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Buď vôfa tvoja ako
v nebi, tak i na zemi!
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Z POUČENÍ SV. OTCOV PUSTOVNÍKOV
Sv. Makar Egyptský, pustovník (-i- 390, sviatok 19. januára)
Keď sa raz starec Makar modlil, počul hlas:
— Makar, nepoznáš spravodlivosť dvoch žien, ktoré v sused
nom meste žijú spolu.
Starec vzal do ruky svoju palicu a vydal sa na cestu. Keď pri
šiel na miesto, vošiel do izby. Dve mladé ženy ho velmi radostne
vítali, pretože meno starca bolo známe na celom Východe.
— Pre vás som zobral na seba túto námahu, — začal starec,
— vydal som sa z ďalekej púšte, aby sam uvidel vaše spravodlivé
skutky. Povedzte mi, nič nezatajujte.
Mladé ženy stáli začudované. Potom jedna nesmelo začala ho
voriť:
— Ver nám, otče, že ani v túto noc sme neboli slobodné od
postelí svojich mužov. A'ké teda spravodlivé skutky u nás hľa
dáš.
— Nie, hovorte mi o vašom živote, — nástojil starec.
— Ani tu nemáme o sebe čo vela hovoriť, — povedala druhá
žena. — My dve si vôbec nie sme rodina, iba tým, že sa s nami
oženili dvaja bratia. S nimi my už pätnásť rokov žijeme spoločne
(Pokračovanie na 5. str.)

Dva týždne po Vianociach hovorí
otec synovi: „Synu, zajtra oberieme
stromček“. — „Škoda, — hovorí syn,
— nedbal by som, keby zostal v izbe
celý rok“. — „To je nemoiné, ihličie
opadáva, stromček maši isť von!“ —
„A prečo stromčeky v lese sa slneč
ným teplom ešte viac zelenajú a ihli
čie im neopadáva?“ — „Lebo tie strom
čeky majú korene v zemi, berú výiivu
z pôdy a tento náš bol odrezaný a
začína pomaly schnúť. Bude už súci
len na oheň.“
Aký poučný je ten rozhovor otca
so synom! Pokiaľ duša človeka je spo
jená s Bohom, ktorý oživuje a udržu
je dušu, neškodí mu ani slnko, ani
víchrica. Ale len čo sa človek odtrhne
od Boha, začína vysýchaf a zahynie.
Strom spojený s pôdou je silný a pri
náša ovocie, plody. Podobne aj duša
človeka spojená s Bohom je silná a
prináša svoje ovocie.
Základnou povinnosťou človeka je:
Spas svoju dušu! Staraj sa o svoju
dušu! Človek vela pracuje pre časné
dobrá, ale málo pre nebo. Pozrime na
artistu: jednou rukou hádže do vzdu
chu tri loptičky, druhou krúti na pa
lici tanierom a na čele drží žŕdku
tiež s loptičkou . . . Takéto a podobné
veci predvádzajú artisti pred publi
kom. Koľko rokov námahy im to dá,
aby sa tomu naučili a mohli vystúpiť
pred verejnosťou. A koľko času člo
vek venuje svojej duši? Veľmi málo,
často nič! „Učiteľ, celú noc sme sa
namáhali, a nič sme nechytili“ (Lk
5, 5). Čo bude, keď príde čas zúčto
vania a naša sieť bude prázdna? Ne
ulovili sme nič pre neho. Necvičili
sme svoju dušu v čnostných skutkoch,
neplnili sme Božiu vôľu. Naše posla
nie na zemi je zdokonaľovať- v nás
Boží obraz. Pre získanie Nebeského
kráľovstva sú potrebné preteky. Spo
mína ich aj apoštol Pavol. Dnešný
svet je svetom športu. No svetové i
olympijské víťazstvá majú krátku tr
vanlivosť. Pri behu na 100 m stačilo
11 sekúnd. Teraz už sa vyžaduje me
nej ako 10 sekúnd. Koľko mesiacov a
rokov treba trénovať na zlepšenie re
kordu? Koľko námahy, zriekania sa,
vôle, životosprávy je na to potrebné!
Za jednu sekundu sa pretekár zrieka
všetkého možného, aby získal medai
lu a vavrínový veniec. A aký tréning
podstupujú ľudia pre dosiahnutie več
nej slávy, pre získanie nevädnúceho
venca?
Vôľa Božia je naše posvätenie. Má
me dozrievať duševne, neprestajne
pracovať na toiti, aby sme v sebe vy
pracovali obraz Boží. je Božou vôľou,
aby sme spasili svoje duše. Ak to
(PokraCovanie na 5. str.)

V najkrajšom mesiaci roka
V n ezastavíte!n om k o lo b e h u času d ostali s m e sa k m esiacu, ktorý býva apostrofovan ý a k o n aj
krajší. My h o m ám e osobitn e za n a jkra jší p reto, že v ňom — v roku 1945'— k nám zavítala slo b o 
da. Pom inuli sa hrôzy vojny, u kon čili sa úzkosti a obavy a ľudia si rad ostn e vydýchli, že je po tom
všetkom .
Aj my v eriaci sm e sa p otešili, že sa s k o n č ila krvavá vojn ová k a ta k liz m a , veď cirk ev si nič tú
žobne jšie n ežiada, nič v iacej n ec h ce , po ničom v ia c ej netúži, a k o po pokojn om živote. Túto túžbu jej
dal d o vena sám jej Z aklad ateľ, veď jeh o n a jk r a jšie pozdraven ie b o lo : P okoj váml Na Vrchu blahoslavenstiev, k d e p red n ieso l program ovú re č sv o jh o K ráľovstva, b la h o rečil tvorcov p o k oja .
Spom eň m e si tu a j na ú silie sú časn ej cirkvi po p o k o ji, n a jkra jšie k o d ifik o v a n é v e n c y k lik e p á 
p eža Ján a XXIII. P acem in terris. Č lovek je v lád com prírody a k o a j jej súčasťou. Nad prírodou vládne
tým, že poznáva jej p o ria d o k a zákon itosti. S ta ré skú sen osti v šak učia, že čím viac vládne člo v ek
prírode, tým viac o v lád a v určitom zm ysle p ríro d a jeh o. Preto musí u ved om elejšie a obozretn ejšie
zaobchádzať s p rostried kam i, k to r é dostáv a do sv ojich rúk, a k n ec h ce ohroziť svoju vlastnú existen 
ciu.
N áš atóm ový v ek to potvrdzuje. A tóm ová en erg ia , ktorú č lo v e k ov lád ol, je nesporn e obrovský
p o k ro k a znam ená n esm ierny k r o k vpred c e le j ľu dskej sp o lo čn osti. Na druhej strane však jej zne
užitie proti prirodzen ém u zákonu hrozí n eb ezp ečen stv om tak ý ch rozm erov, že ľudstvo sa musí desiť
pri pom yslen í, žeby sa atóm ov á en erg ia použila proti nemu.
Spom ínaná e n c y k lik a P acem in terris v y ch ád za z tejto m yšlien ky. Pápež Ján XXIII. uvažuje v
úvode o poriadku , k to rý panuje vo vesm íre a je odrazom n ek o n ečn ej B ožej m údrosti, a le aj obra
zom poriadku , k to rý by m al vládnuť vo vzťahoch m edzi ľuďm i a organ izáciam i, a k é si ľudstvo utvo
rilo. Jed in e d održiavan ie týchto zákon ov m ôže z a b ez p ečiť ľu d sk é b la h o , b ez p ečn osť životov a mier.
Svetová situ ácia sa v d ô sled k u nových vym ožen ostí vedy a tech n iky vyvinula tak, že rozpútanie voj
ny by znam en alo sp u stošen ie c e lé h o sveta a v š e tk é h o ľudstva.
Preto sa zo v šetký ch strán ozývajú varovné slová. S pom eň m e si na jedn o z nich, k to ré sa k o 
nalo v n ašej stov ežatej P rahe, na Svetové z h rom ažd en ie za m ier a život, proti jadrovej vojne, na k t o 
rom sa vlani v júni zúčastnili aj pred stav itelia cirkví a n áb ožen ský ch spoločn ostí. D ennodenne sm e
svedkam i m ierových a k c ií a podujatí, k to r é varujú p red n ebezpečn ým vojnovým hazárdom .
E n cy klika Pacem in terris, k to rá sláv ila vlan i 20. v ýročie svojho vydania, sa sta la pre nás ve
riacich základným doku m en tom , o ktorom sa s uznaním vyjadrujú a j n ek a to líc i a iní, ktorým leží
na srdci m ier. V n ej h lav a n ašej cirkvi p o u k á za la na fa k t, že vojna nie je nevyhnutná, že prípadné
sporn é problém y sa m ajú riešiť rokovaním . Ze treb a p restať s atóm ovým i skú škam i a vytvoriť p o d 
m ien ky pre trvalý m ier úplným a všeobecn ým odzbrojen ím .
V tom to duchu hovorievajú aj naši kň azi na svojich sch ô d z a ch , leb o aj im leží na srdci dobro
mieru. Komu by k á z a li, k o h o by krstili, kom u by hovorili o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, k eb y a tó 
m ová hrôza zn ivočila svet? S tým ito m y šlien kam i sa zaoberajú aj n aše k resťa n sk é m ierové organ i
zácie, spom edzi k to rý ch spom eň m e aspoň K resťan skú m ierovú k o n feren ciu , Berlínsku kon feren ciu
eu róp sky ch k a to lík o v a sam ozrejm e i u nás p ô s o b ia c e Združenie k a to líc k e h o duchovenstva Pacem
in terris.
K eď p red dvadsiatim i rokm i vyšla e n c y k lik a Ján a XXIII. Pacem in terris, potešili sm e sa, lebo
nás o fic iá ln e h lav a cirkvi pozv ala do zápasu za zachovan ie sv etov éh o m ieru. V eď v e n c y k lik e p á 
p ež zdôraznil, že vojna nie je nevyhnutná, že sp o ry treb a riešiť za rokovacím stolom . K eď vyšla en 
cy k lik a , p ôsobil u nás C eloštátn y m ierový výbor k a to líc k e h o duchovenstva. Ten sa p oď akov al Svä
tému Otcovi Ján ovi XXIII. za vydanie en c y k ljk y a vyhlásil, že n ielen že sa stotožň uje s m y šlien ka
mi en cy k lik y , a le jej idey si d al do vena už pri svojom vzniku na posvätnom V elehrade, pôsobišti
sv. Cyrila a M etoda.
C hápem e a sm e p resv ed čen í, že n a jd ôlež itejšo u p ozem skou hodnotou pre sú časn é ľudstvo je o d 
strán en ie m edzin árodn ého n apätia a n a sto len ie trvalého m ieru. V teleg ram e, k torý vtedy zaslal Ce
loštátny m ierový výbor k a to líc k e h o duchoven stva pápežovi Jánovi XXIII., sa h ov orilo: „Ustavične sm e
v olali po zastaven í jadrových sk ú šok , z á ka z e jad rov ý ch zbraní, po zastavení h orú čkov itéh o zbrojenia,
po uskutočnení v šeob ecn éh o a ú plného od zbrojen ia, a k o aj po odstrán en í rasovej d iskrim in ácie a na
stolen í rovnoprávnosti m edzi ľuďm i. V eľkú ra d o sť nám sp ôsob ilo, k e ď slová en c y k lik y toto naše
sn ažen ie potvrdzujú z n ajvyšších m iest cirkvi sv ä tej.“
O čom inom by sm e hovorili teraz, k e ď je tu m áj, a k o o m ieri. Veď — a k o sm e si to povedali
už v úvode — p re nás je m áj synonym om m ieru. V m áji 1945 dozn eli d eto n á c ie bôm b, utíchla streľ
ba a' na oblohu vyšlo m ierové sln ko. Ako sm e si ’en vtedy sľubovali, že isto-iste sa už ľudstvo umúd
ri a nebude sa viac priú čať boju.
Bohužiaľ, iba k r á tk o trvala táto idyla, a už sa zača lo m ierové nebo ka bo n iť m rakm i. Vojnychtivé sily, k to r é sa ani po hrozn om krvavom k ú p e li z p o sled n ej svetovej vojny nepoučili, začali kuť
nové plány na vojnové dobrodružstvo. A práve v sú časn osti sm e svedkam i zh oršen ej m edzinárodnej
situ ácie, zostren ého n apätia a vážnej hrozby jad ro v ej vojny. Ale je tu a j siln é m ierové hnutie, m i
lióny m ierum ilovných ľudí c e lé h o sveta, k to r é p r e k a z ia vojny chtivé chú ťky vojnových štváčov.
Pre nás v eriacich je m áj a j m esiacom Panny M árie, ktorú ap o stro fu jem e a k o Kráľovnú m ája a
Kráľovnú p o k o ja . P rosm e ju, aby vyprosila ľudstvu, zm ietaném u strachom z m ožnosti jadrovej voj
ny, trvalý p ožehn an ý m ier.
(of)

Práca — matka pokroku
Už tradične patri prvý deň mesiaca mája oslave ľudskej
práce. Pri dni medzinárodnej solidarity pracujúcich v du
chu zalietame aj do minulosti, keď práce nebolo, keď mno
ho rúk muselo nečinne hlivieť, hoci by boli chceli produ
kovať hodnoty a zarábať na živobytie svojej rodiny.
Ale nielen v minulosti, lež aj v dnešných časoch sú na
svete krajiny, kde niet dostatok práce, kde vládne neza
mestnanosť, kde hladujú celé rodiny, lebo nemajú ani zá
kladné životné podmienky.
Sme radi, že v našom spoločenskom zriadení je dostatok
práce pre všetkých. Práca je u nás samozrejmosťou a nikto
nemusi — ako kedysi — chodiť po úradoch a prosíkaf, aby
ho kdesi prijali, zamestnali.
Práca má však aj svoj morálny aspekt, čo jednoducho
povedané záleží na tom, ako pracujeme. Či berieme svoje
povinnosti vážne, či sa staviame k pracovným úlohám zod
povedne, alebo či sme ledajakí, prichádzame do roboty ne
skoro, nekonáme svoju prácu svedomite.
Aj ako kresťania si máme často klásť takéto otázky, veď
naša viera od nás žiada, aby sme pracovali statočne a tak
si zarábali na Boží dar, chlieb náš každodenný. Naším prí
spevkom k oslave Sviatku práce bude spoločné silné pred
savzatie, že odteraz chceme pracovať ešte svedomitejšie,
plniť si svoje úlohy ešte zodpovednejšie, aby sme tak pri
speli k zvyšovaniu životnej úrovne. Veď stále platí devíza,
že ako budeme pracovať, tak budeme aj žiť!
(omj

