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Krestu tvojemu pnklanajemsja Vladyko i svjatoje voskresenije troje slávim.

Liturgika — poznaj svoj obrad
V čom je dôležitosť milosti Božej pre nás?
Pán Boh nás volá do neba. Ježiš Kristus prišiel na zem, aby nám
otvoril „dvere neba“ . O šťastí spasených evanjelium hovorí ako
o hostine. „A n i oko nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani na um
človekovi neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ , hovorí
apoštol Pavol v ¡Prvom liste Korinťanom (2, 9 ), keď cituje proroka
Izaiáša. Nebudeme vedieť, oo je nebo, 'kým ho nedosiahneme. V
nebi budeme Boha poznať noivým poznaním a buldeme ho aj padla
miery nového poznania milovať.
Na to, aby sme žili v nebi, potrebujeme nové schopnosti pozna
nia a lásky, ktoré naše duše od prirodzenosti nemajú. Náš p ri
rodzený život nestačí pre neho. Potrebujeme život, prevýšujúci
našu prirodzenosť, — život nadprirodzený. A ten môžeme získať
iba ako nezaslúžený dar od Bohia, a preto ho nazývame milosťou.
Všetko, čo Cirkev koná na duchovnom poli, je spojené s tou mi
losťou. Preto je potrebné, aby sme náulke o milosti dobre rozu
meli, vtedy nebuldú pre nás hmlistými rôzne úkony Cirkvi.
Teída, my ľudia, mánie z vôle Božej určený ciel, ktorý nem ô
žeme dosiahnuť silami svojej prirodzenosti. Preto naše duše mu
sia dostať nové sily, ktoré vo svojej prirodzenosti nemajú. Pre
tože však náš dočasný život je prípravou na budúci a pretože
( Pokraičovanie na 4. str.)

Keď chceme uvažovať o treťom bo
de modlitby Qtče náš, najprv si zopa
kujme slová sv. Písma: „Daná mi je
všetka moc na nebi i na zemi. Choď
te teda, učte všetky národy a krstite
ich v mene Otca i Syna i Svätého Du
cha a učte ich zachovávať všetko, čo
som vám prikázal“ (M t 28, 19— 20).
„Ani sviecu nezažíhajú na to, aby ju
postavili pod mericu, ale postavia ju
na svietnik, aby svietila všetkým, ktosú v dome“ (Mt, 5, 15).
My sme kresťania a tieto slová nás
usmeriíujú a dávajú nám úlohu šíriť
Božie kráľovstvo. Kráľovstvo Božie
máme šíriť podľa svojich síl nielen
slovom, ale hlavne našim životom,
naším príkladom, našou láskou k blíž
nym tak, ako to robili prví kresťania.
Ešte treba veľa mostov vystaviť, aby
všetky národy sa spojili v jedno veľ
ké bratstvo, v jednu veľkú Božiu ro
dinu.
Ježiš Kristus nám dal príklad šíre
nia Božieho kráľovstva. On oboznámil
ľudstvo s Bohom a Jeho sv. vôľou,
ukázal nám cestu spásy. Len čo sa
Kristus narodil, prichádzajú pastieri
a tiež sa stávajú šíriteľmi Božieho
kráľovstva. Všade vo svojom okolí
hlásajú narodenie Mesiáša, Vykupite
ľa ľudstva. Za nimi prichádzajú uče
ní ľudia, hvezdári a tí tiež hlásajú
Božie kráľovstvo. Keď Ján Krstiteľ
uvidel Ježiša Krista, zvolal: „Hľa, Ba
ránok Boží, hľa, ktorý sníma hriechy
sveta!“ (Jn 1, 30).
Šírenie Božieho kráľovstva na ze
mi je povinnosťou každého kresťana.
Apoštol Pavol hovorí: „Veď nie je
chválou pre mňa, že hlásam posol
stvo spásy; to je moja povinnosť"
(1 Kor. 9, 16). „Boh chce všetkých
ľudí spasiť a
priviesť
k poznanin
pravdy“ (1 Tim 2 — 4 ) .
Je veľmi dôležité, aby sme Božie
kráľovstvo hlásali nielen slovom, ale
hlavne naším životom. Mnohí domo
rodci, ktorí ešte nepoznali Krista,
keď videli zlé mravy kresťanov, kto
rí k nim prišli a ich vykorisťovali,
povedali: „Preto sa máme stať kres
ťanmi, aby sme aj my boli takí zlí?"
Prví kresťania premohli pohanský
svet nie tak slovom, ako svojim prí
kladným životom. Istý kňaz raz pove
dal dobrú a horlivú kázeň. Myslel si,
že zaúčinkovala. Tým viac sa pote
šil, že k nemu prišiel človek, ktorý
nebol členom Cirkvi. Kňaz sa zarado
val a pýtal sa ho, ktorá čiastka káz
ne ho tak dojala
a pohla k tomu.
Človek odpovedal, že sotva čo počul
z kázne a aj liturgiu skoro predriemal, pretože bol unavený. Ale k jeho
(Pokračovanie na 4. str.)

Tak sme sa predsa už dočkali!
Ž ije m e v e ľm i z lo ž ité a n eľa h ké časy. Č lo v e k u je b ô ľn o p ri s rd ci, že ich m usí ta k to ch a ra k te ri
z o v a l- A le ta k ý m i n a ozaj sú! V čase, k e ď ch y s tá m e te n to ú vod n ík , k to rý sa má zja v iť v m a rci, je si
tuácia vin ou a m e ric k e j n ezod p oved n osti taká s k o m p lik o v a n á a vážna, že d oslova m ožno povedať —
ako to vy ja d ril aj prvý p ré d sta vite ľ nášho štátu p ri p rijím a n í o p a tre n í, k to rý m i m usím e č e lif nebez
p e čn e j hrozbe —
že taká to s itu á cia n ebola od k onca d ru h ej sv eto v e j vojn y .
M ám e na m ysli p o če tn é m ie ro v é in ic ia tív y Zväzu s o vietsk y ch s o cia lis tic k ý c h re p u b lík a k ra jín
s v etovej s o c ia lis tic k e j sústavy. Západné m o c n o s ti ic h h riešn e ig n o ro v a li. N a z b ro je n ie b o lo treba
od poved ať z b ro je n ím , a tak sa na zh rom a žd ila neslý ch a n á sila ja d ro vý ch zbraní. O sobitne nám hrozí
nebezpečenstvo z a m e ric k ý c h ra k ie t p rv é h o úderu, ro zm ie s tn e n ý ch pred v ia n o čn ý m i sviatkam i v zá 
padnej E u róp e, v b líz k o s ti našich hra n íc.
V
čase, k e ď píšem e tie to riad ky, s tre tlo sa v B ra tislave vyše 50 p o p re d n ý ch p re d sta vite ľo v a zá
stup cov c irk v í, náboženských s p o lo č n o s tí a k resťa n sk ý ch m ie ro v ý ch o rg a n iz á c ií ČSSR. Zm ysel s tre t
nutia na zn ačil dr. Ľ u b o m ír M iŕe jo v s k ý , g e n e rá ln y ta jo m n ík K resťa nsk ej m ie ro v e j k o n fe re n c ie a m o 
d erá tor V ýboru náboženských č in ite ľo v S v e to v é h o zhrom ažd enia za m ie r a živ o t, 'p roti ja d ro ve j v o j
ne. On u ro b il ro z b o r z lo ž ite j m ed zin á ro d n e j s itu á c ie po pražskom S veto v o m zhrom ažd ení a z p o h ľa 
du te o ló g a na zn a čil ú lohy, k to ré stoja pred v e r ia c im i v súčasnej na p ätej m ed zin árod nej situácii.
Zasvätený ro z b o r m ed zin á ro d n e j situ á cie p re d n ie s o l ria d ite ľ S ek reta riá tu p re
v e ci cirk e v n é
Úradu P red sed n íctva vlády Č esk osloven sk ej s o c ia lis tic k e j re p u b lik y In g . V la d im ír Janku, CSc. V dis
k u sii v y ja d rili ú ča s tn íci h lb o k é z n e p o k o je n ie nad súčasnou s itu á ciou , aká nastala vo svete v d ô
sledku nezod poved n ej v o je n s k o p o litic k e j s tra té g ie USA. Ic h snahy za každú cen u ro zm ie s tn iť v zá
padnej E u róp e ra k e ty p rvéh o úderu, <ako aj c y n ic k é p rep a d n u tie Grenady, to ná zorne dokazujú.
C ie ľom tý ch to n ebezpečných k ro k o v J e n ie le n na rušiť rovnováhu , a le aj p ria m o o h ro z iť exis
te n ciu m nohých ná rod ov, č o by m o h lo viesť k c e lk o v e j ja d ro ve j k ata strofe. T e jto hrozbe, aká nem á
v m in u los ti obdobu, treba č e liť. P re to v B ra tis la v e zíd en í c irk e v n í č in ite lia v y ja d rili p ln é p o ch o p e 
nie p re nevyhn utn é o p a tre n ia našej vlády, k to rý c h zm y slom je b rán iť n ie le n b ezpečnosť našich ná
rod ov, ale p ris p ie ť k o b n oven iu k o n š tru k tív n y ch ro z h o v o ro v a tým aj k zachovaniu m ieru. C irk e v n í
zástupcovia sa o b rá tili na d u ch o v n ý ch a v e ria c ic h s v o jich c ir k v í a vy zva li ich , aby to to ú s ilie p ln e
d p o rili a p re h lb o va n ím s v o je j m ie ro v e j p rá ce p ris p e li k za chovaniu života na zem i.
Chystám e sa na prvý ja rn ý ú vod ník, h o tu je m e sa pod ať k y tič k u k v e to v našim m anželkám , m at
kám , sestrám a d céra m — a predsa nám nedá, aby sm e n e h o v o rili aj o tý ch to vecia ch , k to ré sú ta
k é vážne a také d ô le žité . Dnes už na ozaj n ik to nem ôže stáť bokom od p ro b lé m o v, k to ré hýbu sve
tom . B o li časy — napísal m e tro p o lita F ila re t, k e ď c irk e v stála tro ch u bokom od hn utia ob ra n cov m ie 
ru a boj za m ie r pokla d a la do is te j m ie ry za v e c p o litik o v . Dnes sa situ ácia zm enila . V š e tc i c ítim e
nebezpečenstvo, k to ré prináša ro zm ie s tn e n ie n o v ý ch ja d rový ch ra k ie t v západnej E uróp e. P re to je
obrana m ieru dnes v e co u každého. ]e p o v in n o s ťo u všetk ý ch ľud í. T ú to m y šlien k u op a k u jem e vo všet
k ý ch kázňach — poved al z ro z h o v o re s k o re š p o n d e n to m T la č o v e j a gen tú ry N o v o s ti m e tro p o lita k y 
jevský a ha ličsk ý , exa rch a U k ra jin y F ila re t.
M e tro p o lita spom en u l k o re š p o n d e n to v i A P N s v e ľk o u vážnosťou p ro tiv o jn o v ý pastiersky list
a m e rick ý ch biskupov, k to rí ned bali na to , č o p o v ie R eaganova ad m in istra tíva , ale z hĺbky svojich
kresťanských sŕdc u p o z o rn ili svet na hrôzu, k to r á ho čaká. V a ln é zh rom a žd enie S veto v e j rady c ir 
k ví p r ija li a ktu álny d o k u m en t nazvaný M ie r a spra vod livosť, k to rý obsahuje výzvu ku všetkým
k resťanom — na svete je ic h vyše m ilia rd y — aby sa z a p o jili do hnutia ob ra n co v m ieru. Treba p r i
znať, že to to h n u tie ešte zď a leka nezasiahlo v š etk y c ir k v i, všetk ý ch ve ria cich .
M e tro p o lita F ila re t p rip o m e n u l, že k o n č ia c im sa ro k o m 1983, k e ď píšem e tie to riadky, k to rý m i
by sme na jra d šej o s lá v ili ja r a n ový živ o t, m ra čn á v o jn y hustnú. R o zm iestn en ie nový ch ra k ie t s tre d 
ného d o le tu v západnej E u róp e bude ď alšou o b rovsk ou p rek á žk ou na ceste k m ieru. A k by sa r e a li
zoval p ro g ra m zavádzania s tra te g ic k ý c h ra k ie t M X , bude ov eľa ťažšie zastaviť eskaláciu h o rú čk o v i
tého zb rojenia.
V o vyhlásení K resťa n sk ej m ie ro v e j k o n fe re n c ie — m e tro p o lita F ila re t je pred sed om V ýboru pre
p o k ra čo va n ie v p rá c i K M K — že K resťanská m ie ro v á k o n fe re n c ia je za jed n otu všetkých m ie ro v ý ch
síl — svetských, aj náboženských. Sm e s o lid á rn i s k resťa n m i v U S A , najm ä s c irk v a m i, k to ré sú
č le n m i N á ro d n e j rady kresťa n ských c ir k v í a s K o n fe re n c io u a m e rick ý ch k a to líc k y c h biskupov v ich
rozh od n om b o ji za ja d rové o d zb ro je n ie a za s p ra v o d liv é m ed zin á rod n é vzťahy.
M ie r je n e d e lite ľn ý a b o j za všeobecný m ie r si vyžaduje jed n otn é stanovisko všetk ý ch ľud í dob
re j vôle.
N a m oskovskom zh rom a žd ení s c h v á lili aj d va lis ty — p red sed ovi P re zíd ia N a jvy ššieh o sovietu
Z S S R J u rijovi A n d ro p o v o v i a p re z id e n to v i U SA . V p rv o m ú ča s tn íci zasadania z d ô ra z n ili, že p o k o jn á
a k on štru k tívn a lín ia S o vietsk eh o zväzu, k to rú d em o n š tro v a lo aj nedávne vyhlásenie, má v te ra jše j
výbušnej s itu á cii p re udržanie m ie ru v E u ró p e n e s m ie rn y význam . Ú ča s tn íci p rip o m e n u li, že úprim ne
p od p oru jú ú s ilie Z S S R o d osiah nu tie p o z itív n y c h vý sled k ov na s o vie ts k o -a m e rick ý ch rokovaniach...
A le je tu ja ri Jar, k to rá v o n ia z pôdy, čo sa otvá ra, ja r, k to rá k v itn e v p rv ý ch snežienk a ch af i al k ach! Jar, k to rá sa nedá v rá tiť do zim y ! A tá to ja r je súčasne sy m b olom te j n á d ejnej ja ri ľudstva,
k e ď sa zbrane p re k u jú na v in o h ra d n íck e n á čin ie , a svet si vydýchne. K o n ečn e ! Raz navždy! Aby už
b ola stále iba ja r!
(om)

Slovo Božie nás vyzýva k mieru
Výbor cirkevných a náboženských činiteľov ČSSR na
podporu výsledkov Svetového zhromaždenia za mier a život,
proti jadrovej vojne zvolal slávnostné zhromaždenie, ktoré
sa konalo 7. XII. v pražskom Paláci kultúry. Zúčastnilo sa
vyše 800 predstaviteľov a duchovných všetkých cirkví
a náboženských spoločností ČSSR, profesori bohoslovec
kých fakúlt i predstavitelia mierových hnutí a cirkevných
inštitúcií. Pod heslom Spoločne za mier a život pre dnešok
i budúcnosť hľadali odpoveď, ako cirkvi a veriaci môžu
čeliť nebezpečenstvu jadrovej vojnovej hrozby, ako prispieť
k upevneniu mieru a chrániť posvätný dar života na Zemi.
Spolu s vyše 500 príslušníkmi katolíckej cirkvi zúčastnil
sa na zhromaždení apoštolský administrátor olomouckého
arcibiskupstva biskup ThDr. Josef Vrana, predseda ZOS
banskobystrický biskup ThDr. Jozef Feranec, kapitulný
vikár královohradecký PhDr. a ThDr. Karel Jonáš, kapit.
vikár brniansky prelát Ludvík Horký, kapit. vikár českobudejovický Josef Kavale, kapit. vikár litomčŕický Josef
Hendrich, kapit. vikár košický ThDr. Štefan Onderko, kapit.
vikár rožňavský Zoltán Belák, kapit. vikár spišský Štefan
Garaj a apošt. administrátor prešovský Mons. Ján Hirka.
Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris ČSSR
reprezentoval poslanec SNR a podpredseda federálneho
ZKĎ ČSSR ThDr. Gejza Navrátil, ústredný tajomník Zdru
ženia kanonik Zdenčk Adler, tajomník pražského ZKD
P. Josef Šťastný a tajomník slovenského Združenia dekan
Ján Zabák. Prítomní boli aj dekani, profesori a poslucháči
cyrilometodských i bohoslovenckých fakúlt v Litomeŕiciach
a v Bratislave. Za gr.-kat. cirkev na zhromaždení boli prí
tomní: Mons. Ján Hirka, apošt. administrátor a 11 kňazov.

