzajú z tohto sveta čistí. Pred 
Bohom, ktorý i na slnku vidí škvr
ny, neobstojí ten, čo je poškvrnený. 
Taká duša nemôže byt pripustená do 
Božej blízkosti, kým sa neočistí. Pre
to nás cirkev nabáda k tomu, aby 
sme živí pomáhali mŕtvym svojimi

(Pokračovanie z 1. str.] 
spásu. Teda to, čo sme doteraz povedali v krátkosti a prostými 
slovami, na to sa pozrieme teologicky.

Slovo ^milosť“ v sv. Písme sa používa v dvoch významoch: 1. 
Božia vlastnosť, ktorá sa prejavuje k padlému človekovi, ktorá sa 
vyjadruje v darovaní mu spásy, 2. Božia sila,, ktorou sa spása 
človeka uskutočňuje.

Dianie milosti sa začalo od času prvého pádu do hriechu, kto
ré sa vyjadrilo v dare sľubu vykúpenia: „Nepriateľstvo ustano
vujem medzi tebou a ženou, jnedzi tvojím potomstvom a je j po
tomstvom, on ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gen. 3, 
15], a prejavilo sa v celej starozákonnej histórii ako láska k pad
lému človekovi. Dianie Božej milosti prejavuje sa i v tom, že Boh 
odpúšťa hriešnikovi, ktorý činil pokánie a daruje mu život (Vych 
32—12; 34—7; Z 31, 5—10; 50, 3; 129, 7, 8; 142 8; Vych 55, 
7; Jer 18, 8; 18, 21],

Milosť, ako Božia vlastnosť, od večnosti patrí Bohu a jestvovala 
v Bohu od večnosti ako láska — priazeň k spáse. „Boh nás spa
sil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa 
svojho predsavzatia a svojej milosti, ktorú nám udelil pred več
nými vekmi v Kristu Ježišovi“ (2 Tim 1, 9 ): „Boh už vopred nás 
určil za svojich synov pre Ježiša Krista a seba samého podľa roz
hodnutia svojej vôle, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás 
obdaril vo svojom Synovi“ (Ef 1, 4—6).

V Starom zákone to, čo rozumieme pod „milosťou“, obyčajne 
sa nazýva milosrdenstvo, pokoj, Božia láska.

Jerem iáš hovorí o Bohu, že miluje ľud ako syna (31, 19—20).
Boh neustále chráni svoj ľud, hoci je hriešny. Božia milosť, to 

je láska, ktorá odpúšťa a vždy hľadá prostriedok, aby padlých 
zachránila. Avšak pojem milosti v Starom zákone ešte nebol jas
ný. Pod milosťou často bol chápaný pozemský blahobyt.

Až Kristus — svetlo sveta — objasnil náuku o milosti. Je to 
Kristus, ktorý dáva ľuďom možnosť, aby sa stali Božími dietkami 
(Jn 1, 12), pretože skrze neho stala sa milosť a pravda (Jn 1, 
17), bol ustanovený nový poriadok spásy.

O podstate milosti hovoria evanjeliá, hlavne evanjelium apoš
tola Jána, Listy apoštolov, hlavne Pavlov list k Rimanom a ku 
Galaťanom.

Hlavné rysy milosti v týchto knihách sú tieto:
Kristus je oznamovaný ako ten, ktorý bude krstiť Duchom Svä

tým. „Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom 
Svätým (Mr 1, 8) Kristus začne „hlásať milostivý rok Pánov“ (Lk
4, 19). Kristus zvestuje nový poriadok spásy, Nebeské kráľovstvo,
o ktorom výslovne hovorí, že len Otec ako dar ho môže udeliť. 
Otec pripravuje svadobnú hostinu a pozýva na ňu (Mt 22r 1—31). 
A kto sa chce osvedčiť v Nebeskom kráľovstve, je potrebné, aby 
svojou vôľou spolupôsobil. Preto bude Otec požadovať na konci 
počet zo zverených hrivien (Mt 25, 14—30).

Tcto apoštol Ján osvetľuje už zreteľnejšie. Zdôrazňuje, že ten, 
kto sa chce zúčastniť na vykúpení, musí sa nadprirodzene obrodiť 
alebo zncvuzrodiť. Musí byť „zrodený z Boha“ (Jn 1, 13), „zo 
Svätého Ducha“ (3, 5), musí „byť z Boha“ (8, 47). Prostriedkom 
k ncvému životu je krst (3, 5) „Veru, veru, hovorím ti, ak sa 
niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho krá
ľovstva“ (Jn 3, 5). Avšak i znovuzrodený ustavične žije z milosti 
ako ratolesť z viniča: „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sa
ma cd seba, ak nie je spojená s viničom, tak ani vy, ak nebudete 
spojení so mnou. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Ak niekto ostáva 
vo mne a ja v ňom, ten prináša bohaté ovocie; pretože bezo mňa 
nemôžete nič vykonať.“ (Jn 15, 4—5).

Až apoštol Pavol znovuzrodenie nazýva prijatím za syna, sí'á- 
vame sa Božími dietkami, Boh nás ospravedlňuje, keď nám od
púšťa hriechy a nás svojou milosťou obnovuje. (Rim 5, 20—21; 
Efez 1, 4 ).

Celý kresťanský život sa zakladá na milosti.
V Novom zákone milosť je vnútorná životná sila, ktorá bola



síce už v Starom zákone prisľúbená, avšak až skrze Krista začala 
v ľudstve plne účinkovať.

Apoštol Pavol takto rozvíja pojem milosti:
V Novom zákone milosť Božia sa prejavuje a'ko milosrdenstvo 

Božie k hriešnikovi, ktorým Boh mu daruje odpustenie hriechov 
a život večný (Ef 1, 5] — „Zjavila sa dobrotivosť a ľudomilnosť 
nášho Spasiteľa Boha“ (Tit 3, 4 ) ; milosť sa nazýva spásonosnou: 
„Prišla k nám milosť Božia na spásu všetkým ľuďom“ [Tit 2, 11).

Milosť Božia*sa zlieva na ľudí ako dar Boží, a to nezávisle od 
akýchkoľvek zásluh človeka (2 Tim 1, 9) „Keď sa však zjavila 
dobrotivosť a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha, spasil nás nie 
pre naše spravodlivé skutky, ale pre svoje milosrdenstvo, kúpe
ľom znovuzrodenia a obnovenia skrze Ducha Svätého. Tohto ho j
ne vylial na nás skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme 
sa stali spravodlivými Jeho milosťou a  taik boli v nádeji dedičmi 
večného života“ (Tit 3, 4 —7), „Milosťou ste spasení, skrze vie
ru; teda nie sami od seba, je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa 
nikto nemohol chváliť“ (Ef 2, 8—9), „Ja som sa stal služobníkom 
tohto posolstva podľa daru milosti, ktorého sa mi dostalo od 
Boha pôsobením Jeho m oci“ (Ef 3, 7 ), Všetci totiž zhrešili a po
trebujú (zásahu) Božej veleby, aby ich ospravedlnil zadarmo 
svojou milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi“ (Rim 3, 23 
-2 4 ) .

Svoj plnší prejav má m’ilosť vo vykúpení vykonanom Ježišom 
Kristom: „Preto podpášuc bedrá svojej mysle, triezvym duchom 
vložte úplnú nádej v milosť, ktorú vám prinesie zjavenie Ježiša 
Krista“ (1 Pet 1, 13) — „aby, ako hriech zavládol prostredníc
tvom smrti, tak i milosť zavládla prostredníctvom spravodlivosti 
(vedúcej) do večného života skrze Ježiša K rista“ (Rim 5, 21). V 
celej plnosti milosť, a!ko sila Božia, ktorá znovuzrodzuje človeka, 
ovára sa v Novom zákone. Tu sa zjavuje ako božská sila, ktorá 
žije v človekovi a účinkuje v ňom tak silne, že je schopná urobiť 
neporovnateľne viac, než si môžeme želať: „Ale z m ilosti Božej 
som, čo som a Jeho milosť nebola vo mne nadarmo. V skutoč
nosti som sa viac napracoval ako oni všetci, nie však ja, ale 
Božia milosť vo mne“ (1 Kor 15, 10) „Pán mi riekol: „Stačí ti 
moja milosť, lebo moc (Božia) sa dokonale ukazuje v (ľudskej) 
slabosti“, preto sa najradšej budem chváliť svojimi slabosťami, 
aby na mňa zostúpila Kristova m oc“ (2 Kor 12, 9 ), „Pre tento 
cieľ sa borím a namáham silou Jeho účinnosti, iktorá vo mne 
pôsobí“ (Koľ 1, 29), „Tomu všalk, ktorý môže vykonať nad všetku 
mieru oveľa viac, ako my žiadame, alebo chápeme, mocou, ktorá 
pôsobí v nás“ (Ef 3, 20), „Ale a j sám Duch sa ujíma našej sla
bosti. Lebo my vlastne nevieme, za čo sa máme náležite modliť; 
a sám Duch sa za nás prihovára nevyslovenými vzdychmi (Rim
8, 26). Milosťou Božou sa dovršuje celý pozemský duševný boj 
človeka, milosť nám dáva poznanie Boha a daruje všetko potreb
né k životu a mravnosti. Jedným slovom milosť začína a dovršuje 
našu spásu. „Všetci totiž zhrešili a  potrebujú (zásah) Božej ve
leby, aby ich ospravedlnil zadarmo svojou milosťou skrze vykú
penie v Kristu Ježišovi“ (Rim 3, 24; Tit 3, 4 —7 J, „aby sa v budú
cich vekoch ukázala nesmierna bohatosť Jeho milosti, ktorú pre
ukázal vo svojej dobrotivosti k nám v Kristu Ježišovi“ (Efez 2, 
7), „Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša dosiahneme spásu tak 
ako aj oni“ (Sk 15. 11).

Preto spása človeka sa porovnáva s novým narodením (Jn 3, 
3—7), nazýva sa oživením a vzkriesením (Ef 2, 5; Kol 2, 13; 
3 ,1).

Milosť sa daruje nezávisle od zásluh človeka, podľa viery v Je
žiša Krista (Gal 3, 5). Avšak nevyhnutnou podmienkou spásy je 
pokánie a viera, ktorá záleží od slobody vôle človeka: „Ježiš sa 
pobral do Galiley a zaCal hlásať Božie posolstvo. Hovoril: „Napl
nil sa čas, prišlo Kráľovstvo Biožie, konajte pokánie a  verte v toto 
posolstvo!“ (Mr 1, 15). Ale taktiež je  nevyhnutná aktívna účasť 
človeka v spáse. „Neviete, že tí, čo bežia opreteky, bežia síce 
všetci, ale iba jeden dosiahne (víťaznú) cenu? Aj vy tak bežte, 
aby ste dosiahli cenu!“ (1 Kor 9, 24—27). „Ustavične pripomí-

modlitbami. aby dosiahli blaženosť 
u nebeského Otca.

Zádušné soboty — to sú práve ta
ké dni, keď nás svätá cirkev volá k 
spomienke a k modlitbám za našich 
zosnulých. Máme im teda pomáhať 
svojimi modlitbami, dobrými skutka
mi a  zvlášf obetou sv. liturgie.

Už v Starom zákone čítanie, že Jú- 
da Makabejský dal vykonať „zmier
nu obetu za m ŕtvych, aby boli zbave
ní hriechu“ (2  Mak 12, 46). Sväté 
Písmo ho chváli slovami: „Svätá a 
zbožná to myšlienka“ (12, 45). Júda 
Makabejský urobil zbierku, ktorá vy
niesla dvetisíc drachiem striebra, jľie- 
to poslal do Jeruzalema, aby bola pri
nesená obeta za hriechy padlých (12,
43).

Celý rad Svätých Otcov a Učite
ľov Cirkvi odporúča modliť sa za 
zomrelých. Tak napr. sv. Ambróz zar
mútenému Faustovi píše takto: „Tvo
ja sestra  nech neroní slzy, ale mod
litby“. A nad hrobom cisára Teodó- 
zia povedal: „Mal som rád tohto ci
sára  . . .  i ineprestanem sa za neho 
modliť, kým svojimi modlitbami ne
privediem ho na horu Pánovu . .

Sv. Arzén Veľký, ktorý v samote 
na púšti prežil 55 rokov, keď sa pri
blížil deň jeho odchodu k Bohu, pre
hovoril: „Nerobte spomienky na mo
ju pamiatku, ale dbajte, aby sa pri
nášali obety za moju hriešnu dušu“.

Keď zom ierala sv. Monika v Ostii, 
ďaleko od svojej vlasti, svojmu sy
novi Augustínovi povedala: Moje m ŕt
ve telo pochovajte kdekolvek, nerob
te si s ním starosti. O jedno vás však 
prosím: kdekolvek budete, pamätaj
te n a moju dušu pri Pánovom oltá
ri!

Zakladajúca listina chrámu na Kar
love spomína, že cisár Karol IV. za
ložil na Karlove 18. sept. 1350 chrám  
a kláštor, aby rehoľníci konali sv. li
turgie za neho a  jeho rodinu.