Zazvoniť srdcom ľudského svedomia
12. novembra 1980 mal som možnosť byť v Hirošime. Tí,
ktorí tam tiež boli, vedia, že je tam v terajšom Parku mie
ra, ktorý bol vtedy epicentrom výbuchu prvej atómovej
bomby — zvon — a ten zvon volajú zvonom mieru.
K tomuto zvonu sa obyčajne prichádza z múzea, v ktorom
sú dokumentárne zachytené tie strašné apokalyptické chví
le, ktoré nastali v okamihu výbuchu atómovej bomby. Kto
prejde múzeom a vidí fotografické a filmové zábery japon
ských amatérov, ktori niekoľko minút po výbuchu zvečnili
to neuveriteľné peklo, nepredstaviteľnú bolesť a nepochopi
teľné šialenstvo — ten vychádza z tohto múzea úplne otra
sený s pocitom, ktorý sa nedá ani definovať, a s jedným
jediným tisíckrát opakovaným želaním: „Už nikdy! Už nikdy
viac! Už sa to nesmie viac ráz opakovať!“ Toto presvedče
nie je také sugestívne, že by v tej chvíli človek dokázal
vykonať akýkoľvek hrdinský čin, len aby sa čosi podobné,
ako videl, nikdy viac neopakovalo. S takýmito pocitmi pri
chádza človek k tomu spomínanému zvonu mieru. Tam
sprievodca povie, že každý, kto chce niečo pre mier uro
biť, nech rozhúpe srdce zvona a nech na ňom zazvoní —
aby hlas zvona zaznel ďaleko a niesol jeho túžbu pracovať
za mier a bojovať proti tomu, čo tu vtedy 6. augusta 1945
o 8.15 h bolo, keď vybuchla prvá atómová bomba.
Videl som — a toto je to moje osobné — starenku asi
70-ročnú, ako s týmito pocitmi prišla k tomuto zvonu mieru
a chcela tak silno udrieť srcom zvona, aby ju počul každý,
aby ten zvon čím silnejšie zaznel, aby čím silnejšie prejavi
la svoju vôľu za mier a svoj odpor proti vojne. — Chytila
srdce zvona, zastala, vypadla jej slza z očí — a chcela čo
najsilnejšie udrieť — ale pri tom rozcítení sa pošmykla a
spadla. Srdce sa rozhýbalo, ale zvon nezaznel. Starenke
chceli všetci pomôcť. Dvaja mladí ľudia ju zodvihli, ona
sa im dobrácky poďakovala a spoločne všetci traja chytili
srdce zvona a silno ním zazvonili.
Starenka dojatá sa im vľúdne poďakovala. Jej mysľou iste
prúdili tie najšľachetnejšie myšlienky, myšlienky úprimnej
túžby po mieri, ale aj myšlienky vďačnosti za poskytnutú
pomoc pri tomto obradnom akte hirošimského zvonenia a
zvone mieru
Dovolil som si túto osobnú spomienku preto, lebo mi
veľmi pripomína a symbolizuje dnešný stav vo svete.
Naša stará zemeguľa túži po mieri, veď jej rany už dosť
krvácali, jej deti sa už dosť naplakali, jej telo bolo už dosť
strýznené. Ona túži po mieri, už nikdy viac nechce Hirošimu, desí sá nad tým, že hirošimská bomba bola len malič
kosťou. Ona už prežila vojny, aj prvú, aj druhú svetovú, aj
tridsaťročnú vojnu. Ale po týchto vojnách roľník vyšiel zno
va na pole a pole bolo znova zelené, zasiate semienko
vyklíčilo a vydalo novú úrodu. Tam išlo len o mier. Ale

táto zem vie, že dnes nejde len o mier, ale o život. Dnes
po vojne pole by už nezaradilo, zem by semienko už nepri
jala, roľník by zaplakal nad svojou roľou a tí, ktorí by
ostali živí, by závideli mŕtvym.
Zdá sa, že naša stará zemeguľa je dnes slabá, slabá ako
tá starenka, hoci veľmi túži po mieri a je veľmi proti voj
ne. Mnoho ráz chcela silno udrieť na ten nie symbolický,
ale skutočný zvon mieru. Ale pošmykla sa, spadla, nepoda
rilo sa jej to, hoci veľmi túžila.
Naša zemeguľa potrebuje pomoc, treba jej pomôcť, tak
ako tí mladí ľudia pomáhali tej starenke. Treba jej pomôcť,
aby práve dnes, aby práve teraz tak zazvonila, žeby to po
čul každý. A kto jej má pomôcť? Každý, kto má s ňou súcit.
Každý, kto má len troška svedomia v sebe. Každý, kto vie
sa tešiť spevu vtáčika. Každý, kto miluje svoju matku, otca,
svoje dieťa, svojho brata, sestru, svojich blížnych.
A povedzte, nebolo by to hanbou, keby jej iní pomáhali
a práve my by sme sa iba pasívne dívali? My, veriaci, ktorí
si hovoríme bratia a sestry? My, ktorých spája puto Ježišo
vej veľkňazskej modlitby: „Otče, zjavil som im tvoje meno
a ešte zjavím, aby bola v nich láska, ktorou si ma miloval
a ja aby som bol v nich“ (Jn 17, 26).
To, že sa nechceme len pasívne v tomto zápase pozerať
— to je aj dôvodom tohto nášho dnešného stretnutia. Vše
ličo nás rozdelilo, všeličo sme si v minulosti jeden druhé
mu vyčítali. Niekedy právom, niekedy neprávom. Toto všet
ko dnes akoby prestávalo. Tak ako aj v cirkevnom práve,
keď je periculum mortis, prestávajú platiť rôzne právne
normy a zásady, tam sa pozerá len na to: zachrániť člove
ka, zachrániť jeho dušu. Tam padajú bariéry cenzúr a ex
komunikácií, veď tam ide o viac ako o predpis a právo,
tam ide o dušu, o život. A či nie je dnes naša Zem in periculo mortis? Každú sekundu sa bohužiaľ dostávame do takej
neistoty, že stačí jeden jediný chybný krok a už ani agónia
nebude, na to nebude čas, bude iba smrť.
Preto celkom správne padajú bariéry rozdelenia medzi
katolíkmi, evanjelikmi, pravoslávnymi, židmi, veriacimi a
neveriacimi. To všetko v tomto periculu mortis treba dať
stranou, treba sa spojiť, treba zdvihnúť tie zmarené poku
sy, či už v Ženeve, alebo na pôde OSN, ktoré celkom kon
krétne hovorili o odzbrojení a mieri, ale, žiaľ, stroskotali.
Treba vyvinúť spoločnú silu a spoločne povstať, chytiť sa
srdca ľudského svedomia a tak ním zazvoniť, žeby sa aj
v našich očiach, ako v očiach tej starenky, objavili slzy
šťastia, že sme vykonali všetko, čo sme vládali a mohli,
lebo ako veriaci si to musíme pripomenúť, že nás z tohto
bude súdiť aj Boh, keď sa budeme zodpovedať z piateho
jeho prikázania.
Naším spoločným cieľom je teda život. Má azda niekto z
nás iný cieľ? Nemá! Veď ani nemôže mať. Sme tu teológo
via — aj keď rozlíšení vieroučnými rozdielnosťami, ale
všetci veľmi dobre vieme, že aj večný život je podmienený
časovým životom. Ak veríme v tento večný život, v ten cieľ
nášho duchovného snaženia, tak musíme hlboko vniknúť do
tohto nášho časného života. Prečo? Nuž preto, aby sme po
znali jeho zákonitosti, jeho ciele, jeho požiadavky. Toto je
príkaz Boží.
Len v chorej hlave a v paranoickom mozgu si môže nie
kto myslieť, že zákonitosti, ciele a požiadavky tohto života
rozozná a naplní v atmosfére strachu, v hystérii jadrového
šialenstva, a v predstavách hegemonistickej svetovlády. Ak
by si to myslel iba jeden človek, tak tí druhí by sa mu
vysmiali. Ale ak si toto myslí veľa ľudí, ak je to dokonca
schválený program vlády veľkej mocnosti, ak to ide tak
ďaleko, že americká cestovná kancelária v New Yorku
ponúka turistickú cestu do Európy reklamou „Cestujte do
Európy, kým ešte existuje“ — potom už nestačí výsmešná
poznámka iba niekoho, iba málo ľudí. Ak takto zmýšľajú, tu
treba urobiť oveľa viac. Tu treba urobiť čosi také, čo si
všimnú, čo ich zobudí, čo ich upozorní na nezmyselnosť
ich konania. A to už nemôže urobiť jeden, alebo dvaja —
nato sú potrební všetci.
Nám sa zdá, že sme slabí, že naše slová sú len šumom.
Máme si však uvedomiť, že aj keď sú šumom, sú šumom
miliónov a tento šum miliónov je hlasom, ktorý otvorí hla
vu, oči a privedie na nové myšlienky.
Sme šťastní, že žijeme vo vlasti, ktorá je krásna. Vo vlas
ti, ktorá patrí do spoločenstva krajín, ktoré mnoho ráz na
vrhovali štátom NATO, aby nastúpili cestu politickej zodpo
vednosti a pristúpili na požiadavky miliónov normálne roz
mýšľajúcich ľudí — okamžite zmraziť všetky jadrové zbra
ne. Veď nijaká iná cesta neponúka ľudstvu šancu na pre
žitie.

Sú veľmi pravdivé slová básnika zaslúžilého nmelca Pav
la Koyša z jeho najnovšej zbierky s priliehavým názvom
„Deti na odstrel“:
„Žiaľ, nie je žart, že smrf sa díva na nás / chladnými
očami družíc, radarov. / je práve o päť minút dvanásť. /
Dosť alebo málo ľudí to už zbadalo?“
Veľmi ma mrzí a desí ten scenár jadrovej apokalypsy.
Bohužiaľ, nevymysleli ho kdesi v psychiatrickej liečebni,
ale v Pentagóne. Presne tam, kde vymysleli aj scenár hirošimskej tragédie, pri ktorej v jednej minúte zahynulo
118 661 ľudí. Dnes tento scenár ráta s miliónmi — a v tom
sme aj my, naši rodičia, vaše deti, my všetci. Preto všetci
spoločne udierajme na zvon miern, modlime sa, pracujme
a všade volajme: „Stačí nám naše slnko, odložte tie druhé
slnká, ktoré síce zasvietia, ale oslepia, ktoré zohrejú, ale
spália, ktoré neprinesú žiaru nádeje, ale istotu smrti.“
Nedovoľme, aby sa omyl Hirošimy zopakoval!
Bože, tvoji sme — daj nám jednotu a pokoj.
Dr. JOZEF KRAJČI

Bažil Veľký
(Pokračovanie)
Cisár julián usporiadal hostinu, jeho zbrojnoši Juventín
a Maxim, kresťania, sedeli opodiaľ a rozprávali sa. Hovo
rili o cisárovej nestatočnosti.
— Dal si nás. Pane, do rúk nespravodlivého cisára, —
povzdychol jeden z vojakov.
— Odporný apostata a horšieho niet na zemi, — doložil
-druhý.
Ktosi z prítomných počul ich rozhovor a ráno ho donie
sol cisárovi. Na cisárovu otázku zbrojnoši sa priznali, opa
kovali vypovedané slová a ešte vyčítali cisárovi odpadlíctva,
julián ich najprv dal zbičovať a potom hodil do väzenia.
O polnoci poslal kata a ten ich obidvoch vo väznici sťal.
Cirkev ihneď začala oslavovať pamiatku svätých mučení
kov Juventína a Maxima, vojakov, 5. septembra. Neskôr
týchto dvoch mučeníkov oslávil vo svojej kázni sv. Ján Zla
toústy.
Už niekoľko dní sedel Julián v Antiochii nečinne. Čakal
na príchod armády z Egypta. Aby sa obveselil, prikázal
priviesť pred seba antiochijských kňazov Eugena a Maka,
ra. Začal s nimi rozprávať o bohoch, o filozofii, avšak
kňazi, ktorí boli v celom okolí známi ako vzdelaní ľudia,
postavili ho do situácie, v ktorej nevedel odpovedať. Zahan
bil sa a vyšiel na námestie. Potom odrazu prikázal zobliecť
kňazov a na námestí ich biť palicami. Veľa obyvateľov
mesta a tiež vojaci sa na to všetko prizerali, takže si ani
nepovšimli, že do mesta vošla egyptská armáda. Artem, ve
liteľ egyptskej armády, keď sa zastavil na námestí a uvidel
mučenie nevinných, pristúpil k cisárovi:
— Cisár, prečo tak neľudsky mučíš nevlhných a Bohu
zasvätených mužov? Prečo ich nútiš, aby zapreli Krista?
Aby si vedel, aj ty, hoci si cisár, si len človek. Vyvolil si
ťa zlý duch, aby tvojím prostredníctvom zničil vieru. Neklam sa, cisár, Kristova viera je nepremožiteľná!
Julián horel od hnevu. Pred ním stál veliteľ jeho mocnej
armády, vážený, starý vojvodca, ktorý slúžil ešte Konštan
tínovi Veľkému.
— Strhajte z neho šaty veliteľa a nech ihneď tu prijme
trest za svoju bezočivosť! — kričal cisár.
Artema začali mučiť. Zem sa napájala jeho krvou, ale
z prítomných nikto nepočul, aby starý vojvodca vydal hlas,
zastonal, alebo na tvári prejavil bôľ. Julián sa na všetko
prizeral, pokrútil hlavou, prikázal prestať v mučení a ho
diť Artema do väzenia. A nasledujúceho rána bez výsluchu
odsúdil kňazov Eugena a Makara do vyhnanstva na akýsi
arabský ostrov. (Mučeníci tam zomreli. Ich pamiatka v
Cirkvi je 19. februára).
Julián nahováral Artema, aby zaprel Krista, vtedy mu
odpustí urážku.
— Nikdy Krista nezapriem! Bol som pri tom, keď cisár
Konštantín Veľký odvrátil sa od falošných pohanských bo
hov k opravdivému Bohu, Ježišovi Kristovi. Keď sme tiahli
do boja proti Maxenciovi, na poludnie sa zjavil na nebi
kríž a nápis, ktoré zvestovali, že v tom znamení zvíťazí
Konštantín. Toto ti dosvedčia aj iní, pretože ešte aj teraz
sú v armáde vojaci, ktorí to videli na vlastné oči.