Vyhlásenie účastníkov Zhromaždenia cirkví
a náboženských spoločností 7. XII. 1983 v Prahe
Po prvý raz vo svojich dejinách vytvoril človek prostried
ky, ktorými môže zničiť Božie dielo, život na Zemi. Tento
jadrový vek je časom veľkého morálneho a fyzického ohro
zenia. Militaristické sily svetového kapitálu, ktoré chcú
použiť jadrové zbrane na realizovanie svojich sebeckých
záujmov, v rozpore so záujmami národov celého sveta zno
va silne narušili medzinárodné vzťahy a vyvolávajú nedô
vera a tragické konflikty v rôznych častiach sveta. Zočivofii tomuto ohrozeniu nemožno mlčať. Nemôžeme mlčať
ani ako občania, ani ako veriaci. Slovo Božie nás vyzýva
k uzmierneniu a mieru medzi ľuďmi a národmi.
Naša súčasnosť, plná tiesne a hrozby celému ľudskému
pokoleniu, nás vyzýva k väčšej poslušnosti a dôvere v Bo
ha, Stvoriteľa neba i zeme, i k postojom a činom, ktoré by
poslúžili zachovaniu mieru a života. „Predložil som ti ži
vot a smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si život, aby si
ostal nažive ty i tvoje potomstvo“ (Deut 30, 19). Vieme tiež,
že Boh si neželá zánik sveta, ale „pokoj a život“ (M al. 2,
5). To nás napína odvahou, aby sme vložili svoju vieru,
nádej a lásku do zápasu za porozumenie medzi ľuďmi a ná
rodmi, za zachovanie mieru a života na tejto zemi.
Zbrojenie a vojny nie sú nástrojmi, ktorými by sa dala
zaistiť bezpečnosť, rozvoj a blaho ľudstva. Budovať spra
vodlivý svetový poriadok možno len silou myšlienok a od
vahou k rokovaniu a spolupráci. Tento cieľ dosiahneme iba
spoločným úsilím.
Dejinné konfesijné a náboženské rozdiely nám nebránia
nájsť spoločnú reč v záujme zachovania života. V boji proti
nebezpečenstvu jadrovej vojny sme spojení so všetkými
ľuďmi dobre vôle, bez ohľadu na ich politické presvedče
nie alebo svetový názor. S nimi nás spája túžba žiť v mieri,
v bezpečí a tvorivej spolupráci. Sme presvedčení, že len
v jednote so všetkými mierumilovnými ľuďmi môžeme po
staviť hrádzu tým silám, ktoré by zbraňami a vojnou, do
konca jadrovou, chceli vnucovať svoje predstavy o uspo
riadaní sveta.
V
týchto dňoch, v ktorých sa na našich západných hra
niciach začalo s rozmiestňovaním nových amerických zbra
ní, ktoré môžu o niekoľko sekúnd po odpálení zasiahnuť
naše mestá a dediny, nepodliehame strachu. „Boh zaiste
nedal nám ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a se
baovládania“ (2 Tim 1, 7). Preto si tým naliehavejšie uve
domujeme svoju zodpovednosť za zachovanie života.
Chceme sa ešte silnejšie spojiť so všetkými občanmi na
šej vlasti v spoločnom úsilí o zaistenie bezpečnosti a ďal

šieho budovania spoločnosti, ktorá rastie z- bohatstva tra
dícii našich národov a napĺňa vysoké ideály sociálnej
spravodlivosti, národného spolužitia a ľudskej dôstojnosti.
Podporujeme našu vládu, ktorá vyjadruje vôľu nášho
ľudu a v medzinárodných vzťahoch dôsledne presadzuje
politiku mierového spolunažívania. Chceme účinne pomá
hať v jej zodpovednom úsilí o bezpečnosť a pokojný život
nášho štátu.
Úprimne si vážime všetkých ľudí, ktorí v krajinách zá
padnej Európy a Severnej Ameriky statočne vystupujú proti
hazardnej politike militaristických síl. Spolu s nimi bude
me sa aj naďalej usilovať o zastavenie pretekov v zbrojení
a o návrat k myšlienkam uvoľňovania napätia, ktoré sú ob
siahnuté v Záverečnom akte helsinskej Konferencie o bez
pečnosť a spoluprácu v Európe, ku ktorým sme sa všetci
slávnostne prihlásili.
Spojení vierou v Boha, jediného Darcu plného života
a pravého pokoja, pouč'ení minulosťou, v láske k vlasti
budeme sa vzájomne povzbudzovať k ešte horlivejším modtlibám za mier, premáhať strach a rezignáciu, aby sme
s nádejou mohli hľadieť do budúcnosti.

Vždy im buďme vďační!
8.
marec, deň medzinárodnej solidarity pracujúcich žien
všetkých krajín v boji za mier, demokraciu, rovnoprávnosť
v kapitalistických a kolonialistických štátoch bol ustano
vený na druhej medzinárodnej konferencii žien — socia
listiek v Kodani r. 1910 na popud Kláry Zetkinovej. Prvý
krát sa slávil r. 1911 v Nemecku, v Rakúsko-Uhorsku, vo
Švajčiarsku a v Dánsku. Vo vtedajšom Rusku sa slávil prvý
krát roku 1913 a najmä v roku 1917, keď sa manifestáciou
petrohradských robotníčok začali revolučné udalosti.
Rok čo rok si 8. marca spomíname na naše matky, ženy,
na naše sestry a dcéry a pozdravujeme ich pri príležitosti
tohto ich revolučného sviatku. Vyjadrujem e im svoju vďač
nosť za všetko, čo robia: pre svoje rodiny i pre celú našu
spoločnosť. Veď ženy pracujú v mnohých rezortoch a ich
práca je vysoko hodnotená. Už pominuli časy, keď boli
ženy iba menejhodnotnými pracovnými silami. Pominuli
časy, keď sa im upieralo právo na prácu a boli odkázané
iba na vlastnú domácnosť. Mnohé z nich nemohli študo
vať, hoci mali všetky vedomostné predpoklady a v našich
podmienkach by z nich boli bývali rúče inžinierky, dok
torky a boli by vedeli zastať rozličné povolania.
Chválabohu, ten čas, keď žena bola menejcennou, sa
aspoň u nás, v našich socialistických podmienkach, pomi
nul. Máme z toho úprimnú radosť a žičíme im, aby mohli
vychovávať svoje dietky, pracovať a radovať sa zo života
v pokoji, v mieri.
(o f)

Sv. Bažil Veľký
(Pokračovanie)
Kresťania celý týždeň nekupujú ani potraviny, ani ná
poje z obchodu, jedia nejakú varenú pšenicu — s hnevom
hovoril Julián prechádzajúc sa pozdĺž izby.
— Rozprávajú medzi sebou, že Teodor Tiron ich upove
domil zázrakom o tvojom zámere, imperátor, — dodal je
den z jeho poradcov.
Julián vstal a pozeral na poradcu.
— Zabiť ho! — skríkol. — Kto je ten Teodor Tiron!?
— Ja som bol dnes tajne v kresťanskom kostole — začal
druhý poradca, — informoval som sa o všetkom a počul
som veľa o tom Teodorovi.
— Hovor! — netrpezlivo skríkol Julián.
— Arcibiskup, — začal poradca, — dal urýchlene zvolať
veriacich a upovedomil ich o zázraku, v ktorom ho Teodor
Tiron varoval pred tvojím zámerom. Potom im rozprával
o Teodorovi Tironovi. Pokúsim sa ti porozprávať, čo som
počul v kostole.
— Život a hrdinstvo Teodora Tirona sú zapísané vo svä
tých knihách tými, ktorí ho poznali a videli jeho hrdinské
činy. Bol vojakom počas vlád imperátorov Maximiána i Maximina, patril do maramaritského pluku, kde veliteľom
pluku bol Vrinka a ten pluk sa vtedy zdržoval v Ponte,
v meste Amasia. Obidvaja imperátori v tom čase vydali roz
kaz, že kresťania, na znak odpadu od Krista, majú jesť
z obetných jedál, prinesených modlám.
(Pokračovanie na 13. str.)

(DokonCenie z 1. str.)
rozhodnutiu ho pohol Cestný život
jeho vodiča. „Ten je statočný kresťan,
svedomite si koná svoje náboženské
a stavovské povinnosti. Jeho láska
k Bohn i k blížnemu na mňa tak za
pôsobili, že chcem prijať vieru, ktorú
on vyznáva,“ — povedal.
I my podobne svietme naším živo
tom!
G. K.

PodobensU o
o nemilosrdnom sluhovi
Odpúšťanie je základom
kresťan
ského náboženstva. A ak nás Spasi
teľ naučil modliť sa modlitbu Otče
náš a v nej vyslovovať prosbu „od
pusť nám naše viny, ako i my odpúš
ťame svojim vinníkom“ (M t 6, 12), tak
potom je to podmienka, že Pán Boh
aj nám odpustí, keď aj my budeme
odpúšťať. A nemusíme sa pýtať, koľ
ko ráz. Odpúšťať treba stále.
Toto učenie o odpúšťaní Spasiteľ
pekne vysvetlil v podobenstve o ne
milosrdnom sluhovi: „Nebeské k rá
ľovstvo podobá sa kráľovi, ktorý sa
chcel porátať so svojimi slu h am i..
(M t 18, 23). N a toto rátanie privied
li mu človeka, ktorý mu bol dlžen
veľkú sumu. Keď ho však tento sluha
začal prosiť, kráľ mu veľkodušne od
pustil. Ale sluha len čo vyšiel na
dvor, stretol svojho priateľa, ktorý
mu bol dlžen nepatrnú čiastku. Začal
ho škrtiť a žiadať o vrátenie dlhu. Ba
dal ho do väzenia, kým mu to nevy
rovná . . . Všetci tí, čo o tom počuli,
boli pohoršení. Ba dozvedel sa o tom
aj kráľ. Dal si ho predvolať a pove
dal mu: „Naničhodný sluha! Všetok
dlh som ti odpustil, pretože si ma
prosil. Ci si sa teda nemal aj ty zľu
tovať nad svojím spolusluhom, ako
som sa ja zľutoval nad tebou“ (Mt
18, 32— 33)? A dal ho mučiť, kým ce
lý dlh nezaplatí.
A podobenstvo sa potom konči vý
strahou i poučením pre nás: „Tak
i môj nebeský Otec urobí vám, ak zo
srdca neodpustíte každý svojmu bra
tovi“ (18, 35). V kresťanskom nábo
ženstve musí byt odpustenie bezpod
mienečné. Ak niekto prosí, už má
mať istotu, že mu bude odpustené.
S pekným príkladom odpustenia sa
stretávame v románe Henricha Sienkiewicza Quo vadis. Lekár Glaukos
zradený Grékom Chilonom Chilonidesom za čias Nerónovho prenasledova
nia bol odsúdený na spálenie za živa
ako horiaca fakľa. Chilon Chilonides,
prechádzajúc sa po cisárskych záhra
dách, zbadal na poli horiacu, už z po
lovice zuhoľnatenú, ale ešte živú obeť
svojej zrady. Do hibky otrasený tým
to pohľadom, až teraz pocítil dôsle
dok svojho činu. S pocitom viny dví
ha oči hore a volá: „Glaukos, v m e
ne Krista, odpusť mi!“ A počul odpo
veď: „Odpúšťam ti!“
Čo bolo príčinou tohto odpustenia?
Autor románu odpovedá: „Lebo kres
ťanstvo je náboženstvom lásky a od
púšťania“. Kto neodpúšťa, nie je hod_t
ný, aby mu bolo odpustené.
Podobenstvo o nemilosrdnom slu
hovi je akoby objavom Božieho m ilo
srdenstva. Spasiteľ volá všetkých ľu
dí, celý svet k vzájomnému odpúšťa
niu, nepočítajúc, koľko ráz treba od
pustiť. Tiež ukazuje, že milosrden
stvo jeho Otca je bez hraníc.

(Pokračovanie z 1 . str.)
ten pokračuje bezprostredne za týmto časným, musíme nové sily
dostať už tu na zemi. Tieto nové sily dosstávame prostredníctvom
Božích milostí.
Slovo „m ilosť“ je výraž mnohých skutočností, čo znamená: za
sľúbenie, vyvolenie, ospravedlnenie, znovuzrodenie, nadprirodze
né pôsobenie Božie, priateľstvo Božie, lásku Božiu, večnú spásu,
život večný, synovstvo Božie, byť chrámom Ducha Svätého, život
Kristov, prítomnosť Boha Otcia, Syna 1 Ducha Svätého. Ale to
všetíko nielen v mravnom zmysle, ale ako skutočnosť v nás, vnú
torná zmena človeka, nielen samo prikrytie jeho hriechov záslu
hami nášhoi Spasiteľa.
M ilosť — je to dar, daný nám Bohom z milosti. Tento dar si za
slúžiť nemôžeme. Dáva nám ho Boh, pretože nás miluje. Boh
chce „všetkých ľudí spasiť a priviesť k poznaniu pravdy“ (1 Tim
2, 4). Pretože je to dar z neba a do neba nás vedie, nazývame
ho dar nadzemský, nadprirodzený. Tento dar sa udeľuje našej
duši, preto ho nazývame vnútorným. Teda milosť Božia je vnútorný
nadprirodzený dar, daný Bohom našej duši pre našu spásu, k do
siahnutiu života večného. Večný život je účasť na vlastnej Božej
blaženosti. Boh nám chce túto blaženosť umožniť, a to tým, že
nám k jej dosiahnutiu dáva milosť. Túto milosť nám získal Ježiš
Kristus. Touto milosťou bývame posvätení a privedení k životu
večnému.
Výlučne vlastnými silami človek nemôže dosiahnuť spásu. Tu
je najprv dedičný hriech, ktorý ťaží dušu, potom nestálosť člo
veka, jeho stále páldy do hriechu. Člavek potrebuje pomoc. Tú
pomoc, ktorú nám Boh dáva, nazývame m i l o s ť o u .
Túto pomoc, alebo milosť, Pán Boh nám dáva prostredníctvom
s v i a t o s t í .

Čo je to milosť Božia? M ilosť Božia je vnútorný, nadprirodzený
dar, daný nám Pánom Bohom pre zásluhy Ježiša Krista s tým
cieľom, aby sme mohli dosiahnuť spásu.
Niekto by si mohol pomyslieť, že milosť Božia je akási náklon
nosť Božia k nám. Nie je to tak. Pod milosťou rozumieme v n ú 
t o r n ú pomoc duši danú nám s cieľom, aby nás povzniesol do
nadprirodzenej hodnosti svojich dietok, aby sme si tak mohli za
slúžiť nebo.
Milosť, pretože to je nadprirodzený dar, nemožno ani zm ysla
mi postrehnúť, ani znázorniť zmyslovou^predstavou. Milosť pomá
hajúca pôsobí na našu dušu, na rozum a vôľu, ktoré robí schop
nými a ktorým 'pomáha vykonávať spásonosné úkony: z toho po
chádzajú bohumilé myšlienky, zbožné city a úmysly, spásonosné
predsavzatia a ich realizácia. Jéžiš Kristus hovorí: „Nikto nemô
že prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho
vzkriesim v ¡posledný deň! V (knihách) ¡Prorokov je napísané:
„Všetkých bude Boh poučovať. A každý, kto počúva Boha a dá sa
poučiť, príde ku mne“ (Jn 6, 44— 45). Teda k viere nestačí von
kajšie poučenie a osvietenie, ktoré pochádza z čítania, či kázania
slova Božieho; je potrebné aj vnútorné osvietenie. Pravé nábo
ženské poznanie apoštol Pavol tiež odvodzuje priamo od Boha:
„N ie ako by sme boli schopní sami od seba niečo pomyslieť ako
svoje vlastné; naša schopnosť je od Boha“ (2 Kor 3, 5). A inde
apoštol Pavol to objasňuje názorne: „Ja som zasadil, Apolo po
lial a Boh dal vzrast. A taik ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva,
neznamená niečo, ale Boh, ktorý dáva vzrast“ (1 Kor 3, 6—7).
Milosť je vlastne božský život. Tento božský život sa nám nedáva
ako plášť na telo; je nám vnútorný, preniká nás ako miazga strom
a všetky jeho časti. Preniká nás, a!ko duša preniká telo.
Milosť Božia je nevyhnutne potrebná k spáse. Ježiš Kristus ho
vorí: „N ik neprichádza k Otcovi, ak (le n ) nie skrze mňa“ (Jn
14, 6 ): Ježiš Kristus Zdôrazňuje, že bez milosti nikto nemôže vojsť
do Božieho Kráľovstva: „Veru, veru, hovorím ti, aik sa niekto
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva“
(Jn 3, 5), „N ik to nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec,
ktorý ma poslal“ (Jn 6, 44).
Pán Boh dáva všetkým luďom dostatočnú milosť na dosiahnu-

tie spásy, lebo „chce všetkých ľudí spasiť“ (1 Tim 2, 4). Ak nie
kto spásu nedosiahne, sám si to zaviní. „Boh chce, aby všetci
ľudia boli spasení a došli k poznaniu pra'vdy“ (1 Tim 2, 4). Preto
Kristus zomrel za všetkých ľudí a svojou smrťou všetkým zaslú
žil milosť Božiu. Z pokladu milosti pomáha nám 'do neba.
Tak milosť Božia je nutná hriešnikovi, aby sa kajal, — spra
vodlivým k jednotlivým spásonosným úkonom, — spravodlivým,
aby v dobrom až do konca zotrvali. Ježiš Kristus prosí tento dar
milosti pre apoštolov: „Otče Svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj
vo svojom mene“ (Jn 17, 11).
Spravodlivým Boh dáva dostatočnú milosť, aby mohli prikázania zachovávať. Ježiš Kristus hovorí: „Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30), Apoštol Ján píše: „Lebo
v tom sa ukazuje láska k Bohu, keď zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké“ (1 Jn 5, 3). A apoštol Pavol
ubezpečuje veriacich v Korinte: „Pokušenie vás zastihlo iba ľud
sky znesiteľné a Boh je verný. On nedopustí skúšať vás nad vaše
sily a pri skúške dá aj východisko, aby ste ju mohli zn iesť“ (1
Kor 10, 13).
Veriacim, ktorí zhrešili, Boh dáva .dostatočnú milosť, aby sa
zlého varovali a sa obrátili. V Starom zákone je veľm i mnoho
miest, kde Boh ubezpečuje, že chce, aby sa všetci hriešnici k ne
mu obrátili: „Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa navrátil a ž il“
(Ezech 33, 12). V Novom zákone Ježiš Kristus vyhlasuje: „N e p ri
šiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov“ (M t 9, 13). A
apoštol Peter píše: „Nechce Pán, aby niektorí zahynuli, ale aby
sa všetci dali na pokánie“ (2 Pet 3, 9).
Milosť Božia sama v sebe je jedna, avšak zvyk li sme podľa účin
kov rozlišovať:
— milosť posväcujúcu — čo je nadprirodzený stav alebo po
svätenie v duši (preto sa nazýva posväcujúca),
— milosť pomáhajúcu — ktorá sa dáva 'prechodne ako nadpri
rodzená pomoc k spásonosným úkonom, aby nás pripravila na
milosť posväcujúcu, aby sme ju nadobudli, zachovali a rozm no
žili.