Octu k zomrelým nachádzame u 
všetkých národov, kresťanských i ne
kresťanských. Už za čias apoštol
ských zhromažďovali sa prví kresťa
nia, aby boli prítomní obety za zom
relých. Nezabúdajme preto ani my, 
že spomienka na mŕtvych, to nie je 
spomienka na nežijúcich, na neexis
tujúcich, ale na tých, ktorí odišli z 
tohto sveta, ktorí zmizli z nášho do
hľadu, ale ktorí žijú i naďalej vo 
večnosti. Veď aj keď smrť znamená 
vždy určité rozlúčenie, kresťanov 
predsa nemôže celkom odlúčiť ani 
smrť, lebo ako Kristove údy sú jedno 
v Kristovi. Žijú v spoločenstve s na
mi. A tí akoby volali: Zmilujte sa 
nad nami, vy, ktorí žijete. Vo vašich 
rukách je nesmierna moc. Vaša mod
litba, vaše zložené ruky, vaše obety, 
dobré skutky, sú prostriedkami, kto
ré  môžu uľahčiť naše spojenie s Bo
hom.

Náš božský Spasiteľ povedal, že 
odmeny neujde žiaden dobrý skutok 
(Mt 10, 42). Teda ani jeden dobrý 
skutok sa nestratí. Ani modlitba a 
obete za zomrelých. Je to úžasná 
pomoc nielen pre zosnulých, ale aj 
pre nás. Preto — na dušičky spomí
najme, z očistca im pomáhajme, bu
dú na nás spomínať, keď budeme 
umierať.“

o. František DANCÂK



POČÚVANIE DOBRÝCH A ZLÝCH REC1

„Nepreriekneš krivého svedectva 
proti blížnemu svojmu“ — hovorí Pán 
v ôsmom prikázaní.

Aby človek mohol porozumieť slo
vá a  qeči druhého človeka, Boh Stvo. 
ritel obdaril he zázračným „prístro
jom“ — obdivuhodným uchom, ktoré  
môžeme použiť na dobré alebo na 
zlé. Napríklad pomocou sluchu po
znáva človek božské tajom stvá, ako 
apoštol Pavol poznamenáva v Liste 
k Rimanom: „Viera teda závisí od 
h lásan ia. . .  či azda nepočuli? . . .  Po 
celej zemi rozniesol sa  ich hlas, ich 
slová až do končín sveta.“ (Rim 10, 
17—18.) Pomocou sluchu prebúdza 
kazateľ hriešnika zo sna hriechu. Po
mocou sluchu dostávam povzbudenia, 
pomocou ktorých Boh nás zavedie 
na cestu duševnej dokonalosti.

Boh tento zmysel nielen na to po
užíva, aby nás týmto prostriedkom  
verejne a  slávnostne oboznámil s Bo
žími pravdami na obrátenie a posvä
tenie duší, ale i na to, aby sme po
čúvali rozpravy a rozhovory medzi 
zbožnými dušami. — Sv. Augustín vo 
svojich Vyznaniach hovorí o veľkom 
účinku zbožných rozhovorov, aké on 
mal napr. so svojGu matkou sv. Mo
nikou. — Tento svätec rozpráva, že 
na začiatku svojho obrátenia v dome 
Božom počúval žalmy a  duchovné 
piesne. Celé jeho vnútro naplnilo sa 
takou rozkošou a šťastím, že ho to 
niekedy až k slzám pohlo.

Teda ucho je ten kanál, cez ktorý 
Boh nadprirodzené pohnútky a objas
nenia vlieva do duší a pomocou tých  
povzbudzuje človeka k obráteniu, k 
polepšeniu alebo k duševnej dokona
losti — ba aj k svätosti.

Ale túto schopnosť človeka zneuží
va i zlý duch, aby ľudskú dušu za
tratil. alebo aspoň z cesty dokona
losti odvrátil.

Odkiaľ pochádza hlboká morálna 
priepasť mnohých, ktorá toľké duše 
do večného zatratenia zavrhne? — 
Kto si želá objasnenie tých vecí, nech  
sa opýta tých, ktorí sa v bahne hrie
chov váľajú. Nech sa ich opýtajú, že 
v rade ich hriechov, ktorý bol ten 
prvý. Dostanú odpoveď, že to bolo 
počúvanie nemravných rečí. Odtiaľ 
vyklíčili prvé nečisté myšlienky a 
túžby, odtiaľ pustili hlboké korene 
do srdca, ktoré potom ovládali celú  
ich bytosť.

Z toho všetkého vyplýva, že dobré 
alebo zlé užívanie sluchu mnohým 
zapríčiní spásu alebo zatratenie. Ten
to zmysel človeka je vchod, cez kto
rý duchovná smrť veľmi ľahko vnik
ne do duše a tento vchod je tým ne
bezpečnejší, lebo stále je otvorený. 
Lebo nie vždy môže sa človek vzdia
liť zo spoločnosti hriešnikov a neraz 
dostanú sa k nášmu srdcu i také 
reči, ktoré ináč neľúbo nám počúvať.

Teda kto chce napredovať na ces
te duševnej dokonalosti a zbožnosti, 
nech počúva alebo zúčastňuje sa na 
zbožných rozhovoroch, ktoré v člo 
veku prebudia bohumilé a spásonos- 
né pohnútky. Zároveň chráňm e sa 
pred zbytočnými a dvojzmyseinými 
rečami. Apoštol Pavol píše ku Ko
rinťanom: „Nedajte sa však oklamať. 
Zlé rozhovory kazia dobré mravy. Veď 
niektorí z tých ani Boha nepoznajú!

nam pred Bohom a naším Otcom vašu činnú vieru, úsilnú lásku 
a vytrvalú nádej, v Pána nášho Ježiša Krista“ (1 Sol 1, 3), „A 
keď niekto zápasí, nedosiahne (víťazný) veniec, ak nezápasí po
dľa pravidiel“ (2 Tim 2, 5 a 2 Tim 4, 7). Teda k spáse sú nevy
hnutne potrebné ako spoludianie milosti, tak i slobodná účasť 
samého človeka.

Milosť — všeobecne znamená: priazeň, priateľstvo, prejav te j
to priazne, nezaslúžený dar, udelený z dobrotivosti, čistota ktorú 
nadobudne omilostený prejavom tejto  priazne. Milosť je dar, ude
lený bez akýchkoľvek zásluh z číre j lásky alebo dobrotivosti.

Milosť — v zmysle sv. Písma — je nadprirodzený dar, ktorý 
pre zásluhy Ježiša Krista udeľuje Boh ľuďom bez ich zásluh k več
nej spáse.

Pachomius Veľký (+3^8, sviatok 15. m ája)
K Pachomiovi pristúpil jeden z bratov a prosil:
— Pomodli sa za mňa k Bohu, otče, aby som bol mučeníkom.
— Vyhoď si zo srdca, synček, také myšlienky, — napomenul 

ho Pachomius, — neželaj si mučeníctvo. Dôstojne znášaj životné 
ťažkosti, bez nariekania, čestne vykonávaj svoju prácu a  snaž sa 
nepoškvrneným životolm zapáčiť sa Kristovi a budeš mať podiel 
so svätými mučeníkmi v nebi.

— Ja zahyniem, otče — plakal istý brat, — ja nemám nádej na 
spásu . . .

— Si hriešny, odcudzil si sa Bohu, — odpovedal Pachomius, — 
ale Pán Boh je  dobrý, nehnevá sa večne, je  milosrdný a môže 
naše hriechy v hĺbke svojho milosrdenstva utopiť ako v mori ka
meň. Nechce smrť hriešnika, ale chce a žiada pokánie, aby ten, 
ktorý padol, neostával v úpadku, ale aby sa vzchopil. Tiež ten, 
ktorý sa cd Neho odvrátil, aby neodchádzal, ale skoro sa vrátil 
k Nemu. Nezúfaj. I pre teba je  náldej na spásu. Veď zrezaný strom 
znovu sa od koreňa vyvíja a rastie.

Pachomius ukázal bratovi cestu pokánia. Ten vstal a tvár jeho 
! bola radostná.
| Arzén Veľký ( +449, sviatok 4. februára)
i Bratia neraz počuli, ako sa Arzén modlil:
! — Neopúšťaj ma, Pane, aj keď som nič dobrého neurobil, ale 
j daj mi, z Tvojej milosti, aspoň oid dneška urobiť dobrý začiatok.

j  Raz, keď sedel v svojej izbietke, mal takéto zjavenie: počul 
; hlas, ktorý mu hovoril:

— Vyjdi z domčeka a ukážem ti skutky ľudí!
Arzén vyšiel. Bol ako vo vytržení a zbadal Božieho anjela, kto- 

-rý ho vzal za ruku a zaviedol na jedno mesto, kde mu ukázal 
jedného človeka, ktorý rúbal drevo, uviazal veľkú nošu a snažil 
sa ju vyložiť na plecia a odniesť, ale nemohol, lebo bola ťažká. 
A on, namiesto toho, aby odobral drevo z batoha, aby bol ľahší, 
opäť rúbal drevo a prikladal ďalšie polienka do batoha, ktorý sa 
atával stále ťažším. A znovu sa snažil zodvihnúť ho, ale nemohol. 
Vtedy on prikladal ešte viacej dreva a priťažoval bato h . . .

A Boží an jel zaviedol Arzéna ďalej. Ukázal mu iného človeka, 
ktorý stál nad studňou a čerpal vodu zo studne, ktorú potom vlie
val do deravého suda. Vodia zo suida vytekala a  opäť sa vlievala 
do studne. A on čerpal a čerpal, zbytočne sa namáhajúc . . .

Potom an jel ukázal starcovi iné videnie: videl otvorený chrám 
a dvoch mužov, ktorí sedeli na koňoch a každý z nich mal naprieč 
brvno. Stali jeden proti druhému a ch celi prejsť dverami chrámu, 
ale nemohli: raz preto, že brvná držali naprieč a jeden druhému 
nedovoľoval, aby ten upraivil brvno pozdĺž, a  tiež obaja chceli 
niaraz vojsť, a preto zostávali voniku a nemohli vojsť do otvorené-

- ho chrámu.
Starec sa spýtal an jela, čo znamenajú tieto videnia.
— Ten, ktorý rúbal drevo a neustále prikladal polienka do ba

toha, predstavuje človeka, ktorý žije v mnohých hriechoch a na
miesto pokánia priikladá stále viac priestupkov k svojim hrie
chom . . .



— A ten, ktorý čerpá vodu a nalieva ju do deravého suda, 
predstavuje človeka, ktorý koná rôzne dobré skutky, ale  ktorý i 
hriechy nezanecháva. Preto taký sa zbytočne namáha, lebo jeho 
hriechy ničia náhradu, ktorú by mal dostať oid Boha.

— Dvaja muži, — vysvetľoval anjel, — predstavujú dobročin
ných ľudí, ale pyšných, ktorí sa nechcú pokoriť, ustúpiť jeden 
pred druhým, preto nemôžu vojsť do Nebeského kráľovstva. Ne
púšťa ich tam pýcha, ktorá ničí všetky ich dobré skutky.

— Pýtaš si radu? — odpovedal starec Arzén žiakovi v púšti. — 
Vždy dbaj, aby tvoje myšlienky boli stále m ilé Bohu, vtedy ty 
premôžeš všedné hriechy. Lebo všetky hriechy sú od zlých myš
lienok, ktoré prijímaš do srdca a tam ich udržiavaš. A kto svoje 
myšlienky usmerňuje na Boha, tým odháňa zlé myšlienky, ten 
premáha hriešne žiadostivosti.

— Ak skutočne hľadáme Boha, sám On vnikne do nás a spo
známe Ho. A ak Ho svojím čistým životom v sebe udržiavame, zo
stane aj prebývať s nami, — naúčal starec tých, ktorí hľadali 
Boha. . .

— Je veľa takých, ktorí sa snažia zachovať si čistotu, a preto 
pôstom, bdelosťou a  prácou umŕtvujú svoje telo. Ale málo je  ta
kých, ktorí chránia svoju dušu od spaľujúceho plameňa túžby po 
sláve, samoľúbosti, mamonárstva, závisti, nenávisti, hnevu, po
msty, odsudzovania, pýchy. Takíto sú navonok čistí telom, ale v 
duši sú veľmi popálení a sú podobní obieleným hrobom, ktoré sú 
vo vnútri plné zapáchajúcich kostí. Blažený je  ten, ktorý dbá o 
to, aby aj telo a j dušu chránil od poškvrnenia, zachoval ich čisté, 
lebo čistí srdcom sú blažení, ktorí uvidia Boha.

Bratia púšte neraz počuli ako starec Arzén hovoril:
— Za slová, ktoré som vypovedal, veľakrát som činil pokánie, 

ale za mlčanie nikdy.
— Či aj ty, otče, bojíš sa sm rti? — spýtali sa učni.
— V skutočnosti, — odpovedal svätec, — tento strach bol vo 

mne po všetky dni môjho života.

Sáva Posvätený ( +531, sviatok 5. decembra]
Sáva Posvätený stretol v púšti štyroch mužov, ktorí zblúdili a 

umierali hladom. Uviedol ich do svojej chyžky a položil pred nich 
korenie a sušené ovocie, ktorými sa v púšti sám živil. Keď trošku 
nabrali sily, ukázal im cestu a muži odišli.

Po niekoľkých dňoch muži prišli znovu ¡do púšte a priniesli 
chleby, syr a ovocie. Dali to Sávovi a  ďakovali mu za pomoc, 
ktorú im poskytol. Keď odchádzali, Sáva sa dlho pozeral za nimi. 
Pritom mu stekali slzy, keď hovoril k sebe:

— Beda ti, moja duša! Títo ľudia za malý dobrý skutok, ktorý 
som im len raz urobil, sú takí ivďační. A čo urobíme my, ktorí 
stále prijímame nevysloviteľné Božie dary a bývame nevďační, ži
jeme v lenivosti a nedodržujeme jeho prikázania?