Cisár Julián nevydržal. Prikázal strhávať ostrými hrebeň
mi z Artema telo a potom ho vhodil do temnice.
Pred pochodom na Perziu Julián prinášal obete bohom.
Sám pozabíjal veľa zvierat. Stál medzi kopami porezaného
mäsa ako šialený. Podľa neho nikdy nebolo dosť zabitých
ako. obeť zvierat. Za celé tri roky jeho vlády pohanské ol
táre sa priamo kúpali v krvi. Na podlahách pohanských
chrámov zabíjali stovky volov . . .
— Beda nám, cisár, keď sa vrátiš ako víťaz, — šepkali
si sami pohania. Vedeli, že Julián vyničí chlievy a pastvis
ká . . .
Julián stál v blate z k rv i. . .
— Nech vojdú všetci haruspikovia! — prikázal zvýše
ným gestom.
Prišli haruspikovia, rozrezávali vnútornosti zvierat, pre
zerali ich a veštili z nich Juliánovi:
— Tvoj pochod bude slávny a vždy sa o ňom bude ho
voriť ako víťaznom. Nezomrieš, cisár! Navždy ostaneš živý
z vôle bohov!
Julián bol šťastný.
Prikázal vyniesť na námestie sudy vína. Antiochia jedla
obetné mäso a zapíjala vínom. Kresťania nevychádzali zo
svojich domov. A tí, na námestí, čo zjedli, z prejedenia sa
vyvracali a potom znovu zasadli, jedli a pili.
Na námestí Antibchie revala opitá zberba . . .
Ráno cisár šiel do parku Dafné v Antiochii. Šiel do chrá
mu Apolóna prosiť radu a proroctvo od modly. Dopočul
sa, že modla Apolóna hovorila ako živá. Keď išiel námestím
ani nechtiac sa musel ponáhľať, pretože nemohol zniesť
zápach. Na porezané kúsky surového mäsa, ktoré prikrý
vali námestie Antiochie, prihriato slnko a výpary vydávali
neznesiteľný zápach.
Na otázky cisára modla Apolóna neodpovedala.
Julián bol nepokojný.
Pristúpili k nemu žreci a povedali, že Apolón neodpo
vedá na otázky od chvíle, keď v parku Dafné boli pocho
vané relikvie mučeníka Babyla.
Tieto relikvie sa Julián neopovážil porušiť, pretože ich
do Dafné priniesol jeho brat Gallius. Ale prikázal kresťa
nom, aby ich preniesli na iné miesto.
Vrátil sa do paláca. V ten čas kati vykonávali príkaz. Na
prsia Artemovi položili veľký kameň, aby ho zadusil. Ka
meň polámal v mučeníkovi kosti, ale mučeník ešte žiL Ka
ti mu odťali hlavu. (Cirkev oslavuje pamiatku mučeníka
Artema 20. októbra).
V plnej paráde Julián vyrazil na Perziu . . .
— V Aténach víťazil nado mnou Bažil a v Cézarei zví
ťazím ja nad Bazilom, — hovoril na jednej zastávke Julián.
Pri tom sa smial. Jeho smiech bol jedovatý a zlomyseľný.
Julián nechcel vidieť Bažila medzi živými. Vždy sa striasol,
keď si na neho spomenul.
Juliánova armáda prechádzala hornatou neobývanou kra
jinou. Vždy ju viedli domorodci, ktorí poznali okolie.
— Hej, sprievodca, — zvolal Julián na jedného z domo
rodcov, — tam na briežku vpravo vidím dym. Kto tam žije?
Sprievodca sa pozrel tým smerom.
— Domet, pustovník. Hovoria, že je spravodlivý kresťan.
Bol v akomsi kláštore diakonom a keď sa dozvedel, že ho
chcú vysvätiť za kňaza, utiekol z kláštora a už veľa rokov
žije na tejto hore. Je to dobrý človek, — dodal sprievodca,
— veľmi veľa ľudí z tohto okolia vyliečil a viacerých pri
viedol kn kresťanstvu . . .
Julián ďalej nepočúval. Skríkol na svojich pobočníkov:
— Zabite ho kameňmi! . . .
Keď Juliánovi vojaci vyšli na horu k jaskyni pustovníka
Dometa, našli ho so svojimi dvoma žiakmi, práve sa mod
lil. Všetci, zabíjaní kameňmi sa nepohli z miesta, stáli a
modlili sa, dokiaľ nevydýchli poslednýkrát. . .
(Pamiatku svätého Dometa a jeho dvoch žiakov Cirkev
oslavuje 7. augusta.)
Armáda cisára Juliána postupovala dopredu . ..
A Bažil v tom čase napísal svoj 22. list, v ktorom uka
zoval cestu ku kresťanskej dokonalosti.
— Treba, aby kresťan viedol život dôstojný evanjelia.
(Pokračovanie na 14. str.)
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v jednom dome, a my dve sme si nepovedali ani jedno zlé slovo
jedna druhej, ani sme sa nevadili nikdy, ale žijeme v mieri.
Starec sa zamyslel a potom pomaly riekol:
— Naozaj, nie panny, nie vydaté, nie mníchov, ani nie svet
ských, ale dobrotu Boh hľadá, ktorú prijíma ako sám skutok a
podľa dobrej vôle každého dáva Svätého Ducha, ktorý účinkuje
a spravuje život každého, ktorý sa chce zachrániť.
— Ako údy jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom
a spoločne si pomáhajú a každý vykonáva svoju vlastnú úlohu:
oko sa pozerá za celé telo, ruka pracuje za všetky údy, noha cho
dí nosiac všetky údy a úd s údom trpí: tak buďte i bratia vo spo
lok.
— Nie je možné, aby človek svojou mocou vykorenil hriech z
koreňa; odporovať a odpor znášať, zraniť a byť ranenému, to
patrí tebe, ale vykoreniť — Bohu. Lebo keby si ty to mohol
urobiť, načo by bol potrebný príchod Pána, lebo ako nemôže oko
vidieť bez svetla, ani nemožno hovoriť bez jazyka, počúvať bez
uší, chodiť bez nôh a pracovať bez rúk: tak taktiež nemôžeš byť
bez Ježiša spasený, nemôžeš vojsť do Nebeského kráľovstva.
— Ak chceš poznať preveľkú dobrotu a Božie milosrdenstvo, na
učíš sa tomu zo Svätého písma. Pozri na Izraelitov. Hoci proti
Bohu dlho hrešili a urážali ho, on to milosrdne znášal. A keď
sa k nemu obracali, rád ich prijímal, a keď sa znovu od neho
odvracali, on ich neopúšťal, ale cestou prorokov ich volal, aby
sa k nemu navrátili. Podobne je milosrdný, dobrotivý a milostivý
Boh ku každému z nás, keď vidí, že padáme, a milostivo čaká, či
skoro prestaneme hrešiť, a keď sa od hriechu odvrátime, prijme
nás s veľkou láskou a radosťou. Veď on tak hovorí: „Hovorím
vám, takto sa radujú anjeli Boží nad jedným hriešnikom, čo robí
pokánie“ (Lk 15, 10).
— Keď sa nám vidí veoou, neľahkou alebo nemožnou obrátiť
sa k Bohu pre množstvo našich hriechov, pripomeňme si a uváž
me, ako ¡Pán, keď ešte chodil na zemi, svojou dobrotivosťou vra
cal slepým zrak, liečil všelijaké choroby, hluchým dával sluch,
kriesil mŕtvych, ktorí už takmer hnili a pod. Preto tým viac na
vráti dušu, ktorá sa k nemu obracia, hľadá jeho milosrdenstvo
a prosí ho o pomoc. Pretože ten, ktorý stvoril telo, stvoril a j du
šu; a ako vtedy, keď prebýval tu na zemi, tým všetkým, ktorí k
nemu prichádzali a u neho hľadali pomoc a uzdravenie, svoju
dobrotu štedro prejavoval, — to isté urobí i vo veciach duchov
ných. Pretože, keď telám, ktoré hynú a umierajú, prejavoval také
milosrdenstvo, tým viac prejaví milosrdenstvo duši nesmrteľnej,
nehynúcej, ktorá sa k nemu priblíži, bude jeho pomoc hľadať
a o jeho milosrdenstvo prosiť.
— Aby sme videli, že veľa ľudí hynie svojou vlastnou vôľou,
predstavme si, že v dome vznikol požiar; ktq chce svoj život za
chrániť len čo uvidí požiar, zanecháva všetko a uteká, aby si
zachránil život. Avšak iný chce si zachrániť svoje veci, zbiera
ich, aby ich vyniesol, avšak požiar sa rozšíril, zachvátil ho a
spálil ho, on zahynul z vlastnej Vôle, z lásky k niektorým svojim
dočasným veciam. Tak aj tí, ktorí nedbajú na Božie prikázania,
a sú zviazaní pozemskými putami, keď príde oheň večný, — za
dusia sa svojimi neprávosťami.
— Väčšina chce dosiahnuť Nebeské kráľovstvo bez boja, zá
pasu a potu, avšak toto je nemožné.
— Modli sa ticho a bez kriku; takto žiada Boh; modli sa po
zorne, odháňajúc cudzie myšlienky; takto vzdelávaš svojou mod
litbou aj iných a sám dosiahneš Nebeské kráľovstvo.
— Všetko viditeľné stvoril Boh. A dal to ľuďom na pohodlie
a potešenie, dal im i zákon spravodlivosti. Po príchode Kristovom
Boh žiada inú spravodlivosť, a to: čistotu srdca, dobré svedomie,
myšlienky čisté a dobré a vôbec správanie sa, ktoré sluší svätým:
„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farize
jov a zákonníkov, nevojdete do Nebeského kráľovstva“.
— Ako zrno pšeničné, alebo iné nie hneď púšťa korene, len čo
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premárnime, škoda nám iif. Telu do
kážeme hovieť, kŕmime ho až príliš,
parádne obliekame. Nní ale prečo ne
venujeme aspoň 1/10 času a námahy
aj svojej duši? Máme len jednu dušu,
ak tú stratíme, stratili sme všetkol
Od Boha sme vyšli, k Bohu sa má
me vrátiť! Toto nech bude naším hes
lom. Pracujme na spáse svojej duše!
Vtedy budeme plniť Božiu vôľu. G. K.

Myšlienky na Nedeľu
o slepom
Za čias pozemského života Ježiša
Xrista bola rozšírená mienka, že kaž
dé nešťastie a cheroba boli Božím
trestom za hriechy. Preto i apoštoli,
keď zazreli slepého od narodenia, pý
tali sa: „Učitelu, kto zhrešil, tento
a či jeho rodičia, že sa narodil slepý“
(Jn S, 2 )? A odpoveď, ktorú dal Spa
siteľ apoštolom, nesie sa cez stáro
čia až k nám a poučuje nás: „Ani ten
to nezhrešil, ani jeho rodičia, ale ma
jú sa na ňom zjaviť Božie skutky
[Jn 9, 3).
Prečo trpíme? Takáto otázka často
trápi i nás. Kladieme si ju vlastne
celý život, pretože celý náš život je
popretkávaný mnohými a rôznymi
utrpeniami a bolesťami. A preto i my,
podobne ako apoštoli, hľadáme odpo
veď: Je to následok našich hriechov,
či skúškou našej viery? Ale nech roz
mýšľame akokoľvek, bolesti a trápe
nia nášho života sú pre nás tajom
stvom, ktoré pochopíme až vo več
nosti.
Čo však ako veriaci kresťania mô
žeme a máme urobiť, aby sme v tých
to situáciách hľadali základné zdô
vodnenie, z ktorého pramení sila pre
všetky životné skúšky: že bolesťami a
trápeniami máme možnosť získať si
zásluhy pred Bohom. Ako sa zachová
me v takej situácii?
Pekné poučenie ako máme prijať
každé utrpenie v živote, nachádzame
u Svätého Otca Jána Pavla II. Po
atentáte dňa 13. mája 1981 sa dlho
liečil v rímskej nemocnici Gemelli.
Pri odchode z nemocnice svojim spo.
lutrpiteľom povedal: „Vy ste moji naj
milší bratia a sestry trpitelia. Lebo
vy podľa slov sv. Pavla na svojich
telách doplňujete to, čo chýba ta
jomnému telu Kristovmu na utrpení.
On trpel ako naša hlava a my jeho
údy sa svojím utrpením pripájame k
nemu. Stávame sa mu podobnými a
pomáhame mu vykupovať seba i
sv e t. . . “
Takto sa stavali k bolestiam a trá
peniam nášho života svätí a vyvolení
Boží. . . Tak napr. sv. Ignác z Loyoly
sšte i na smrteľnej posteli sa modlil
za svoju rehoľu, aby nemala pokoja,
aby stále bola nepriateľmi znepokojovan á. . . Tak súdil svätý muž, že
trápenia a bolesti sú potrebné k čnost
nému životu. Že v obetách a boles
tiach, ak ich znášame s láskou a v
trpezlivosti, stávame sa vzácnymi, cen
nými v Božích očiach.
Utrpenia, bolesti a trápenia rôzne
ho druhu sa nedajú zo života odstrá
niť. To si musíme uvedomiť so všet
kou zodpovednosťou — zvlášť ako
kresťania. Ide tu však o to, aby sme
pochopili Božie cesty, ktoré má Boh
s nami a so svetom. Aby sme pocho
pili „Božie skutky“, ktoré Boh chce

zjaviť svetu skrz naše bolesti a trá
penia.
Sv. Ružena z Limy, panna, svätica
zo 16. storočia, rodom zo Španielska
(+1617) vo svojom živote veľmi mno
ho trpela a stále bola chorá. Ale nik.
dy nenariekala. Naopak, prosila Bo
ha takto: „Pane, rozmnož moje boles
ti, ale rozmnož súčasne aj moju lás
ku“.
Priznajme si, že my ľudia naozaj
neradi trpíme. A neradi vidíme, keď
trpí niekto okolo nás. Iste, bolesť je
čosi nepríjemného, ťažkého. Ale pri
tom si však uvedomujeme,- že bolesť
sa nedá odstrániť zo života. Že na ze
mi niet nikoho bez trápenia. Usiluj
me sa však každú bolesť a utrpenie
znášať s láskou a trpezlivosťou, so
všetkou odovzdanosťou do Božej vô
le, ktorá síce dopúšťa, ale nikdy ne
opúšťa. Veď ochotným znášaním bo
lesti stávame sa v Božích očiach na
ozaj kvzácnymi a cennými. A podľa
sv. apoštola Pavla svojím utrpením
pripájame sa k utrpeniu nášho Spasiteľa a pomáhame mu vykupovať se
ba i svet.
FRANTIŠEK DANCAK

Podobenstvo
o desiatich pannách
Božský Spasitel často napomínal,
aby sme boli pripravení na svoju
smrť, po ktorej nás čaká súd, ktorý
rozhodne o našej večnosti — nebo
alebo peklo. Podía toho, ako bude
vyzerať naša duša vo chvíli smrti.
Pre pochopenie tejto myšlienky po
vedal toto podobenstvo o desiatich
pannách:
„Vtedy bude Nebeské kráľovstvo
podobné desiatim pannám, ktoré si
vzali lampy a vyšli v ústrety žení
chovi“ (Mt 25, 1). Päť bolo rozum
ných a lampy mali v poriadku. Dru
hých päť podobenstvo označuje za
nerozumné, pretože boli ľahkomyseľ
né. V lampách nemali dostatok ole
ja. A keď uprostred noci prišiel že
ních, tie múdre panny zapálili lampy
a vyšli mu v ústrety. A nemúdre, kým
si odišli nakúpiť oleja, svadobná hos
tina sa začala a dvere boli zamknu
té. Márne volali na ženícha: „Pane,
Pane, otvor nám!’ Ale on im odpove
dal: ,Veru, hovorím vám, nepoznám
vás“ (Mt 25, 12).
Neskorý a preto aj nečakaný prí
chod ženícha nás upozorňuje na ne
skorý, avšak náhly príchod Božieho
Syna, ktorý príde vo všetkej svojej
sláve (Mt 25, 31). Upozorňuje nás
tiež, aby nás v hodine smrti a v deň
jeho príchodu nenašiel nepriprave
ných. Spasitel to pekne vyjadril slo
vami: „Preto bedlite, lebo neviete ani
dňa, ani hodiny“ (Mt 25, 13).
V
podobenstve sa spomína, že „keď
ženích meškal, všetkým sa začalo
driemať a zaspali“ (Mt 25, 5 ). Je v
tom vyjadrená myšlienka, že všetci
sme podrobení ľudským slabostiam.
To však nie je ešte najhoršie. Podo
benstvo nás učí, aby sme mysleli do
predu, ako tých päť rozumných pa
nien, ktoré si urobili zásobu oleja.
Myslieť dopredu, pretože sa to vy
platí. Všetky tie nemúdrosti a slabos
ti nášho života sa dajú napraviť. Ale
nemúdrosť je žiť s prázdnou dušou,
bez Božieho života v sebe. Všetko,
čomu tu žil a čomu sa tu tešil, stratí

bolo zasiate do pôdy, ale prechádzajú cez neho dažde, búrky
a vetry a až potom dozrieva v klasy, a ako ten, čo zasadil ovocný
strom, nie odrazu zbiera ovocie, — podobne i človek vo veciach
duchovných len postupne dozrieva v dokonalého kresťana.
— Kto chce založiť záhradu na mieste pustom a nerovnom a
močaristom, najprv musí pôdu vyrovnať, odvodniť a až potom
sadí sadenice, aby takto záhrada po dlhom čase priniesla ovo
cie. Takto i duša človeka po páde do hriechu spustla a zarástla
tŕním. Preto treba vela práce a klopoty, aby prišiel oheň do srd
ca človeka, aby to tŕnie vypálil.
— Keby bol ten slepec na ceste nekričal a tá žena k Ježišovi
nepristúpila, neboli by boli uzdravení; tak i ten, kto z vlastnej
vôle a z pevného predsavzatia nepríde k Pánovi a nebude Ho
prosiť plnou vierou, nedosiahne uzdravenie.
— Keď duša vychádza z tela človeka a bola obťažená hriechmi,
prichádzajú celé zástupy zlých duchov, uchvacujú ju a vlečú ju
za sebou. A niet sa tomu čo čudovať; ak človek v živote, keď
ešte bol na tomto svete, bol im poddaný, a ich poslúchal, tým
viac, keď odchádza z tohto sveta, bude v ich moci. Podobne je
tomu i s dušami dobrých. Len čo opustia telo, obklučujú a prijí
majú dušu anjeli a vedú ju pred Pána. Takto sa odohráva veľké
tajomstvo.
— Znamením kresťanskej dokonalosti nie sú charizmy — da
ry, ale dokonalá láska.
— Kde človek za života smeroval, tam sa i po smrti dostane.
— Je isté, že Boh môže všetko urobiť v okamihu, len aby si
ty mal lásku k nemu; lebo Bolh vyžaduje 'pričinenie človeka.
— Beda ceste, po ktorej nikto nechodí, pretože sa stane prí
bytkom divej zveri. Beda domu, ak v ňom nežije hospodár! Beda
roli, ak nemá roľníka, ktorý by ju obhospodaroval! Beda lodi,
ak nemá kormidelníka, pretože hádzaná vlnami a morskou búr
kou sa potopí. Beda duši, ak v nej nechodí Pán a svojím hlasom
z nej nevyháňa duchovné šelmy neprávosti! Beda duši, ak nemá
pri sebe pravého kormidelníka, Krista, pretože, keď sa ocitne na
mori temnosti a hádzaná vlnami vášní, konečne zahynie.
— Oráč hádže semeno na všetky strany a ten, ktorý vysádza
vinicu, bol by rád, aby celá prinášala ovocie. Keď neskôr pri
chádza a nenachádza úrodu, je smutný. Podobne i Pán chce, aby
Jeho slovo bolo zasiate do ľuldských sŕdc. A ako sa rmúti roľník
nad prázdnym poľom, tak i Pán sa rmúti nad srdcom pustým a
neúrodným.
— Beda duši, ktorá zo svojho ťažkého pádu nevstáva.
Sv. Izidor Peluzský ( t 4 . stor. Jeho sviatok 14. februára)
Schúlený vo svojej cele pustovník Izidor čítal list, ktorý mu
poslal akýsi heretik Terasius. Heretik sa divil, ako môže Izidor,
kňaz svätého života, tak silne napádať ariánov.
Pustovník Izidor natiahol ruku za papierom.
— Ostro a ťažko nás odsudzuješ, Terasius. A ja sa ťa pýtam:
Keby ťa vladár postavil na múry pevnosti, a zveril ti stráženie
a obranu pevnosti, a ty by si videl, že podkopávajú a prerážajú
múr, aby nepriatelia mohli vtrhnúť do pevnosti, — či by si sa ne
postavil na obranu a všetkými prostriedkami i zbraňami by si
sa nesnažil zabrániť, aby neprelomili múr a neurobili vchod ne
priateľom? Urobil by si to, aby si aj pevnosť, aj seba zachránil od
nepriateľa, a aby si prejavil vernosť a poslušnosť vladárovi. A či
my, ktorí sme postavení Bohom v jeho svätej Cirkvi za učiteľov,
nemáme sa pevne postaviť proti ariánom, ktorí nielenže začali
napádať na mierumilovné, čestné Kristovo stádo, ale mnohých aj
zahubili?
— Počujem o tebe, Patrim, — písal pustovník istému kňazovi,
že máš dar rozumu a priveľmi dbáš o to, aby si prekrásne kázal,
podľa všetkých pravidiel rétoriky. Ale úspešne prechádza živo
tom ten, kto robí dobré skutky a káže viac svojím životom ako
slovami. Preto, ak chceš získať večnú odmenu, málo dbaj na krá-