'
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SPOLOČNE K BO H lľ

Z POUČENÍ SV. PUSTOVNÍKOV

Pustovník Izaiáš (5. storočie, sviatok 3. jú la)
— Márne sú modlitby a úsilie človeka, ktorý vo svojom srdci
uchováva zlobu na blížneho a želanie pomsty.
— Kde niet mieru, tam neprebýva Boh.
— Beda mi, — nosím na sebe Tvoje meno, Pane, a slúžim Tvo
jim nepriateľom.
— Utekaj od slávybažnosti a budeš odmenený slávou v budú
com veku.
— Denne majte na očiach svoju smrť. Nech vás zaujme starosť
o to, ak sa budete lúčiť s telom, keď prídete pred Boha. Pripra
vujte sa na strašný deň, odpovede na súde Božom, ako by ste ho
už videli.
— Nedovoľte si ani počúvať, ani hovoriť o čomsi neužitočnom
pre vaše duše.
— Nedopusťte, aby vo vašom srdci prebývala' zloba, nenávisť,
alebo závisť k blížnemu.
— Nech nebude na vašich perách jedno a vo vašom srdci dru
hé. Boh jednako vidí i skryté i známe.
— Keď začnú ťa napadať myšlienky pokušenia, spomeň si na
Boha a na to, že je prítomný pri tebe, že tvoje myšlienky vidí.
Povedz svojej duši: „A ko sa hanbíš tebe podobných hriešnikov
bojíš sa, aby neuvideli tvoje hriechy, tým viac sa máš hanbiť a
báť sa Boha, pred ktorým je všetko odkryté“ . Takéto myšlienky
vzbudzujú v duši Božiu bázeň, a keď sa v nej utvrdíš, pokušenia
ťa prestanú znepokojovať.
— Z lásky k ľudskej sláve rodí sa lož.

Sv. Mária Goretti, 12-ročná muče
nica, zomierajúc, odpúšťala svojmu
vrahovi, ktorý ju dopichal dýkou, tak.
to: „Z lásky k Ježišovi mu odpúšťam
z celého srdca a v nebi ho chcem
mať pri sebe“ ( + 6. 7. 1902).
Odpustenie je podmienkou i nášho
odpustenia pri poslednom súde. Už
aj preto, že odpustenie vyjadruje náš
postoj k Bohu a nášho spojenia s ním.
Nakoľko sme schopní odpúšťať, na.
toľko sme schopní milovať Boha. N a 
učme sa preto odpúšťať a na tejto
čnosti aj budovať svoj kresťanský ži.
vot, v istej nádeji, že aj nám bude
odpustené.
o. František D a n c á k

•

Pokračujme v úvahe o ceste k Bo
hu.
Osobnosť dieťaťa s pomocou rodi.
čov sa vytvára už od narodenia. Už
pred narodením sa tvoria hlboké zá
klady osobnosti, preto dieťa treba
prijímať na svet s radosťou a láskou.
Rakúsky bádateľ Karí ívjrenz do
stal Nobelovu cenu za prevratný ob
jav, že hneď prvé hodiny života no
vorodenca sú rozhodujúce pre celý
jeho život. Pre prvú dobu jeho života
je nenahraditetná matka nielen ako
živiteľka, ale aj ako zdroj bezpečia
a istoty.
Mamička vychováva kojenca tým, že
sa stará o jeho dobrú náladu, dobrý
pocit, spokojný spánok. A ešte jeden
dôležitý poznatok nám dala dnešná
veda na pomoc výchove. Rozriešila
konečne spor, ktorý sa dlho vliekol,
či pre človeka je dôležitejšia dedič
nosť, ktorú si priniesol na svet po
svojich rodičoch, alebo je dôležitej
šia výchova. Dnes vieme, že dôležité
sú oboje. Dedičnosť dáva
do vena
predpoklady, vlohy k mnohým ve
ciam, dobrým i zlým. Prostredie a vý
chova rozhodujú, ktoré dedičné vlo
hy sa prejavia a ktoré nie. Výchova
má dopomôcť, aby sa dieťa stalo sa
mo sebou.
Otcova výchova — úloha začína u
dieťaťa neskoršie, ale v prvých ro
koch všetkým pre dieťa je mamička.
Z toho všetkého vidíme, akou veľkou
je zodpovednosť o osud dieťaťa u ro.
dičov. Čo ak prvé skúsenosti dieťaťa
s mamičkou nie sú dobré? Pokazí
povahu dieťaťa na celý život. Alebo
iný zlý vzor matky, keď dieťa chce
vychovávať presne podľa receptu, ako
keď sa varí guláš.
Z uvedeného vidíme, že snúbenci
sa majú dobre pripraviť na rodičov
skú úlohu. Že matky, ktoré nosia
dietky pod srdcom, majú ho chrániť
od všetkých škodlivých vplyvov a
majú ho mať radi. Trpezlivosť a lás
ka matky nemluvniatok má byť stále
vytrvalá. Členovia domácnosti, kde
sú malé deti, majú sa spoločne pri
činiť o pokojný domov.
Pane Ježišu, Ty si povedal, že kto
by pohoršil jedno z Tvojich malič
kých, tomu by bolo lepšie, keby sa
ani nenarodil. Osnd detí je v našich
rukách. My môžeme už v detstve po
kaziť ich povahu na celý život. Daj,
nech si vždy uvedomujeme, keď k de
ťom pristupujeme, že to nie sú naše
deti, ale Tvoje. A že budeme zodpo
vedať, koľko pohoršenia sme im dali.
Irenk a

Krotenie jazyka
Reč je výsada, ktorá člaveka vyso
ko postavila nad všetky stvorenia,
nad
najdokonalejšie
zvieratá. Aká
úžasná moc sa skrýva v ľudskej reči
tak na dobro ako i na zlo!
fazyk z jednej strany stavia veľké
prekážky pred kresťanskú dokonalosť
a z druhej strany je veľký pomocník
k šľachetnému a bohumilému životu,
jazyk je maličký úd u človeka, a pred
sa tak veľmi ťažko ho skrotiť. Sv.
apoštol jakub hovorí: „ . . . jazyk nik
to z ľudí nemôže skrotiť.“ (Jak. 3, 8.)
Sv. Augustín tak zvolá: „Človek je
pánom divých zverov, ale nie je p á
nom jazyka. Skrotí leva, ale svoj ja 
zyk nevie -držať na uzde. Nad inými
zvíťazí, ale nad sebou nie.“ Tento
veľký svätec a učiteľ Cirkvi Kristovej
jazyk porovnáva s ohnivou pecou, z
ktorej vyrážajú náruživé, zlostné a
hnevlivá plamene hriešnych rečí, ale
bo dymí pýcha, lajdáctvo, nečistota
a nemravnosť.
Sv. Gregor Naziánsky pokorne sa
priznáva vo svojej starobe, že hoci
nemoc ho zlomila a staroba zoslabila,
svoj jazyk nebol schopný úplne skro
tiť. Keď ľudia svätého života pri všet
kej ostražitosti takto hovoria o sebe,
ako stojí vec u tých, ktorí nevenujú
dosť pozornosti a opatrnosti tomu,
ako a čo rozprávajú? Či nie toto
svedčí každodenná skúsenosť?
Sú ľudia, ktorí si odvykli od mno
hých chýb a nedokonalostí. Veľkým
sebaovládaním obchádzali príležitosti
na hriech. Zriekli sa hriechov nečis
toty, prepychu, márnomyseľnosti, svet
ského zmýšľania, ale takých, ktorí
vždy a vo všetkom' ovládali svoj ja
zyk, sotva nájdeme. Kde sú tí, ktorí
sa vedia tak opanovať, že rečou nikdy
nezhrešia? Či nehovorí sv. apoštol
jakub: „Pozrite, taký ohník koľkú ho
ru podpálil. Aj jazyk je ohňom. Ja
zyk je medzi našimi údmi svetom ne
právosti . . . “ (Jak. 3, 9.).
Jazyk zaviní rôzne chyby a previ
nenia. Jeden je stále netrpezlivý a
vyslovuje hnevlivé slová, druhý má
zbytočné a márnomyseľné reči. Je i
taký, ktorý nevie sa zdržiavať od štip
ľavých a ubližujúcich poznámok, kto.
ré urážajú kresťanskú lásku a záko
ny lásky k blížnemu. Druhý človek
každého kritizuje, ohovára, osočuje
a seba zveličuje, samochválou sa sta
ne odporným a ten zlozvyk nevie
zanechať.
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Sú ľudia, ktorých svedomie je veľ
mi široké a nedbajú ani na veľké
hriechy. Z úst takých sa sypú nadáv
ky, hanobenie, hrešenie, preklínanie,
rúhanie, dvojzmyselné, nečisté a po
lotme reči. Právom hovorí mudrc: „Kto
je, kto jazykom nehrešil?“ (Sir. 19,
17) Sv. apoštol Jakub hovorí: „V mno
hom sa všetci prehrešujeme, ale kto
sa neprehrešuje v reči, je dokonalý
m u ž ...“ (Jak. 3, 2,). Pretože
tak
ťažko vieme opanovať nad svojím ja 
zykom, musíme nájsť k tomu účinné
prostriedky.
Prvý prostriedok by bol: často sa
modliť. Sv. Augustín- nás učí: „Nik
nevie svoj jazyk skrotiť, preto u Bo
ha potrebné je hľadať útočište, aby
on ho skrotil. Keby si ho sám chcel
skrotiť, nie si na to schopný, lebo si
človek, o ktorom je písané: „ __ ja-

j

— Ži tak, akoby každý deň, ktorý prežívaš, bol posledný v tvo
jom živote, — vtedy nezhrešíš pred Bohom.
— Pozorne čítaj Sväté písmo a Pán Boh skoro urobí si v tebe
svoj príbytok.
— Slávybažnosť ničí dobré skutky toho človeka, ktorý sa nimi
vystatuje pred druhými.
Ten, ktorý zakladá svoju nádej na pomíňajúcom svete, je sle
pý. A keď on odhodí tento predmet svojej nádeje a zameria sa
na to, čo sľúbil Boh, vtedy prezrie.
— Malomocný je ten, ktorý prechováva nepriateľstvo k blížne
mu, nenávisť a závisť k nemu, ¡kto uráža blížneho.
— Farizeji slúžia príkladom — pretvárky, zloby a slávybažnosti.
— Keď sa um oslobodí od každej nádeje na márny svet, to zna
mená, že v duši zom rel hriech.
— Denne predtým, ako sa začneš modliť k Bohu, spytuj sám
seba, v akej miere si premohol každú svoju náklonnosť, alebo
nakoľko si ňou bol ty premožený.
— Svedectvo viery v Boha sa zakladá na vykonávaní Božích
prikázaní, a svedectvo bázne Božej sa zakladá v presnom počú
vaní svedomia.
— Ten, kto verí, že po svojom odchode z tela musí stáť na sú
de Božom, v žiadnom prípade si nedovolí súdiť svojho blížneho.
Famätá, že Boh bude od neho žiadať plný počet z jeho vlastných
skutkov.
— Pamätaj na Nebes'ké kráľovstvo, a táto myšlienka bude ťa
priťahovať k nemu.
— Pripravuj sa stáť pred Bohom, vtedy budeš vykonávať Jeho
vôľu.
— Ježiš nie je ďaleko od každého z nás. Medzi Ním a nami je
jedna prekážka — naše hriechy. Nie je možné človekovi, aby
Kristus prebýval v človekovi spolu s hriechom. Keď sa v tebe
ubytoval Kristus, vtedy v tebe zom rel hriech.
— Kto odsudzuje hriešnikov, ten od seba odháňa pokánie.
— Dajme seba a naše ákutky pred svoj vlastný súd, predtým,
než by sme stáli na súde Božom.
— Duša je podobná železu, ktoré, keď ho ponecháme voľne,
bude hrdzavieť a' keď ho položíme do ohňa, očisťuje sa. Dokiaľ
sa drží v ohni, samo sa stáva akoby ohňom. Nikto sa nemôže
dotknúť rozpáleného železa, ako sa nemôže dotknúť ohňa. To
isté sa robí s dušou. Dokiaľ duša prebýva v Bohu, dokiaľ sa po
učením a modlitbou posilňuje, dotiaľ prebýva akoby rozpálená
chňcm, páli všetkých svojich nepriateľov, ktorí ju prikryli hrdzou
v čase, keď sa o seba nestarala. Čo robí materiálny oheň so železom, to robí božský oheň s dušou: očisťuje ju a obnovuje.
„K eď potom kráľ vošiel, aby si pozrel hodovníkov, zbadal tam
človeka, neoblečeného do svadobného rúcha. I povedal mu: „Priatelu, akože si sa opovážil sem vstúpiť bez svadobného rúcha?“
Ten ostal bez slova. Vtedy kráľ rozkázal sluhom: „Zviažte mu
ruky a nohy a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípa
nie zubami“ (M t 22, 11— 13). — Na hostinu prichádzajú tí, ktorí
sú podľa mena kresťania, ale z hostiny sú vykázaní, pretože ich
skutky nezodpovedajú menu, ktoré nosia. Preto sa usilovne snaž
me, aby sme oblielkli odev čností, aby nás od stola nevyhnali. Ak
chceme s Kristom kraľovať na véky, skúmajme starostlivo, či
sme sa už v Krista obliekli. Kristus je čistý, a-preto prebýva len
s čistými.
O starcovi Izaiášqvi hovorili, že raz prišiel na humno hospo
dára, ktorý žal pšenicu a povedal:
— Hospodár, daj mi z tej pšenice.
— A či ty si žal? — pýtal sa hosfpodár.
— Nie? — odpovedal starec.
— Ako teda chceš dostať pšenicu, ktorú si nežal? — povedal
hospodár.
— Azda ten, čo nežal, nedostáva pšenicu? — spýtal sa starec.
— Nedostáva! — odpovedal hospodár.

Keď starec počul túto odpoveď, odišiel z humna. A žiaci, ktorí
všetko počuli, prosili, aby im svoj počin objasnil.
— Urobil som to s cielom, aby som ukázal, že od Boha nedo
stane odmenu ten, ktorý sa nebude o to usilovať.
Pavol Prostý (+330, sviatok 4. októbra, v západnom obrade 7.
marca).
— Najväčšou múdrosťou tohto sveta je: báť sa Boha a slúžiť
Mu v prostote ducha a v čistote srdca.
Eutým Veľký (+473, sviatok 20. januára)
— Nasledujme apoštola Pavla, ktorý pracoval deň a noc, a n ie
lenže sa vystríhal záhaíky, ale aj iným poslúžil svojou prácou,
o čom sám píše takto: „Sami viete, že čo som potreboval ja a moji
spoločníci, obstarali tieto moje ruky“ (Sk 20, 34).
— Čo je soľ pre chlieb, to je láslka pre 'dobré skutky. Lebo ako
nie je dobré jesť neslaný chlieb, tak nemožno bez lásky urobiť
dobrý skutok. Lebo každý dobrý skutok láskou a pokorou sa stá
va mocným a trvalým.
— Lá9ka je vyššia ako pokora, ako to vieme od nášho ¡Pána;
lebo On z lásky k nám dobrovoľne sa pokoril a bol človekom ako
my.
Teodóz Veľký { +529, sviatok 11. januára)
Teodóz bol už starcom, keď so svojim i žiakmi vystaval kláštor.
Potom prikázal v kláštore vykopať hrob a pri tom poučoval svo
jich žiakov:
— Kto chce začať žiť, aby dosiahol večnosť, pre toho niet uži
točnejšieho, ako vryť do svojej pamäti myšlienku na smrť. Je to
najvyššia múdrosť, — takto hovoria a veria starci púšte.
— Vykopte hrob, aby ste ho videli a tak pamätali na smrť a ma
li ju stále na očiach.
— Vidím deti, že hrob je hotový. Kto z nás bude prvý v ňom
ležať? Hrob, stále otvorený, bude nám pripomínať, že zomrieme
a že máme pamätať na spásu duše. Heslom každého z nás nech
bude: Pamätaj na smrť, vtedy nikdy nezhrešíš!
— Prosím vás, bratia, pre .lásku Pána Ježiša Krista, ktorý seba
obetoval za naše hriechy, trošku dbajme aj pre naše duše, ľutujme
hriechy nášho minulého života, vykročm e do budúcej slávy Božej
a Jeho Syna, neostávajme v lenivosti a dobrý začiatok neodkla
dajme na zajtra, abý nás čas rozlúčenia s dušou nenašiel bez dob
rých skutkov. Pretože daromné budeme plakať nad zle prežitým
naším životom vtedy, keď už z pokánia nebude žiadneho úžitku.
Teraz je čas vhodný, teraz je deň spásy. Dnes Boh je pomocníkom
pre tých, ktorí sa navrátia zo zlej cesty, a vtedy bude prísny v
otázkach na naše skutky, slová a myšlienky. A pred Ním nem ož
no nič zatajiť. Teraz sa tešíme z Jeho veľkej trpezlivosti, a vtedy
poznáme Jeho spravodlivosť. Na ktorý čas odkladáme volanie
Kristovo, ktorým nás volá do svojho Kráľovstva? Či n evytriezve
nie? Nenavrátime sa z tohto márneho života k dokonalosti evan
jelia? Hovoríme, že prajeme si Nebeské kráľovstvo, avšak nesta
ráme sa o to, ako ho dosiahnuť.
— Zachráňte sa, otcovia a bratia, zachráňte sa!