Sáva Posvätený šiel s jedným svojím žiakom od Jericha k Jor
dánu. Po ceste stretávali ľudí, ktorí prechádzali v skupinách a 
v jednej skupine šla tiež pekná dievčina. Keď skupina prešla, sta
rec sa obrátil k žiakovi:

— Aká bola tá dievčina, ktorá išla s tými ľuďmi? Zdá sa mi, že 
na jedno oko bola slepá.

— Nie, otče, oči mala zdravé, — odpovedal žiak.
— Iste si nespozoroval synček, — hovoril ďalej starec, — jed

no oko mala chybné.
— Nie, otče, ja som sa dobre pozeral na je j tvár a oči, obe oči 

mala zdravé a pekné.
— Keď si sa tak sústredene pozeral na je j tvár, — začal starec 

Sáva, — prečo si si nepripomenul napomenutie: Syn môj, nech ťa 
nepremôže vábenie krásy, ani sa nedaj chytiť svojimi očam i? Od
teraz chráň si svoje oči!

Hanbite sa, že vám to musím havo. 
riť!“ (I. Kor. 15, 33—34.)

Srdce dvoch učeníkov z Emauz ho
relo od lásky, keď počuli Krista Pá
na rozprávať a citovať z Písma. „Či 
nám nehorelo srdce, keď nám hovo
ril cestou a otváral Písm a?“ (Lk 
24, 32.)

Keď s takými rečam i sme osožní se
be i druhým, zároveň spôsobíme ra 
dosť nášmu Kristu Pánu a jeho an
jelom. — Podľa reči poznávaš člove
ka. Každý o tom hovorí, čo ho zaují
ma a čo v jeho srdci väzí. Svetský 
človek má rád svetské reči a nemrav
ný to, v čom nachádza hriešne „pote
šenie“. Kto je z Boha, ten rád počú
va zbožné reči, ten sa v láske spája 
s Bohom.

o. M. MAGYAR

K MILOSTIVÉMU ROKU — 
ROKU POKÁNIA 
ONDREJ KORSINI

Florencia — nádherné a bohaté 
mesto spalo. Bolo už dávno po pol
noci. ale Peregrina Korsini, žena 
stredných rokov, ešte stále kľačala 
pred ikonou Bohorodičky vo svojej 
izbe. Modlila sa a plakala.

— Matka Božia, Matka Vykupite
ľa nášho Ježiša Krista! Ty vieš, že 
môjmu synovi hrozí nešťastie. Vieš, 
v akom je nebezpečenstve. Buď k ne
mu milosrdná! Pros za neho, aby sa 
obrátil!

Už svitalo, keď do izby sa otvorili 
dvere. Obzrela sa. Vo dverách stál 
jej syn, Ondrej. Pekný urastený a ši
kovný mladík. Mala len jeho jediné
ho. Bol jedinou radosťou svojich ro
dičov. Milovali ho ako svoj najmilší 
poklad. Učil sa dobre, bol nadaný. 
Keď dospel v m ládenca, radosť rodi
čov sa premenila na žiaľ. Zlí priate
lia ho zviedli z cesty. Ondrej sa stal 
spurným, neposlušným, nedbal na na
pomínanie rodičov, vrhol sa do ne
mravného života. A čím ďalej, tým 
viac prepadával hlučným zábavám, 
hrám v karty, nemravnému životu. 
Rodičia nenašli spôsob ako ho na
praviť. Matka Peregrina kľačiac celé  
noci pretrvávala v modlitbách za sy
na.

Teraz oči matky a syna sa stretli. 
Syn postrehol, že matkine oči sú pl
né sĺz. Bolo mu z toho nijako. Pri
stúpil k matke, ale tá ho odstrčila 
a zvolala:

— Odstúp odo mňa divoké vĺča, 
ktoré som nosila pod srdcom a kto
ré teraz mi toto srdce trhá!

Ondrej vyletel z izby. Slová matky 
mu stále zneli v ušiach, pichali ho v 
srdci a  on nemohol nájsť vnútorný 
pokoj. Znovu sa vrátil do izby.

— Čo znamenajú vaše slová, ma
ma? — spýtal sa. keď sa posadil:

¡Peregrina plakala. Utrela si slzy a 
začala rozprávať:

— Keď som ťa ešte nosila pod srd
com, prisnilo sa mi, že som porodila 
vlka. Prvá časť tohto sna sa splnila. 
Vlka mám, ale ten zúrivý vlk nemie
ni sa premeniť v baránka.

Ondrej zmäkol. Bôľ matky zlomil 
jeho žartychtivosť. Padol pred m at
kou na kolená a plakal. Prosil, aby 
mu rodičia odpustili.



Prešiel deň, ba i noc a Ondrej ešte 
sedí a rozjíma nad svojím životom. 
Rozhodol sa, že spôsob svojho živo. 
ta zmení. Vstal a odišiel do kláštora  
karmelitánov. Prijali ho za novica. 
Mal len 16 rokov, keď ho obliekli 
do hrubého rúcha prísneho rádu kar
melitánov . . .

Ondrej skutočne sa obrátil. Vzorne 
plnil všetky povinnosti, práce, pre
máhal seba, svoje žiadosti, premáhal 
aj pýchu života. Tento boj so sebou 
trval dlhé roky. Bol pokúšaný pred
stavami rozkoší a slávy sveta. Pri
chádzali aj jeho priatelia, chceli ho 
z kláštora vytiahnuf, ale Ondrej tie
to skúšky prekonal hrdinsky. Vyštu
doval teológiu a stal sa kňazom.

jeho rodisko sa pripravovalo, aby 
obeta jeho prvej svätej liturgie bola 
slávna. Avšak Ondrej si vybral po
koru. Prvá jeho liturgia bola tichá. 
Potom odcestoval na štúdiá do Parí
ža. Po návrate do rodnej Florencie  
musel sa skrývať, lebo ho zvolili za 
biskupa neďalekého mesta FTesole. 
Avšak tento úrad musel prijať.

Aj ako biskup zostával kajúcni
kom, žil ako rádový mních, k sebe 
prísny, ale láskavý a  milosrdný ku I 
všetkým fuďom dbajúc na svoju a I 
ich spásu. Vyhľadával zatvrdlivých : 
hriešnikov a  neodchádzal od nich, j 
pokiaľ ich nepriviedol k obráteniu. j

Ondrej Korsini bol už desať rokov 
biskupom, mal sedemdesiat rokov ži- j 
vota za sebou, keď vo videní mu I 
bolo oznámené, že dni jeho pozem- | 
ského života sú spočítané. Odovzdal i 
svoju dušu Bohu 6. januára 1373 a 
pochovali ho v karmelitánskom chrá- i 
me vo Florencii. !

Pamiatku sv. Ondreja Korsiniho, 1 
biskupa, slávi cirkev 4. februára.

SPOLOČNE K BOHU j
Keď si chceš postaviť dom, musíš ! 

si dobre spočítať, čo všetko na to j 
budeš potrebovať. Keď si chceš dob
re vychovať deti, musíš si tiež na 
začiatku premyslieť, čo všetko k to
mu patrí. Dnes budeme myslie* skôr 
na deti ako na dom.

Každý otec, každá matka chcú dať 
deťom do života to najlepšie. Radi 
by im chceli odovzdať všetky svoje 
životné skúsenosti, svoje znalosti a 
umenie. Keď sme doma, deti nás po
zorujú a napodobňujú. Je to prvá 
forma výchovy. Keď doma s deťmi 
prehovoríme, porozprávame sa, to je 
druhá forma výchovy — rozhovor.

Otec a matka sú vo svedomí po
vinní viesť svoje deti k Bohu. A tá , 
povinnosť je taká veľká, že nás z ■ 
nej nemôže nikto a nič oslobodiť. Od I 
pôstu nás môže oslobodiť kňaz, od 
niektorých iných záväzkov biskup.
Ale od povinnosti viest svoje deti k 
Bohu nemôže nás oslobodiť nikto. De
ti veďme k Bohu hneď od malička
— od narodenia.

Váš Pán Ježiš Kristus dal nám prí
kaz, ktorý platí dodnes: „Nechajte 
maličkých ku mne prísť a nebráňte 
im. lebo takýchto je Nebeské kráľov
stvo“. Táto úloha nie je ľahká, pre
to buď. Pane, pri rodičoch a  pomá
haj im. Daj všetkým rodičom veľkú 
trpezlivosť a  múdrosť, aby stále ma
li na pamäti, že zlou výchovou vy
chovávajú len zlé deti.

IRENKA

Svätý Serapion, pustovník (4. storočie, sviatok 23. marca]
— Milujte Boha a slúžte Mu láskou k blížnemu.
Sisoj Velký (+429, sviatok 6. júla)
Jeden z bratov sa spýtal starca:
— Čo mám urobiť, otče, keď padnem ¡do hriechu?
— Vstaň, syn môj, a spasíš sa, — odpovedal starec.
— Ale keď vstanem, ja znovu padám, — hovorí brat.
— Vtedy znovu vstaň, — odpovedal starec.
— A dokedy budem padať a  vstávať?
— Dokiaľ ťa nezastihne smrť a nájde ťa alebb v dobrom, alebo 

v zlom. Patrí sa vždy zotrvávať v dobrom, aby ťa v nej zastihla 
tvoja smrť. ------------

Jeden z bratov sa spýtal:
— Otče, čo mám robiť, aby som utieikol od pekelného ohňa?
Sisoj mlčal.
Vtedy sa ozval druhý z bratov:
— Čo bude so mnou? Lebo vždy, keď si pomyslím na peklo, zo 

strachu umieram, — hovoril.
Vtedy Sisoj začal pomaly hoivoíriť:
— Ja sa vám priznávam, že som na pekelné muky doteraz ne

myslel. Pán Boh je milosrdný a  úfam, že sa nado mnou zmiluje. 
Avšak vám závidím. Iste, myšlienky na peklo vás zadržia od hrie
chu. A 5o bude so mnou, že nemyslím na miesto múk? Toto je 
príčina toho, že mám toľko hriechov a chýb.

Sisoj hovoril málo a jeho odpovede boli čo najkratšie. A keď 
raz pustovníci začali hovoriť o neudržateľnosti jazyka, o prázd
nych rečiach, starec povedal:

— Už vyše 30 rokov denne prosím Ježiša Krista, aby mi pomo
hol zdržať sa od prázdnych slov, napriek tomu vždy padám.

Pustovník Agaton [4. storočie, jeho pamiatka je  8. januára)
— Človek sa nesmie dopúšťať, aby ho svedomie v niečom obvi

ňovalo.
— Bez dodržiavania prikázaní je nemožný ani najmenší pokrok.
— Pretože to záležalo odo mňa, nikdy som neusnul so žiaľom 

v srdci na niekoho, a nikomu som nedopustil usnúť so žiaľom v 
srdci na mňa.

— Človek má byť stále, akoby stál ¡na súde Božom.
— Keď uvidím, že mne drahý ma ťahá do duševnej škody, ihneď 

ho od seba odhodím, to znamená, preruším s ním známosti a sty
ky.

— Bez prísneho dozoru nad sebou človek nikdy nemôže uspieť
v žiadnom dobrom skutku.

Agaton šiel cestou.so svojimi žiakmi. Jeden z nich na ceste na
šiel neveľký, zväzok zeleného hrášku a povedal starcovi: — Otče, 
keď dovolíš, zoberiem ho.

Starec sa pozorne na neho pozrel a ako začudovaný sa spýtal:
— Azda ty si tam toto položil?
— Nie, — odpovedal žiak.
— Ako teda ty chceš brať to, čo si tam nepoložil?

O Agatonovi sa rozprávalo, že v priebehu troch rokov nosil 
kameň v ústach, dokiaľ sa nenaučil mlčať.

Keď nastal čas smrti starca Agatona, tri posledné dni ležal 
nepohnute s otvorenými očami, upretými na jedno miesto. Žiaci 
sa spýtali:

— Otče, kde si?
— Stojím  na Božom súde — odpovedal.
— Otče, azda i Ty sa bojíš? — pýtali sa.
— Hoci som sa usilovne snažil vykonávať Božie prikázania, 

avšak ja som len človek a neviem, či moje skutky sú milé Bohu.
— Azda nie si presvedčený, že tvoje skutky sú milé Bohu?
— O tom nemôžem byť skôr presvedčený, ako sa postavím pred 

Bohom, pretože iný je súd Boží a iný — ľddský.



SVÄTÉ PÍSMO O BOHU NEZABÍJAJ DIEŤA! .

VZKRIESENIE JEŽIŠA KRISTA

Z citovaného Svätého písma uzatvárame toto: samotné vzkrie
senie, a to oživnutie mŕtveho tela a východ Turista z hrobu, ne vi
del žiaden svedok. Apoštoli tam neboli a vojaci sa od velkej 
žiary nastrašili a utiekli. Teda tu ostáva rozhodujúcou skutoč
nosť, že na tretí deň, v deň vzkriesenia, hrob bol nájdený prázd
ny, telo Kristovo v ňom nebolo a  od, toho dňa Ježiš v tele začal 
sa zjavovať mnohým. Toto poukazuje na to, že vstal z mŕtvych.

Všetci štyria evanjelisti zhodne uvádzajú, že skoro ráno na 
tretí deň po Kristovej smrti Jeho hrob, ktorý bol privalený veľ
kým kameňom (Mt 27, 60), zapečatený úradnou pečaťou, stráže
ný rímskymi vojakmi (Mt 27, 62), našli prázdny. Najväčší Kristo
vi nepriatelia, synedrion — veľrada, ktorým nastrašení strážco
via hrobu ohlasujú správu (Mt 28, 2—4, 11), — cítia, že musia 
prijať skutočnosť, že Ježišovo telo nie je v hrobe, — a  vymýšľajú 
klamstvo, ktorým znovu chcú premôcť Krista.