su kazateľských prednesov a celým srdcom sa radšej usiluj ro
biť dobré skutky a tak kázať predovšetkým svojím životom.
Pustovník Izidor písal list biskupovi Apolóniovi:
— Ľudia majú slobodnú vôlu a nehodí sa, ani netreba tých, ktorí
nechcú čestne a spravodlivo žiť, ku takému životu nútiť. Preto
sa ty usiluj dobrou radou a tiež svojím dobrým životom osvietiť
tých, 00 žijú v temnote.
— Nepatrí sa čestnému človeku byť hrdým na svoje dobré skut
ky, ale k pokore sa privádzať. Ten, kto robí dobré skutky, má
svetlý veniec. A ten, kto mnohé dobré skutky vykonal, ale sa
domnieva, že je málo toho, čo dobrého urobil, ten človek týmto
pokorným zmýšľaním o sebe, svetlejší, jagavejší veniec dostane.
U koho je pokorné zmýšľanie, jeho dobré skutky bývajú svetlej
šie, no ak niet pokorného zmýšľania, vtedy aj svetlé dobré skut
ky temnejú a veľké sa zmenšujú. Preto, ak chce niekto svoje dob
ré skutky ukázať veľkými, nech ich nepokladá za veľké, a vtedy
sa oni stanú veľkými.
Takto učil vo svojich listoch pustovník Izidor, ale predtým, než
takto začal učiť, sám začal takto konať a až potom poúčal.
Odpovedal na list helenopolského biskupa Palládia.
— Kňazi, ktorí prebývajú medzi ľuďmi, svätejšími á čestnejší
mi majú byť, ako tí, ktorí do hôr a púští odišli, lebo kňazi sa
starajú o seba i o ľudí, a tí, ktorí odišli do púšte, sa starajú iba
o seba. Na život kňazov, ktorí sú medzi ľuďmi, sa všetci pozerajú
a nasledujú ho, a tí, ktorí sedia v jaskyniach a púšťach, tí svoje
rany liečia alebo vence sami sebe pletú.
— Píšeš, že ty často poúčaš v spoločnosti, ktorá by dávala po
pud na zlé myšlienky, ale ty nikdy nepociťuješ, aby sa to na tebe
prejavovalo. Nech bude aj tak. A ja chcem, aby každému bolo
zrejmé to, že od vody sa stenčujú kamene, a kvapky dažďa, ktoré
často padajú na kameň, prebíjajú ho. Posúď sám, čo hovorím. Čo
je tvrdšie ako kameň, a čo mäkšie ako voda, a ešte ako kvapka
vody? Keď kameň sa zdoláva kvapkami vody, teda ako vôľa člo
veka, ktorá je mäkšia a kolísavá, častou príležitosťou k hriechu
by nebola premožená?
— Dobre žiť bez poúčania slovom viac poúča, ako poúčanie
slovom, ktorému neodpovedá život. Život buduje aj mlčky, a slo
vo bez života, hoci by bolo neviem ako krásne prednesené, slúži
len ako pútač pre počúvajúcich.
— Ak si želáš spásu, rob všetko, čo k nej vedie.
— Ak sa postíš, nechváľ sa tým. Keď sa chváliš pôstom, bolo
by pre teba lepšie jesť mäso: pretože použitie mäsa nie je natoľ
ko škodlivé, ako je škodlivá hrdosť a pýcha.
— Nie natoľko sú strašní všetci démoni, nakoľko strašným je
vyhovovanie a nasledovanie vlastného srdca, to je svojich myš
lienok, a nie Božích prikázaní.
— Ukrutnou je vášeň lásky k peniazom. Duša, ňou ovinutá roz
hoduje sa na hocijaký hriech, nepozná nasýtenie tejto vášne
a vedie sa ňou do hĺbky zla. Túto vášeň treba vykoreniť na sa
mom počiatku.
— Veľká je — výška pokory, hlbolká — priepasť pýchy. Preto
radím vám milovať prvé, aby ste nepadli do druhého.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Ježiš Kristus — človek
Ježiš Kristus — je nielen opravdivý Boh, ale i opravdivý člo,vek. Toto znamená to, že prijal ľudské telo a ľudskú dušu. Kris
tus je Bohom od vekov a človekom, odkedy ho počala Panna Má
ria od Svätého Ducha. Kristus na zemi bol Bohočlovefe:
Učenie, že Ježiš Kristus bol skutočný a Opravdivý človek, zna
mená, — že Ježiš Kristus, keď prišiel na zem, prijal skutočné
ľudské telo a rozumnú dušu. Teologicky to nazývame: prijal ľud-

takto zmysel, keď počuje odpoveď ne
beského Ženícha: „Nepoznám vást“
Misionár P. Äbel rozpráva príhodu,
ktorú zažil v Halle, v Tirolská, kde
bol navStivif ústav pre choromyseľ
ných. Riaditeľ ústavu ho zaviedol do
miestnosti, v ktorej zbadal v rohu
sedieť veľmi pekné dievča, ako vyší
vala oltárnu plachtu. Pristúpil k nej
a pýtal sa, pre ktorý chrám to vyší
va. Dievča mlčalo, neodpovedalo. Keď
ani na ďalšie slová neodpovedalo, pá
ter hlboko dojatý osudom úbohých,
odišiel. Vonku mu však riaditeľ ústa
vu rozprával túto udalosť: Dievča bo
lo už zasnúbené a malo mať svadbu.
Pred svadbou išla navštíviť svojho že
nícha, ale ten, keď išla k nemu, stál
na schodoch a volal k nej: Preč odo
mňa! Nechcem ťa už nikdy vidieť!
— A vyhnal ju. Gbohé dievča z toho
zošalelo.
Bolesť zo zavrhnutia je veru hroz
ná. Hrozná, ak nám to povie priateľ,
brat, syn či dcéra. Je však neporov
nateľná s bolesťou duše, ktorá bude
zavrhnutá od samého Boha pri po
slednom súde.
Podobenstvo o desiatich pannách
chce nám opísať túto pravdu, aby sme
lepšie pochopili, čo nám kladie na
srdce Spasiteľ. Ziť a posudzovať veci z
hľadiska večnosti, s tou poslednou
rozhodujúcou múdrosťou, ktorá mys
lí na naše stretnutie s Pánom Bohom.
o. František D a n c á k

Mesiac máj
Mesiac máj Cirkev zasvätila na slá
vu Bohorodičky. Prečo? Preto, lebo v
máji zem a celá príroda oblieka sa
do najkrajšieho rúcha. Všetko sa pre
búdza k novému životu k znovuzro
deniu. A preto môžeme nazvať Pannu
Máriu nielen Matkou života, ale i Mat
kou znovuzrodenia pre Božie deti.
Bohorodička je našou Matkou. Tr
piaci ležiš, keď pohliadol z kríža na
svoju milovanú matku a apoštola Já
na, povedal jej: „Hľa, syn tvoj“ a Já
novi: „Hľa, matka tvoja“. Tými slo
vami sa stala Panna Mária našou Mat
kou života.
O veľrybe hovoria, že keď sú ohro
zené jej mláďatá búrkou, alebo ne• priateľom, otvára tlamu a ukryje ich
v sebe. Tak robí aj Panna Mária, keď
vidí, že sme v nebezpečenstvách, strá
ži a skrýva nás vo svojom materin,
skom srdci, dokiaľ nás neprivedie do
bezpečného prístavu do neba.
Láska rodičov k deťom je nutná.
Prikázanie Božie prikazuje ctiť a mi
lovať svojich rodičov. Láska rodičov
k deťom je už od narodenia vštepe
ná v ich srdciach, najmä u matky.
Videli ste a viete, že dravci a tvor.
stvo chráni svoje mláďatá. Tým me
nej môže zabudnúť na svoje deti ne
beská Matka. Sme vykúpení drahou
krvou jej Syna. Žiadna matka tak ne
miluje svflje deti ako Bohorodička.
Spýtajme sa svojho srdca, či opravdi
vo miluje svoju nebeskú Matku. Kto
miluje nebeskú Matku, nemôže byť
zatratený.
Jeden misionár rozpráva:
Raz som zablúdil na svojom misij
nom území v lese. Po čase som na
razil na chatrč. Vojdem dnu a pýtam

su kazateľských prednesov a celým srdcom sa radšej usiluj ro
biť dobré skutky a tak kázať predovšetkým svojím životom.
Pustovník Izidor písal list biskupovi Apolóniovi:
— Ľudia majú slobodnú vôľu a nehodí sa, ani netreba tých, ktorí
nechcú čestne a spravodlivo žiť, ku takému životu nútiť. Preto
sa ty usiluj dobrou radou a tiež svojím dobrým životom osvietiť
tých, do žijú v temnote.
— Nepatrí sa čestnému človeku byť hrdým na svoje dobré skut
ky, ale k pokore sa privádzať. Ten, kto robí dobré skutky, má
svetlý veniec. A ten, kto mnohé dobré skutky vykonal, ale sa
domnieva, že je málo toho, čo dobrého urobil, ten, človek týmto
pokorným zmýšľaním o sebe, svetlejší, jagavejší veniec dostane.
U koho je pokorné zmýšľanie, jeho dobré skutky bývajú svetlej
šie, no ak niet pokorného zmýšľania, vtedy aj svetlé dobré skut
ky temnejú a veľké sa zmenšujú. Preto, ak chce niekto svoje dob
ré skutky ukázať veľkými, nech ich nepokladá za veľké, a vtedy
sa oni stanú veľkými.
Takto učil vo svojich listoch pustovník Izidor, ale predtým, než
takto začal učiť, sám začal takto konať a až potom poúčal.
Odpovedal na list helenopolského biskupa Paľládia.
— Kňazi, ktorí prebývajú medzi ľuďmi, svätejšími á čestnejší
mi majú byť, ako tí, ktorí do hôr a púští odišli, lebo kňazi sa
starajú o seba i o ľudí, a tí, ktorí odišli do púšte, sa starajú iba
o seba. Na život kňazov, ktorí sú medzi ľuďmi, sa všetci pozerajú
a nasledujú ho, a tí, ktorí sedia v jaskyniach a púšťach, tí svoje
rany liečia alebo vence sami sebe pletú.
— íPíšeš, že ty často poúčaš v spoločnosti, ktorá by dávala po
pud na zlé myšlienky, ale ty nikdy nepociťuješ, aby sa to na tebe
prejavovalo. Nech bude a j tak. A ja chcem, aby každému bolo
zrejmé to, že od vody sa stenčujú kamene, a kvapky dažďa, ktoré
často padajú na kameň, prebíjajú ho. Posúď sám, čo hovorím. Čo
je tvrdšie ako kameň, a čo mäkšie ako voda, a ešte ako kvapka
vody? Keď kameň sa zdoláva kvapkami vody, teda ako vôľa člo
veka, ktorá je mäkšia a kolísavá, častou príležitosťou k hriechu
by nebola premožená?
— Dobre žiť bez poúčania slovom viac poúča, ako poúčanie
slovom, ktorému neodpovedá život. Život buduje a j mlčky, a slo
vo bez života, hoci by bolo neviem ako krásne prednesené, slúži
len ako pútač pre počúvajúcich.
— Ak si želáš spásu, rob všetko, čo k nej vedie.
— Ak sa postíš, nechváľ sa tým. Keď sa chváliš pôstom, bolo
by pre teba lepšie jesť mäso: pretože použitie mäsa nie je natoľ
ko škodlivé, ako je škodlivá hrdosť a pýcha.
— Nie natoľko sú strašní všetci démoni, nakoľko strašným je
vyhovovanie a nasledovanie vlastného srdca, to je svojich myš
lienok, a nie Božích prikázaní.
— Ukrutnou je vášeň lásky k peniazom. Duša, ňou ovinutá roz
hoduje sa na hocijaký hriech, nepozná nasýtenie tejto vášne
a vedie sa ňou do hĺbky zla. Túto vášeň treba vykoreniť na sa
mom počiatku.
— Veľká je — výška pokory, hlbolká — priepasť pýchy. Preto
radím vám milovať prvé, aby ste nepadli do druhého.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Ježiš Kristus — človek
Ježiš Kristus — je nielen opravdivý Boh, ale i opravdivý člo
vek. Toto znamená to, že prijial ľudské telo a ľudskú dušu. Kris
tus je Bohom od vekov a človekom, odkedy ho počala Panna Má
ria od Svätého Ducha. Kristus na zemi bol Bohočlovek-.
Učenie, že Ježiš Kristus bol skutočný a Opravdivý človek, zna
mená, — že Ježiš Kristus, keď prišiel na zem, prijal skutočné
ľudské telo a rozumnú dušu. Teologicky to nazývame: prijal ľud-

takto zmysel, keď počuje odpoveď ne
beského Ženícha: „Nepoznám vás!“
Misionár P. Äbel rozpráva príhodu,
ktorú zažil v Halle, v Tirolskú, kde
bol navStívií ústav pre choromyseľ
ných. Riaditeľ ústavu ho zaviedol do
miestnosti, v ktorej zbadal v rohu
sedieť veľmi pekné dievča, ako vyší
vala oltárnu plachtu. Pristúpil k nej
a pýtal sa, pre ktorý chrám to vyší
va. Dievča mlčalo, neodpovedalo. Keď
ani na ďalšie slová neodpovedala, pá
ter hlboko dojatý osudom úbohých,
odišiel. Vonku mu však riaditeľ ústa
vu rozprával túto udalosť: Dievča bo
lo už zasnúbené a malo mať svadbu.
Pred svadbou išla navštíviť svojho že
nícha, ale ten, keď išla k nemu, stál
na schodoch a volal k nej: Preč odo
mňa! Nechcem ťa už nikdy vidieť!
— A vyhnal ju. Obohé dievča z toho
zošalelo.
Bolesť zo zavrhnutia je veru hroz
ná. Hrozná, ak nám to povie priateľ,
brat, syn či dcéra. ]e však neporov
nateľná s bolesťou duše, ktorá bude
zavrhnutá od samého Boha pri po
slednom súde.
Podobenstvo o desiatich pannách
chce nám opísať túto pravdu, aby sme
lepšie pochopili, čo nám kladie na
srdce Spasiteľ. Ziť a posudzovať veci z
hľadiska večnosti, s tou poslednou
rozhodujúcou múdrosťou, ktorá mys
lí na naše stretnutie s Pánom Bohom.
o. František D a n c á k