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU

Ježiš Kristus
DOMNIENKA HALUCINÁCIE — hovorí: Christofania — zjavenia Krista vstalého z mŕtvych, ktoré po Kristovej smrti mali apoštoli a na základe ktorých
overili, že Kristu vstal z mŕtvych, neboli skutočnosťou, ale boli len haluciná
ciami, falošnými predstavami. Živé telo Ježišovo apoštoli nikdy nevideli a svo.
je vízie považovali za skutočné videnie a preto začali hlásať, že videli zmŕt
vychvstalého Krista. Túto domnienku podopierajú takto: Kristovi učeníci
boli málo vzdelaní, preto neboli schopní si vysvetliť tieto videnia — „vízie“
ako neskutočné a považovali ich za skutočné. K tomu prispeli aj okolnosti:

zyk nikto z ľudí nemôže skrotiť."
(Jak. 3, B). Svojimi modlitbami sa obraciame k Bohu a prosme, aby nám
pomohol odvykať od hriešnych rečí,
z ktorých darmo sme sa pokúsili od
vyknúť.
Druhý, prostriedok je pevné predsa
vzatie, že svoj jazyk skrotíme. Tu je
potrebné často porozmýšľať o tom, aké
nešťastie môže človek zaviniť svojím
jazykom. Sv. apoštol Jakub nám pri
pomína, že jazyk je celý svet zloby:
„ . . . poškvrňuje celé telo.“ (Jak. 3,
6). Neskrotený jazyk často zaviní
h n e v,' pomstu, zlosť, osočovanie, zva
dy a rôzne zlo. Jazyk môže byť ohnis
kom bezprávia. Sv. Gregor Naziánsky volá: „Kto by mohol spočítať zlo
a nešťastie, ktoré malý jazyk člove
ku zaviní.“
Tretí prostriedok na krotenie jazy
ka je opatrnosť a bdelosť (ostraži
tosť). Bez toho i najlepšie odhodla
nie na skrotenie jazyka bude bezvý
sledné. Naučme sa prv zvážiť určité
myšlienky a až potom hovorme. Ho
vorí sa, že jazyk je za dvoma zámka
mi (ústa a zuby), aby sme ho tak
ľahko nepúšťali „na špacír“. Preto
hovorí žalmista: „Ochránim svoje ces
ty, aby som jazykom nezhrešil.“ (Ž.
38, 2). A sv. Augustín: „Stráž svoju,
cestu a jazykom nehreš. Prv zváž a
skúmaj, čo chceš povedať, až potom
otváraj ústa.“ Sv. apoštol Jakub ho
vorí: „Každý má byť rýchly, keď tre
ba počúvať, ale pomalý do r e č í. . . “
(Jak. 1, 19).
I
pohanom sa hnusila nerozmyslená reč. Známym táradlom bol kedysi
Anasiinon. Keď
medzi
mnohými a
vznešenými poprednými mužmi vstal,
aby rečnil, Theokritos z Chios pozna
menal: „Teraz nasleduje záplava slov
a kvapka ducha.“
Keď teda jazykom nechceme zhre
šiť, prisvojme si riadu zo Svätého pís
ma: „ . . . zadováž aj pre slová svoje
vážky, a na ústa si vlož primerané
uzdy.“ (Ecl. 28, 29). Tam, kde je ve
ľa rečí, nezaobíde sa bez hriechu, a
preto ten, kto drží pery svoje na
uzde, je rozumný (Prísl. 10, 19).
o. M. M a g y a r

Serapion
Ján Almužník, alexandrijský patriar
cha, čítal papierový zvitok. Keď do
čítal, zvinul ho a tí, čo stáli vôkol,
videli, že patriarchovi sa zjavili v
očiach slzy.
—
Nemám právo chváliť sa svojou
dobročinnosťou, — prehovoril
pat
riarcha, o dobrých skutkoch, ktoré
ho vedel celý Východ a celá Cirkev.
— Akí sme nedokonalí, keď seba po
rovnáme so Serapionom, ktorý vyna
šiel nový spôsob a prostriedok preja
vovanie lásky k blížnemu. Niekoľko
ráz sám seba obetoval pre večnú spá
su a dočasné blaho blížneho . . .
Patriarcha Ján Almužník zahľadel
sa v d i a l . . . Vynorila sa pred ním
postava pustovníka Serapiona . . .
Bola druhá polovica štvrtého sto
ročia. Z egyptskej púšte odchádzal
muž stredných rokov. Rozhodol sa
opustiť pustovňu. Šiel medzi ľudí hlá
sať pravdu. Rozhodol sa opustiť pus
tovňu z lásky k blížnym. Prechádzal
dedinami a mestami, zastavoval sa

v chrámoch, na bazároch, i v krč
mách, na uliciach, na dvoroch pred
domami a na každom mieste hovoril.
Napomínal, aby India viedli dobrý ži
vot. Vysvetľoval, ako majfi milovať
Boha a slúžiť mu láskou k blížnemu.
Dar kazateľa nemal. Avšak jeho veľká
viera a strhujúce presvedčenie dávali
jeho prostým slovám silu. Preto u ľu
dí mal úspech. Hlavne medzi ľuďmi
opustenými, jednoduchými a úbohými.
N a ulici ho zastavil zámožný po
han. Hľadal si robotníkov do práce.
Serapion za 20 strieborných predal
sám seba za otroka. Peniaze schoval
a svojmu pánovi slúžil verne a od
dane. Bol skromný, tichý a vážny.
Hospodár sa s ním neraz dal do de.
baty. Potom si obľúbil oddaného otro
ka a rád ho počúval. Serapion mu
vysvetľoval kresťanskú náuku. Po ča
se hospodár sa dal pokrstiť s celou
svojou rodinou. Z vďačnosti Serapiona prepustil na slobodu a prosil ho,
aby naďalej zostal v jeho dome nie
ako otrok, ale ako priateľ. Svätec mu
vrátil 20 strieborných a povedal:
— Som slobodný. Svoj život som za
svätil Bohu a tvojím otrokom som sa
stal len z veľkej lásky, aby som teba
a tvoju rodinu vyslobodil z otroctva
modloslužobníctva a hriechu.
Serapion odišiel a putoval rôznymi
krajinami, kde
hlásal
kresťanskú
pravdu. Znova sa predal do otroctva,
aby mohol vytiahnuť z veľkej biedy
jednu vdovu. Lenže jeho nový pán,
keď poznal jeho úmysel, vrátil mu
slobodu, obdaroval ho odevom, pláš
ťom a knihou evanjelia. Serapion, len
čo stretol polonahého žobráka, d a
roval odev jemu. A keď sa stretol so
starcom, ktorý sa chvel od zimy, d a
roval plášť jemu. Sám ostal v spod
nom odeve, sadol si na kraj cesty a
čítal evanjelium. Ľudia vôkol prechá
dzali, až jeden sa ho spýtal:
— Cudzinec, kto ťa tak okradol?
Serapion ukázal na svoju knihu:
— Táto kniha ma pripravila o odev.
Evanjelium bolo jeho jediným po
kladom, priateľom, učiteľom, potešiteľom. Predsa sa rozhodol predať aj
túto knihu, aby za utŕžené peniaze
mohol kúpiť chleba akejsi hladujú
cej rodine.
— Kde máš svoju knihu, starký? —
pýtali sa ľudia.
— Čítal som v nej, — odpovedal
Serapion: — Choď, predaj všetko, čo
máš a rozdaj chudobným! Preto som
ju predal a vykonal to, čo ona hlása.
Nemôžu byť užitočnými krásne slová,
keď podľa nich nežijeme.
Serapion sa ešte viackrát predal
do otroctva.
Prešiel celú Spartu. Vošiel do Atén
a aténske námestie filozofov počulo
jeho reč:
— Som pustovník z Egypta. M al
som troch veriteľov, ktorí ma nepre
stajne prenasledovali. Dvoch z nich
som upokojil, avšak tretí je nezmieri
teľný a stále ma prenasleduje.
— Kto sú tí tvoji veritelia? — pý
tali sa poslucháči.
— Lakomstvo, nečistota a hlad. La
komstvo a nečistotu som premohol a
potlačil v sebe
už
dávno. Nemám
žiadny majetok okrem tejto tašky.
Zomrel som už všetkým telesným roz
košiam, ale hladu sa pozbaviť nemô
žem.
Dali mu mince. Avšak Serapion si

Po Kristovom ukrižovaní stratili všetku nádej a utiekli do Galiley. Avšak toto
okolie, v ktorom dlho žili s milovaným Učiteľom, pripomenulo im Ježiša a Je
ho učenie o večnom živote. Takto sa v nich začali vzmáhať myšlienky, že
Ježiš predsa žije, je tým Mesiášom a tieto myšlienky nimi tak ovládli, že od
razu Ježiša „uvideli“. Šimon Peter má prvý „videnie" a toto tak sugestívne
vplývalo na iných, že pomaly všetci „videli“ zmŕtvychvstalého. Medzi učeníkmi
a nasledovateľmi Krista boli niektorí, ktorí na halucinácie boli priamo príro
dou disponovaní, napr. M ária Magdaléna. Jej láska k Ježišovi, jej prežívanie
na Golgote pod krížom — toto všetko sa zmiešalo a táto žena odrazu aj „uvi
dela“ Zmŕtvychvstalého. Alebo apoštol Pavol: človek telesne slabý, chorý, ako
taký priamo bol disponovaný pre vízie. A ďalšie podrobnosti, ako rôzne sprá
vy o vzkriesení, chodenie na hrob a pod., toto je už len dodatok, prirodzený
následok týchto „videní“.
Odpovedáme: Halucinácia je zmyslové klamstvo, ktoré nemá patričnej von
kajšej príčiny. Halucinujúci vidí „skutočné javy“ (v ízia), a počuje „skutočné
zvuky“. Keď je obrazotvornosť nadmieru živá alebo nejakým spôsobom na
rušená chorobným stavom nervovým, človek prestane rozlišovať medzi pred
stavami a skutočnosťou. Toto premietanie vnútorných predstáv do skutočnosti
bez rozumnej' kontroly rozumu a vôle sa nazýva halucinácia. Takto o haluci
nácii hovoria psychológovia. Halncináciu napomáha alkoholizmus, používa
nie ópia, hašiša a iných drog. Z psychických príčin: hypnotický sen, nervové
napnutie, bázeň, vyvolaná vonkajšími pričňami. Toto sú príčiny halucinácie.
Ale tieto príčiny u Kristových učeníkov nenachádzame. Ako poznávame
apoštolov zo Svätého písma, v priebehu všetkých rokov a hlavne počas Veľ
kej noci, boli to ľudia dobrí, triezvi, čestní a hoci v Palestíne bolo dostŕ vína,
nemožno predpokladať, žeby svoj smútok boli zaháňali alkoholom a v tom
stave mali halucinácie. Pijani, alkoholici, nikdy netrpeli, ani neumierali za
svoje predstavy, ktoré mali v opilom stave. A apoštoli nielen znášali bitky,
väzenie, prenasledovania, ale aj zomreli ako mučeníci. A keď to vydržali,
vtedy nie za klamstvo, nepravdu, halucináciu, ale za skutočnosť. Veď apošto
lov tisíce ľudí uznávalo za ľudí čestných, veď na ich slovo Židia, krajní ma
terialisti, dali sa pokrstiť v tisícoch, žertvovali svoje majetky, predávali ma
jetky a cenu predaného kládli k nohám apoštolov (Sk 4, 34), aké žertvy ani
teraz nevidíme. Teda ľudia slová apoštolov prijím ali kriticky, a keď ich pri
jali, považovali ich za pravdivé a ich hlásateľov považovali za čestných a vá
žených ľudí. Teda z tejto stránky je jasné, že halucinácia u apoštolov padá.
Čo sa týka psychických príčin halucinácie; pravda, že apoštoli boli nastra
šení, nervózni, stratili nádej, báli sa, — toto všetko vidíme vo Svätom písme.
Avšak toto nemohlo u nich vyvolať halucináciu, pretože pri tomto všetkom
apoštoli nestratili zdravý rozum a zdravý úsudok. Apoštoli tak triezvo myslia,
že správu žien o Kristovom vzkriesení, ktorú ženy priniesli, najprv považujú
za hlúposť (L k 24, 11) a neveria im; neveria ani učeníci, ktorí išli do Emauz
(L k 24, 22— 38), — ba aj keď sa im zjavil sám Ježiš, sú presvedčení, že to nie
je On, ale len duch (L k 24, 36). Kristus im musí ukázať svoje prebodnuté
ruky, nohy, je s nimi, hovorí im, aby sa ho dotkli, teda ťažko ich presvied
čal, aby uverili (L k 24, 36). A ako kriticky sa ku všetkému postavil apoštol
Tomáš? Neveril apoštolom, veril len svojim očiam: „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). Teda domnienka halucinácie nemá zá
klad, — apoštoli sa ku všetkému stavali veľmi kriticky.
Mylne hovorí domnienka halucinácie, že apoštoli mali „víziu“, keď si pri
pomenuli Kristovu náuku o večnom živote. Veď židovská viera hovorí len
o jednom vzkriesení na konci sveta. A o Mesiášovi ani nehovorí, že zomrie.
Kristovo vzkriesenie učeníci považovali za pravdivé nie preto, že ho očaká
vali, po ňom túžili a konečne si ho predstavili a „videli“, — ale preto, že
ako sme videli, veľmi kriticky sa o tom presvedčili. A toto na nich tak vplý
valo, že v tom nemali ani najmenšie pochybnosti. Veď Evanjelium hovorí, že
apoštoli Kristovo vzkriesenie neočakávali. Keď počuli, že vstal z mŕtvych,
neverili, postavili sa kriticky, náuku o vzkriesení nerozumeli a im „sa otvo
rili oči“ až po vzkriesení, až vtedy pochopili slová Ježišove, ktorými predpovsdal, že na tretí deň vstane z mŕtvych.
Táto domnienka hovorí o Márii Magdaléne, že láskou k Ježišovi bola tak
uchvátená, že mala halucináciu, že ho vidí a počuje. Avšak dôkazy hovoria
niečo iné: veď táto žena ani nemyslela na vzkrieseného Krista. Keď uvidela
prázdny hrob, začala plakať: „Vzali Pána z hrobu a nevieme, kde ho uložili“
(Jn 20, 2). A v tom istom presvedčení hovorí samému Ježišovi: „Pane, ak si
ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho vezmem!“ (Jn 20, 15).
Teda, keď bola presvedčená, že Krista niekto ukradol, ako mohla mal halu
cináciu, že vstal z mŕtvych?
Čo sa týka apoštola Pavla, jemu sa Kristus zjavil pred Damaškom. Dom
nienka halucinácie by veľmi chcela toto zjavenie nazvať halucináciou, nesku
točnosťou, a uvádza rôzne možnosti: že apoštol Pavol bol človek telesne sla
bý, chorľavý, bol unavený dlhou cestou, k tomu ešte akási choroba, horúčka,
zápal očí, alebo fatamorgána, či úder bleskom, — alebo pochybnosti a hry
zenie svedomia, že nespravodlivo prenasleduje kresťanov, — toto všetko za
príčinilo halucináciu, že Krista vidí a počuje Jeho hlas.
Uvedené: fatamorgána, úder blesku, pochybnosti, hryzenie svedomia a pod.
— to všetko je fantázia, o ničom podobnom historické údaje pri tejto uda
losti nepíšu. V 'Skutkoch Apoštolov (9, 1, 19; 22, 4— 16; 9— 13) sám apoš
tol Pavol hovorí, že nielen on sám, ale aj jeho sprievodcovia počuli hlas a vi
deli žiaru. Nemožno tvrdiť, že všetci Pavlovi sprievodcovia mali halucinácie,
a to v tom istom čase, na tom istom mieste, za tých istých okolností a v tom