Údaje z evanjelií hovoria, že Ježiš Kristus po svojom vzkriese
ní sa zjavil dvanásťkrát, a to:

1. Márii Magdaléne ráno v deň vzkriesenia (Mr 16, 9; Jn 20, 
14—17)

2. Zbožným ženám v ten istý čas (Mt 28, 9)
3. Petrovi, trošku neskoršie, cez deň (Lk 24, 34; 1 Kor 15, 5)
4. Dvom učeníkom na ceste do Emauz v deň vzkriesenia, ve

čer (Lk 24, 13; Mk 16, 12)
5. Všetkým apoštolom bez Tomáša, v deň vzkriesenia, večer 

(Lk 24, 36; Jn 20, 19; 1 Kor 15, 5)
6. Všetkým apoštolom, aj s Tomášom o osem dní (Jn 20, 24;

1 Kor 15, 7)
7. Apoštolom na vrchu v Galilei (Mt 28, 16; Mk 16, 14)
8. Siedmim učeníkom pri Genezaretskom jazere (Jn 21, 1—2)
9. Vyše-500 bratom spolu (1 Kor 15, 6)

10. Apoštolovi Jakubovi mladšiemu (1 Kor 15, 7)
11. Apoštolom v deň nanebovstúpenia, na Olivovej hore (Lk 

24, 50; Sk 1, 4)
12. Apoštolovi Pavlovi pred Damaškom (1 oKr 15, 8)
Vidíme, že Ježiš Kristus sa zjavoval ráno, cez deň, večer, v prí

rode, v izbe, pri jazere, na hore, zjavoval sa mnohým, hovoril, 
jedol, učil, mohli sa ho dotýkať rukami. Teda Kristus urobil 
všetko, aby dokázal skutočnosť svojho vzkriesenia, aby neboli 
najmenšie pochybnosti, čo sa týka Jeho zjavení a že Jeho telo je 
to isté ako pôvodné. Historickú skutočnosť týchto zjavení poprieť 
nemožno.

Veľmi dôležité je obrátiť pozornosť na to, že prvé zjavenia Je
žiša Krista po vzkriesení stali sa v Jeruzaleme, ako o tom jasne 
píše Sväté písmo, a nie v Galilei, akoby to chceli dokázať tí, čo 
napadajú vzkriesenie Kristovo.

0 vierohodnosti svedkov: štyroch evanjelistov a apoštola Pavla 
niet pochýb. Tieto osoby nie sú legendárne osoby, ale osoby his
torické. Evanjelium Matúša (aram ejský originál) bolo napísané 
v rokoch 40—48, evanjelium Marka v rokoch 53—58, Lukáša oko
lo roku 60, evanjelium Jána okolo roku 100 po Kristu. Listy apoš
tola Pavla boli napísané pred rokom 70. Hodnovernosť týchto 
svedkov a svedectiev dokazujú vtedajšie spisy sv. Ignáca Antio- 
chijského (+107), sv. mučeníka Polykarpa (+2. stor.) a Papiasa 
(1. storočie).-Vedecká biblická kritika dokázala časovosť a his- 
torickosť uvedených Listov, takže hovoriť o legendárnosti postáv 
sv. Písma, jeho autorov, lebo o tom, že boli neskôr napísané, je 
prejavom nerozvážnosti, nevedeckosti. Uvedení svedkovia a sve
dectvá sú kritikou uznané za historicky hodnoverné.

Už toho istého dňa, ked Kristus vstal z mŕtvych, židovská veľ- 
rada podplatila rímskych vojakov, ktorí hrob strážili, aby hovo
rili, že Krista v noci Jeho učeníci ukradli. Teda už toho istého 
dňa, keď Kristus vstal z mŕtvych, našli sa ľudia, ktorí popierali 
Kristovo vzkriesenie. V priebehu dejín bolo viac takých, ktorí

— Mama, vy len deti rodíte a zno
vu rodíte. A čo dáte nám? Co nám 
dáte, keď je nás tak veľa?

Matka sa pozerala na najstaršieho 
syna, potom na kopa detí v kúte iz
by- jej pohľad zastal na kolíske. V 
nej ležal ¡najmenší jej syn Petrík. Od
vrátila sa, aby deti nevideli jej sley. 
Vyšla z izby, odišla do komory a du
siac stonanie zavzlykala . .

Bola temná — tmavá noc. Poza 
ploty ravennských záhrad zakrádala 
sa schúlená ženská postava. Zastavi
la sa za mestom, za poslednou záh ra
dou. poobzerala sa vôkol, kradmo pre
behla ešte pár metrov, znovu sa po
obzerala, rozbalila šatku, ktorou bo
la ovinutá a rýchle čosi ako malý 
balík hodila do žihľavy. Na chvíľku 
strpia, lebo zo žihľavy sa ozýval sla
bý detský plač. Bezmyšlienkovite za
čala utekať preč. Do svojho domče
ka vbehla celá udýchaná a prestra
šená. K peci sa túlilo v kôpke sedem 
detí. Boli bledé a  hladné.

— Mamka, kde je Petrík? — spý
tali sa.

Znovu strpia.
— Aspoň nebude hladovať ako vy!

— precedila cez zuby. Lenže deti z 
toho nič nerozumeli.

Minula noc. Ravenna ešte spala, 
začínalo svitať, keď do domčeka chu
dobnej rodiny s veľa deťmi vošla sta
rena, vdova, čo žila na pokraji mes
ta. Rozvinula šatku, čo mala preho
denú cez plecia a vybrala malý ba
líček.

Gazdiná domu sa rozplakala.
— Ani sať som mu nedávala, lebo 

nebolo čo. Ani tieto nemajú čo jesť, 
ukázala na deti v kúte izby, ktoré 
stúlené spali.

— Prišla som na svitaní, aby ma 
nezbadali ľudia. Ked si utiekla, die
ťa začalo plakať. MGdlila som sa na 
dvore, ked som začula plač dieťaťa. 
Tu ho máš nakŕmené, obriadené. Vi
díš, ako sladko spí. Nezabúdaj, že 
má dušu a nezabíjaj ho!

Gazdiná domu bolestne plakala.
— Aké má meno? — spýtala sa cu

dzia žena.
— Petrík.

Uplynulo pár rokov. Petrík vyras
tal v hlade a vo všetkom, čo prináša 
chudoba. Medzitým mu zomrel otec. 
Petríka zobral k sebe najstarší brat. 
Ale ani tam  sa Petrík nenajedol do 
sýtosti. Chodil otrhaný, pásavál na 
pastviskách ošípané. Iné deti chodie
vali do školy, ale on, hoci už mu 
bolo desať rokov, nič nevedel, neve
del ani čítať, ani písať. Keď vyhnal 
ošípané na pastvisko, začal sa obze
rať, kde by našiel na nejakom di
vom strom e ovocie, vyhrabával ko
rienky, ktorými si tíšil hlad, alebo si 
sadol do trávy a z poľných kvetov 
splietal vence. Raz na ceste našiel 
peniaz. Bola to prvá minca v jeho 
rukách.

— Kúpim za ňu chlieb, aby som 
sa najedol, — rozmýšľal, — alebo 
radšej košeľu a nohavice, aby som 
sa obliekol.



Lenže tu si spomenul na svojho 
otca, ktorý zomrel pred rokmi. Pet- 
rík zabudol tta hlad a svoju nahotu. 
Rozbehol sa do dediny. Celý udýcha
ný zastavil sa na fare.

— Prosím vás, otče, odslúžte svä
tú liturgiu za môjho mŕtveho otca.

Položil peniaz na stôl a znovu od
behol na paäienok.

Do Ravenny pricestoval druhý Pet- 
rlkov starší brat. Ten odišiel do sve
ta ešte ako chlapček a  teraz sa vrá
til ako mládenec. Uvidel svojho naj
mladšieho brata.

— Aký si bledý, Petrík! Oči zapad
nuté, o trh an ý . . .

Druhého dňa sa Petrík lúčil s Ra- 
vennou. Odchádzal s týmto svojím  
bratom. Ten sa oň staral ako otec, 
poslal ho do školy a keď postrehol 
dobré srdce a  schopnosti najmladšie
ho brata, poslal ho na vyššie štúdiá 
do Parmy.

— Pod akým menom máme vás za
písať do knihy študentov? — spýtali 
sa Petra na vysokej škole v Parme.

— Volám sa Peter Damiani.
Z vďačnosti za otcovskú lásku s ta r

šieho brata Damiána Peter prijal je
ho meno a počas celého života sa 
nazýval Damiani, to znamenalo toľ
ko, ako Damiánov syn.

— Keď skončil štúdiá, stal sa Pe
ter učiteľom slobodných vied v Par
me. Svojimi prednáškami získal slá
vu a majetok. Plynuli mesiace a  ro 
ky. Pracoval, bol slávny a  bohatý. 
Keď sa raz tak zamyslel nad svojimi 
detskými rokmi, uvažoval:

— Ci tá sláva a úcta, ktorú dostá
vam od svojich žiakov, učiní ma na
ozaj šťastným? Prečo radšej nepre
mýšľam nad spásou svojej duše? Kto 
vie, dokedy budem ešte žiť? Bude ro 
zumnejšie, keď hneď vykonám to, čo  
by som chcel urobiť neskoršie, aby 
som si zabezpečil večný život.

Peter Damiani zmenil spôsob svoj
ho života. Vždy si našiel čas aj na 
modlitbu, na počúvanie svätej litur
gie, na čítanie sv. Písma, nezapomí- 
nal na pôsty, a hlavne všemožne po
máhal chudobným a chorým.

— Čím ďalej, tým lepšie pozná
vam, že skutočná cena kresťana ne
spočíva v bohatstve a rozkošiach, ba 
ani v učenosti, ale v túžbe a starost
livosti o nepominuteľné h od noty!. . .

Príležitostne Peter Damiani sa s tre
tol s dvoma pustovníkmi. Rozhovor 
s nimi potvrdil pravdivosť jeho myš
lienok. Aby sám seba vyskúšal, zam
kol sa vo svojom dome a zotrvával 
štyridsať dní na modlitbe a pôstoch. 
Neskôr odišiel na šamotn, potom do 
kláštora. Prešli roky a  Peter Damia
ni sa stal predstaveným kláštora. 
Všestranne sa snažil pozdvihnúť kláš
tory svojho rádu. Lenže udalosti ho 
prinútili, aby vošiel aj do dejín života 
celej Cirkvi. V Cirkvi nastali nepo
riadky a vyzeralo to tak, že sú ne- 
zahojiteľné. Šľachta sa snažila ovlád
nuť Petrov Stolec. Obsadzovanie bis
kupstiev a cirkevných úradov pova
žovala za vec obchodnú. Tieto úrady 
rozdávala svojim priaznivcom, často  
osobám neschopným a nedôstojným.

popierali Kristovo vzkriesenie, a to nadprirodzený charakter 
Kristovho vzkriesenia. Všetko, čo sa stalo, chceli by objasniť pri
rodzeným spôsobom. A novší k ritici novými hypotézami — do
mnienkami by tiež chceli poprieť Kristovo vzkriesenie.

„A ak Kristus nevstal (z m ŕtvych), m árne je  naše kázanie, már
na je  aj naša viera“ (1 Kor 15, 14), hovorí apoštol Pavol. Kris
tovo vzkriesenie je  základná pravda viery (dogma kresťanstva). 
Keby sa odporcom vzkriesenia Kristovho podarilo dokázať, že 
Kristus nevstal z mŕtvych, Cirkev by ostala bez základov a by 
sa rozpadla. Vidíme, že je  veľmi dôležité poznať otázku historickej 
skutočnosti vzkriesenia Kristovho, že Ježiš Kristus tretieho dňa po 
svojej smrti vstal z mŕtvych, a to dokonale, to znamená tak, že 
po vzkriesení už nikdy neumiera. Preto túto pravdu kresťanskej 
viery máme dobre poznať.

Najprv sa pozrime, ako sa postavili apoštoli k správe o Kristo
vom zmŕtvychvstaní?

Po Ježišovej smrti apoštoli stratili nádej, sú bezradní, čo n a j
lepšie dokazujú slová učeníkov, ktorými sa sťažujú nepoznanému 
Zmŕtvychvstalému na ceste do Emauz: „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 On 
vykúpi Izrael. Teraz je  však už tretí deň odvtedy, čo sa to všetko 
stalo“ (Lk 24, 19—21). Tiež k správe o Kristovom vzkriesení 
apoštoli sa postavili veľmi kriticky. Apoštol Tomáš, ktorý nebol 
prítomný, keď sa Kristus prvý raz zjavil apoštolom, stavia sa k 
správe veľmi kriticky: „Ak len neuvidím na Jeho rukách znak po 
klincoch a nevložím prst do rán po klincoch a nevložím ruku 
do Jeho boku, neuverím“ (Jn 20, 25). Ježi'š im musí dokazovať 
svoje vzkriesenie, ukáže im svoje prebité nohy, ruky, otvorený 
bok, hovorí s nimi, vyčíta im slabosť vo viere, ide s nimi, je  s ni
mi, učí ich, viackrát sa im zjavuje.