Mesiac máj
Mesiac máj Cirkev zasvätila na slá
vu Bohorodičky. Prečo? Preto, lebo v
máji zem a celá príroda oblieka sa
do najkrajšieho rúcha. Všetko sa pre
búdza k novému životu k znovuzro
deniu. A preto môžeme nazvať Pannu
Máriu nielen Matkou života, ale i Mat
kou znovuzrodenia pre Božie deti.
Bohorodička je našou Matkou. Tr
piaci Ježiš, keď pohliadol z kríža na
svoju milovanú matku a apoštola Já
na, povedal jej: „Hľa, syn tvoj“ a Já
novi: „Hľa, matka tvoja“. Tými slo
vami sa stala Panna Mária našou Mat
kou života.
O veľrybe hovoria, že keď sú ohro
zené jej mláďatá búrkou, alebo ne< priateľom, otvára tlamu a ukryje ich
v sebe. Tak robí aj Panna Mária, keď
vidí, že sme v nebezpečenstvách, strá
ži a skrýva nás vo svojom materin,
skom srdci, dokiaľ nás neprivedie do
bezpečného prístavu do neba.
Láska rodičov k deťom je nutná.
Prikázanie Božie prikazuje ctiť a mi
lovať svojich rodičov. Láska rodičov
k deťom je už od narodenia vštepe
ná v ich srdciach, najmä u matky.
Videli ste a viete, že dravci a tvor.
stvo chráni svoje mláďatá. Tým me
nej môže zabudnúť na svoje deti ne
beská Matka. Sme vykúpení drahou
krvou jej Syna. Žiadna matka tak ne
miluje svtje deti ako Bohorodička.
Spýtajme sa svojho srdca, či opravdi
vo miluje svoju nebeskú Matku. Kto
miluje nebeskú Matku, nemôže byť
zatratený.
Jeden misionár rozpráva:
Raz som zablúdil na svojom misij
nom území v lese. Po čase som na
razil na chatrč. Vojdem dnu a pýtam

kajší Boží čin bolo vykonané celou Najsvätejšou Trojicou, ktorá
navonok koná spoločne, avšak ľudské telo prijal len Syn Boží,
druhá Božská osoba.
Či Ježiš Kristus ako človek cítil utrpenia? — Ježiš Kristus, keď
prišiel na svet, prijal skutočnú ľudskú prirodzenosť a bol vo
všetkom podobný nám, s výnimkou hriechu, teda taký ako my,
znášal všetky telesné ťažkosti, hlad, smäd, únavu, bolesti a pod.
Sväté písmo uvádza, že Ježiš Kristus znášal všetky utrpenia, kto
ré znášajú aj ostatní ľudia: hlad (Mt 4, 2), smäd (Jn 4, 6; 19, 28),
únavu (Jn 4, 6) a hlavne všetky utrpenia pri umučení a ukrižo
vaní: pred umučením bol smutný (Mt 26, 27), mal strach a bál
sa (Mk 14, 33). Apoštol Pavol o tomto píše takto: „Pretože sám
trpel a bol podrobený skúške, je schopný pomôcť takým, čo zná
šajú skúšku“ (Žid 2, 18). „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by ne
mohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale takého, ktorý bol vo
všetkom podobne skúšaný okrem hriechu“ (Žid 4, 15).
Tu však treba prízvukovať, že Kristus — človek prijal ľudské
telo nie preto, že je len človék, ale preto, aby ako Boh bol ľuďom
viditeľný, mohol medzi ľuďmi prebývať viditeľne a ich učiť
a uviesť na cestu, spásy. Ježiš Kristus je nielen človek, je — Boh.
O spojení božskej a ľudskej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi
budeme hovoriť neskôr.
čo sa ešte dozvedáme zo Svätého písma o Kristovi — človekovi?
Kristus sa stal človekom v plnom zmysle tohto slova, bol podobný nám
a žil tak ako iní ľudia. Bol robotník. Od mladosti sa učil remeslu stolára
v dielni stolára Jozefa a sám sa stal majstrom tohto remesla. Prví kresťania
píšu, že videli pluh a iné náradia, ktoré vyhotovil Kristus. Bol zdravý, úslužný
k potrebám iných, trpezlivý k mnohým chorým, ktorí prichádzali, aby ich
uzdravil. Niekedy nemal čas ani sa najesť. Jeho postava priťahovala, ľudia
sa nadchýnali Jeho slovami, matky žehnali tú, ktorá zrodila takého syna, deti
k nemu pribiehali, aby ich pohladil a aby posedeli na jeho kolenách. Kristus
žil životom svojich súkmeňovcov, vo svojich kázňach uvádzal príklady z ich
života (siatie zrna, lov rýb, práca vo vinici, mzda robotníkov, svadba, pyšní
farizeji, úbohá vdova, pastier stáda, láska k prírode, poľné kvety, nebeské
vtáctvo a pod.) Jeho ľudské srdce reaguje na všetky vznešené city, spolucíti
s ukrivdenými, chorými, nešťastnými, plače nad hrobom priateľa Lazára, je
milosrdný k hriešnikom a zablúdilým zo slabosti a nie zo zlomyseľnosti, ktorí
boli hotoví zmeniť svoj život. Neobyčajne milosrdne sa stavia k padlým, hoci
aj hlboko, obhajuje zblúdilú ženu pred falošnými žalobcami, pretože číta
v srdciach aj tých aj iných. Keď umieral na kríži, odpúšťal svojim nepria
teľom. On sám je chudobný, nemal kde hlavu prikloniť. Správa sa skromne,
nevyvyšuje sa, prijíma pozvanie na chudobnú svadbu, pomáha. Hovorí tvrdú
pravdu, v službe Bohu nepoznáva kompromisy a vyhlasuje, že človek nemôže
súčasne slúžiť i Bohn i mamone. Nikto na neho nemal vplyv, nehľadal úspe
chy, v jeho očiach bolo cenným len jedno: sláva a česť Otca, ktorý ho poslal
na túto zem.
A aký bol Ježiš Kristus ako človek podľa tváre?
Z evanjelia vieme, že ľudia boli zvedaví aj na to, aký' bol Ježiš Kristus
podľa tváre. Tak napríklad Zachej, ktorý bol rastom malý, aby uvidel Ježiša,
keď prišiel do Jericha, vyliezol na strom pri ceste, aby tak mohol Ježiša uvi
dieť. Niet divu, že aj my sme zvedaví na vonkajší vzhľad Ježiša Krista. Čo
o tomto môžeme povedať?
Hebrejská viera zo strachu pred modloslužbou zakazovala akékoľvek zobra
zovanie živých tvorov, teda aj ľudí. Vtedy, keď máme obrazy cisárov a veľ
kých ľudí pohanského sveta podchytených v mramorových sochách či na ste
nách, čo pohanské náboženstvo dovoľovalo, vonkajší vzhľad Ježiša Krista
z uvedenej príčiny zostal pre nás neznámy. Avšak na Západe v katakombách
II.—III. storočí máme najdávnejšie zobrazenia Ježiša Krista a na Východe
v byzantských maľbách (4. storočie), avšak tieto zobrazenia nedávajú skutoč
né historické rysy a sú len zidealizovaným výtvorom fantázie.
A ako opísali telesný vzhľad Ježiša Krista prví kresťania?
Tieto opisy sa opierali o texty Svätého písma Starého zákona, ktoré sa
vzťahujú na Mesiáša. Tu je Mesiáš predstavený v rôznych výzoroch. Prorok
Izaiáš (53,2) takto opisuje Mesiáša: „Nemá podoby ani krásy, by sme hľa
deli na neho, a nemá výzoru, by sme túžili poi ňom. Opovrhnutý a posledný
z ľudí, muž bolesti a útrap znalý, pred akým si zakrývajú tvár“. A žalmista
takto opisuje Mesiáša: „Si spanilejší ako synovia ľudskí, na perách tvojich
vyliala sa ľúbeznosť“ (Ž 45, 3). Takto prví kresťania zaujali prvý alebo druhý
názor, čo sa týka telesného výzoru Ježiša Krista. Tak sv. Justín, mučeník
(+166), sv. Klement Alexandrijský (+ 216), učený Tertulián (+ 240) a Origenes (+253), sv. Efrém Sýrsky (+ 373) — udávajú, že Ježiš Kristus nebol prí
ťažlivý na tvári. Samozrejme, oni Krista nevideli a svoj názor zakladali na
prvom uvedenom citáte Svätého písma Starého zákona: „Nemá podoby ani
krásy“. Avšak vidíme, že uvedení tu nepoukázali na to, že tento citát sa
vzťahuje na Krista trpiaceho, umučeného, bitého, ukrižovaného. Samozrejme,

učiť deti hovoriť s Bohom — modliť
sa. Prvou modlitbou je ďakovanie a
radosť z Božích darov. Neskoršie sa
pripoja aj prosby. Naučené modlitby
v S. roku života. Ranná modlitba má
byť krátka. Má obsahovať poďakova
nie za noc, radostné prijatie dňa ako
dar. U starších i predsavzatie a pros
by. Modlime sa hneď po prebudení.
Večerná modlitba môže byť dlhšia,
spoločná.
Bože, vieme, že môžeme s Tebou v
modlitbe hovoriť, aby sme lepšie pre
žívali Tvoju blízkosť. Nech si my sa
mi uvedomujeme, že modlitba je roz
hovor s Tebou. Nech učíme svoje de
ti viac Bohu ďakovať ako prosiť. Bo
že, naše deti sú i Tvoje deti. Preto
máme povinnosť naučiť ich nielen
hovoriť s ľuďmi, ale hovoriť aj s Te
bou.
IRENKA

Sociálna otázka
Vyše deväťdesiat rokov je už do
statočný časový odstup na to, aby
mohol byť vystihnutý vývoj postoja
Cirkvi k sociálnej otázke od prelomu
storočia až po naše časy. Evanjeliové
zásady bolo treba aplikovať na zme
nenú situáciu, ktorá sa vytvárala po
stupným zavádzaním strojov do výro
by. Bol to pápež Lev XIII., ktorý vo
svojej encyklike Rerum novarum po
ukázal na veľmi nezdravý vývoj. Tá
to encyklika bola prvá svojho druhu
a uvidela svetlo sveta v období, keď
sa formovalo robotníctvo a vznikol
nový pojem — robotnícke hnutie.
Bolo to obdobie neobmedzeného vyťažovania energie človeka na jednej
strane a húževnatý boj širokých más
o holú existenciu na strane druhej,
keď ešte nebolo žiadneho organizo
vaného inštitútu, ktorý by bol hájil
najelementárnejšie práva ľudí, žijú
cich v ťažkej robote, a predsa pod
úrovňou ľudskej dôstojnosti. Vtedy
ešte bolo treba hovoriť o pracovnom
čase, o povinnosti voči robotníkom a
o základných právach robotníkov.
Bolo to obdobie, keď cez viac de
saťročí dozrievala v Cirkvi myšlien
ka, že niečo by sa malo robiť v zá
ujme tých, ktorým nikto neposkyto
val žiadnu morálnu podporu. Bola po
trebná dajaká reforma hospodárske
ho života. Pápež Lev XIII. vo viace
rých svojich prejavoch reagoval na
tieto aktuálne problémy a encyklika
bola akýmsi vyvrcholením, alebo sú
hrnom snáh o riešenie týchto nut
ných problémov.
■Kým v rukách jednotlivcov sa zhro
mažďovali obrovské zisky, zatiaľ ma
sy sa dostávali čím ďalej, tým hlbšie
do hmotnej i morálnej biedy. Lev XIII.
zdôrazňoval právo na to, čo každý
človek potrebuje ku svojej existencii
a žiadal uplatnenie zás3d evanjelia.
Práca nemožno pokladať jednodu
cho za produkt, ktorý sa predáva a
kupuje na trhu bez akýchkoľvek zá
sad, pretože práca je spojená s osob
nosťou človeka. Prácou si človek za
rába na každodenný chlieb. Z toho
nasleduje, že ju treba odmeňovať dô
stojným spôsobom spravodlivo.

Hovorí aj o práve, aby sa robot,
níci mohli združovať do organizácii,
aby spoločnými silami si mohli zabez
pečiť uplatnenie svojich požiadaviek.
Bola to myšlienka na tú dobu veľmi
smelá a pokroková.
Žiaľ, bez patričnej publicity nebola
schopná dosiahnuť očakávané výsled
ky.
0
štyridsať rokov neskôr vychádza
nová encyklika na tú istú tému Quad,
ragesimo anno, 15. mája 1931. Táto
encyklika ešte presnejšie určovala už
načrtnuté otázky a požiadavky. Zdô
razňuje, že záujmy hospodárskeho
charakteru treba podriadiť mravným
zásadám, aby požiadavky jednotliv
cov boli v súlade so záujmami širo
kých vrstiev. Ale aby tieto široké ma
sy mohli svoje záujmy prejaviť, tre 
ba vytvoriť fórum, ktoré ich bude
zastupovať. Treba vytvoriť taký me
dzinárodný právny poriadok, o usku
točnenie ktorého sa budú starať o r
ganizácie, alebo ustanovizne — ho
vorí sa v encyklike.
Situácia, ktorá sa vytvorila po dru
hej svetovej vojne, urýchlila usku
točnenie myšlienok, obsiahnutých v
týchto dokumentoch, takže Ján XXIIII.
už mohol vysloviť aj smelšie myš
lienky 15. mája 1961 v encyklike Ma
ter et magistra.
Hoci prvoradou úlohou Cirkvi je
privádzať ľudí ku večnej spáse, ne
môže zanedbávať ani takéto prozaic
ké problémy každodenného života.
Encyklika Jána XXIII. už nehovorí len
a životnom minime, ale o dobrobyte
a o vzdelaní ako o práve tých, kto
rí vytvárajú materiálne hodnoty lep
šieho života.
Ani pápež Pavol VI. neostal dlžní
kom tejto otázke. Výrazne sa jej do
týka v encyklike O rozvoji národov,
ktorú vydal 28. mája 1967.
Na svojich cestách sa však zaiste
aj sám presvedčil, že v daktorých
krajinách, kde sú sociálne rozdiely
veľké, ostávajú jeho riadky kdesi v
knižniciach zaprášené tak, ako aj
predchádzajúce. Transparenty študen
tov, školákov aspoň tomu nasved
čovali, keď navštívil Austráliu.
Pápež Ján Pavol II. sa tejto otázky
dotýka už priamo názvom encykliky
Ĺaborem exercens, ktorú vydal 14.
septembra 1981 a je jeho treťou encyklikon v poradí.
Ani na tie nesmelé začiatky nemož
no zabudnúť, keď dnes hovoríme o
zložitej hospodárskej situácii á o ťaž
kom položení širokých vrstiev v da
ktorých krajinách, a to nielen rozvo
jových, keď ľudia zomierajú hladom
a ďalší žijú v neistote o svoju holú
existenciu. Aby prachom nezapadli
všetky iniciatívy, ale bola daná mož
nosť budovať každému svoj krajší zaj
trajšok.
U nás je práca, vzdelanie a za
mestnanie samozrejmosťou. Kiež by
bolo tomu podobne všade na svete.
ŠTEFAN VÄRKdZI