v chrámoch, na bazároch, i v krč
mách, na uliciach, na dvoroch pred
domami a na každom mieste hovoril.
Napomínal, aby ľudia viedli dobrý ži
vot. Vysvetľoval, ako majú milovaf
Boha a slúžiť mu láskou k blížnemu.
Oar kazateľa nemal. Avšak jeho veľká
viera a strhujúce presvedčenie dávali
jeho prostým slovám silu. Preto u ľu
dí mal úspech. Hlavne medzi ľuďmi
opustenými, jednoduchými a úbohými.
N a ulici ho zastavil zámožný po
han. Hľadal si robotníkov do práce.
Serapion za 20 strieborných predal
sám seba za otroka. Peniaze schoval
a svojmu pánovi slúžil verne a od
dane. Bol skromný, tichý a vážny.
Hospodár sa s nim neraz dal do de
baty. Potom si obľúbil oddaného otro
ka a rád ho počúval. Serapion mu
vysvetľoval kresťanskú náuku. Po ča
se hospodár sa dal pokrstiť s celou
svojou rodinou. Z vďačnosti Serapiona prepustil na slobodu a prosil ho,
aby naďalej zostal v jeho dome nie
ako otrok, ale ako priateľ. Svätec mu
vrátil 20 strieborných a povedal:
— Som slobodný. Svoj život som za
svätil Bohu a tvojím otrokom som sa
stal len z veľkej lásky, aby som teba
a tvoju rodinu vyslobodil z otroctva
modloslužobuíctva a hriechu.
Serapiou odišiel a putoval rôznymi
krajinami, kde
hlásal
kresťanskú
pravdu. Znova sa predal do otroctva,
aby mohol vytiahnuť z veľkej biedy
jednu vdovu. Lenže jeho nový pán,
keď poznal jeho úmysel, vrátil mu
slobodu, obdaroval ho odevom, pláš
ťom a knihou evanjelia. Serapion, len
čo stretol polonahého žobráka, d a
roval odev jemu. A keď sa stretol so
starcom, ktorý sa chvel od zimy, d a
roval plášť jemu. Sám ostal v spod
nom odeve, sadol si na kraj cesty a
čítal evanjelium. Ľudia vôkol prechá
dzali, až jeden sa ho spýtal:
— Cudzinec, kto ťa tak okradol?
Serapion ukázal na svoju knihu:
— Táto kniha ma pripravila o odev.
Evanjelium bolo jeho jediným po
kladom, priateľom, učiteľom, potešiteľom. Predsa sa rozhodol predať aj
túto knihu, aby za utŕžené peniaze
mohol kúpiť chleba akejsi hladujú
cej rodine.
— Kde máš svoju knihu, starký? —
pýtali sa ľudia.
— Čítal som v nej, — odpovedal
Serapion: — Choď, predaj všetko, čo
máš a rozdaj chudobným! Preto som
ju predal a vykonal to, čo ona hlása.
Nemôžu byť užitočnými krásne slová,
keď podľa nich nežijeme.
Serapion sa ešte viackrát predal
do otroctva.
Prešiel celú Spartu. Vošiel do Atén
a aténske námestie filozofov počulo
jeho reč:
— Som pustovník z Egypta. M al
som troch veriteľov, ktorí ma nepre
stajne prenasledovali. Dvoch z nich
som upokojil, avšak tretí je nezmieri
teľný a stále ma prenasleduje.
— Kto sú tí tvoji veritelia? — pý
tali sa poslucháči.
— Lakomstvo, nečistota a hlad. La
komstvo a nečistotu som premohol a
potlačil v sebe
už
dávno. Nemám
žiadny majetok okrem tejto tašky.
Zomrel som už všetkým telesným roz
košiam, ale hladu sa pozbaviť nemô
žem.
Dali mu mince. Avšak Serapion si

Po Kristovom ukrižovaní stratili všetku nádej a utiekli do Galiley. Avšak toto
okolie, v ktorom dlho žili s milovaným Učiteľom, pripomenulo im ]ežiša a Je
ho učenie o večnom živote. Takto sa v nich začali vzmáhať myšlienky, že
Ježiš predsa žije, je tým Mesiášom a tieto myšlienky nimi tak ovládli, že od
razu Ježiša „uvideli“. Šimon Peter má prvý „videnie“ a toto tak sugestívne
vplývalo na iných, že pomaly všetci „videli“ zmŕtvychvstalého. Medzi učeníkmi
a nasledovateľmi Krista boli niektorí, ktorí na halucinácie boli priamo príro
dou disponovaní, napr. M ária Magdaléna. Jej láska k Ježišovi, jej prežívanie
na Golgote pod krížom — toto všetko sa zmiešalo a táto žena odrazu aj „uvi
dela“ Zmŕtvychvstalého. Alebo apoštol Pavol: človek telesne slabý, chorý, ako
taký priamo bol disponovaný pre vízie. A ďalšie podrobnosti, ako rôzne sprá
vy o vzkriesení, chodenie na hrob a pod., toto je už len dodatok, prirodzený
následok týchto „videní“.
Odpovedáme: Halucinácia je zmyslové klamstvo, ktoré nemá patričnej von
kajšej príčiny. Halucinujúci vidí „skutočné javy“ (v ízia), a počuje „skutočné
zvuky“. Keď je obrazotvornosť nadmieru živá alebo nejakým spôsobom na
rušená chorobným stavom nervovým, človek prestane rozlišovať medzi pred
stavami a skutočnosťou. Toto premietanie vnútorných predstáv do skutočnosti
bez rozumnej' kontroly rozumu a vôle sa nazýva halucinácia. Takto o haluci
nácii hovoria psychológovia. Halucináciu napomáha alkoholizmus, používa
nie ópia, hašiša a iných drog. Z psychických príčin: hypnotický sen, nervové
napnutie, bázeň, vyvolaná vonkajšími pričňami. Toto sú príčiny halucinácie.
Ale tieto príčiny u Kristových učeníkov nenachádzame. Ako poznávame
apoštolov zo Svätého písma, v priebehu všetkých rokov a hlavne počas Veľ
kej noci, boli to ľudia dobrí, triezvi, čestní a hoci v Palestíne bolo dosťŕ vína,
nemožno predpokladať, žeby svoj smútok boli zaháňali alkoholom a v tom
stave mali halucinácie. Pijani, alkoholici, nikdy netrpeli, ani neumierali za
svoje predstavy, ktoré mali v opilom stave. A apoštoli nielen znášali bitky,
väzenie, prenasledovania, ale aj zomreli ako mučeníci. A keď to vydržali,
vtedy nie za klamstvo, nepravdu, halucináciu, ale za skutočnosť. Veď apošto
lov tisíce ľudí uznávalo za ľudí čestných, veď na ich slovo Židia, krajní ma
terialisti, dali sa pokrstiť v tisícoch, žertvovali svoje majetky, predávali ma
jetky a cenu predaného kládli k nohám apoštolov (Sk 4, 34), aké žertvy ani
teraz nevidíme. Teda ľudia slová apoštolov prijím ali kriticky, a keď ich pri
jali, považovali ich za pravdivé a ich hlásateľov považovali za čestných a vá
žených ľudí. Teda z tejto stránky je jasné, že halucinácia u apoštolov padá.
Čo sa týka psychických príčin halucinácie; pravda, že apoštoli boli nastra
šení, nervózni, stratili nádej, báli sa, — toto všetko vidíme vo Svätom písme.
Avšak toto nemohlo u nich vyvolať halucináciu, pretože pri tomto všetkom
apoštoli nestratili zdravý rozum a zdravý úsudok. Apoštoli tak triezvo myslia,
že správu žien o Kristovom vzkriesení, ktorú ženy priniesli, najprv považujú
za hlúposť (L k 24, 11) a neveria im; neveria ani učeníci, ktorí išli do Emauz
(L k 24, 22— 3B), — ba aj keď sa im zjavil sám Ježiš, sú presvedčení, že to nie
je On, ale len duch (L k 24, 36). Kristus im musi ukázať svoje prebodnuté
ruky, nohy, je s nimi, hovorí im, aby sa ho dotkli, teda ťažko ich presvied
čal, aby uverili (L k 24, 36). A ako kriticky sa ku všetkému postavil apoštol
Tomáš? Neveril apoštolom, veril len svojim očiam: „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). Teda domnienka halucinácie nemá zá
klad, — apoštoli sa ku všetkému stavali veľmi kriticky.
Mylne hovorí domnienka halucinácie, že apoštoli mali „víziu“, keď si pri
pomenuli Kristovu náuku o večnom živote. Veď židovská viera hovorí len
o jednom vzkriesení na konci sveta. A o Mesiášovi ani nehovorí, že zomrie.
Kristovo vzkriesenie učeníci považovali za pravdivé nie preto, že ho očaká
vali, po ňom túžili a konečne si ho predstavili a „videli“, — ale preto, že
ako sme videli, veľmi kriticky sa o tom presvedčili. A toto na nich tak vplý
valo, že v tom nemali ani najmenšie pochybnosti. Veď Evanjelium hovorí, že
apoštoli Kristovo vzkriesenie neočakávali. Keď počuli, že vstal z mŕtvych,
neverili, postavili sa kriticky, náuku o vzkriesení nerozumeli a im „sa otvo
rili oči“ až po vzkriesení, až vtedy pochopili slová Ježišove, ktorými predpo
vedal, že na tretí deň vstane z mŕtvych.
Táto domnienka hovorí o Márii Magdaléne, že láskou k Ježišovi bola tak
uchvátená, že mala halucináciu, že ho vidí a počuje. Avšak dôkazy hovoria
niečo iné: veď táto žena ani nemyslela na vzkrieseného Krista. Keď uvidela
prázdny hrob, začala plakať: „Vzali Pána z hrobu a nevieme, kde ho uložili“
¿Jn 20, 2). A v tom istom presvedčení hovorí samému Ježišovi: „Pane, ak si
ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho vezmem!“ (Jn 20, 15).
Teda, keď bola presvedčená, že Krista niekto ukradol, ako mohla mal halu
cináciu, že vstal z mŕtvych?
Čo sa týka apoštola Pavla, jemu sa Kristus zjavil pred Damaškom. Dom
nienka halucinácie by veľmi chcela toto zjavenie nazvať halucináciou, nesku
točnosťou, a uvádza rôzne možnosti: že apoštol; Pavol bol človek telesne sla
bý, chorľavý, bol unavený dlhou cestou, k tomu ešte akási choroba, horúčka,
zápal očí, alebo fatamorgána, či úder bleskom, — alebo pochybnosti a hry
zenie svedomia, že nespravodlivo prenasleduje kresťanov, — toto všetko za
príčinilo halucináciu, že Krista vidí a počuje Jeho hlas.
Uvedené: fatamorgána, úder blesku, pochybnosti, hryzenie svedomia a pod.
— to všetko je fantázia, o ničom podobnom historické údaje pri tejto uda
losti nepíšu. V .'Skutkoch Apoštolov (9, 1, 19; 22, 4— 16; 9— 13) sám apoš
tol Pavol hovorí, že nielen on sám, ale aj jeho sprievodcovia počuli hlas a vi
deli žiaru. Nemožno tvrdiť, že všetci Pavlovi sprievodcovia mali halucinácie,
a to v tom istom čase, na tom istom mieste, za tých istých okolností a v tom

mu, — ale na šifkartu treba veľké pe
niaze. A my nemáme koruny.
Otec sa odmlčal a po chvíľke ne
smelo utrúsil: — A čo tvoja teta Julka?
Teta Julka bola sestra mojej mat
ky. Vydala sa do tretej obce od nás
za dobrého a šetrného gazdu. Nepil,
nefajčil, s manželkou si rozumel. Ve
del, že jeho žena nám v biede pomá
ha. Nielenže nemal nič proti tomu,
ale občas jej sám pripomenul, aby
nám niečo poskytla, raz múky, ino
kedy trochu zemiakov, kukurice. Ba
neraz nám dala i nejaké koruny. Jed
nako táto otázka mamičku zarazila.
Bála sa ju predložiť svojej sestre, aby
azda nenarušila jej dobrý vzťah k
manželovi. Ale nechcela protirečiť ani
otcovi. Pokrčila ramenom a tiško od
vetila: — Pokúsim sa.
V
nedeľu odpoludnia šla k sestre
sama chodníkom cez cintorín, cez
polia, pri potoku - sa nemusela zobúvať, lebo bola bosá a tak prišla k
sestre. Otec doma netrpezlivo čakal.
Videla som, aký je nervózny a napä
tý. Matka sa vrátila s batohom na ple
ciach pred večerom. My deti sme sa
tešili. Vedeli sme, že nám prináša
poživeň. Otca však zaujímali peniaze.
Matka zložilá batoh, siahla rukou do
pazuchy a vybrala peniaze zabalené
v šatke. Keď ich spočítala, zhlíkla
som od údivu. Nikdy som toľko pe
ňazí nevidela. Bolo tam šesťtisíc ko
rún. Otec sa blažene usmial. Jeho
sen sa splní. Ozaj odcestoval do Ame
riky,
Teraz matka i my, deti, netrpezlivo
sme čakali od neho list. List došiel
asi po dvoch mesiacoch. Mamička ho
otvárala s trasúcimi sa rukami či v
ňom nenájde nejaké peniaze. Nenašla.
V liste písal, že šťastne došiel. Ujali
-sa ho rodáci z dediny, ktorí mu našli
prácu a poskytli byt i stravu. Mamič
ka mu hneď napísala a prosila ho,
aby šetril a pomaly vracal peniaze
jej sestre. Ale otec na to neodpove
dal a viac sme od neho ani list, ani
peniaze nedostali. Práve bol veľmi
suchý rok. N a našej roli sa nám uro
dilo deväťdesiat kilogramov pšenice.
Mamička plakala, ako nás uživí. K
sestre sa hanbila ísť a prosiť pomoc,
keď sme jej dlhovali toľké peniaze a
otec — ako nám písali známi, čo s
ním pracovali — všetko, čo zarobil
rozhajdákal.
Dozvedela sa tetka o našej biede,
i o matkinom súžení pre dlh. Sadla
na voz, nabalila nám, čo mohla a pri
šla s manželom, aby ju uchlácholila.
Jej manžel Mišo vošiel do nášho do
mu, pozdravil a vľúdne sa usmial.
Keď nám teta vyložila na stôl, čo nám
priniesla, Mišo začal: — Len sa tak
netráp pre ten dlh. Ak mi ich tvoj
manžel Jano vráti, dobre. Ak nevráti,
i tak nezbankrotujem.
Matke spadol kameň zo srdca. Ob
javila sa jej radosť na tvári. Odte
raz spokojne chodievala k svojej ses
tre, ktorá ju nikdy nepustila naprázd
no. Zavše nám priniesla chlieb, mú
ku, slaninu, mlieka, tvaroh. Veď my
sme kravu nemali. Ale nielen mamič
ka k nej chodievala. Často som išla aj
ja sama. Mamička mi ušila veľkú
„tanistru“. JTeta mi do nej nabalila čo
mala. aby 'sme nehladovali.
Keď som vychodila školu, šla som
slúžiť. Dostala som stravu i sedem

Ježišovo telo ležalo v hrobe. Apoštoli nemohli nájsť miesto s hrobom, v kto
rom bolo materiálne telo Ježišovo a preto si neskôr predstavovali, že Ježišov
hrob bol prázdny. — Táto domnienka nemá žiadne základy. Nijako nie je do
kázané, že pri Ježišovej smrti sa od jeho zemského tela oddelilo akési telo
fluidálne a že len to sa zjavovalo apoštolom. Ďalej táto domnienka sa protiví
jasným údajom z evanjelií, kde sa hovorí, že v deň vzkriesenia apoštoli boli
pri hrobe a videli, že je prázdny.
Vidíme, že uvedené domnienky sa protivia tak historickej skutočnosti, ako
aj logickým záverom.
Naopak, Kristovo vzkriesenie ako skutočnosť potvrdzujú velmi dôležité
tieto údaje:
a ) niet žiadnej stopy o tom, aby bolo začaté úradné šetrenie o skutočnosti
vzkriesenia, a to či Židmi, či Pilátom. Ak by vzkriesenie nebolo skutočnosťou,
toto šetrenie by s istotou sa vykonalo.
b ) Kristovo vzkriesenie bolo verejne hlásané v tom istom meste, v ktorom
Kristus bol ukrižovaný — v Jeruzaleme.
g ) Prijatie apoštolom Pavlom Kristovej náuky — je tiež dielo Zmŕtvychvsta
lého Krista.
d ) Premena v apoštoloch — tiež by sa nebola stala, veď apoštoli boli oby
čajní rybári a oni sami svedčia, že tá premena v nich nastala následkom
Kristovho vzkriesenia.
e ) Apoštoli sa držali svojej viery a neustúpili. Apoštoli boli presvedčení
0 Kristovom božstve a toto svoje presvedčenie spečatili svojou krvou.