Vidíme, že Ježiš musel apoštolom veľmi reálne dokazovať, že 
žije. Avšak, keď sa už presvedčili o pravde, vnikla do nich nad
ľudská sila. Bez bázne kázali „Krista ukrižovaného“, trpeli bitie, 
väznenia, a apoštol Peter v prvej a druhej svojej kázni strhujú
cimi slovami dokazuje pravdu Kristovho vzkriesenia: „Vy ste 
Knieža života zavraždili. Ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, čoho 
sme my svedkami“ (Sk 3 15). A za túto pravdu apoštoli umiera
li. Toto je  neporušený dôkaz vzkriesenia Kristovho.

Keď sme vildeli znenie sv. Písma, pozrime sa na niektoré do
mnienky, ktoré vznášajú tí, ktorí popierajú Kristovo vzkriesenie.

DOMNIENKA KLAMSTVA

— hovorí, že Kristus nevstal z mŕtvych, ale apoštoli ho v noci ukradli a 
vyhlásili, že vstal z mŕtvych. Pôvodne tento n'ázor hlásali Židia (Mt 28, 12), 
keď podplatili vojakov, aby to tvrdili. Základ tejto domnienky je tento: apoš
toli ukradli Ježišovo telo, skryli ho, uvádzali veľké začudovanie a neskôr od
volávajúc sa na prázdny hrob hlásali, že Kristus vstal z mŕtvych. Iní hovoria, 
že telo Kristovo z hrobu ukradli sami Židia, a znovu iní, že Jozef z Ari- 
matey.

Pozrime sa na tento názor bližšie: historické dôkazy neuvádzajú žiadne 
správy o tom, že telo Kristov® niekto ukradol. A zlý úmysel Židov evanje
lista Matúš veľmi ľahko odhaľuje. Túto námietku Židov sv. Augustín odmieta 
takto: „Tvrdíte, že strážcovia spali. Avšak, keď spali, čo mohli vidieť? A ak 
nič nevideli, akí sú teda svedkovia?“

Ale apoštoli nemohli ukradnúť telo Kristovo. I keby sa boli ku krádeži od
hodlali, bolo by sa im to nepodarilo, veď hrob strážili rímski vojaci. Pritom  
apoštoli neboli schopní kradnúť. Po uväznení Krista sa tak naľakali, že 
pautekali a poskrývali sa. Boli tak duševne otrasení, stratili všetku nádej, 
že okrem apoštola Jána ani jeden nebol ani na Golgote. Ďalej ani nemali 
príčinu kradnúť tela,- veď tým by si vôbec neboli pomohli. Naopak, boli by 
na seba privolali prenasledovanie zo strany Židov. Konečne, keby boli aj 
ukradli telu, synedriion — židovská veľrada bola by sa postarala, aby ich 
pochytali a uväznili. Avšak toto sa nestalo, o ničom podobnom sa nepíše. 
A neskôr, keď apoštoli hlásali Krista vstaléhti z mŕtvych, židovská rada na 
akýsi čas uväznila apoštolov Petra a Jána. Avšak a] toto nie pre krádež 
mŕtveho tela Ježišovho. Vymyslenú a rozširovanú Židmi správu o krádeži 
Ježišovho tela  priamo klasicky »odmieta apoštol Matej. Poukazuje na to, že z 
prívržencov Ježišových ani nie muži, ale len ženy došli k hrobu prvé a že tam 
sa ženám zjavil Kristus.



Keby sami Židia z príkazu synedria boli ukradli, alebo odstránili telo Je
žišovo, boli by robili proti svojmu vlastnému záujmu. Toto vedeli, preto sa 
postarali, aby pri hrobe bola stráž, aby telo nikto neukradol. Krádežou Ježi
šovho tela Židia by boli len utvrdzovali apoštolov vo viere vo Vzkrieseného. 
Potom, ked už apoštoli hlásali Vzkrieseného a Židia si nevedeli s nimi dať 
rady, boli by mohli ludu objasniť, prečo hrob je prázdny, a to tým, že by 
boli ukázali ukradnuté Ježišovo telo.

,A čo sa týka Jozefa z Arimatey — tento spravodlivý človek nepotreboval 
kradnúť Ježišovo telo, veď mu ho vydal Pilát a on Ho patrične pochoval (Mt 
27, 57).

Teda domnienka klamstva padá, vážne ju teraz obhajovať nikto nemôže.

DOMNIENKA ZDANLIVEJ SMRTI:

Snaží sa dokázať, že Kristus v skutočnosti nezomrel. Jeho „smrť“ bola len 
omdletím, pretvárkou, alebo zdanlivou smrťou, z .k to re j sa Kristus prebral a 
ešte určitý čas žil. Chod tejto námietky je takýto: smrť na kríži je veľmi 
pomalá. Avšak Kristus „zom rel“ príliš skoro, ba i hlasný výkrik pred sklo
nením hlavy ukazuje, že sily Ježiša ešte ineboli vyčerpané. Teda nebola to 
smrť, ale iba akési smrti podobné stuhnutie tela. Rôzne okolnosti zapríčinili, 
že Ježiš ožil, a to: prebodnutie kopijou, ktorá prebodla len kožu a  výtok 
krvi uľahčil činnosť srdca. Potom chladný hrob, vôňa arom atických mastí, 
ktorými Krista treli, búrka, zemetrasenie — zobudili Krista, ktorý bol v bez
vedomí, ba zemetrasením bol odvalený i veľký náhrobný kameň. Ježiš vtedy 
len odložil plachty, do ktorých bol ovinutý, obstaral si záhradnícke šaty,
— preto Mária Magdaléna, keď ho uvidela, si myslela, že vidí záhradníka.

Odpoveď: Túto domnienku teraz už nikto nepovažuje za vážnu, je to obdivu
hodná fantázia, ktorá neberie ohľad na skutočnosť, ktorá sa na Golgote 
stala. Kristus na Golgote neomdlel, nepretvaroval sa, nie zdanlivo zomrel, 
ale zomrel v skutočnosti. Na toto máme rad istých dôkazov:

1. Zhodné svedectvá všetkých štyroch evanjelistov. Apoštol Ján ako očitý  
svedok hovorí: „I naklonil hlavu a vypustil ducha” (Jn 19 30; Mt 27, 50; 
Sk 2, 83; 3, 15).

2. Svedectvo rímskych vojakov: aby agónia ukrižovaných bola skrátená, 
tojaci dostali príkaz, aby ukrižovaným polámali kosti, aby skôr zom
reli a aby mohli mŕtve telá sňať z krížov ešte do večera pred židovskou 
scbotcu. Túto procedúru vojaci vykonali na dvoch spoluukrižovaných lot
roch, avšak na Ježišovi nie: bolo im jasné a videli, že Ježiš už zomrel. Avšak, 
aby táto smrť bola istá, a aby svojmu veliteľovi mohli s istotou nahlásiť, že 
smrť nastala, jsden z vojakov prebodol kopijou bok Kristov a z rany ihneď 
vyšla krv a ?oda (Jn 19, 33).

3. Keby bol Kristus predtým nezomrel, smrť by s istotou bola nastala te 
raz, pretože rana bola veľká, keďže do nej neskôr apoštol Tomáš mohol vlo
žiť prsty svojej ruky (Jn 20; 25—27).

4. Z rany vytiekla krv a voda. — Vedecky sa tým dokazuje, že nastalo  
rozloženie krvi na „sérum“ a „placentum“ a toto vedci a lekári považujú 
za neomylný dôkaz toho, že Kristova smrť nastala už skôr, ešte pred pre
bodnutím boku.

5. Úradné hlásenie, vojenské hlásenie stotníka, ktorý bol pri ukrižovaní 
(Mk 15, 39) dokazuje skutočnú smrť Ježišovu. „Pilát sa však zadivil, že Ježiš 
nž zomrel, i dal si predvolať stotníka a opýtal sa ho, či už dávno zomrel. 
Keď sa to od stotníka dozvedel, daroval mŕtve telo Jozefovi“ (Mk 15, 44—45). 
Teda smrť Kristova bola i v terajšom  ponímaní úradne zistená.

6. Apoštol Ján dokazuje, že bolo pochované mŕtve telo Kristovo. A keby 
boli len trochu pochybovali o Kristovej smrti, boli by to neurobili (Jn 19, 
40). V tesnom skalnom hrobe, privalenom kameňom, Kristus by sa bol nepre
budil, ale skôr by sa bol udusil, ak by bol len omdletý (Jn 19, 39).

7. Apoštoli boli tak silne presvedčení, že Kristus skutočne zomrel, že ne
chceli veriť, že vstal z mŕtvych (Lk 24, 11).

8. Kristovi nepriatelia — židovská velrada, v presvedčení, že Kristus zom
rel, snažia sa, aby apoštoli neukradli mŕtve telo z hrobu, preto postavia tam  
stráž (Mt 27, 63). Neskôr rozširujú správu, že učeníci ukradli z hrobu mŕtve 
telo (Mt 28, 13).

9. Historici: Jozef Flavius píše o Kristovej sm rti (Antiqu. Jud. 28, 23) a rím
sky historik Tacitus píše: „C hristus. . .  supplicio affectus erat“ (Annal. 15,
44).

Teda vidíme, že Kristova smrť bola historickou skutočnosťou.

Do života Cirkvi vstúpil pustovník 
— mních Peter Damiani. Bez ohľadu 
na osoby, na stupne cirkevných hod
ností napomínal, hrozil slovom a pís
mom. Písal pápežovi, biskupom, vla
dárom, navštevoval dediny a mestá, 
kázal, poukazoval na svätokrádeže a 
hrozil Božím trestom. Sv. Otec zba
dal, že Peter Damiani svojou uče
nosťou a príkladným životom je spo
medzi všetkých najviac povolaný na
praviť mravy tejto doby. S týmto 
nmyslom pápež Štefan X. vymenoval 
ho za kardinála a ostijského bisku
pa. Bývalý pustovník Peter Damiani

zdráhal sa prijať vysoký úrad. Pri
jal ho len preto, aby tak získal nové 
možnosti na znovuu vedenie disciplí
ny v Cirkvi a na obhajobu slobody 
Cirkvi od vmešovania sa šľachty. 
Ked sa stal predsedom kolégia kar
dinálov, napísal všetkým kardiná
lom a biskupom Cirkvi:

„Napomínam a pripomínam všet 
kým, že dôstojnosť biskupov a  iných 
hodnostárov Cirkvi nespočíva v nád
herných odevoch, v prepychu a v les
ku svetskej slávy, ale vo vykonávaní 
čnosti svätých a nasledovaní Ježiša 
Krista a jeho apoštolov.“

Pápež Štefan X. zomrel roku 1058. 
Rímska šľachta vymenovala za pápe
ža biskupa Jána z Veletri, ktorý pri
jal meno Benedikt IX. Kardinál Peter 
Damiani sa postavil proti tomuto 
vmešovaniu sa šľachty do otázok Cir
kvi, nepokoril sa a preto ho poslali 
do vyhnanstva. Toto pomohlo. Peter 
Damiani dosiahol zrušenie voľby 
šľachty a  pápežom bol zvolený Mi- 
kuiláš II. (1059—61), kňaz čistých  
mravov, ktorý ako pápež úspešne bo
joval proti svätokupectvu a iným ne
duhom Cirkvi. Peter Damiani teraz 
pracuje ako veľký pápežov pomoc
ník.

Po sm rti pápeža Mikuláša II. za je
ho nástupcu bol zvolený Alexander 
II. (1061—75). Šľachta znovu vyzdvih
la protipápeža v osobe biskupa z Par- 
my pod menom Honorius II. Peter Da. 
miani znovu začal boj. Jeho život ne
raz bol ohrozený. Avšak neprestal, 
dokiaľ Honoriús II. nebol odstráne
ný.

Peter Damiani viedol boje, ale po 
celý ten čas vo svojom vnútri túžil 
po návrate do svojej kláštornej sa
moty. Nakoniec pápež Alexander II. 
ho uvoľnil, avšak ihneď ho povolal 
späť. Vo Francúzsku boli neporiadky. 
Peter Damianf odcestoval do Fran
cúzska. Keď sa vrátil, čakala ho no
vá úloha.

— Otče, pôjdete do Nemecka, — 
hovoril pápež. — Kráľ Henrich IV. 
odohnal svoju zákonitú manželku Ber- 
tu, chce sa s ňou rozviesť a oženiť 
sa s inou.

Na sneme vo Frankfurte stáli proti 
sebe k rát Henrich IV., ktorý túžil po 
korune cisára a 63-ročný pustovník
— kardinál Peter Damiani.

— Kráľu, vieš veľmi dobre, prečo  
zom rel Ján Krstiteľ! Ukazujem na 
tvoj hriech a pohoršenie, ktoré dá
vaš svojím rozvodom . .  Moja po
zdvihnutá ruka je znakom hrozby . .

Kráľ Henrich IV. prijal svoju man
želku naspäť.

Pri tak veľkej práci Peter Damiani 
si našiel čas aj písať. Osvojme si as
poň dve jeho myšlienky:

„Prosím ťa v mene Ježiša Krista 
Všemohúceho, neklam sám seba a 
neodkladaj s pokáním, aby ťa nepo
stihla náhla smrť a nepohltila ťa prie
pasť večného zatratenia.

Nezáviď hriešnikovi dočasné dob. 
ro, ale radšej ho ľutuj, lebo sa vykr- 
muje ako nerozumná zver, ktorá ide 
na jatky.“

V racajúc sa do Ríma Peter Damia- 
ni zomrel na ceste 23. februára r. 
1072. Tento deň ostal dňom sv. Petra 
Damiani — biskupa a učiteľa Cirkvi. 
Po Druhom vatikánskom koncile je
ho sviatok bol preložený na 21. feb
ruára, keďže na deň 23. februára pri
padá sviatok sv. mučeníka a bisku
pa Polykarpa.