že tu nemohlo byť žiadnej telesnej krásy. Iní svätí Otcovia, ako sv. Gregor
Nysský (+ 3 9 4 ), sv. Ján Zlatoústy (+ 4 0 7 ), sv. Hieronym (+ 420) a iní za základ
výzoru Ježiša Krista berú vyššie uvedený druhý citát: „Si spanilejší ako sy
novia ľudskí“ a opisujú vonkajší výzor Ježiša Krista ako človeka pekného.
Avšak aj tu treba povedať, že ani prví, ani druhí Ježiša Krista nevideli a pre
svoj názor neberú historickú skutočnosť, (ktorú nemohli poznať, pretože Kris
ta nevideli), — ale ideovú.
A čo rozpráva o vonkajšom výzore Ježiša Krista ako človeka cirkevná tra
dícia, podania?
1. Opis osoby Ježiša Krista, ktorý podalo posolstvo edeského kráľa Abgara,
ktoré akoby navštívilo Krista, nie je skutočný. Abgar, alebo Avgar — je vlast
né meno malého kráľovstva v Mezopotámii, ktoré jestvovalo od r. 137 pred
Kristom do roku 216 po Kristu. Cirkevná tradícia zo 4. storočia hovori, že
kráľ Abgar V. Čierny si s Kristom dopisoval. Kráľ bol chorý a napísal Kris
tovi list, v ktorom ho vyznával ako Syna Božieho, alebo Boha, ktorý zostúpil
z nebies a prosil ho, aby prišiel do Edesu ho vyliečiť. Kristus odpovedal, že
jeho misia je už skončená a on odchádza k svojmu Otcovi. Avšak akoby Kris
tus poslal apoštola Tadeáša, aby kráľa vyliečil. A kráľ poslal svojho maliara,
aby maľoval tvár Ježišovu. Keď sa lo maliarovi nedarilo pre veľký jas Ježišo
vej tváre, Ježiš vzal plátno, priložil ho k svojej tvári a zázračne otlačenú tvár
poslal Abgarovi. Tak vznikol „nie rukou tvorený obraz“. — Čo sa týka tohto
dopisovania, bádatelia popierajú jeho originálnosť.
2. Iná tradícia hovorí, že na krížovej ceste Ježiša Krista, keď Ježiša viedli
na Golgotu, bohabojná jeruzalemská žena menom Veronika podala Ježišovi,
ktorý vedľa nej prechádzal, šatku, aby mohol utrieť krv a pot zo svojej tváre.
Keď jej šatku vrátil, zjavilo sa na ňom zobrazenie jeho tváre. Ďalej sú už rôz
ne verzie o osude tejto šatky. Jedna hovorí, že bola poslaná edeskému kráľo
vi, kde bola do roku 744, keď ju byzantský cisár Roman preniesol do Carihra
du do cisárskeho chrámu. Na pamiatku tohto prenesenia bol stanovený svia
tok 16. augusta. Sv. Ján Damascenský (+ 760) tiež píše, že šatka Veroniky bola
od roku 744 v Carihrade. — Ďalší variant hovorí, že bola prenesená do Ríma,
a stalo sa pri nej veľa uzdravení. Na počiatku 7. storočia pápež Ján VIII.
tvrdil, že šatka sa nachádza v chráme Santa Maria Maggiore. — Iný variant
hovorí, že roku 1204, keď Carihrad obsadili križiaci a delili sa o korisť, Veronikina šatka pripadla Dandolovi, benátskemu dóžovi. Podľa jedných údajov
loď, ktorá niesla korisť a šatku, sa potopila, zasa podľa iných sa nevie, kde
sa táto vzácna relikvia podela. Chrám sv. Silvestra v Ríme v 17. storočí si
robil nárok na to, že šatka patrí jemu. — Hoci sú údaje, že šatka s „nerukotvorným“ obrazom bola iste v. Carihrade (dôležitý dôkaz: sviatok jej prene
senia a svedectvo sv. Jána Damascenského) a sú tiež údaje, že bola križiakmi
prenesená do Ríma tak ako aj plátno, v ktorom bolo ovinuté mŕtve telo Ježiša
Krista, tým viac, že jeden „nerukotvorný“ obraz Ježiša Krista spomína aj VIII.
všeobecný cirkevný koncil (787), — doteraz tento obraz — ikona nebol náj
dený.
3. Traduje sa tiež, že tvár Ježiša Krista namaľoval evanjelista Lukáš. Pri
púšťame, že evanjelista Lukáš mohol toto urobiť, pretože bol Grék a neriadil
sa hebrejskými predpismi o zákaze maľovať. Avšak táto ikona evanjelistu
Lukáša mohla byť namaľovaná len na základe podania osôb, ktorí Krista vi
deli, pretože sám Lukáš Ježiša Krista nevidel.
4. Našlo sa veľa zobrazení Ježiša Krista: tak z 2. storočia v katakombách
sv. Kalista, z 3. storočia v katakombách sv. Ponciána, zo 4. storočia v kata
kombách Domicilly, v chráme sv. Pudenciany v Ríme, z 5. storočia v chráme
sv. Pavla v Ríme a v chráme sv. Sofie v Konštantínopole. Také zobrazenia
tváre Ježiša Krista, ktoré sa zachovali v katakombách, ostali v ďalších stvár
neniach Ježiša Krista v cirkevnom umení.
5. Sú údaje, že niektoré osoby mali zobrazenie tváre Ježiša Krista. Tak na
príklad, Lamyridius životopisec cisára Alexandra Severa, udáva, že v dome
tohto cisára boli okrem zobrazení Apolóna a Orfea tiež zobrazenia Krista
a Abraháma. Sv. Augustín tiež hovorí, že akási žena, keď prišla do Ríma v ča
soch pápeža Anakléta (157—168), klaňala sa ikone Kristovej. Zo slov sv. Ireneja Lyonského sa dozvedáme, že gnostici mali ikonu Ježiša Krista akoby na
maľovanú z príkazu Poncia Piláta ešte v časoch pozemského života Spasiteľa.
6. Neznámy pútnik z Itálie, ktorý okolo roku 570 navštívil Palestínu, videl
v Jeruzaleme kameň, na ktorom stál Ježiš, keď ho vypočúval Pilát. Píše: „Na
kameni ostali Ježišove stopy. V samotnom Pretóriu je vyvesený obraz Ježiša,
ktorý bol namaľovaný ešte za jeho života. Tento obraz ukazuje zvyčajnú výš
ku, peknú tvár, vlasy trošku vlnisté, šľachetnú ruku, dlhé prsty“.
7. Asi roku 710 sv. Andrej Krétsky opísal obraz Ježiša Krista, ktorý podanie
pripisovalo evanjelistovi Lukášovi a dodáva: „Pána videli s peknými očami
s podlhovastou tvárou, vysokého rastu, ako iste vyzeral, keď žil s ľuďmi“.
Tak isto tento svätec opisnje aj výzor Matky Božej, ako ju teraz možno vidieť
zobrazenú na ikone, ktorú niektorí nazývajú „Rímskou“. — Mních Epifán oko
lo roku 800 v Byzancii tvrdil, že Ježiš bol vysoký 1,70 m, vlnistý blondín,
modré oči, tvár trochu podlhovastá, vyzeral ako jeho Matka, ktorej vo všet
kom bol podobný.
8. Tu treba spomenúť List Lentullov. V 13. storočí bol nájdený (a možno
aj napísaný) List Lentullov. Tento list bol veľmi čítaný nc Západe v XIV.—
XV. storočí. Lentullus — je meno rímskeho senátora, ktorému akoby akási
Rimanka poslala z Jeruzalema opis osoby a vonkajší výzor Ježiša Krista. Ne
zachovali sa žiadne historické údaje o osobe senátora Lentnlla, tak že táto
osoba je nám neznáma. Možno aj z tejto príčiny Lentullov list bol považovavaný za apokryf. Avšak teraz francúzsky vedec d’Antugny objavil list Publia
Lentnlla, a hovorí, že list nepísala Rimanka Lentullovi, ale Lentullus rímske-

ma cisárovi. Publius Lentullus akoby bol veliteľom fénickej légie v Palestíne
a bol akoby tým podľa mena nenazvaným veliteľom vojska, sluhu ktorého
Ježiš vyzdravil. Iní myslia, že Lentullus bol predchodcom Pilátovým. Hoci na
výsledok názorov ešte budeme musieť dlho čakať, uvedieme zo zaujímavostí
znenie tohto listu:
„Buď pozdravený, cisár Tibérius, od Publia Lentulla! Objavil sa tu človek,
ktorý, ako sa zdá, je držiteľom mimoriadnej moci. Ľudia ho nazývajú veľkým
prorokom. Jeho prívrženci ho nazývajú synom Božím a jeho meno je Ježiš
Kristus. Skutočne každý deň možno počuť podivuhodné veci o tomto Ježišovi.
Raz kriesi mŕtvych, inokedy uzdravuje chorých a celý Jeruzalem ho obdivuje
pre jeho neobyčajné učenie.
>
Jeho výzor: majestátna tvár vyžarujúca pôvab, takže všetkých, ktorí sa na
neho dívajú, preniká láska a súčasne i bázeň. Je to človek vysokej postavy,
ale veľmi súmernej. Vlasy zlatej farby mu hladko splývajú a pokrývajú hlavu
až po uši. Odtiaľ spadajú okolo krku v malých lesklých vlnách na ramená.
Výraz jeho tváre, ktorá je príjemná, jemná, je prísny a na každého pôsobí
zvláštnym dojmom. Má čisté vysoké čelo, pleť jeho tváre jé mimoriadne jem.
ná, biela a bledočervená. Má pekné ústa i nos. Fúzy a briadka sú husté a zla.
tej farby ako aj jeho vlasy. Hovorí sa, že jeho čistá ružová tvár s hriadkou
v strede rozdelenou je neporovnateľne krásna, takže nie je možné dlho sa
mu dívať do tváre, lebo oslepuje oči.
Svojimi črtami, bledomodrými očami a zlatými vlasmi, podobá sa svojej mat.
ke, ktorá je najkrajším a najpôvabnejším zjavom, aký tam možno vidieť. Jeho
reč je rozhodná, vážna, čistá a nie je možné napadnúť ho. Je najčistejším vý.
razom čnosti a pritom svedčí o takej múdrosti, že prevýši aj najväčších spi
sovateľov a vedcov.
V
kázaní je prísny, pri vyučovaní pežný, láskyplný a neodolateľný. Chodí
bosý a holohlavý. Zďaleka sa mu posmievajú, ale v jeho blízkosti sa pred ním
chvejú.- Ešte nikto ho nevidel smiať sa, ale skôr plakať. Tí, s ktorými sa stýka,
sú dobrí a zdraví. .— Pri tom všetkom ma zlí ľudia stále obťažujú, aby som
ho pred tebou, veličenstvo, obžaloval, lebo jeho učenie — podľa ich názoru —
škodí tvojej vážnosti, pretože hlása, že kráľ i jeho poddaní sú si pred Bohom
rovní.
Očakávam tvoj rozkaz v tejto veci, aby som ho mohol ihneď vykonať. Buď
zdravý!
PUBLIUS LENTULLUS
Podľa našej mienky pôvodným a najvernejším zobrazením tváre Ježiša Kris
ta je zobrazenie na plátne. Evanjelium spomína, že po Kristovom vzkriesení
v hrobe našli plátna, v ktorom bolo ovinuté mŕtve telo Ježiša Krista. To je
to plátno, ktoré preniesli a chránili v Konštantínopole a odtiaľ ho odniesli
križiaci. Teraz plátno je v Turíne v Taliansku a je známe v celom svete pod
názvom Turínske plátno. Na tomto plátne je zobrazené celé telo, teda aj tvár
Kristova. Ale o tomto v nasledujúcom čísle.

Nelakom sa na ukradnuté
Mišo mal divné oči. Ľudia rozprá
vali, že na človeka pozeral a iné vi
del. Vždy nimi niečo hľadal. A často
aj našiel. Ale čo on našiel, tomu sa
až jeho majiteľ dlho netešil. Vedel
za päť prstov kupovať, že sa mu v
tom nevyrovnal nikto na okolí. Pre
to sa ho mnohí stránili. Nedôverova
li mu. A keď zbadali, že niekde upie
ra zrak, dobre sa poistili, aby im nič
nezmizlo. Ba podaktorí mu aj do očí
povedali: — Ty si zlodej!
— Ja že som zlodej? — ohradzo
val sa Mišo, — veď nič nemám. Ke
by som kradol, muselo by sa to v nie
čom prejaviť.
— Aj sa prejavuje, — odpovedali
mu pohotovo — v tvojej pijatike.
— Ha, ha, ha, — rozosmial sa Mi
šo — a či nevidíte, ako v krčme žob
rem od tých, čo si popíjajú.
— Nielen žobreš, ale občas im spred
nosa schmatneš pohárik a vypiješ.
Vieš koľko zaúch si za to utŕžil?
Mišo vedel, že mu nik neverí. Ale
nedbal o to. On mal pred očami len
pálenku a hútal o tom, ako sa k nej
dostať. A tak snoril ďalej. Až vysno.
ril veľký mech kukurice položený na
novom fúriku v šope privretej len tak
bez kľúča. Bol jasný večer, mesiac na
nebi osvecoval celý kraj. Mišo i na
priek tomu tisol pred sebou fúrik po
za humná do mierneho svahu. Až sa
potiL Bál sa, aby ho niekto nezba

dal a tak sa namáhal, čo mu sily
stačili. Došiel do záhrady, ktorá ne
bola oplotená. Majiteľ nedávno po
stavil poschodový dom, v ktorom už
býval, no chodníky, ploty a iné men
šie veci ešte neboli porobené. V zá
hrade boli mladé stromy pokryté hus
tou zeleňou. Tu Mišo ukryl fúrik s
mechom kukurice, poobzeral sa a
tíško na prstoch kráčal popri novom
dome. Bolo mu treba prejsť cez ces
tu, ktorá bola osvetlená. Tou prešiel
pevným krokom, akoby sa nič nedia
lo a zamieril do jedného dvora. Maji
teľ práve vyšiel a zľakol sa.
— Neboj sa, to som ja, — povedal
mu šeptom Mišo a ukázal mu za dom
do tieňa, aby ich nik nevidel. Položil
prst na ústa a ticho pokračoval:
— Viem, že máš kŕdeľ hydiny a
tej treba žrať. Okrem toho mám no
vučičký fúrik, ktorý nie je na zaho
denie. Zíde sa ti. To všetko za mizer
ných sto korún. Myslím, že by bolo
zbytočne sa dohodovať. Je to skoro
zdarma.
Majiteľ Fero akoby bol zaváhal.
Neodpovedal hneď. Nevedno, či sa
v ňom ozvalo svedomie, alebo ho po
chytil strach.
— Nevezmeš? — posmeľoval ho Mi
šo, — ja si kunšafta nájdem. Ale re
ku, keď už mám urobiť dobre, tak
urobím tebe, veď sme nikdy v zlom
neboli.

Fera ponnka lákala, ale bál sa, otá
ľal. Konečne vybral peňaženku a dal
Mišovi sto korún.
— Šopu nechaj otvorenú. Ráno v
nej nájdeš fúrik s vrecom kukurice.
Len čo sa Fero ráno zobudil a na
pochytro obliekol, ponáhľal sa do šo
py. A tu nič. Po fúriku a kukurici
ani stopy.
— Ej, dostal ma ten lapaj, veď
ten žiaden fúrik ani kukuricn nemal.
Tých sto korún mi musí vrátiť, —
vzdychol si. Ale hneď ho napadla
myšlienka: — Čo ak predal fúrik s
kukuricou inému. Musím mlčať, aby
nevyšlo všetko najavo. — Rozhodol
sa, že nikomu o tom ani nemukne,
len sám sebe bude v myšlienkach
nadávať do somárov.
Po raňajkách sa Fero vybral do
práce na JRD. Po krátkom čase sa
roznieslo medzi družstevníkmi, že na
majer došla VB. Ferom trhlo. Zľakol
sa, že sa mu to neobíde len so stra
tou stokorunáčky. V tej mienke ho
utvrdil pohľad na príslušníka VB, kto
rý vošiel do stajne a volal Miša do
kancelárie.
— Už to prasklo, — pomyslel si
Fero — čochvíľa zavolajú i mňa.
Keď Miša priviedli do kancelárie,
uvidel tam Emila, od ktorého ukra
dol fúrik s kukuricou. Zbledol. Po
sadili ho a vyzvali: — Povedzte, ako
ste ukradli fúrik s kukuricou od Emi
la.
— Ale ja? — robil sa Mišo prekva
peným a položil si dlane na prsia —
na čo by bol mne fúrik? Moja chajda
síce padá, ale kdeže ja môžem po
mýšľať na budovanie domu? A načo
by mi bola kukurica, veď ja nemám
jedinej sliepky?
— To všetko vieme, — odpovedal
mu vyšetrujúci člen VB. To nás však
zaujíma, ako ste to ukradli. Ak to
neviete, Mirko nám povie, čo o tom
vie. Povedzte, Mirko, čo vy viete o
tej krádeži.
— Večer som bol v izbe na po
schodí. Pozriem cez okno a vidím,
ako akýsi chlap po poľnej ceste tisne
pred sebou fúrik a na ňom plné vre
ce. Bol som zvedavý, kto to môže
byť. Počkal som, až sa priblížil a
vidím, že to je Mišo. Zapotil sa, čelo
si utieral dlaňou. Došiel do mojej zá
hrady pod stromy a tam v tieni ne
chal fúrik s mechom. Potom opatrne
prechádzal popri mojom dome. Prv
než prešiel cestou, rozhliadol sa na
pravo i naľavo a tak rýchlo šiel do
Ferovho dvora. Fero práve vyšiel na
dvor. Mišo dal prst na ústa a ukázal
mu prstom za dom. Čo tam robili, to
už neviem.
— Nuž, tak to bolo, ako hovorí
Mirko, — prehovoril Mišo — a ja
som ponúkol Ferovi fúrik i mech ku
kurice za bagateľ, za sto korún.
— Čo on na to? — spýtal sa vy
šetrujúci člen VB.
— Nie veľmi chcel, bál sa, ale na
pokon súhlasil a dal mi sto korún.
Prisľúbil som mu, že mu to zanesiem
do šopy neskoršie, keď už bude kaž
dý spať. Ja som ozaj bol v Mirkovej
záhrade pod stromami, ale ani fúrika,
ani kukurice tam už nebolo.
— Nebolo, — ozval sa Mirko, —
lebo ja som vedel, že Mišo, alebo ten,
komu to predá, pre to príde. Preto
som fúrik s kukuricou potisol do ga-

rá ie a zatvoril na kľúč. Predpokladal
som, ie majiteľ sa prihlási. Ráno som
počul od ľudí, že Emilovi zmizol fú
rik s kukuricou. Povedal som mu to.
A tak Mišovi klepli zuby naprázdno.
— Máte tú stokorunáčku pri sebe?
— spýtal sa člen VB Miša.
— Mám.
— Tak ju položte na stôl.
Čochvíľa predviedli Fera a spýtali
sa ho:
— Poznáte tú stokorunáčku? — da
li mu otázku.
Fero horel v tvári hanbou, spľasol
rukami a len prikývol hlavou.
— Povedzte nám, prečo ste ju dali
Mišovi?
— Hanbím sa. Raz som sa ulakomil
na ukradnuté a viac v živote to ne
urobím. Potrestajte ma, ako chcete,
len nech sa to nedostane medzi ľu
dí.
— Keby len to, — odvetil mu vy
šetrujúci člen VB — bude to i v no
vinách v súdničke. Veď to pôjde na
súd.
— Už je darmo. Urobil som chybu,
— povedal celý zronený Fero a pri
znal sa.
Súd ozaj bol, dostalo sa to i do
novín. Fero by sa bol radšej skryl do
myšej diery, aby nevidel, čo o ňom
čítajú, nepočul, čo o ňom hovoria.
Najviac ho však hrýzlo svedomie, 2e
tak lacno predal svoje dobré meno.
Nelakomme sa nikdy na ukradnuté,
i keby nám to ako lacno núkali. Spokojme sa s tým, čo si statočne zaro
bíme a budeme maf čisté svedomie
pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou.
Dr. JÄN BUBÄN