Podstatu Kristovho vzkriesenia môžeme poznať a pochopiť iba
očami viery, pretože je to tajomná udalosť, ktorá sa uskutočňuje
vo večnosti. Tu nejide o zázrak takého druhu, ako je vzkriesenie
Lazárovo, či Jairovej dcéry, o ktorom hovorí evanjelium. Medzi
Kristovým a Lazárovým vzkriesením existuje vel'Ký rozdiel, pre
tože znovuoživenie človeka môže byť vykonané zázračným spô
sobom, za určitých podmienok i lekárskym zásahom. Jeho výsled
kom je návrat k životu v prirodzenom dejinnom poriadku, ktorý
sa zakončuje smrťou. Kristovo vzkriesenie však predpokladá úpl
nú a dokonalú smrť, uskutočnenú v oblasti biologickej, m etafy
zickej (t. j. oddelenie duše i tela) i teologickej (zahrňujúcej osob
ný súd a uvedenie duše do stavu spásy (očistenia alebo zavrhnu
tia ). Takáto dokonalá smrť vylučuje akýkoľvek návrat do dejin
ného života, do života v čase. Vzkriesenie je teda súčasťou več
ného života, ktorého existencia i obsah sa nemôže stať predme
tom historického, vedeckého bádania, ale iba predmetom viery.
Ježišovo vzkriesenie nám teda hovorí, že On, 'ktorý zom rel a bol
pochovaný, žije novým, večným životom, na ktorom sa podieľa
1 jeho telo, ale osobitným spôsobom. Naša viera v toto-vzkriesenie však má, ako bolo už spomínané i historické podklady, ktoré
sú nám prístupné, t. j. svedectvá ľudí, prázdny hrob, v ktorom
bol Kristus pochovaný, a viditeľnú prítomnosť vzkrieseného Kris
ta v dejinách počas štyridsaťdňového pobytu do okamihu nanebevstúpenia (Lk 1— 53, Jn 20, 1— 21, 25; Sk 1, 4— 11).

desiat korún. To nestačilo na šaty.
A zas to bola teta, čo raz mi kúpila
oblečenie, inokedy topánky, raz mi
däla peniaze. Vydala som sa celkom
mladá. Vzal ma šuhaj z tunajšej ob
ce. Bol taký chudobný ako ja. Mali
sme skromnú svadbu. Aj k tej nám
značne prispela teta.
Potom tetin manžel zomrel. Zosta
la vdova so synom. Syn Jozef si za
miloval dievča z tunajšej dediny, aj
si ho vzal. Dievča odišlo k manželovi
a jeho matke. Žili si v láske a pokoji,
i v úplnej zhode s jeho matkou. Len
sa tej stále cnelo za rodnou obcou.
Po čase prejavila manželovi túžbu bý
vať v rodnej obci.
— Veď tu máme rodičovský dom
a v tvojom rodisku nič nemáme. K
tvojim rodičom nás netreba, lebo je
ich dosť i bez nás, riekol Jozef.
— Moji rodičia majú pozemok a da
jú mi ho. Tam si postavíme moderný
dom. V áš je už starý.
— Deti moje, — zasiahla do deba
ty teta — premňa je hlavné, aby ste

žili v láske a v pokoji. Postavte si
dom v Mariškinom rodisku. Ja pôj
dem s vami. Budem veľmi šťastná,
ak budete žiť vo vzájomnom porozu
mení.
Jozef i Mariška si postavili dom v
tunajšej obci a teta žije s nimi. Len
to je nevýhoda, že my bývame na
jednom konci obce a teta na druhom;:
No ja ešte vládzem a tak jej tu.tann
prinesiem niečo, čo ešte môže zjesť.
Teta je citlivá a chcela mi platiť za
to, čo jej donášam.
— Ani reči, — odpovedala som jej.
— A či vy ste mne málo dali?, —
skríkla som.
— To už bolo dávno, — bránila sa
teta.
— Ale je to pravda i teraz, — po
znamenala som.
— Nikdy som od teba nečakala od
platu, — hovorieva teta — nemysle
la som, žeby si ju mohla poskytnúť.
Robme vždy dobre každému. Od
plata príde, keď ju budeme najmenej
čakať.
Dr. Ján B u b á n

povrazec tak chytro sa nepretrhne. (Kaz 4, 9, 10,
12 ).
Poznal som, že všetko, čo koná Boh, má večitú
Bohatstvo nezaisťuje nikomu blaženosť
platnosť; k tomu nemožno už nič pridať; ako ani
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
nie je možné nič odobrať. To Boh učinil tak, aby
Kto má rád nahromadený {majetok), nemá (dosť)
mali (ľudia) bázeň pred Jeho zjavom. (Kaz 3, 14).
na zisku. (Však) aj to je márnosť.
Lepšie je vypočuť pokarhanie od múdreho, ako
Kto pracuje, má sladké spanie, či sa môže menej
by mal niekto počúvať chválospevy od pochabých.
alebo viac najesť. Však nasýtenosť nedopraje bo (Kaz 7, 5).
háčovi spať.
Kto sa bojí Boha, má úspech vo všetkom. (Kaz
Tu je (aj iná) zlostná choroba, akú som videl
7, 18).
(kedy) pod slnkom. (Je to) bohatstvo, ktoré sa ma
Hľa, iba toto som mohol objaviť: že Boh stvoril
jiteľovi zachová na jeho nešťastie.
človeka priameho, ale oni vyhľadávajú premnohé
Ako nahý vyšiel zío života matky svojej, tak mu úlisnosti. (Kaz 7, 29).
sí aj znovu odísť, aký prišiel; ničoho si neodnesie z
Nikto nemá moc nad životným dychom, aby sám
námahy svojej, (ani toľko), 60 by v hrsti uniesol.
mohol zadržať životný dych. Ani nikto nemá vlády
Aj toto je zlostná choroba: celkom tak, ako prišiel,
nad dňom smrti. Veď niet priepustky, kým trvá boj.
musí odísť, a čo za osoh má taký, kto sa za vetrom
(Kaz 8, 8).
ustával namáhavo? Po všetky dni svoje vo tme je
To všetko som si všímal a (pozorne) som si ukla
dával, v premnohej mrzutosti, chorobe a podrážde dal do srdca, ako je čas stanovený pre každý čin,
nosti. (Kaz 5.).
ktorý sa deje pod slnkom — však človek nad člo
vekom iným chce vládnuť na vlastné svoje zlo.
Mladíku, pamätaj na svojho Stvoriteľa!
(Kaz 8, 9).
Tak som videl, čo všetko spôsobuje Boh, a že
Mladíku, raduj sa zo svojej mladosti! Nech sa ti
srdce rozveseľuje v mladých časoch! Kráčaj si ces človek nie je schopný vystihnúť dielo, ktoré sa koná
tami srdca svojho a 00 (dobrého) len zazrú oči tvo pod slnkom, čo by sa človek aj namáhal v hľada
ní: predsa nijako ho nevie vystihnúť. Ba keby si
je. Však si uvedomuj (pritom), že za všetko privolá
múdry aj povedal, že on ho (predsa už) pozná, ani
si ťa Boh na súd.
on
to nevládze vystihnúť. (Kaz 8, 17).
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca, a
Kto
jamu kope, padá do nej. (Kaz 10, 8).
(každé) zlo odháňaj od svojho tela, však tak vek
Pri
veľkej
nedbalosti rúti sa krov, pri nečinnosti
mladosti, ako aj úsvit života je iba — márnosť.
V
dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvo rúk premoká do domu. (Kaz 10, 18).
Ak strom padne južne alebo severne, ostane le
riteľa, kým ti neprídu.dni nešťastia a kým ťa neza
žať
na mieste, kam strom dopadne. (Kaz 11, 3).
stihnú roky, o ktorých si povieš: „Neľúbia sa mi!"
Preto, ak človek už zažil početné roky, nech sa
Lebo človek (ten) je už na ceste do domu svojej
zo všetkého raduje: ale nech pamätá, že dní temravečnosti a z okolitých ulíc už aj tiahnu oplakávači.
vy
sú početnejšie. (Kaz 11, 8).
(Stane sa tak), až sa pretrhne strieborný povrazec,
a rozbije sa zlatá čaša, i rozbije sa džbán pri prame
Kniha múdrosti
ni a doláme sa kolo (čerpadla) pri studni.
A navráti sa prach do zeme, čím aj bol (predtým)
Výzva k spravodlivosti Hriech odďaľuje od Boha
a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.
Miľujteže spravodlivosť. Premýšľajte o Pánovi
Boha sa boj! Prikázanie Jeho zachovávaj! Lebo
s
dobromyseľnosťou, hľadajte ho v úprimnosti
to je povinnosť každého človeka. Boh si zavolá pred
srdca!
svoj súd všetky činy: domáhať sa bude všetkého, aj
Lebo On tým ¡dáva sa nájsť, čo Ho nepokúšajú,
čo je skryté, či už bolo dobré, alebo bolo zlé. (Kaz
a
tým
zjavuje sa, ktorí nie sú vdči Nemu nedôver
U : 9— 10; 12: 1,5— 7, 13— 14).
čiví.
Lebo prevrátené rozmýšľanie oddeľuje od Boha
Životná múdrosť
a Moc pokúšaná odvrhuje pochabých.
Boh sa vie vypomstiť za prenasledovaného.
Do duše zlovoľnej múdrosť totiž nevkročí, ani
A ďalej som videl pod slnkom: Kde je miesto
v tele, podrobenom hriechu, byť nebude.
práva, tam (vládla) neprávosť a na mieste spravod
Lebo pred pretvárkou uteká Duch svätý výcho
livosti (zavládla) nespravodlivosť. A v svojom srdci
vy, vzdiaľuje sa od pochabných myšlienok, zahá
som si pomyslel (vtedy): Spravodlivého a nespra
ňa ho približujúca sa nepravosť.
vodlivého posúdi Boh. Lebo On stanovil svoju do
Veď ^e múdrosť ľudomilný duch, rúhačov však
bu pre každú vec a pre každý skutok. Kaz 3, 15—
pre rty jeho neponechá bez trestu, pretože je
svedkom ľädveníc jeho, naozajstným pozorovate
17).
Ak sľub sľubuješ Bohu, nemeškaj s jeho vyplne
ľom srdca jeho a je poslucháčom jazyka jeho.
ním. Lebo nemôže mať záľubu v pochabých, čokoľ
Veď Duch Pánov naplňuje zemekruh, ten, čo
vek si teda sľúbil, to aj splň! Lepšie je sľub (vôbec)
obopína všetko, pozná každý hlas.
nerobiť, ako keby si sľúbil, ale (sľub) nesplnil. (Kaz
Preto neostane skrytý ten, kto vraví nepravosť,
neminie ho trestajúca spravodlivosť. Vyšetria sa
5, 3— 4).
Dvaja sú lepšie na tom, ako samotný človek; za
zamýšľania ničomníka a zvesť o besedách jeho
'dostáva sa k Pánovi, aby boli potrestané priestup
námahu svoju môžu. dostať väčšiu odmenu. Lebo, aj
keď padnú, jeden zdvihne druha svojho. Dvaja
ky jeho.
Chráňteže sia neužitočného reptania, uchovajte
(skoršie) sa postavia na odpor. Trojmo usúkaný
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jazyk od ohovárok, keďže tajná reč tiež neuniká
trestu: ústa, ktoré lužú, zabíjajú dušu.
Nehorlite o smrť na bludisku života svojho, ne
priťahujte si skazu činmi svojich rúk, pretože Boh
neučinil smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich.
Veď On stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú
tu pre spásu a v nich nieto nijakého jedu záhuby,
podsvetie tiež nepanuje na zemi.
a Lebo spravodlivosť nedkusí smrť.
Lenže hriešnici privolávajú ju ruikami a reča
mi; mysliac, že je priateľ, rozplývajú sa, ba s ňou
zmluvu uzatvárajú: zasluhujú si stať sa jej koris
ťou.
Osudy dobrých a zlých
Duše spravodlivých sú však v rukách Božích,
muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že
je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod,
za slkazu ich poberanie od nás. — Oni sú však na
pokoji.
Ale zlom yseľníci utŕžia trest podľa toho, ako
zamýšľali, oni, čo spravodlivcom pohrdli a od Pá
na odpadli.
Navzájom si budú vravieť s ľútosťou, zo skľúče
nej duše horekovať budú: „Tento to bol, ktorého
sme vysm ievali kedysi, posmechom ho zasypávali,
my blázni! Nazdávali sme sa, že život jeho šia
lenstvom je a že potupný je koniec jeho. A hľa,
veď ho počítali medzi synov Božích a má údel
medzi svätými! A tak teda my sme z cesty pravdy
zišli a nám nesvietilo svetlo spravodlivosti a nám
slnko nevychádzalo. Pechorili sme sa na chodní
koch neresti a záhuby, poprechádzali sme púšte
neschodné, ale cestu Pána sme nepoznali. Čo nám
namyslenosť pomohla? Čo nám osožilo imanie s
vystatovaním? Pominulo toto všetko a k o tieň, ako
letmá poviestka. Ako loď, čo brázdi more rozvlnené, po ktorej, keď prešla, stopy nenájdeš, ani
znaku po jej korm idle na vinách; alebo keď vtáča
vzduchom preletí, nemožno nájsť po prelete zna
menie jeho, (vtá k ) vzduch ľahiký, bitý trepotaním perutí, pretínaný silou šelestiacou pohybujú
cich sa krídel, preletáva; lež niet znaku potom po
prelete jeho v ňom; lebo jak keď sa šíp do cieľa
vystrelí, preťatý vzduch hneď sa zleje dovedna,
takže dráhu jeho nepoznať. Tak aj my sme (sotva)
narodení zom relí; nem ohli sme ani znaku čnosti
ukázať, ale v zlobe svojej schvátení sme boli.“
Äno, nádej 'hriešnika je sťa pleva, ktorú odnáša
vietor, ako tenká pena, víchricou rozohnaná, sťa
dym, ktorý odveje vietor.
Spravodliví žijú na veky. V Pánu je ich odmena
a má starosť o nich najvyšší. Preto prijmú skvost
né Kráľovstvo, z ruky Pána krásnu korunu, lebo
pravicou svojou bude ich zacláňať, ramenom svo
jím zatieňovať ich bude.
Poznanie Boha rozumom
Hlúpi boli totiž všetci ľudia od roídu, ktorým chy
bovala znalosť Boha, ktorí z viditeľných dobier
nezvládli poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali
tvorcu pri pohľade na diela. Lebo z veľkosti a krá
sy stvorení úsudkom sa poznáva ich Stvoriteľ.

Z knihy Ekleziastikus
(Múdrosť Jezusa, syna Sirachovho)
Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje, neodkloňte sa od Neho, aby ste neklesli.
Ktorí sa bojíte, majte dôveru k Nemu, a odme
na vaša neminie vás.
Ktorí sa bojíte Pána, dúfajte v Neho, a na obla
ženie vaše príde zľutovanie Jeho.
Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný, a odpúšťa
viny, keď nastane súženie, ochráni všetkých, kto
rí ho úprimne hľadajú.
No beda tým, 00 majú dvojaké sndce, a hriešne
ústa, i zločinné ruky, ako i hriešnikovi, ktorý
chodí svetom dvojakou cestou!
Beda takým, ktorí majú ochablé srdce a nedô
verujú v Boha, a preto ich neberie do svojej och
rany.
Beda takým, ktorí stratili trpezlivosť, a ktorí
opustili priame cesty, a uchýlili sa na cesty ne
právosti. Lebo čo urobia, až začne Pán prehliadku
konať?
Ktorí sa boja Pána, nebudú neposlušní slovu Je
ho, ktorí Jeho milujú, zachovajú cestu Jeho.
Ktorí sa boja Pána, hľadajú, čo je Jemu milé
a ktorí ho milujfú, budú plní zákona Jeho.
Kto miluje Boha, uzmieri ho za hriechy svoje,
zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej mod
litbe.
Kto si ctí matku, tak si počína, ako keby si
zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca, dlho živý
bude.
Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou
cti si otca sv'ojho, aby zostúpilo na teba požehna
nie od neho, a aby požehnanie jeho na veky ti
ostalo . . . Požehnanie otcovo je oporou pre domy
synov, no kliatba matkina vyvracia ich od zákla
dov.
Synu, zastaň sa v starobe otca svojho, ani ho
nezarmucuj, kým len žije; lebo milosrdenstvo s
otcom nebude zabudnuté.
Akú zlú povesť má taký, čo si opúšťa otca, a
kto trápi matku svoju, od Boha je prekliaty.
Srdce, ktoré kráča po dvojakej ceste, nedosiah
ne úsipechu a človek srdca zlého príde po nich
k pádu.
N iet lieku pre spoločnosť pyšných, lebo si ne
uvedomujú, že hriech ako peň korene v nich za
pustil.
Srdce múdre a rozumné stráni sa hriechu, a v
spravodlivom počínaní má svoj úspech.
Sám Boh hľadí na toho, kto koná dobro, pamä
tá na neho v budúcnosti — a nájde oporu, až na
díde úpadok jeho.
Synu, chudobným neukracuj živobytie, ani neodvracaj oči svoje od chudobného! Prosbu usuženého neodmietaj, ani neodvracaj tváre svojej od
bedára!
Z rúk násilníka vysloboď toho, kto trpí krivdu,
a nech nie je ti v duši mdlo, keď treba ochrániť
niekoho.
Maj milosrdenstvo pre siroty áko otec a nahra
dzuj manžela ich matke! Tak budeš poslušným
synom Najvyššieho, preto sa zmiluje nad tebou
väčšmi, než tvoja matka.
Spravodlivej veci sa nijako nevzpieraj, hanbi
sia však za nespravodlivé počínanie.