Telo Petra Damiani pochovali v 
kláštore cisterciánov vo Faense, tam, 
kde malého, bledého a hladného 
chlapca uviedol do školy jeho starší 
brat Damián.



Sväté písmo Starého zákona
Kniha prísloví 

CHRÁŇ SA CUDZOLOŽSTVA!
Zachovaj prikázania otca svojho, syn môj, 
a nepohŕdaj naučením matere svojej!
Priviaž ich navždy sebe na srdce, 
oviň ich vôkol hrdla svojho!
Keď niekam pôjdeš, nuž budú ťa viesť, 
keď budeš odpočívať, strážiť budú nad tebou 
a keď sa zobudíš, nuž budú ťa sprevádzať.
Je totiž prikázanie lampášom a naučenie svetlom 
je a cestou života sú prekáravé slová pridŕžať sa 
náuky,
aby ťa od zlej ženy zavarovali, 
dd úlisného jazyka cudzinky.

Či môže človek oheň v lone svojom prenášať 
a nepripáliť pritom odev svoj?
Či môže človek chodiť po žeravej pahrebe 
a nohy nepopáliť si?
Nuž tak sa tomu povodí, kto vchádza 
k žene blížneho svojho:
nebude bez trestu, nech by sa je j bol dotkol kto
koľvek.
No stratil rozum ten, kto cudzoloží so ženou, 
kto sa strmhlav rúti do skazy.

Uchovaj slová moje, synu môj, 
a prikázania moje schovaj u seba!
Uchovaj príkazy moje, a žiť budeš, 
a naučenie moje ako očnú zrenicu svoju!
¡Priviaž ich sebe na prsty, 
napíš ich na tabuľu srdca svojho!
Riekni múdrosti: „Ty sestra moja s i“, 
a dôvernicou volaj rozumnosť, 
aby ťa zachránila od manželky blížneho, 
od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami.
Nuž teda, syn môj, počúvajže ma 
a všímaj si slov m ojich úst:
Nech sa ti srdce na cesty k nej nekloní, 
nezatúlaj sa na je j chodníky!
Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila, 
a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila.
Jej dom je šírošíra cesta do pekla, 
čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.

MILUJ VLASTNÚ ŽENU 
Pi vodu z vlastnej studnlce 
a žblnkotavú vodu z vlastnej studienky!
Nech patria iba tebe samému 
a okrem teba nikomu!
Buď požehnaný prameň tvoj 
a teš sa žene mladosti svojej!
Pred očami Pánovými sú veru cesty človeka 
a zvažuje on všetky jeho koľaje.
Vo vlastných neprávostiach polapí sa cudzolož
ník a zaplieta sa v putách pokleskov svojich. 
Takýto zomrie z nedostatku náuky 
a zblúdi v množstve hlúposti svojej.

ČLOVEK STATOČNÝ A ČLOVEK BOHAPRÄZDNY
Falošná váha oškliví sa Pánovi, 
lež ľúbi sa mu spravodlivé závažie.
Nadíde pýcha, nadíde aj potupa, 
múdrosť však zdržiava sa u skromných. 
Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť.

prevrátenosť však spreneverilcov ich samých 
pustoší.
Nepomáha v deň prchlivosti bohatstvo, 
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. 
Bezúhonnému rovná cestu spravodlivé konanie, 
pre vlastnú svoju nečestnosť však padá 
nešľachetník.
Pohŕda blížnym svojím ten, kto rozum potratil, 
mlčí však človek rozumný.
Koristník zarába len klamný zárobok,
ten však, kto seje spravodlivosť, opravdivú
odmenu.
Takto, hľa, spravodlivosť vedie k životu, 
kto sa však ženie za zlým, letí smrti svojej 
v ústrety.
Ľudia, čo majú srdce skazené, protivia sa Pánovi, 
lež záľubu má v tých, čo bezúhonne chodia púťou 
života.
Stavím sa s kýmkoľvek, že podliak trestu neujde, 
avšak potomstvo spravodlivých vyviazne.
Človek, čo žehná ( druhým rád, sám J zbohatne, 
ten však, kto druhých preklína, aj on sám bude 
prekliaty.
Kto usilovne hľadá dobré, vyhľadáva blahovôľu 
pre seba,
ten však, kto vyhľadáva zlé, nuž ono príde naň. 
Kto zakladá si v svojom bohatstve, ten uvädne, 
spravodliví však budú pučať ako list.
Pravdivé pery budú trvať naveky, 
falošný jazyk však len chvíľočku.
Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé,
tí však, čo narádzajú pokoj, dožijú sa radosti.
Luhárske pery ošklivia sa Pánovi,
tí však, čo pravdu pestujú, sú záľubou jeho.
Živct je na chodníku spravodlivosti, 
k smrti však vedie cesta zmýlená.

OSUD ZBOŽNÉHO A HRIEŠNEHO ČLOVEKA

Veselo svetlo spravodlivých plápolá, 
zatiaľ čo lampáš skrivodlivcov zhasína.
Majetok ľahko nadobudnutý sa rozplynie, 
ten však, kto zbiera poctivo, dopracuje sa 
bohatstva.
Kto ľutuje svoj prút, ten nemá syna svojho rád, 
kto ho však miluje, ten priúča ho na trestanie 
zavčasu.
Kto chodí rovnou svojou cestou, Pána ctí, 
ten však, kto chodí nerovnými cestami, ním 
pohŕda.
Stánok hriešnikov bude zničený, 
stan počestných však bude prekvitať.
Múdry sa úzkostlivo chráni zla, 
pochabý sa však bezstarostne vrhá doň. 
Prehrešuje sa človek, ktorý blížnym svojím 
pohŕda,
lež súcitiaci s úbožiakmi budú blažení.
Či neblúdia tí, ktorí snujú zlé?
Lásku a vernosť však zožínajú tí, čo pamätajú na 
dobré.
Pravdivý svedok zachraňuje životy, 
ten však, kto vraví kadejakú lož, je záhubcom. 
Ten, kto sa bojí Pána, má v ňom pevnú nádej,
i deti jeho majú sa kam utiekať.
Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho Tvorcovi, 
ale ctí ho ten, kto sa nad bedárom zmilúva. 
Nespravodlivý zhynie vlastnou svojou špatnosťou,



spravodlivý však ubezpečuje sa svojou 
bezúhonnosťou.
Na všetkých miestach vidia oči Pánove, 
čo pozerajú na dobrých i zlých.
Obeta nečestných odporná je Pánovi, 
modlitba počestných je mu však pôžitkom.
Púť hriešnika príkri sa Pánovi,
toho však, čo nasleduje spravodlivosť, miluje.
Lepšie je mať málo a Pána sa báť,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Ďaleko je Pán od hriešnikov, 
modlitbu spravodlivých však vyslýcha.
Výchovou k múdrosti je bázeň Pánova, 
pred slávou je však pokora.
Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, 
než veíké dôchodky, lež nespravodlivo.
Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom 
poučiť,
a blažený je ten, kto spolieha sa na Pána.
Lepší je krajec (chleba suchého a pokoj popritom, 
než dom mäsom obetným nabitý, a pritom svár. 
Kto odpláca zlým za dobré, 
nehne sa z domu jeho nešťastie.
I ten, čo ospravedlňuje skrivodlivého, i ten zas, 
čo odsudzuje spravodlivého, obidvaja sa príkria 
Pánovi.
Je pevnou vežou meno Pánovo,
uteká do nej spravodlivý 'a je bezpečný.
Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenitého, 
a milostný dar dostal od Pána.
Falošný svedok neostane bez trestu 
a neutečie ten, kto vypúšťa z úst kadejakú lož. 
Kto zachováva prikázanie, zachováva život svoj, 
zomrie však ten, čo nevšíma si svojich ciest. 
Pánovi požičiava, kto sa nad chudákom zľutúva, 
a on mu jeho dobrodenie odplatí.
Ak niekto kráča v bezúhonnosti a spravodlivosti, 
nuž budú blažení ver po ňom jeho synovia. 
Nehovor: „Ja sa za zlé vypomstím“!
Len dúfaj v Pána, a  pomôže ti.
Kahancom Pánovým je ľudské svedomie, 
čo prekutáva všetky kryty života.
Povýšenecký vid a srdce naduté, 
čo ptíkládajú hriešnici za svetlo, je hriech.
Kto zapcháva si ucho, keď sa bedár krikom ozýva, 
raz bude volať tiež, a vyslyšaný nebude.
Kto usilovne nasleduje statočnosť a milosrdenstvo, 
nachádza život, statočnosť a česť.
Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, 
je strážcom duše svojej pred úzkosťami.
Meno je viacej hodno ako veľké bohatstvo, 
obiúbenosť je lepšia nad striebro a nad zlato.
Kto seje neprávosť, ten bude skazu žať, 
prút jeho prchkosti sa pominie.
Ten bude požehnaný, kto vie dobrotivým okom 
pozerať,
bo dáva chudákovi zo svojho chleba.
Pán má rád toho, kto srdca čistého js, 
a milí sú mu neporušení.
Oči Pánove všetko strážia bedlivo,
zámyslv vierolomníkov však vnivoč obracia.

VÝROKY MUDRCOV
Nakloň svoj sluch a slová moje čuj 
a obráť myseľ svoju k tomu, čo ja viem.
Lebo je utešené, ak ich v svojom vnútri zachováš, 
keď na perách ti budú pohotové napospol.

Aby si v Pána skladal dôveru, 
o cestách jeho poúčam ťa dnes.
Nezdieraj chudobného preto, že je chudobný, 
a  negniav v bráne bedára, 
lebo Pán prevezme ich pravotu 
a oberie ich oberačov o život.
Nepobrataj sa s hnevným človekom
a s prchkým chlapom neobcuj,
aby si var tiež nenavykol jeho chodníčkom
a nenastrojil duši svojej sieť.
Neodvracaj trest od chlapca, 
bo nezomrie, keď vyšľaháš ho korbáčom.
Ty vyšľaháš ho korbáčom,
lenže tým zachraňuješ dušu jeho pred peklom. 
Počúvaj, syn môj, aby si bol skúsený, 
a rovnou cestou srdce svoje veď!
Nepatrí k tým, čo  spíjajú sa vínom (nadmieruJ, 
ani k tým, ktorí nevedia sa najesť mäsa dosýta. 
Bo schudobneje pijan, i ten, čo sa objedá, 
a ospanľivosť priodieva do handier.
Poslúchaj otca svojho, ktorý je ti rodičom, 
a nepohŕdaj matkou svojou na je j staré dni! 
Získavaj pravdu a neoidpredávaj ju, 
múdrosť a náuku a rozumnosť!
Radosťou plesá otec spravodlivého 
a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.
Nech kochajú sa v tebe otec tvoj a tvoja mať 
a nech sa teší tvoja rodička!
Nezáviď ľuďom zlým 
a nežiadaj si s nimi obcovať!
Lebo ich srdce myslí na zbojstvo 
ich pery vyslovujú trápenie.
Múdrosťou buduje sa dom 
a rozumnosťou býva upevňovaný.
Vedomosťou sa naplňujú komory 
všakovým hodnotným a krásnym imaním.
Neteš sa, keby upadol tvoj nepriateľ, 
a keby sa len potkol, nech tí srdce neplesá, 
aby to vari nepobadal Pán a nevyvolalo to 
v očiach jeho neľúbosť 
a neodvrátil od neho svoj hnev.
Tým, čo sa zastávajú spravodlivosti, 
dobre sa povodí
a príde na nich požehnanie prehojné.
Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba 
jesť, a keď je smädný, daj mu vody piť; 
bo žeravého uhlia nahŕňaš mu na hlavu 
a Pán ti odplatí.
Zmútená studnica a prameň skazený
je spravodlivý človek, čo sa pred bezbožníkom
zakolíše.
Kto kcpe jamu druhému, ten padne do nej sám, 
a ten, kto gúľa kameň na iného, privalí ho 
samého.
Lepší je chudák, ktorý chodí v svojej 
bezúhonnosti,
než boháč, ktorý chodí kľukatými cestami.
Kto rozmnožuje úrokmi a úžerníctvom svoje 
imanie,
zhromažďuje ho tomu, kto sa zľutúva nad 
chudobnými.
Kto na zlú cestu zvádza statočných, 
do vlastnej svojej jamy padne sám 
a bezúhonní zdedia blaženosť.

P r o s b a
Dve veci prosím od teba,



neodopieraj ich rane, pokým nezomriem: 
Nepravdivosť a lživú besedu 
ráč vzdialiť oído mňa!
Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj,
udeľ mi vždy len tolko,
koľko potrebujem na živobytie,
aby som sa var nenasýtil a  nezaprel teba
a nepovedal: „Kto je  Pán?“,
alebo vari neschudobnel a tak nekradol
a nepotupil meno Boha svojho.

Kniha Kazateľ

Obsah tohto spisu tvoria úvahy a myšienky, ktorými ich  
pôvodca chce dať odpoveď na otázku, aký je zmysel živo
ta. Kniha Kazateľ patrí do skupiny tzv. múdroslovných  
kníh Starého zákona. Tieto spisy zapodievajú sa  otázkou: 
v čom pozostáva pravá životná múdrosť, akým životom  
možno si zaistiť blaženosť a spokojnosť duše na svete.

HONBA

A zaumienil som si v svojej mysli: „Hore sa! Mal 
by som skúsiť slasť, a blaženosť zažívať." Však hla, 
aj to je iba márnosť. O smiechu som (musel) usúdiť: 
„Bláznovstvo" a o zlosti zasa: „Čože mi spôsobí 
táto (vec)?"