Z kresťanského sveta
• Piatok 3. apríla roku 33 je dňom
ukrižovania Ježiša Krista. S týmto
tvrdením prišli dvaja anglickí vedci,
astrofyzici z Oxfordskej univerzity. K
uvedenému dátumu prišli po preskú
maní všetkých, i dosiaľ nepovšimnu
tých, astronomických a meteorologic
kých javov, ktoré nastali po smrti
Ježišovej na kríži.
• Po 12 rokov práce skupiny 65
expertov katolíckych i protestant
ských chýlia sa ku koncu práce na
ekumenickom preklade Svätého pís
ma do japončiny. Vydanie tohto eku
menického prekladu Biblie sa plánu
je -na marec 1985. Myšlienka vydať
ekumenický preklad Svätého písma v
japončine vznikla v r. 1972.
• Juhoafrický episkopát vyzval pretórijskú vládu, aby zrušila zákon, kto
rý zakazuje rasovo zmiešané manžel
stvá, lebo tento zákon odporuje uče
niu Cirkvi a porušuje ľudské práva.
Juhoafrická republika je jediná kra
jina na svete, ktorá zákonom zakazufe manželstvá na základe farby pleti.
• Aj tohto roku po Vianociach us
poriadali výstavku listov deti z celého
sveta, ktoré podľa starodávnej obyčaje
píšu Ježiškovi, osobitne do rímskeho
kostola Ara coeli, kde sú obľúbené
detské jasličky. Najdojímavejšie sú
listy, ktoré prosia o to, aby sa rodi
čia medzi sebou nevadili i tie, ktoré
prosia, aby mali chlieb.

• Bulharské katolícke centrum ot
voril v Ríme tajomník Kongregácie
pre východné cirkvi arcibiskup Miro
slav Marusyn a sofijský apoštolský
exarcha biskup Metodij Stratiev.
• V rímskom Pallazetto dello Šport
pripravilo pastoračné centrum „Corda
cordi“ súťaž náboženských piesní k
jubilejnému roku vykúpenia — „Rassďgna mondiale dela canzone' religiosa popolare“. Do záverečného kola sa
dostalo dvanásť z takmer 500 prihlá
sených piesní z rozličných krajín ce
lého sveta. Z pôvodných 500 vybrala
medzinárodná porota, ktorej predse
dal Španiel Antonio Martorell, 45
piesní pre semifinále. Z Európy to
boli piesne z Juhoslávie, Rakúska a
Švédska, viacero piesní prihlásili do
súťaže z amerických krajín, ale aj/
z Afriky a Azie. „Hlavným stanom“
spevákov a ostatných účinkujúcich
bol rímsky hotel Ergife. Niekoľko
populárnych náboženských piesni za
spievala na festivale aj známa fran
cúzska šansonierka Mireille Mathieu.
Dvom veľmi výrečným slávnostiam
predsedal v minulých dňoch Svätý
Otec Ján Pavol II., na ktorých sa
zúčastnili početné skupiny pútnikov
zo všetkých
kontinentov.
Obidve
stretnutia vyjadrovali univerzalizmus
súčasnej cirkvi. Prvé z tých stretnutí
sa uskutočnilo vo večerných hodi
nách 2. februára a nástupca sv. Pet
ra ho spojil s liturgiou dňa. Boli to
jubilejné slávnosti Svätého roku pre
rehoľníkov. Zúčastnili sa na nich po
četné zástupy členov rôznorodých re
hoľných spoločenstiev z celého sve
ta, zastupujúcich všetky rehole a zhro
maždenia všeobecnej cirkvi.
Druhá nekaždodenná slávnosť sa
uskutočnila v nedeľu 5. februára v
bazilike sv. Petra. Bol to jubilejný
deň východných cirkvi. Ján Pavol II.
v tento deň pri oltári Konfesie sv.
Petra predsedal slávnostnej sv. omši,
slúženej v byzantskom obrade. Na
tejto liturgii spolu s pápežom sa zú
častnilo veľa hierarchov a kňazov
východných rítov, ktorí osobitne na
túto slávnosť prišli do Vatikánu.
Koncelebrantmi Svätého Otca boli
o. i.: patriarcha Antiochie Maximos
V. Hakim a 14 biskupov a kňazov by
zantského obradu. Kongregáciu pre
východné cirkvi reprezentoval arci
biskup M. S. Marusyn, tajomník toh
to dikastéria, a východné kolégiá v
Ríme ich rektori.
V
homílii, ktorú Svätý Otec pri tej
príležitosti povedal, o. i. vyslovil: Et
nická mnohorakosť účastníkov tejto
liturgie zdá sa pripodobňovať Rím k
Jeruzalemu v deň zoslania. Ducha
Svätého, keď podľa popisu Skutkov
Apoštolov žili vtedy v Jeruzaleme
„bohabojní ľudia zo všetkých náro
dov, čo sú pod nebom“. Ján Pavol
II. zdôraznil, že napriek tomu, že sú
časná cirkev je rozdelená na rôzne
partikulárne cirkvi, ktoré majú mno
horakú liturgickú tradíciu, predsa
medzi tými cirkvami panuje oprav
divá jednota, pretože „rôznorodosť
v cirkvi nielenže neprináša škody jej
jednote, ale ju skôr zdôrazňuje“. Ján
Pavol II. potom obrátil svoju pozor
nosť aj na aspekty ekumenické, kto

ré možno pobadať pri prežívaní to.
hoto stretnutia, aj na dramatickú si
tuáciu v Libanone.
• Svätý Otec vymenoval za podtajomníka generálneho sekretára Bis
kupskej synody Libanonca preláta
Edmonda Parchata, ktorý už 22 ro.
kov pracuje pri Apoštolskej Stolici.
• V najbližšom čase sa prikročí k
rekonštrukcii trosiek chrámu Panny
Márie Nanebovzatej, vzácnej sakrál
nej pamiatky z XI. storočia. Chrám
patrí do areálu známeho kyjevského
jaskynného kláštora Pečerskej lavry,
ktorá je štátnou kultúrnou pamiatkou
Vzácna mariánska katedrála v hlav
nom meste Ukrajiny, zničená v druhej
svetovej vojne, pochádza z roku 1089
a celý komplex kláštora budovali naj
lepší stavitelia, maliari fresiek a zlat
níci. Pred dvoma rokmi, k 1500. vý
ročiu založenia Kyjeva, už obnovili
známu Zlatú bránu katedrály.
• Dňa 1. februára v motu proprio,
’ dokumente, s ktorým Svätá Stolica
oboznámila verejnosť, Svätý Otec Ján
Pavol II. oznámil ustanovenie Pápež
skej komisie pre hodnoverné vysvet
ľovanie Kódexu kanonického práva,
ktorý platí v cirkvi od 27. novembra,
m. r.
V spomínanom dokumente pápež
prejavuje nádej, že nový Kódex ka
nonického práva bude „ozajstným ná
strojom slúžiacim cirkvi na zdokona
lenie v zhode s duchom Druhého va
tikánskeho koncilu aj na preukáza
nie, že cirkev stojí na výške úloh,
predvídaných v plnení svojej vyku
piteľskej úlohy na tomto svete.
Čo sa týka nutnosti dôkladnej, po
drobnej znalosti, ako aj interpretácie
predpisov kanonického práva, Svätý
Otec v spomínanom dokumente pri
pomína, poukazujúc na pápeža Gre
gora IX. (za ktorého pontifikátu bo
lo ustanovené v stredoveku cirkev
né zákonodarstvo), že právo, zavä
zujúce všetkých, nemôže obsahovať
nič nejasné ani dvojznačné.
V závere spomínaného dokumentu
Ján Pavol II. stanovuje, že týmto
dňom končí svoju činnosť Pápežská
komisia pre revíziu Kódexu kanonic
kého práva, ako aj Pápežská komisia
pre interpretáciu dekrétov Druhého
vatikánskeho koncilu. Za podpredse
du Pápežskej komisie pre hodnover
né vysvetľovanie Kódexu kanonické
ho práva pápež Ján Pavol II. vyme
noval arcibiskupa Rosaria Jose Castilla Lara z Venezuely. Okrem jede
násťčlennej komisie bude pracovať aj
26-členná skupina poradcov, zložená
z kňazov a rehoľníkov rozličných ná
rodností. V skupine poradcov sú aj
dvaja laici.
• V dňoch 23.—25. januára skupi
na vedcov rokovala vo Vatikáne o
nukleárnej hrozbe. Na rokovaní, kto
ré zorganizovala Pápežská akadémia
vied, sa zúčastnilo 17 vedcov, medzi
nimi zo ZSSR aj z USA. Účastníkov
prijal 23. januára na osobitnej audien
cii Svätý Otec.

Sväté písmo Starého zákona
Kniha Žalmov
Žalm 103
Dobroreč, duša moja Pánovi!
Velmi si veľký, Pane, Bože môj! Vznešenosťou
a velebou si odetý, halíš sa v svetlo ako v plášť.
Vystrel si nebo ako koberec, na vodách vystavil
si komnaty svoje, ustanovuješ mraky za svoj voz,
na krídlach vetra chodievaš, za poslov svojich
vetry činíš si, za sluhov svojich oheň plamenný.
Zem založil si na jej základoch; na veky vekov
nebude sa kolísať.
Ako je mnoho, ¡Pane, tvojich diel, ty múdrosťou
si všetky učinil, plná je tvorov tvojich zem. Nech
sláva Pánova je na veky, nech raduje sa zo svojich
diel Pán. Pánovi budem spievať, dokiaľ budem žiť.
Dobroreč, duša moja, Pánovi!
Žalm 142
Slyš, Pane, modlitbu moju, pre vernosť tvoju
úpenlivú prosbu moju čuj, vyslyš ma v spravodli
vosti svojej. A služobníka svojho na súd nevolaj,
lebo nik živý nie je spravodlivý pred tebou.
Skoro ma, Pane, vypočuj, lebo ochabuje duch
môj. Predo mnou neschovávaj svoju tvár, abych
sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Daj,
aby milosť tvoju pocítil som včas, bo v tebe skla
dám dôveru. Daj mi znať, ktorou cestou sa mi
treba uberať, bo k tebe dušu pozdvíham. Od ne
priateľov mojich vytrhni ma, Pane, dúfam v teba.
Nauč ma plniť vôlu tvoju, lebo ty si Boh môj!
Duch tvoj dobrotivý je: nech po zemi rovnej
sprevádza ma!
Žalm 144
Zvelebovať budem teba, Bože, Králu, a blaho
slaviť meno tvoje naveky a povždy. Budem blaho
slaviť tebe každý deň a chváliť meno tvoje na
veky a povždy.
Velký je Pán a chválitebný velmi a veľkosť je 
ho nemožno preskúmať. Rod rodu velebí diela
tvoje a ohlasuje moc tvoju. Hovoria o nádhernej
sláve zvrchovanosti tvojej a rozhlasujú skutky
tvoje pravdivé. O sile vravia hrozných tvojich
diel a o veľkosti tvojej vypovedajú.
Najavo vynášajú chválu veľkej dobroty tvojej
a veselia sa zo spravodlivosti tvojej. Milostivý a
milosrdný je 'Pán, zhovievavý a najvýš láskavý.
Dobrý je k všetkým Pán a milosrdný ku všetkému
stvorenstvu svojmu.
Nech oslavujú teba, Pane, všetky diela tvoje
a nech dobrorečia pobožní tvoji. O sláve kráľov
stva tvojho nech hovoria a moc tvoju nech zve
stujú. Kráľovstvo tvoje všetkých vekov, Kráľov
stvo a panovanie tvoje trvá z pokolenia na po
kolenie.
Vo všetkých slovách svojich pravdivý je Pán
a vo všetkých skutkoch svojich presvätý je. Pán
podopiera všetkých, ktorí padajú, a dvíha všet
kých na tebe a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
Ruku svoju otváraš, a sýtiš všetko živé dobroti
vosťou.
Na všetkých cestách svojich spravodlivý je Pán
a vo všetkých skutkoch svojich láskavý je. Blíz
ky je všetkým vzývajúcim Pán, všetkým, čo vzý

vajú ho úprimne. Vôľu tých, ktorí sa ho boja,
vyplní a počuje ich prosby a zachráni ich. Pán
ochraňuje všetkých, čo ho milujú a všetkých ni
čomníkov rozoženie.
Nech ústa moje o Pánovej chvále hovoria, nech
každé telo dobrorečí menu jeho svätému na več
ný vek.
MySlienky zo Žalmov
Nebesá rozprávajú slávu Božiu, obloha hlása die
lo jeho rúk.
Deň vylieva dňu posolstvo a noc noci oddáva ve
domosť.
Je zákon Pánov dokonalý — posilňuje dušu;
je predpis Pánov spoľahlivý — poučuje nevedo
mého.
Príkazy Pánove sú správne — potešujú srdce,
je jasný rozkaz Pánov — osvecuje oči.
Čistá je bázeň Pána, trvá naveky,
súdy Pánove pravdivé sú, všetky spravodlivé na
pospol. (Žalm 18)
Pánova je zem a čo ju napĺňa, zemekruh a tí, ktorí
prebývajú na ňom.
Kto na Pánov vrch vystúpi,
alebo ktože bude stáť na mieste jeho svätom?
Kto ruky nevinné a srdce čisté má,
kto myseľ svoju neobracia na daromnice
a ľstivo neprisahá blížnemu svojmu.
Ten prijme požehnanie od Pána,
odmenu od svojho Boha Spasiteľa. (Žalm 23)
Jedno si vyprosujem od Pána, to vyhľadávam ja:
aby som býval v dome Pánovom po všetky dni ži
tia môjho,
aby som sa radoval z láskavosti Pánovej a hľa
dieval na jeho chrám.
Veď on ma skryje v stane svojom vo dne zlom,
v zátiší stánku svojho schová ma.
Ak by ma opustili otec môj a moja mať,
jednako ujme sa ma Pán. (Zalm 26)
K tebe sa, ¡Pane, utiekam, nech nie som zahanbe
ný naveky, zachráň ma v spravodlivosti svojej!
Nakloň mi ucho svoje, chytro ma vytrhni; buď mi
skalou útočišťa, hrad opevnený, aby si ma spasil.
Lebo si skala moja a môj hrad, pre meno svoje
ty budeš ma viesť a sprevádzať. {Žalm 30)
Blažený, komu neprávosť odpustená je, ktorého
zakrytý je hriech.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepričíta a v
ktorého duchu nieto lesti.
Mnohé sú bolesti hriešnika, ale kto dúfa v Pána
toho obklopuje milosrdenstvo. Radujte sa, spra
vodliví, v Pánovi a tešte sa a všetci priami srd
com, plesajte! (Žalm 31)
Dúfal som v Pána, dúfal som, a naklonil sa ku
mne a počul volanie moje a vytiahol ma z jamy
záhuby, z bahniska blatného, postavil nohy moje
na skalu, upevnil k r ôk y moje. A do úst mojich
vložil pieseň novú, chválospev Bohu nášmu. Mno
hí to uvidia, a obávať sa budú a budú dúťať v Pá
na.