(Pokračovanie z 3. str.)
Plnkovník Vrinka rozkázal priviesť pred seba vojakov —
kresťanov. Bolo ich viac, medzi nimi stál i mladý vojak
Teodor. Na otázku plukovníka vojak Teodor priznal sa za
kresťana, Krista vyznal za pravdivého Boha a Kráľa na
nebi. Odriecť sa Krista nechcel a nechali mu niekoľko dní
na rozmyslenie. A v týchto dňoch Teodor podpálil miestnu
pohanskú kaplnku, zasvätenú pohanskej bohyni. Hoci to
robil potajomky, uvideli ho a udali.
Postavili ho pred súd vojvodcu Publia. Teodor sa pri
znal, že podpálil kaplnku. Vyhrážali sa mu mučením.
— Ani teba, ani tvojich mučení sa nebojím, napriek to
mu, že sú zvlášť ukrutné, — odpovedal Teodor sudcovi.
— Odriekni sa Krista a odpustíme ti a prepustíme ťa .na
slobodn, — odpovedal vojvodca.
— Tvoje mučenie nespôsobuje mi utrpenie. Boh môj
a Kráľ Ježiš Kristus je pred mojou tvárou a od tvojich
mučení ma ochráni, len ty ho nevidíš. . .
Vojvodca rozkázal hodiť ho do temnice, aby tam zahy
nul hladom.
V
temnici sa stali zázraky. Stráže a vojvodca videli v tem
nici veľké svetlo, počuli spev mnohých ľudí, ale zámok aj
pečať na dverách boli nedotknuté. Temnicu obkolesili voj
skom, aby mohli pochytať tých, ktorí prišli k Teodorovi,
Ale ako vkročili do prostredia, uvideli v temnici Teodora
samotného, v kúte priviazaného do klady, tak ako ho p ri
viazali a nechali, aby zahynul.
Vojvodca sa naľakal. Rozkázal, aby doniesli väzňovi
potravu. A le on ju odmietol prijať. Vo väzení mal vide
nie. Videl samého Krista, ktorý mu povedal!
— Neboj sa Teodor! Ja som s tebou. Neprijím aj potravu,
ani pozemský nápoj. Dostaneš život iný, nepominuteľný
a večný, so mnou, v nebi.
Vojvodca napriek tomn rozkázal podávať mu potravu.
Ale on neprijímal.
— Mňa kŕmi môj Boh a Kráľ Ježiš Kristus, odpovedal.
Jedného dňa ho znovu vyviedli do súdneho dvora. N apo
mínali ho, aby poslúchol rozkaz imperátora bez mučení,
potom mu sľubovali úctu a česť . . .
— Keď aj moje telo ohňom spáliš a rôznym mučením
roztrháš, mečmi porúbeš, hodíš zvieratám za potravu, ale
pokiaľ môj duch je vo mne, neodrieknem sa mena môjho
Krista, — odpovedal Teodor.
Mučiteľ rozkázal zvesiť Teodora a železnými kliešťami
strhávať jeho telo. Už mu skoro bolo možno vidieť kosti.
A on v mukách neodpovedal na otázky vojvodovi ale tichúčko spieval:
„Oslavujem Boha v každú hodinu, stále Jeho chvália
moje ústa . . . “
Mučiteľ odbivoval statočnosť a trpezlivosť Teodora. Po
tom rozhnevane zakričal:
— Nehanbíš sa dúfať v človeka, ktorého nazývali Kris
tom, ktorý bol usmrtený násilnou smrťou, a za neho ty
tak nerozvážne sá. poddávaš na mučenie a smrť.
Mučeník teraz prehovoril:
— Tá hanba nech je moja i všetkých tých, ktorí privo
lávajú meno Pána môjho Ježiša Krista.
Medzi ľuďmi sa začal ozývať krik, aby prestali s muče
ním. Sudca netrpezlivo zakričal:
— Co chceš!? Byť s nami, alebo s tvojím Kristom?
Na tvári mučeného zjavila sa radosť a on, naberúc síl,
vznešene prehovoril:
— S mojím Kristom som bol, som a budem! A ty rob, čo
chceš.
Keď vojvodca videl že mučenia nepremôžu Teodora, vy
hlásil rozsudok smrti:
— Teodora, ktorý neuposlúchol rozkaz slávnych imperá
torov, veriaceho v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný za
vlády Poncia Piláta, ako rozprávajú v Judei, rozkazujem
odovzdať na spálenie.
Odviedli ho na miesto popravy. Keď podpaľovali oheň,
prežehnal sa. Chváliac a oslavujúc Boha odovzdal svoju
dušu Stvoriteľovi.
Tí, ktorí vôkol stáli, videli, ako jeho duša sťa blesk
odletela do neba. Jeho telesné pozostatky pochovala vo
vlastnej záhrade jedna počestná žena menom Eusébia,
v Euchajitskom meste, čo ležalo pod amasijskou metropo
lou. Jeho pamiatku začali ihneď každoročne oslavovať v deň
jeho umučenia.
Svätý veľkomučeník Teodor bol umučený sedemnásteho
dňa mesiaca februára za vlády imperátora Maxmiána.
Teraz sa postavil proti Juliánovi Odpadlíkovi. . . — do
končil kázeň arcibiskup.

Julián sa strhol, keď počul posledné slová svojho po
radcu. Nepreriekol jediného slova. Vstal a s chvatom vy
šiel z izby.
-

o

—

Nasledujúceho dňa Julián rozkázal, aby na tržnici pre
dávali obvyklé potraviny ako predtým.
A kresťania v prvú sobotu veľkého pôstu potom každo
ročne varením a jedením „kóliva“ si pripomínali zázrak
veľkomučeníka Teodora, oslavujúc Boha.
— o —
Bažila navštívil Gregor. Pricestoval z Konštantínopola.
Priniesol dôležité správy. Obaja priatelia ponáhľali sa do
izby.
— Julián sa verejne vysmieval z proroctva Krista o jeru
zalemskom chráme, že z neho neostane kameň na kameni.
Dovolil Židom ho znovu vystavať, — začal Gregor. Potom
pokračoval:
— Priniesol som najnovšie správy. Podporuje ariánov
proti pravoverným, aby tak ničil Cirkev, — hovoril ďalej
Gregor. — Kresťanov nazýva hanebne Galilejcami a Krista
Galilejským. N apísal aj tri knihy proti Kristovi. Vyhadznje
a nepripúšťa kresťanov do štátnych úradov, vojska, škôl
a pritom sa smeje: „Načo sa kresťanom učiť, poznávať ve
du? Nepustím ich do škôl, lebo spoznajú pravdu a od
padnú od svojej viery!“
— Vystupuje z neho najväčšia podlosť, akú sme v ňom
videli v Aténach — vzdychol Bažil.
Gregor rozprával ďalej:
— Zreform oval pohanstvo. Pretože poznal príťažlivosť
kresťanských bohoslužieb, predpísal pohanstvu tiež obra
dy, spevy, kázeň, napodobňujúc kresťanov. Vytvoril po
hanskú hierarchiu, k obradom predpísal veľkolepé obleče
nie štúdiá pre pohanských kňazov. Sám, ako najvyšší kňaz.
prináša obety. A na jednej porade poukázal na kresťanské
dobročinné ustanovizne a kresťanskú lásku: „Hanba nám,
že bezbožní Galilejci pri svojich chudobných aj o našich
sa starajú, lebo my ich ponecháme na svoj osud.“
— Pekelný plán na zničenie kresťanstva, — znovu vzdy
chol Bažil.
— Julián Apostata je Antikristom! — dodal Gregor.
—

o

—

Po niekoľkých dňoch prišla zvesť, že imperátor Julián
Apostata poslal do vyhnanstva patriarchu ^Cyrila Jeruza
lemského, lebo sa opovážil vydať knihu, v ktorej odpovedal
na Juliánove útoky proti viere v Boha v jeho knihách. Ži
dia medzi tým už položili základy nového chrámu Izraela
v Jeruzaleme, ale jednej noci nastalo silné zemetrasenie,
pri ktorom zo základov chrámu boli vyhodené nielen novopoložsné kamene, ale aj tie, ktoré tam ostali ešte z čias
Š alam ú n a. . .
Julián Apostata sa zdržoval od zabíjania kresťanov. Ve
del, že krv mučeníkov je semenom viery. Ale jeho vojvod
covia sa neraz dopúšťali vrážd. Kresťania ich ihneď zara
dili medzi svätých.
Bažil dostával z času na čas listy od biskupov so sprá
vami o mučení kresťanov, umučených Juliánovými vojvod
cami v rôznych krajoch impéria. Prečítal tie listy veria
cim a označil dni, ktoré budú v kalendári dňami týchto
mučeníkov.
„7. novembra Cirkev vždy bude oslavovať pamiatku svä
tých mučeníkov Melassippa a Kasenie, a ich syna Antona,
umučených za vlády Juliána Apostatu. Pochádzali z mesta
Ahkir. Antona hodili mučitelia do temnice a Melassippa
a Kaseniu obesili a strhávali z nich hrabľami telo a pálili
ich ohňom. Potom Kase'nii odrezali prsia a Malassippovi
nohy po kolená. N a to vyviedli Antona z temnice. Ale
Krista sa nezriekli ani v tých mukách. Anton, keď uvidel
odrezané časti tela otca a matky, začal ich bozkať. Dlho
mučili aj jeho a potom mu sťali hlavu ..
„15. novembra Cirkev bude oslavovať pamiatku svätých
mučeníkov: Elpídia, M arkella a Eustacha, umučených Juliánom . . .
„Jeruzalemksý patriarcha pojal do radu svätých diako
na Cyrila a mučeníkov a mučenice z Askalonie a Gazy.
Diakona Cyrila umučili Juliánovi námestníci v Ilipole za
to, že za vlády Konštantína Veľkého porozbíjal v meste
modly. V palestínskych mestách Askalonia a Gaza umučili
kňazov, mníšky, ženy a dievčatá. Porozrezávali ich črevá,
posypali jačmeňom a hádzali ošípaným ako potravu. Krista
sa neodriekli. Pamiatku všetkých tých mučeníkov Cirkev
oslavuje 29. marca.“
V
inú nedeľu hovoril Bažil v kázni o umučení kňaza antiochijského chrámu, Teodorita, ujom Juliána Apostatu,

ktorý sa tiež volal Julián a bol menovaný kniežaťom Antiochle:
„Prišiel knieža Julián a olúpil prv antiochijský chrám. —
Nepqtrí sa, — povedal, — aby kresťania mali nejaké m a
jetky, lebo váš Kristus prikazuje, aby ste boli chudobní —
Potom knieža olúpiac chrám, poškrvnil ho, vypustiac pred
oltárom svoju nečistú prirodzenú vodu. Potom dal umučiť
kňaza Teodorita. Vynucoval na ňom, aby sa zriekol Krista.
Sľuboval mu zlato a tituly.
— Svoje zlato si ponechaj, bude ti na tvoju záhubu, —
odpovedal mučeník. — Ja vkladám svoju nádej v môjho
Boha, ktorý svojim sluhom dáva namiesto dočasného —
večné, namiesto pozemského — nebeské.
Julián rozkázal Teodorita upáliť.
— Ty zločinec! — obrátil sa Teodorit v mukách k Juliánovi, — onedlho zješ svoje vlastné vnútornosti a o krátlcy čas aj svoju nečistú dušu odovzdáš na večný oheň a za
tebou onedlho aj tvoj nespravodlivý imperátor zahynie.
Vedz, že dielo, na ktoré si sa podujal, neo bsto jí. . .
— Odseknite mu chytro hlavu, — reval Julián neznášajúc
prorocké slová mučeníka.
Ôsmy marec sa stal v Cirkvi dňom svätého kňaza-mučeníka Teodorita ..
— o —
Rôzne správy prichádzali do Cézarey, kolujúce po celom
impériu. Kresťania sa posilňovali v duchu. Splnilo sa prvé
proroctvo mučeníka Teodorita. Knieža Julián začal chorľa
vieť, jeho telo hnilo za živa. Otvory jeho tela sa uzavreli
a jeho bohorúhajúce ústa sa stali prechodom pre nečistoty
jeho tela.
„Svoje vnútornosti budeš je s ť . . . " — . pošepkávali kres
ťania medzi sebou prorocké slová mučeníka Teodorita, keď
sa dopočuli o chorobe kniežaťa Juliána. Tak aj z a h y n l. ..
— o —
Bažil čítal list od Gregora:
— Píšem ti o starom areducijskom biskupovi Markovi.
Hrdinstvo starého biskupa premohlo nepriateľov a nás
všetkých posilňuje v našej viere. Za Konštantína Veľkého,
— a vtedy kresťanom bola na to daná moc, — biskup
Marek zbúral nejakú pohanskú svätyňu. Svojím vzorným
životom a kázňami mnoho pohanov vyviedol z bludu na
cestu spásy. Po nástupe Juliána Apostaiu biskup vidiac, že
pohania siahajú na jeho život, rozhodol sa usjť. Ale keď
videl, že pohania namiesto neho začali väzniť a mučiť
jeho významných veriacich, nemohol to zniesť, aby za neho
iní trpeli a vrátil sa do mesta. Chytili ho a surovým snô
sobom mučili. Pri všetkých mukách starcova tvár žiarila
a to úplne pomiatlo jeho mučiteľov. Prestali ho mučiť
a dali mu podmienku, že ho pustia na slobodu, keď im
zaplatí cenu zbúranej svätyne alebo spolu s kresťanmi vy
buduje novú. Kresťania prichádzali a skladali peniaze,
aby zachránili biskupa. Ale on nesúhlasil, on svoj život
nekúpi za pohanskú modlitebňu, nepričiní sa o šírenie
modloslužby.
Do mesta prišiel cisár Julián. Biskupa Marka znovu vzali
na muky. N a námestí, kde biskupa mučili, stálo množstvo
ľudí. A biskup Marek bol jedným z tých, ktorí vtedy, keď
vraždili celý Juliánov rod, chytil päťročného Juliána a skryl
ho v chráme pod oltárom.
— Nech trpí ešte väčšie muky, nech znáša! — ozval sa
hlas z davu.
— Za to, že takého vraha kresťanov zachránil od smrti
— volal druhý hlas z davu.
Cisár Julián, ktorý sa pozeral na muky starca, keď po
čul tie slová, zachvel sa. Potom sa náhle obrátil a odišiel.
A aredusianski pohania, ktorí obdivovali silu starca —
biskupa, tí, čo ho bili a mučili, pribehli a odviazali ho od
mučidla ..
Bažil, keď prečítal tento list, zaradoval sa. Dookola b e ;

Z MARCOVÝCH VÝROCI
Mesiac marec — Mesiac knihy.
1. marec — M edzinárodný deň boja
proti jad rovým zbraniam (v ý r o č ie v ý 
buchu am erick ej atóm ovej bom by na
atole B ikini r. 1954).
2. marca 1824 — pred 160 rokm i
— v Litom yšli sa n a ro d il česk ý hu
dobný sk lad ateľ BED&ICH SM ETANA,
zakladateľ českej
národnej
hudby
(um. r. 1884).

nila Juliánova zloba, a v ten čas biskup Marek svojich
mučiteľov učil viere a krstil ich . . .
— o —
— V meste Dorostol, ktoré je v Misijskom kraji, akýsi
sluha menom Emilián, vošiel do nášho chrámu, železným
kladivom porozbíjal sochy našich bohov, — hlásil cisárovi
Juliánovi stotník jeho dvornej stráže. — Spálili ho živého,
— odpovedal na skúmavý pohľad cisára.
Julián sa smial.
— Sluhovia chcú povaliť impérium, ktoré sa postavilo
proti krížu, Neučení chcú zastaviť postup nás učených!. ..
Julián sa dlho rehlil, už od rána bol podnapitý. . .
K večeru do jeho izby vstúpil stotník.
— Cisár!
Julián vstal, pretože hlas stotníka bol nepokojný.
— Kňaz Cézarey, Bažil, vyhlásil Emiliána za svätca a mu
čeníka, — hlásil stotník.
Nastalo ticho. Po chvíľke stotník pokračoval:
— Keď ho vyhlasoval za mučeníka, Bažil povedal: „N a
zývajú nás biednymi, chudobou, nedoukmi, nech nazývajú.
A my dvíhame na oltár biedneho, chudobného nedouka,
mučeníka Emiliána, s lu h u . . . Nešťastný Julián. Znovu sme
silnejší. Chráni nás nový nepremožiteľný mučeník Emi
lián . . . Deň mučeníckej smrti Emiliána — 18. júl — je
dňom sv. mučeníka Emiliána ..
Julián zbledol. Potom hrozne zakričal:
— Pripravte sa na pochod! Smer Cézarea!
— o —
V Cézarei Kapadóckej bola svadba. Ženil sa Eupsychius,
ktorého všetci poznávali ako čestného mladíka. V Cézarei
ešte vždy stála je4na pohanská modlitebňa, ktorú zvali
Tichis, čo znamená modlitebňa modly šťastia. Táto modli
tebňa bola významná. Keď cisár Julián sa zdržiaval v Céza
rei, v tejto modlitebni vždy prinášal modle pohanskej žertvy. Svadobní hostia večer sa zobrali a odišli a porozbíjali
modly a modlitebňu zrovnali do základov. Z príkazu cisára
Juliána vzali na mučenie Eupsychia a ešte niekoľkých ob
čanov. Sľuboval im odpustenie trestu, len aby zapreli
Krista. Eupsychius nezaprel Krista. Po dlhých mukách jeho
hlavu sťali mečom (jeho sviatok je 9. apríla). Na mesto
Cézaru Julián uvalil veľké tresty.
— Prisahám, že sa pomstím na tomto meste, a nedovo
lím galilejským, aby nosili svoje hlavy na svojich krkoch,
keď znovu nevybudujú zruinovaný chrám našich bohov.
Cisárova hrozba predchádzala jeho príchodu. Medzi
kresťanmi nastal strach. Cisár hrozil, že zrovná mesto so
zemou.
V ústrety cisárovi vyšiel Bažil. Vítal ho ako cisára, podá
vajúc mu podľa obyčaje tri chleby na privítanie. Chleby
boli jačmenné, pretože taký chlieb jedol Bažil.
Po dlhých rokoch dvaja rivali vo vede a rétorike zo
školy teraz sa znovu stretli. Stáli proti sebe. Julián bol sil
ný a zdravý. Bažil bol slabý, vychudnutého tela. Avšak
Julián aj teraz pocítil, že nikdy nezvíťazí nad týmto slabým
človekom. Ako bezmocný, v hneve aj teraz vyjavil len
zlobu. N a Bazilovo privítanie ukázal svojim zbrojnošom,
aby chlieb vzali a Bazilovi dali hrsť sena:
— Dal si nám jačmeň, krmivo pre dobytok, — pohŕdavo
riekol Julián, — a ty prijmi od nás seno.
— Cisár! Priniesli sme ti to, čo sami jeme, — pokojne
odpovedal Bažil, — a ty si nám dal krmivo pre dobytok.
To skutočne je urážka.
— Aby si vedel, že týmto senom budem ťa kŕmiť, keď sa
vrátim z Perzie; — zlostne pohrozil Julián. — Vrátim sa,
zruinujem mesto toto do základov a pôdu pluhmi zorem,
aby radšej žito než ľudí rodila. Lebo mesto ťa poslúchlo
a odvážilo sa zbúrať chrám Šťastia! . . .
Julián sa obrátil a odišiel. Jeho armáda sa pohla sme
rom na Perziu.