V mysli svojej som skúmal (ďalej), či by som si 
vínom nemal potúžiť telo? Však myseľ moja ma 
múdro viedla, i keď som sa chopil pochabostí, až 
by som uvidel, čo je dobré pre synov Adamových, 
aby tak prežívali počet dní života pod nebom. Us
kutočnil som veľké dielo: zbudoval som si domy 
(skvelé) a vysádzal som si vinice; zriadil som si zá
hrady a (ozdobné) sady a vysadil som ich ovocnými 
stromami všemožne; vytvoril som jazerá pri vo
dách, aby som z nich zvlažoval háje, porastlé stro
movím. Nadobúdal som si otrokov a služobné, ako 
aj domácej čeľade som mal (prehojne). Aj stád rož
ného dobytka a oviec som mal viac, než všetci moji 
predchodcovia kedy v Jeruzaleme.

Nahromadil som si striebra a zlata, (vzácne) po
klady, aké (dodávajú) králi a mestá. Ustanovil som 
si spevákov a speváčky, doprial som si všemožné 
pôžitky synov ľudských, (množstvo) žien a žien. Tak 
som sa stal mocným, že som prevýšil všetkých, čo 
boli kedy predo mnou v Jeruzaleme, však (najmä) 
tým, že múdrosť stále zotrváva pri mne. Čokoľvek 
si len zažiadali oči moje, neodoprel som im ničoho. 
Srdce svoje som si neodťahoval od slasti; doprial 
som slasti mysli svojej pri všetkých námahách, veď 
to mi bolo odmenou za všetky námahy moje. Potom 
som si povšimol všetky činy svoje, aké len vyko
návali (kedy) ruky moje a tiež všetky námahy, ako 
som sa namáhal pri ich vykonávaní. Ale hľa, to 
všetko bola márnosť a zhon za vetrom, lebo nebolo 
z toho osohu pod slnkom.1 (Kaz 2: 1— 11).

1. je  tu znázornená pominuteľnosť sveta a života. Nie, 
žeby výdobytky práce rúk a rozmu boli zbytočné, ale ]e 
tu výstražné upozornenie pre veriaceho človeka, aby ne
prilepil svoj záujem  výlučne o veci pom inutelné, aby si 
nezamenil prostriedok za c ie l, ale aby m yslel a stara l sa 
a j o veci duševné, súvisiace s večným cielom . Len tak 
sa z neho stane opravdivý človek a verný Boží sluha, k to 
rý bude hodný časn e j i večnej odmeny.

BAŽIL VEĽKÝ 

(Pokračovanie)

— Kto je ten, kto odpovedal filozofovi? — bolo počuť 
šum prítomných.

— Alebo Boh, alebo Bažil! — odpovedal na ich otázku 
Evvul.

Slávny filozof lepšie sa pozrel na prichádzajúceho. V púšti 
sa Bažil zmenil. Bol vysoký, vychudnutý, jasnej tváre. Spo
znal Bažila, vstal, vzal ho za ruku, posadil vedia seba.

A vtedy Atény vypočuli rozhovor dvoch velikášov tej 
doby. Filozofi m lčali, žiaci hltali každé slovo a Evvul a 
Bažil, zdá sa, že ich nevideli, rozprávali iba oni.

— Svet je prekrásny, ale vie byť veľmi trpký pre toho, 
kto vášnivo sa ho dr ž í . . .
Zdalo sa, že súperi preskakovali z témy na tému, ale to
mu, kto sledoval každé slovo, neuniklo, že je pevná nad
väznosť medzi témami, že jeden zo súperov vedie rozho
vor k nejakému cieľu, a že za každou vetou sa ciel zdal 
byť bližším.

— Nie, Evvul, iná je sláva telesná, a iné je jestvovanie 
beztelesného. A ani nie je možné, aby niekto n araz mal 
pôžitok z tých dvoch sláv. Lebo dvom pánom nikto nemô
že slúžiť.

Bažil viedol rozhovoir ďalej:
— Nakreslím ti, Evvul, obraz spôsobu ľudského života. 

Teda, predstav si dvere a na nich tri tabuľky s nápismi. 
Týmito nápismi sa riadime. Aj náš život má takéto dvere. 
A na dverách života tiež sú tri tabuľky. Jedna nad dverami 
a  na nej sú napísané čnosti: mužnosť, múdrosť, pravda, 
spravodlivosť, čestnosť. Na ľavých dvierkach tabuľka s ná
pismi nástrah: nezdržanlivosť, blud, opilstvo, nehanebnosť, 
lenivosť a množstvo ďalších zlôb. A na dvierkach ž prvej 
strany je napísané: kajúcnosť . . .

Nastalo mlčanie. Mlčanie zase prerušil Bažil.
— Evvul, ukázal som ti obraz. Avšak my máme nie ob

razy, ale máme Pravdu, ktorá nás vedie k spáse. Evvul, my 
všetci vstaneme z mŕtvych, jedni do života večného a iní 
na muku večnú. Prídeme na súd Kristov, ktcrý teraz hľadá 
zblúdilé jahniatko a m árnotratného syna. Nám, ktorí činí
me pokánie, dáva to, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, i na 
um človekovi neprišlo. To pripravil Boh tým, ktorí ho mi
lujú.

Prešiel deň a noc a Bažil s Ew ulom  sedeli na jednom 
mieste, rozprávali.

— Bažil! Cez teba verím v jediného Boha, Stvoriteľa 
všetkého, čakám na vzkriesenie mŕtvych a na život večný, 
amen, — zvolal Evvul.

— Nech je zvelebný Boh náš odteraz i na veky, že 
ožiaril svetlom pravdy tvíoj rozum, Evvul, a z bludu ťa 
priviedol dn poznania svofej dobroty. — Bažil objímal svoj- 
ľo učiteľa . . .

Keď sa Bažil vrátil do Cézarey, doma asnašiel ani mat
ku, ani sestru. Presťahovali sa do Pontu. Tam na svojom 
majetku založili si akýsi kláštor. Bažil trošku ostal pri 
matke a keď pri riečke Iris našiel vhodné miesto pre život 
pustovníka, presťahoval sa tam. Žil podľa spôsobu, ako 
egyptskí pustovníci. Podáhľal sa o tom napísať svojmu pria
teľovi, Gregorovi z Nazianzu.

„Prišiel som do Pontu, aby som našiel miesto, kde by 
sem žil. A Pán mi to miesto už ukázal, miesto, ktoré mi 
vyhovuje. Je tu vysoká hora, pokrytá hustým lesom, na jej 
úbočí je rovina, ktorú neprestajne zavlažuje voda z hory. 
Z hory možno vidieť aj riekn, ktorá preteká medzi skala
m i . . .  Ochvatný výhľad . . .  Množstvo kvetov a spevavých 
vtákov . .  “

Tu sa Bažil usalašil. Po určitom čase prišiel k nemu jeho 
priateľ Gregor Naziánsky. Stretnutie po niekoľkých rokoch  
bolo radostné. Gregor si našiel jaskyňu neďaleko od Bažila, 
obaja sa schádzali na spoločné modlitby, rozjímania a prá
cu. Avšak Gregor nemohol dlho u Bažila ostať. Musel sa 
vrátiť domov, pomáhať v práci svojmu otcovi, biskupovi 
v Nazianze.

K Bazilovi začali prichádzať ľudia, aby s ním viedli pus
tovnícky život. Počet pustovníkov zo dňa na deň vzrastal. 
Bažil sa rozhodol napísať predpisy a pravidlá mníšskeho 
života. Bol prvý v dejinách Cirkvi, ktorý založil organizá
ciu pre pestovanie duchovného života a  dal jej presné pra
vidlá, ktorá organizácia neskôr bola nazvaná slovom mo- 
nastier a  monastiersky život.



Makrina, Bazilava sestra, podľa bratovho vzoru zorgani
zovala mníšsky život dievčat a  žien. Bažil aj pre ne na
písal pravidlá.

Pri Bazilovej jaskyni vznikol kláštor a s ním aj škola.
— „Gregor, je niečo šťastnejšieho, ako napodobňovať na 

zemi anjelské zbory a skoro ráno začínať modlitbu, hym
nami a piesňami velebiť svojho Stvoriteľa? A keď už slnko 
jasne svieti, začať pracovať, a prácu sprevádzajú modlitby 
a piesne. Už sama melodickosť hymnov vyvoláva v duši ve
selú a radostnú náladu.“

Tak v listoch sa Bažil delil so svojimi myšlienkami so 
svojím priateľom Gregorom, s myšlienkami, ktoré sú pre 
nás ukazovateľom cesty.

„Najlepšou cestou, aby sme poznali svoje povinnosti, je
— rozjímať nad slovami Svätého písma. V ňom je ukazo
vateľ dobrých skutkov. V ňom sú slovami namaľované po
stavy blažených mužov, ako živé ikony, plné Božieho živo
ta. A tieto sú tam umiestnené preto, aby sme my nasledo
vali ich dobré skutky.“

Roku 361 Bažil na určitý čas musel zanechať svoj kláštor. 
Za biskupa Cézarey Kapadóckej vybrali Eusébia, senátora, 
ešte nepokrsteného. Pokrstili ho a vysvätili za biskupa. Eu- 
sébius nerád bral na seba ťarchu biskupstva, veď vôbec 
nemal teologické vzdelanie. Preto poprosil Bažila, aby sa 
dal vysvätiť za kňaza a stal sa jeho pomocníkom.

Nesmierna Božia dobrotivosť takto priviedla Bažila kn 
kňazstvu a dala Cirkvi svetlo, ktoré cez mesto Cézareu  
svietilo celému svetu . . .

Bažil dostal od Gregora Naziánskeho list, z ktorého sa  
dozvedel strašné veci:

„julián ziskal v Galii sympatie armády a  tá  ho vyhlásila 
v Lutécii Parisiorum cisárom. Na čele arm ády išiel proti 
cisárovi Konštanciovi. Avšak k boju nedošlo, pretože Kon- 
štancius v novembri r. 361 zomrel. Takto julián v r. 362 
sa stal jediným vládcom Rímskej ríše.“

julián, aby získal sympatie armády a ľudu, zavolal z vy
hnanstva pravoverných biskupov, ktorých do vyhnanstva 
poslal cisár Konštantius. Avšak v krátkom čase, keď upev
nil svoju vládu, očistil sa od „špiny krstu“ taurobiliom. 
Postavil sa pod sito, na ktorom zarezali vola a krv z vola 
stekala na neho a zmývala z neho kresťanstvo. Potom, 
pred armádou strhol zo zástavy Konštantína Veľkého, kto
rú vždy niesli na čele armády, znak a obraz Kristov, verej
ne ich pošliapal nohami a na zástavu nalepil znak pohan
stva.

— Antikrist! — V úžase preletelo ústami vojakov, ktorí 
sa pozerali, ako Julián dupal znak kríža.

— julián apostata! — julián odpadlík! — Julián anti
krist! — znelo celým impériom . . .

Bažil, keď sa stal kňazom, nezmenil spôsob svojho prís
neho pustovníckeho života. Žil v cézarejskom  kláštore. Vy
konával svoju prácu, riadil ^eparehiu, kázal, bol tak za
mestnaný, že nemal aini ča f písať mníchom svojho kláš
tora.

Na počiatku r. 362 vyšiel prvý príkaz cisára Juliána. Na
riaďoval, aby kresťania vrátili pohanom všetky chrámy, 
ktoré v časoch Konštantína Veľkého prevzali od pohanov 
a ich posvätili na svoje chrámy.

Julián sa zabával. Celý jeho život bol zábavou.
— Cisár, ja myslím, že náš boj proti kresťanom nejde 

úspešne, — nahodil jeden z jeho priateľov. — Možno bolo 
by treba tvrdšie trestať a mučiť!

— Nie, múk bolo dosť! — povedal po úvahe Julián. — 
Mučenie sme už vyskúšali. Nesluší sa nám mučiť nie po 
ľudsky. A často sa  stáva, že neveriaci, keď vidia mužnosť 
kresťanských mučeníkov, stávajú sa kresťanmi. Treba nám 
vymyslieť niečo iné.

Vypili plné poháre. Julián sa zlostne usmial.
— Dokiaľ vymyslíme niečo lepšie, pokúsime sa o toto, — 

začal hovoriť. — Nie daromné som mal za priateľov Baži
la, dnešného kňaza v Cézarei Kapadóckej a Gregora, jeho 
priateľa, tiež kňaza. I nechtiac som sa od nich niečomu 
priučil. Teraz je prvý týždeň kresťanského pôstu. Niečo 
som vymyslel. Aspoň sa zasmejeme nad kresťanskou hlú
posťou __

Spoločnosť pila a  sa rehlila . . .

Julián zavolal mešťanostu Konštantínopola a prikázal mu, 
aby z obchodov a  tržnice v celom meste stiahli všetky 
chleby a potraviny, ktoré sa obyčajne predávali. A potom 
dal napiecť nové chleby a pripraviť na predaj nové potra
viny, ktoré pred upečením najprv zmiešali s krvou z po
hanských obetí, aby tak v prvom týždni pôstu sa kresťa
nia poškvrnili jedením z pohanských obetí, čo kresťania 
vždy odmietali urobiť, i keď .im  hrozila smrť, pretože jesť 
z pohanských obetí znamenalo zaprieť Krista.

Konštantínopolský arcibiskup odrazu uvidel pred sebou 
neznámeho človeka. Nepočul, aby niekto vchádzal, nepočul, 
aby sa otvárali dvere.

—Vladyka, — začal neznámy, — skoro pozbieraj Kristo
vo stáda a povedz mu, aby nikto z nich nekúpil na trhn  
■hlieb, potraviny, alebo nápoj, pretože toto všetko je z 
príkazu zlého cisára poškvrnené krvou z pohanských obetí.

Arcibiskup pochyboval. Trošku rozmýšľal a potom riekol:
— Chudobní a tí, čo v chyži nič nemajú, nemôžu, aby si 

niečo nekúpili n a trhu.
— Dáš im „kólivo“ a s týmto na potrebný čas kresťania 

vydržia, — ponáhľal sa neznámy rozohnať pochybnosti a r
cibiskupa.

Arcibiskup nechápal, ani nevedel, čo je to kólivo.
— Kólivo je pšenica uvarenä s medom, — vysvetľoval 

neznámy.
— A ty si kto? — spýtal sa arcibiskup.
— Som Teodor, Kristov mučeník, poslaraý Kristom vám 

na pomoc, — povedal neznámy a zmizol.
Arcibiskup rýchlo vybehol z izby . . .

(Pokračovanie)

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
• Ordinár kalifornskej diecézy Sa- 

cramento Francis Quinn predal bis
kupskú rezidenciu i záhradu. Pre die
cézu kúpil malý dom a ostatné pe
niaze odovzdal chudobným, aby 
zmiernil ich biedu. Biskup Quinn už 
niekoľko rokov žil v malom dome a 
rezidenciu prenajal viacerým rodi. 
nám, ktoré nemali byt alebo nemali 
možnosti si ho zadovážiť. Quinn nie 
je v Kalifornii výnimkou, lebo via
cero biskupov prenajalo svoje mno- 
iioizbové rezidencie rodinám a sami 
sa utiahli do malých bytov.

• Ako je známe, vyhlásil Sv. Otec 
fán Pavol II., najbližší sviatok Zve
stovania Pána — 25. m arca 1984
— za katolícky Deň rodiny. Uro
bil tak v rámci Svätého roku vykúpe
nia, ktorý sa začal na sviatok Zjavenia

Pána — 6. januára 1983 — a ukončí 
sa na Veľkonočnú nedeľu — 22. ap
ríla 1984. Už teraz sa pripravuje s tre t
nutie hlavy Cirkvi na Deň rodiny s 
rodinami vo veľchrám e sv. Petra. 
Očakáva sa, že Sv. Otec pripraví 
k tomuto sviatku aj ďalšiu encykli. 
;<u, ktorá sa bude zaoberať problé
mami rodiny.

«  V nedeľn, dňa 16. októbra m. r. 
na námestí sv. Petra Sv. Otec počas 
liturgie uskutočnil akt slávnostnej 
kanonizácie otca Leopolda (Bohda. 
sa ) Mandiča. Na koncelebrovanej sv. 
omši sa zúčastnilo 45 kardinálov, 
165 arcibiskupov a biskupov, t. j. tak
mer všetci účastníci VI. zasadania 
Biskupskej synody. Na sv. liturgii bo
li aj oficiálni predstavitelia talian
skej vlády a oficiálna delegácia SFR 
íuhoslávie, odkiaľ pochádza nový 
svätý — Leopold Mandič. Na slávnos

tiach bol na námestí pred vatikán
skou bazilikou aj celý diplomatický 
ibor akreditovaný pri Sv. Stolici. No- 
7ý svätý sa narodil v Chorvátsku. 
3ol to skromný rehoľník, apoštol spo
vednice, ktorý pré chybu reči ne
mohol byť kazateľom. Celý svoj ži
vot sa skoncentroval na aktívnu služ
bu pokániu. Preto Sv. Otec spojil túto 
slávnosť s témou práve zasadajúcej 
¡Biskupskej synody.

• V sobotu. 29. októbra m. r. sa 
slávnostne zakončila VI. sesia Bis
kupskej synody. Výrečným aktom, 
ktorý sa uskutočnil na poslednej ge
nerálnej kongregácii, bolo odovzda
ne Sv. Otcovi 63 propozícií, ktoré 
boli prijaté takm er jednomyseľne. Na 
tomto poslednom stretnutí synodál
nych otcov Ján Pavol II. mal príleži
tostný prejav, ktorý predniesol v la
tinskom jazyku. Zhrnul v ňem deba



ty, ktoré odzneli na zasadaniach i 
otázky, ktoré ešte budú predmetom  
diskusií nasledujúcich mesiacov. Za
vršujúc synodálnu debatu na tému 
význam pokánia a zmierenia v po
slaní súčasnej Cirkvi, Sv. Otec obrá
til osobitnú pozornosť na fakt, že 
diskusie biskupov zaoberali sa otáz
kami, ktoré majú existenčný význam  
v živote každého kresťana. Sv. Otec 
zdôraznil aj znepokojujúci zánik po
kánia. aký sa v dnešných časoch pre
javuje v rôznych podobách. Téma bu
dúcej Biskupskej synody bude ešte 
prekonzultovaná prostredníctvom  
osobitnej ankety, adresovanej biskup
ským konferenciám a  rozličným ka
tolíckym strediskám. Až po zhromaž
dení návrhov z rozličných prameňov, 
po zrelej úvahe celej problematiky 
prijme Sv. Otec tému diskusie na na
sledujúcu sesiu synody, ktorá bude 
zasadať v r  roku 138B.

Nás zvlášť potešuje to, že naša 
eparchia vydaním knižočky Sviatosť 
pokánia ide s duchom času a  dôleži
tých potrieb Cirkvi.

«  V 69. roku svojho života umrel 
biskup Sofie a Plovdiva v Bulharsku  
Bogdan StepanOv Dobranov. Pochá
dzal z Plovdiva, kňazom sa stal v r. 
1940, biskupom v r. 1939. Prv ako 
bol povýšený do hodnosti sídelného 
biskupa, spravoval tieto áva cirkevné 
územné celky v hodhosti apoštolské
ho administrátora.

• V nedeľu 30. októbra m. r. slú
žil Sv. Otsc )án Pavol II. slávnostnú  
iv. liturgiu, počas ktorej vyhlásil za 
blahoslavených troch  sluhov Božích: 
lakuba Cuzmana, talianskeho lekára  
a kňaza. Dominika Itturata, španiel
skeho reholníka zo zhromaždenia tri- 
nitárov a Rumuna, brata Jeremiáša. 
Koncelebrantmi Sv. Otca boli bisku- 
pi-ordinári tých diecéz, v ktorých  
umreli noví blahoslavení. Ján Pavol 
‘'I. oboznámil prítomných aj so živo
topismi nových blahoslavených. Keď 
predstavoval osobnosť, život a dielo 
brata blahoslaveného Jeremiáša, ob
rátil sa na jeho spolurodákov, ktorí 
prišli z Rumunska v jazyku rumun
skom. Sv. Otec pripomenul, že blaho
slavený Jeremiáš je prvým Rumunom, 
ktorému sa dostal-o cti byť postave
ný na oltár.

• Sv. Otec Ján Pavol II. prehovo
ril k účastníkom seminára o zodpo
vednom rodičovstve. Povedal, že ani 
kríza manželstiev a množiace sa roz
vody nie sú dôvodom na to, aby Cir
kev menila svoje učenie o manžel
stve. Cirkev vie o ťažkostiach nie
ktorých manželstiev, ktoré však ne
plynú z toho, že manželstvo je ne
rozlučiteľné, ale z neuváženého a 
prenáhleného konania niektorých  
mladých ľudí, ktorí vstupujú do man
želstva bez toho, žeby si uvedomili 
vážnosť kroku, ktorý robia.

Z FEBRUÁROVÝCH VÝROČÍ
1. februára r. 1919 — pred 65 rok

mi —  bol založený Československý 
Červený kríž.

2. februára 1829 — pred 155 rokmi
— sa n ar. ALFRÉD BREHEM, nem ec
ký zoológ, popularizátor prírodných 
vied, autor Života zvierat (um 11.
11. 1884).

— — 1849 — pred 135 rokmi — 
vo Vyšnom Kubíne sa nar. PAVOL 
ORSZÄGH-HVIEZDOSLAV, básnik a 
prekladateľ, klasik slovenskej litera 
túry (zbierky: Básnické prviesenky 
Jozefa Zbránskeho, Spomienky, Obla
ky, Sonety, Letorosty, Prechádzky 
jarom , Prechádzky letom, Žalmy a 
hymny; epické skladby: Hájnikova 
žena, Ežo Vlkolinský, Gábor V lkolin- 
ský, Bútora a Čútora, Na obnôcke,
V žatvu, Poludniek, V ečer; básnické 
cykly s biblickým i motívmi: Agar, 
Ráchel, V ianoce, Kain, Sen Šalam ú
nov; lyrické cykly: Stesky, Dozvuky; 
protivojnové básne Krvavé sonety 
(1914); tragédie Herodes a Herodias 
a i. (um. r. 1921).

3. februára 1809 — pred 175 rokmi
— v Hamburgu sa nar. FELIX MEN- 
DELSSOHN-BARTHOLDY. nem ecký ro
m antický hudobný skladateľ a diri
gent, autor symfónii (c  mol, a mol
— Škótska, A dur — Talianska, D 
dur — Reform ačná, B dur — Chvá
lospev], kone. predohier (Hebridy, 
K rásna Meluzína, Ruy Blas, Sen no
ci sv äto ján sk ej), oratórií E liáš a Pa
vol, organových skladieb a i. (um. 
r. 1847).

7. februára 18B9 — pred 115 rokmi
— nar. JINDŔICH ŠIMON BAAR, čes
ký kňaz, realistický spisovateľ (Pre 
kravičku. Škovránok, Jan Cimbura? 
Pani kom isárka, Osem aštyridsiatnici, 
Farská panička, Cestou krížovou a i.) 
um. ,r. 1925.

8. februára 1834 — pred 150 rok
mi — nar. DMITRIJ IVANOVIČ MEN- 
DELEJEV, ruský chem ik, tvorca pe
riodickej sústavy prvkov (um. r. 
1907).

11. februára 1939 — pred 45 rokmi
— um. v M artine ELENA MARÓTHY- 
ŠOLTÉSOVÁ, rea listick á  spisovateľka 
(rom ány: Moje deti, Proti prúdu); 
nar. r. 1855.

14. februára 8B9 — pred 1115 rok
mi — um. sv. CYRIL-KONŠTANTÍN, 
slovanský vierozvest (nar. r. 827).

15. februára 1564 — prd 420 rok
mi — nar. GALILEO GALILEI, ta lian 
sky fyzik, astronóm a filozof (um. 
r. 1642).

17. februára 1864 — pred 120 rok
mi — nar. JOZEF MURGAŠ, kňaz, 
m aliar, vynálezca bezdrôtovej tele
grafie  (um. r. 1929).

18. februára 1564 — pred 420 rok
mi — um. MICHELANGELO BUONAR- 
ROTI, taliansky renesančný m aliar, 
sochár, staviteľ a básnik (nar. r. 
1475).

'¿c / ?
27. februára 274 — pred 1710 rok

mi — nar. KONŠTANTÍN I. VEĽKÝ, 
rímsky cisár (pokrst. r. 337).

— — 1848 — pred 135 rokmi — 
nar. VÁCLAV BENES-TRe b IZSKY, 
kňaz, autor historických rozprávok 
a románov s výchovnou tendenciou 
(V žiari kalicha. Bludné duše a i.); 
um. r. 1884.

29. februára 1804 — pred 180 rok
mi — nar. JOZEF PANTOČEK, ka
nonik, člen Slovenského učeného To
varišstva, náboženský spisovateľ (um.
20. 5. 1884).

(ž)

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné ju
bileá pripomínajú títo vľd. duchovní 
otcovia:

Ján Fazekáš — 70 rokov od naro
denia (11. 2 .), Ján Jnrko — 65 rokov  
od narodenia (11. 2 .J, František Dem- 
čík — 70 rokov od narodenia (20. 2.).

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

ORESKÉ. — V nedeľu 2. októbra 
1983 pri miestnej odpustovej slávnos
ti vo filiálnej obci farnosti Voľa v 
Oreskom bola posviacka obnoveného 
a vymaľovaného chrámu. Posviacku 
vykonal v zastúpení najd. o. Ordiná
ra vdp. o. okresný dekan Jozef Knežo 
za prítomnosti duchovenstva a veria
cich z okolitých obcí. Miestny duchov
ný o. Dezider Tink poďakoval veria
cim Oreského za finančné dary a prá
cu pri obnove chrámu.

NAŠE HROBY

Dňa 16. novembra 1983 v 80. roku 
svojho života a 52. roku kňazstva 
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 

o. EUGEN DOHOVIČ, 
gr.kat. tit. arcidekan, kňaz na odpo
činku.

V Pánu zosnulý sa narodil 7. 6. 
1904 v Nelipine, teológiu vyštudoval 
v Užhorode, vysvätený na kňaza bol
28. 7. 1931. Účinkoval vo farnostiach  
Olšinky, Linec, Stakčín, Topoľa, Veľ
ké Slemence, Petkovce a od r. 1978 
v Chorvátoch.

Pohreb zostnulého sa konal v pon
delok 21. novembra 1983 v košickom  
chrám e. Pohrebné obrady vykonal o. 
ordinár Mons. Ján Hirka za koncele- 
brácie kňazstva dekanátu a eparchie. 
Po zádušnej Službe Božej telesné po
zostatky zosnulého v Pánu boli ulo
žené do hrobky na košickom cinto
ríne Rozália.

VIČNAJA PAMJAŤ, BLAŽENNYJ PO
KOJ!
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