7. marca 1799 — pred 185 rokm i —
nar. F R A N TIŠE K
LAD ISLAV
CELAKOVSKÝ, český slavista a spisovateľ
(um. r. 1852).
8. marca 1869 — pred 115 rokm i —
um. francúzsky
hudobný
skladateľ
HECTOR BERLIOZ, p red staviteľ novorom antizmu,
hudobný
spisovateľ a
publicista (nar. r. 1803).
9. marca 1814 — pred 170 rokm i
— nar. TARAS
HRIHOROVIČ
ŠEV-

CENKO, klasik ukrajinskej literatúry
(um. r. 1861).
—
— 1934 — p red 50 rokm i — nar.
JURIJ ALEXANDROVIČ GAGARIN, p r
vý sovietsky kozm onaut (um. r. 1968).
10. marca 1949 — pred 35 rokmi
— založen á HVIEZDOSLAVOVA kniž
nica, ktorá má za c ie ľ propagovať
n a jlpešie d iela našej literatú ry m edzi
pracujúcim ludom .
11. marca 1S14 — pred 470 rokmi

Z KRESŤANSKÉHO

sveta

% Pri kancelebrovanej sv. omši v
nedelu 13. novembra Svätý Otec vy
hlásil za blahoslavenú Božiu služob
níčku sestru Máriu od Ježiša Urkižovaného, bosú karmelitánku zo Svätej
zeme, narodenú v Galilei a zosnulú
v Betlehehe vo veku 32 rokov. Pri
beatifikačnom akte boli prítomní kar
dinál Pietro Palazzini, prefekt kongre
gácie pre prípady svätorečenia a kar
dinál W ladyslaw Rubin, prefekt kon
gregácie pre východné cirkvi.
Sestra Mária od Ježiša Ukrižované
ho žila v rokoch 1846— 1878. Je to
prvá osoba, pochádzajúca zo Svätej
zeme, ktorá bola postavená na oltár
od starobylých čias cirkvi.
0 Biskup Luigi Bettazzi, predseda
medzinárodného katolíckeho mierové
ho hnutia Pax Christi, pri preberaní
mierovej ceny UNESCA, organizácie
OSN pre výchovu, vedu a kultúru,
vyhlásil, že vyznamenanie nechápe
ako svoje osobné vyznačenie, lež ako
ohodnotenie
mierových
úsilí
Pax
Christi. Vlani poctilo UNESCO touto
cenou štokholmský inštitút SIPRI,
predvlani pani Helenu Kekkonenovú
z Fínska.
0 Biskup Thomas Gumbleton, pred
seda americkej sekcie
medzinárod
ného katolíckeho mierového hnutia
Pax Christi, vyhlásil na mierovej de
monštrácii, že biskupmi navrhované
zmrazenie zbrojenia by malo byť pr
vým krokom a úplnému odzbrojeniu.
Pripomenul, že mierový
pastiersky
list amerických
biskupov
obsahujé
vzácne podnety pre zastavenie horúč
kovitého zbrojenia a nastolenie mie
ru a dorozumenia medzi národmi.
0
Takmer 50 tisíc veriacich sa zú
častnilo na slávnostnej omši, ktorú
celebroval
na
najväčšom
námestí
v brazílskom Sao Paulo kardinál Paulo Evaristo Arns. V príležitostnej homílii sa zaoberal neutešeným stavom
väčšiny brazílskeho obyvateľstva a
priepastnými rozdielmi medzi majet
nými a núdznymi. Vyzval zodpoved
ných činiteľov, aby urobili všetko pre
zlepšenie životných podmienok núdz
nych a bezzemkov a majetným pri.
pomenul ich zodpovednosf za osud
svojich núdzných blížnych.
0
Na káhirskom predmestí žije ko
lónia okolo 40 tisíc smetiarov, ktorí
sa starajú o odvoz odpadkov z mesta.
Sú to ľudia chudobní, nemajetní, za
budnutí spoločnosťou. Pred desiatimi
rokmi prišla medzi nich belgická mi
sionárka zo spoločnosti Notre Dame
de Sion Emanuele Cinquinnová. Z a 
riadila pre nich dobročinné stredis
ko, ku ktorému už dnes patrí aj kli
nika, škola, dielne a obchod.
# Na nedávnych mierových pocho
doch v Ríme sa zúčastnilo až pol mi
lióna ľudí z celého Talianska. Medzi
nimi bolo možno vidieť aj rehoľní
kov a rehoľníčky. Talianska Caritas
pozývala na mierový pochod letákmi,
ktoré rozširovali v kostoloch so sú
hlasom vikára Ján Pavla II. pre rím
sku diecézu kardinála Uga Polettiho.
V sprievode pútala pozornosť najmä
početná skupina „synov svätého Fran
tiška“, františkánov, minoritov a k a
pucínov. Niesli veľký transparent
s nápisom „Františkáni za mier“.

Cyprián — svätý mučeník
Pomerne málo je takých význač
ných osobností z prvých dôb kres
ťanstva, o živpte ktorých by boli os
tali presné informácie, údaje. Možno,
že neboli ani napísané, ale keď jej
boli dajaké, časom pustošením vojen,
alebo pri požiaroch boli zničené. M e
dzi takéto osobnosti, o živote kto
rého vieme iba málo, patrí aj Thascius Caesilius Cyprianus. Iba z po
sledných dní jeho života sa zachova
la presná zápisnica, ktorá informuje
o jeho zadržaní a poprave v roku
258 za prenasledovania cisára V a le 
riána.
Cypriána nazývajú najvýznamnejšou
osobnosťou tretieho storočia. Hoci ne
zanechal po sebe také vonkajšie sve
dectvá, z ktorých by sa toto tvrdenie
dalo posúdiť. Zaiste však musel byť
veľký slovom i svojím životným prí
kladom, ktorý bol zvlášť príťažlivý. V
čase totiž keď ho zvolili za biskupa
vo svojom rodnom Kartágu, vzmáha
li sa rôzne neresti a tie nahlodávali
hlavne jednotu medzi kresťanmi. Ta
kúto tendenciu mohol zastaviť, alebo
aspoň spomaliť iba silou svojej osob
nosti.
Z jeho života poznáme iba útržky.
Narodil sa ako syn zámožnej pohan
skej rodiny v Kartágu pravdepodobne
s roku 200. Rodičia si mohli dovoliť
dať svojmu synovi výbornú výchovu.
?otom s veľkým úspechom pôsobil
ako profesor rétoriky a je temer isté,
že bol aj advokátom vo svojom rod
nom meste. Nemal žiadne materiálne
starosti, preto mohli žiť voľným ži
votom nas pôsob vtedajšej puhtanskej
aristokracie. Ale aj tento bezstarost
ný život nechával v jeho duši d aja
ké medzery, pocit prázdnoty, ktoré sa
snažil zaplniť.
Ešte prer prijatím sviatosti krstu
zložil sľub čistoty a svoj majetok po
stupne rozdával medzi chudobnými.
V tom čase sa už vážne zaoberal štú
diom Písma svätého. Neuspokojil sa

— um. ANGELO DONATO BRAMANTE,
taliansky m aliar a architekt, stavitel
chrám u sv. Petra
v Ríme
(nar.
r.
1444).
— — 1544 — pred 440 rokm i —
nar.
taliansky
renesančný
básnik
TORQUATO TASSO, autor h eroického
náboženského eposu Oslobodený Je
ruzalem — prvého talianskeho ná
rodného eposu (um. r. 1595).
— — 1789 — pred 195 rokm i —
um. JOZEF KAROL HELL, náš význam 
ný konštruktér a vyn álezca (nar. r.
1713).
12. marca 1914 — pred 70 rokmi
— vyšlo prvé číslo slovenského ro 
botníckeho časopisu v USA Hlas slo
body.
14. marca 1879 — pred 105 rokmi
— nar. nem ecký fy zik ALBERT EINSTEIN, tvorca teórie rela tivity a no
siteľ N o b e lo v e ] ceny (um. r." 1955).
18. marca 1844 — pred 140 rokmi
— nar. NIKOLAJ

ANDREJEVIČ

RÍM 

SKI J-KORSAKOV, ruský hudobný skla
dateľ, p ed a gó g a d irigent, ktorý sa
v tvorb e op ie ra l o fo lk ló r a starú c ir 
kevnú hudbu f um. r. 1908).
—

— 1869 —

ruský

chem ik

pred

115 rokm i

DMITRIJ

--

IVANO V lC

MENDELEJEV v y s lo vil p eriodick ý zá
kon chem ických prvkov.
21. marca — Deň Zeme, ktorý sa
slávi od r. 1971 na podnet g en e rá ln e 
ho tajom níka O rgan izácie Spoločnosti
národov.
—
nar.

—

1838 —

ruský

pred

hudobný

145 rokm i
skladateľ

—

MO-

DEST PETROVlC MUSORGSKIJ, pred
s taviteľ ruskej národnej hudby 19.
stor. (um. r. 1881).

prijatím kresťanstva. Čoskoro prijíma

23. marca — Svetový m eteo ro lo g ic 
ký deň (v ý r o č ie založen ia Svetovej

aj sviatosť kňazstva a keď zomrel
biskup Oonát v roku 148 rodné mesto

m eteo ro log ick ej o rgan izá cie
v r. 1950).

i napriek vlastnej vôli ho zvolilo za
biskupa.

Keďže

Kartágo

bolo

už

v

tom čase kultúrnym i politickým cen
trom, do 150 afrických biskupov ho
mali za svojho predstaveného.
Počas

desaťročného

trvania

jeho

biskupskej činnosti vedel nájst vždy
zlatú strednú cestu medzi prehnoným,
prísnym asketickým spôsobom života
a medzi ľahostajnosťou.
O
jeho ducha, akým chcel jemu
zverených viesť k pokoji vnútornému
i

vonkajšiemu,

zanechal,

ale

hovoria

spisy,

zvlášť traktát.

ktorá
O jed

note cirkvi.
Rozdával

pri OSN

— — 1804 — pred 180 rokm i — v y 
dal cisár FRANTIŠE K I. zakladaciu
listinu košickéh o biskupstva.
24. marca 1684 — pred 300 rokmi
— nar. (v O c o v e j) MATEJ BÉL FUNTlK ,
hých

geograf

a historik,

európskych

člen

vedeck ých

m no

sp oloč

ností, „ozdob a U horska“ (um. r. 1749).
— — 1819 — pred 160 rokm i —
nar. kanonik JURAJ SLOTTA-RAJECKÝ,

spisovateľ,

zak lad ateľ

hudobnej

školy v B. Bystrici, národný p racov
ník.
25. marca 1929 — pred 55 rokm i —

nielen duchovný pokrm,

ale poskytoval aj materiálnu pomoc
tým, ktorí boli na to odkázaní. A ten
tov zťah človeka k človeku je vždy
aktuálny.
ŠTEFAN VARKOZI

um. OTAKAR BREZINA, český básnik
h lb okých
duchovných
rozh ľadov
(zb ie rk y :

Tajem né

dálky, Svitání na

západe, V etry od pólú, S tavitelé chrá
mu,

Ruce;

eseje:

(n ar. r. 1868).

Hudba

pramenú

ZO ŽIVOTA EPARCHIE
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK — Dňa 13. no '
vembra 1983 veriaci
tejto farnosti,
ktorfi spravuje okresný dekan o. A n 
drej Dujčák, oslávili svoj chrámový
sviatok sv. Michala. Ich slávnosť bo
la o to radostnejšia, že medzi nich
zavítal vzácny hosť — najdôst. o. o r
dinár, páp. prelát Mons. Ján H i r k a,
aby posvätil štýlovo veľmi pekný ob
novený chrám.
V
záverečnom slove sa vzácnemu
hosťovi poďakoval miestny duchovný
správca a
okrem iného povedal:
„Chcem Vám, najdôst. o. ordinár, vy
jadriť úprimnú vďačnosť za to, že
ste zavítali medzi nás, že ste posvä
tili náš chrám, za modlitby, za po_
vbudzujúce slová pastiera. Chcem sa
Vám vyznať, že veriaci Šar. Štiavni
ka túžobne čakali na tento deň. Však
od posvätenia tohto chrámu, t. j. od
roku 1928, keď bol postavený, v tu
najšom chráme najvyšší predstaviteľ
Cirkvi sv. Liturgiu neslúžil. Vaša náv
števa je o to vzácnejšia, že sa usku
točňuje v čase, keď o niekoľko dní,
presne 18. novembra sa s Božou po
mocou dožijete významného životné
ho jubilea — 60 rokov od narodenia.
Vaše šesťdesiate narodeniny sú vzác
nou príležitosťou, aby som Vám ad
resoval aspoň jednu myšlienku: M á
me pred sebou Váš život a Vašu p rá
cu. O jednom Vás chceme ubezpečiť:
Vaše nespočetné modlitby, vzdychy,
túžby, plány, a konečne Vaše vzácne
skutky, ktoré konáte a obetujete v
prospech našej gr.-kat. cirkvi neostá
vajú bez ozveny. Ich echo znie v na

šich vďačných dušiach. Pravda, vie
me, že väčšinu Vašich obiet registru
je iba Boh, na ktorého slávu ich "ko
náte. A keď teraz menom veriacich
i menom svojím
vyjadrujem
Vašej
dôstojnosti úctu, ubezpečujem Vás, že
na Vás nezabúdame v našich modlit
bách. A aj dnes, keď sa blíži deň V a 
šich narodenín a máme Vás tn medzi
sebou, využívame príležitosť a vypro
sujeme Vám od všemohúceho a dob
rotivého Boha veľa zdravia, požehna
nia a Matku Božiu prosíme o ochranu.
N a mnohaja a blahaja lita.“
SVIDNÍČKA — 27. novembra 1983
navštívil túto filiálnu obec farnosti
Kapišová v sprievode okresného de
kana o. Andreja Dujčáka, najdôst. o.
ordinár Ján Hirka, aby posvätil opra
vený chrám a odslúžil sv. Službu Bo
žiu na česť sv. Michala — patróna
chrámu.
VEĽKROP — Obetaví veriaci tejto
neveľkej filiálnej obce gr.-kat. fa r
nosti Breznička so svojím 87-ročným
duchovným správcom o. Alojzom Bre_
zinom s príkladnou obetavosťou sa
pričinili o vonkajšiu opravu a vnútor
nú výmaľbu svojho chrámu. Posviac
ku vykonal dňa 9. októbra 1983 ok
resný dekan o. Andrej Dujčák.

NAŠI JUBILANTI
V

tomto

jubileum

mesiaci si svoje

pripomenie

vľd.

životné

duchovný

otec M ichal MOSKAĽ —* SO rokov od
narodenia (22. 3.).
MNOHAJA EIT, BLAHAJA CIT!

NAŠE HROBY
Dňa 27. XI. 1983 odovzdal svoju du
šu Stvoriteľovi
o. MICHAL SABAT,
dekan, kňaz našej eparchie na
odpočinku.
V
Pánovi zosnulý narodil sa 16. I.
1909 v Zemplínskom Jastrabí. Za kňa
za bol vysvätený 4. XI. 1934 a účinko
val vo farnostiach Čukalovce, Laš
kovce a Cabalovce.
tit.

Pohrebné obrady v Košiciach dňa
1. XII. 1983 vykonal najdôst. o. ordi
nár Mons. Ján Hirka za účasti kňa
zov — spolubratov a veriacich. Po
chovaný bol na košickom cintoríne.
VIČNAJA PAMJAŤ, BLAŽENNYJ PO
KOJ!

26. marca 1874 — pred 110 rokmi
- nar. OSKAR NEDBAL, hudobný
sk lad atel a dirigent, riad iteľ ND v
Bratislave (um. r. 1930).
— — 1804 — pred 180 rokm i —
um.
W OLFGANG KEMPELEN, prie
kopník hydrótechniky, konštruktér pr
vých strojový ch robotov, vynálezca
(nar.* r. 1734 v B ratisla ve).
30. marca 1844 — pred 140 rokmi
— n^r. PAUL VERLAINE, francúzsky
básnik (zb . Piesne bez slov, Múdrosť
a i. (um. r. 1896).
— — 1894 — pred 90 rokm i — nar.
SERGEJ VLAD IM IRO VIC IĽJUŠIN, so
vietsky leteck ý konštruktér.
(ž )
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