Blažený muž, čo v Bohu nádej svoju uložil a nie
je modloslužobníkov prívržencom a ani tých, čo
zahýbajú k nepravde. (Žalm 39}
Budem chváliť teba medzi íudmi, Pane; spievať
budem tebe medzi národmi.
Lebo až po nebo je veľké milosrdenstvo tvoje a
vernosť tvoja je až po mraky.
Výsostný nad nebesami sa, Bože, zjav, nad celou
zemou nech je sláva tvoja! (Zalm 56)
Boh je Boh veľký Pán a nad všetkými bohmi veľ
ký Kráľ. Sú v rukách jeho zemské hlbiny a jeho
sú aj horské výšiny. Jeho je more, lebo on ho uči
nil, i suchá zem, čo ruky Jeho stvárnili.
Podme, padnime a skloňme sa, kľaknime pred
Pánom, čo stvoril nás! Lebo je On náš Boh a my
lud pastviny jeho a ovce ruky jeho. (Žalm 94)
Spievajte novú pieseň Pánovi!
Spievajte všetky zeme Pánovi!
Spievajte Pánu, dobrorečte menu jeho,
deň po deň spásu jeho hlásajte.
O sláve jeho rozprávajte medzi pohanmi,
o divoch jeho medzi národmi všetkými! (Zalm 95)
Pán miluje tých, ktorí nenávidia zlo,
On chráni duše svojich nábožných
a z ruky ničomníkov vytrháva ich.
Vychádza svetlo spravodlivému
a radosť tým, čo majú srdce poctivé.
Tešte sa, spravodliví, v Pánovi
a oslavujte sväté meno jeho. (Zalm 96).
Plesajte Pánu všetky zeme, s radosťou slúžte Pá
no vi!
Predstúpte s plesaním pred jeho tvár!
Vedzte, že Pán je Boh, on stvoril nás a jeho sme,
sme ľud jeho a ovce jeho pastviny.
Vchádzajte do brán jeho s chválou
s hymnom v jeho nádvoria,
oslavujte ho, dobrorečte menu jeho.
Lebo je dobrotivý Pán, milosrdenstvo jeho naveky
a vernosť jeho z pokolenia na pokolenie. (Zalm
99)
Na počiatku založil si zem a dielom rúk tvojich
sú nebesá;
tie sa pominú, ty však zostaneš, a ony všetky ako
rúcho zotlejú,
ako plášť ich zvinieš a ,ako šatu zameníš inými,
Ty však si vždy ten istý a nebudú mať konca ro
ky tvoje.
Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne
a semeno ich bude trvať pred tebou. (Žalm 101)
Lebo ako nebo vysoko je nad zemou,
také je mocné milosrdenstvo jeho tým, čo sa boja
jeho.
Ako je východ od západu vzdialený,
tak nadaleko vzdiali od nás poklesky naše.
Ako sa otec nad synom zmilúva,
zmilúva sa Pán nad tými, čo sa boja jeho.
Ved on pozná povahu našu, pamätá, že sme prachDni človeka sú podobné tráve, kvitne ako poľný
kvet.
Len čo sa vietor mihol ponad neho, už ho niet,

ani ho miesto jeho viacej nepozná.
Milosrdenstvo Pánovo je však od večnosti
do večnosti voči bojacim sa jeho
a spravodlivosť jeho voči synom synovským,
voči tým, čo zmluvu jeho zachovávajú
a pamätajú na plnenie jeho príkazov. (Zalm 102)
Vzdávajte chválu Pánu, lebo dobrý je,
bo milosrdenstvo jeho je naveky!
Kto vyrozpráva diela moci Pánovej,
vypovie všetku pochvalu jeho?
Blažení, ktorí prikázania zachovávajú,
čo robia, čo spravodlivé je, každý čas.
Pamätaj na mňa, Pane, z blahovôle voči ľudu svoj
mu,
navštív ma pomocou svojou,
by som sa tešil šťastím vyvolených tvojich,
aby som sa radoval z radosti ľudu tvojho,
aby som sa honosil dedičstvom tvojím. (Zalm 105):
Blažený ten, čo sa bojí Pána,
ktorý má veľké zaľúbenie v príkazoch jeho.
Semeno jeho bude mocné na zemi,
pokolenie počestných požehnané bude.
Dom jeho majetkom a bohatstvom sa naplní,
potrvá jeho dobročinnosť naveky.
Vychádza ako svetlo vo tmách statočným,
milosrdný a láskavý a spravodlivý. (Zalm 111),
Blažení, ktorých cesta nepoškvrnená je,
čo chodievajú v zákone Pánovom.
Blažení, ktorí plnia predpisy jeho,
ktorí celým srdcom hľadajú jeho,
čo nekonajú neprávosť, lež prechádzajú cestami
jeho.
Ty dal si príkazy svoje, aby sa verne zachovávali.
Ó, kiež by boli pevné chodníky moje
v zachovávaní ustanovení tvojich! (Žalm 118)
Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach!
Chváľte ho všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky
zástupy jeho!
Chváľte ho slnko s mesiacom, chváľte ho všetky
hviezdy žiarivé!
Chváľte ho nebies nebesá a vody, čo sú nad ne
besami:
nech chvália meno Pánovo, bo rozkázal, a boli
stvorené.
A postavil ich navždy, naveky,
dal nariadenie, ktoré nepominie. (Žalm 148)
(Dokončenie zo 4. str.)
Nesmie dovoliť, aby akási dočasná vec bo odviedla od myš
lienky na Boha, od jeho vôle.
— Kresťan nemá hrešiť a hovoriť nepravdn. Nemá oho
várať, vadiť sa, mstiť sa, nemá odplácať za zlo zlom, ne
má sa hnevať.
— Treba byť trpezlivým, znášať všetky krivdy a vo vhod.
nom čase napomínať tých, ktorí krivdia. Toto treba robiť
nie s úmyslom pomsty, ale aby sme brata napravili, ako
to prikazuje Pán.
— Neslobodno ponižujúco hovoriť o neprítomnom brato
vi, pretože je to ohováranie, hoci by bolo aj pravda. Preto
sme povinní odvracať sa od toho, kto sa zle vyslovuje o
svojom bratovi.
— Nesmieme sa stať otrokmi vína, ani požívať nadmieru
mäsa.

— Netreba kričať alebo gestikulovať tak, ako by sa za
budlo na Božiu prítomnosť.
— Vo všetkom i ku všetkým treba sa správať skromne
a s úctou.
— Kto môže pracovať, nech zadarmo neje. A ti, čo pračujú na Kristovu slávu, povinní sú pracovať usilovne a zo
všetkých síl.
— Netreba závidieť, keď chvália iného, ani sa tešiť z
omylov iného. Z lásky ku Kristovi treba smútiť nad pádom
brata a z jeho dobrých skutkov sa treba radovať.
— Každý, nakoľko to je v jeho silách, má byť úslužný
voči tomu, kto ho prosí o akúsi službu.
— Netreba pamätať na urážky toho, kto zhrešil ,a sa
kaja, ale treba mu z duše odpustiť. Keď niekto tvrdí, že
sa kaja, je povinný nielen oľutovať svoje skutky, ale tiež
robiť skutky hodné pokánia.
— Tiež netreba odkladať čas svojho polepšenia, pretože
zajtrajšok je neistý. Veď veľa bolo takých, ktorí s mnohý
mi úmyslami sa nedočkali zajtrajška.
— Nech dá Pán, aby ste si osvojili povedané a prinášali
na Božiu slávu plody hodné Svätého Ducha s pomocou Pána
nášho ježiša Krista.

Armáda cisára juliána postupovala dopredu . . .
A v Cézarei Kapadóckej na Službe Božej čítali:
„Bratské arcibiskupstvá a biskupstvá nás upovedomujú,
že do súpisu svätých zapísali mená mučeníkov, umučených
cisárom Juliánom Odpadlíkom:
„Svätí mučeníci: Ján a Pavol, rodní bratia, boli vysokými
úradníkmi na cisárskom dvore. Keď sa cisárom stal Jn.
lián, odmietli ostať v úrade, pretože nechceli nič mať s od
padlíkom od viery Kristovej. Cisár im sľuboval vysoké dô
chodky, avšak bratia ostali neoblomní. Vtedy Julián priká
zal, aby ich tajne zavraždili. Ich pamiatka je 26. júna.“

rovi. — Došiel som pod jednu horu, na ktorej žije pustov
ník Pupilius. Ten sa začal modliť, zdvihol ruky hore, stál
nepohnute a neprestával sa modliť dni a noci. Akoby mod
litbou prehradil mi cestu. Môj kôň sa nepohol dopredu. Tr.
pezlivo som čakal celé dni, aby sa pustovník prestal mod
liť. Nedočkal som sa. Musel som sa vrátiť.
—
Keď sa vrátim z ťaženia, pomstím sá tomu pustovní
kovi, — v hneve hrozil Julián.

Julián na čele 65-tisícovej armády šiel perzskou zemou.
Došiel do mesta Ktesofonu a obkľúčil ho. Tam prišiel k
Juliánovi starý vážený Peržan. Sľuboval, že mu bude sprie
vodcom a že odovzdá Perziu bez námahy. Nahovoril Juliá
na, aby svoje vlastné lode spálil a ďalej šiel priamo cez
púšť na Ekbatán, hlavné mesto Perzie. Julián sa dal nahovo
riť. Keď lode horeli, vydali sa cez púšť.
Spočiatku, vedení starcom, išli dobrou cestou, ale skoro
sa ocitli vo veľkej púšti. Zavial len malý vetrík a piesok
sa vznášal a kolísal sa vo vzduchu ako more. Slnko pá
lilo, nastal hlad a smäd, každý deň z armády hynulo veľa
ľudí. Skoro zahynula polovica vojakov. Starec-sprievodca
bol neobyčajne spokojný so sebou. Keď to videl cisár, spý
tal sa ho: „Prečo si nás voviedol do nepriechodnej púšte?“
— Starec bez strachu odvetil: „Preto, aby som nevidel ne
priateľom zničenú moju drahú vlasť“.
Ožasnú smrť starec znášal radostne . . .
Hrozne sa pozrel Julián na dvoch otrokov Peržana, ktorí
stáli opodiaľ. A títo objasnili:
—
On vás oklamal, aby nevidel svoju vlasť zničenú. Bol
to významný Peržan a bol hotový radšej zomrieť, ako vi
dieť, ako hynie jeho vlasť.
Armáda nemala čo jesť a Julián sa vracal domov. Avšak
Peržania všetko dookola pálili. Vojsko trpelo hladom a smä
dom, kone a ťavy hynuli. Potom armáda dlho blúdila v
púšti. A vôkol nej boli samé ohne . . . Konečne došlo k bo
ju...

„Svätí mučeníci: Maximilián a Bonozus, vojaci v Antiochii Sýrskej, boli sťatí preto, že odmietli strhnúť z vojen
ských zástav znak kríža. Ich pamiatka je 21. augusta.“
„Svätý mučeník Eusígnius: bol to 110-ročný dôstojník,
ktorý sa stal dôstojníkom ešte za cisára Konštantína Chlora, slúžil i za Konštantína Veľkého. Keď Julián vstúpil do
Antiochie, tento starec-vojak postavil sa pred neho s výčit
kou: „Cisár, odpadol si od viery Konštantína, ktorému som
mal česť slúžiť a nosiť zbraň.“ Za toto starého Eusígnia
zabili. Jeho pamiatka je S. augusta.“
„Svätí mučenici: Flavián, prefekt Ríma, jeho manželka
Dafrôza, dcéry Demetria a Bibiána, — boli zabití preto, že
odmietli zaprieť Krista. Ich sviatok je 22. decembra, 2. de
cembra a 21. júna.“
„Svätý Porfýr, mučeník. Bol hercom — komikom v divad
le v Carihrade. Bol často na hostine u cisára Juliána a za
bával hosťtiív žartami. A keď ho cisár vyzval, aby potupoval
a vysmieval Krista, kresťanskú vieru, on odmietol. Býva
lého svojho miláčika cisár dal sťať. Jeho sviatok je 1S.
septembra.“
Bažil dočítal mená mučeníkov. Prítomní zbadali, že je vo
vytržení. Bažil akoby stál na súde a šiel na smrť spolu s
učeníkmi, ktorých mená prečítal. Teraz Bažil prehovoril:
— Sme znovu silnejší! Nie, my sme už nepremožiteľní!
Všetci títo mučeníci sa za nás prihovárajú. Predložili Bohu
našu sťažnosť na Juliána Odpadlíka . . .
Ľud v chráme padol na kolená a do nebies sa vznášala
modlitba:
— Mučeníci Kristovi: Ján a Pavol, vojak Maximilián, Eu
sígnius a Bonozus, Flavián s rodinou a Porfýr, — proste
Boha za nás hriešnych . . .

Armáda cisára Juliána postupovala dopredu. Vtrhla do
Perzie. . .
Z ťaženia Julián poslal posla k akejsi veštkyni, aby od
nej friniesol veštbu o víťazstve. Posol sa vrátil až po de
siatich dňoch, avšak bez správy.
— Zmeškal som a vrátil som sa s ničím, — hlásil cisá

Bažil vedel, že nastal čas posledného boja jeho s Juliá
nom. Nikdy sa nebál Juliána. Sám sa aj teraz nebojí. Avšak
tu ide o boj proti Bohu a vieru v Boha Julián chce ľuďom
násilím zobrať.
Bažil sa vystrel na zem v cézarejskom chráme pred iko
nou Bohorodičky.
—
Nedopusť, Bohorodička, aby zvíťazil Julián, nie pre
mňa, ale pre veriaci ľud. Pod ochranu tvoju sa utiekame,
Bohorodička, Panna. Prosbami našimi nepohŕdaj v potre
bách našich, ale vysloboď nás z nebezpečenstva, ty jediná
čistá a požehnaná . . .
Bažil dlho ležal na zemi a modlil sa. Potom pozdvihol
oči a pozrel sa na ikonu Bohorodičky. Pri ikone bola iná
ikona: ikona veľkomučeníka Merkuria, vojaka s kopijou v
ruke.
Bažil sa zadíval na mužného vojaka na ikone, pretože sa
ten pohol a plátno na ikone ostalo čisté. Na ikone už Ba
žil nevidel obraz veľkomučeníka. Dojatý sa začal ďalej mod
liť a po chvíľke uvidel na ikone znovu veľkomučeníka
Merkuria. Kopija v jeho ruke bola skrvavená. . .

O niekoľko dní do Cézarey Kapadóckej prišla správa:
„Veľa z vojakov Juliána padlo. Sám Julián bol prebodnu
tý z boku kopijou, ktorá sa zastavila v obličkách. Julián
ťažko zastonal. Chytil sa za ranu, pozrel sa na ruku a tá
bola krvavá.
— Koniec! Zvíťazil si, Galilejský! — zachrčal.
Celou rímskou ríšou preletelo:
— Julián Apostata zahynul!
Bol 26. júl roku 363.
Juliánovi vojaci, ktorí sa zachránili, prechádzali Cézareou. Rozprávali o boji a posledných minútach Antikrista.
Teraz Cézarea Kapadócka počítala dni. Vtedy, keď sa Bažil
modlil vystretý na zemi pred ikonou Bohorodičky, julián
Apostata v boji bol prebodnutý kopijou. . . Vo chvíli, keď
veľkomučeník Merkurius bol na ikone neviditeľný . . .

Naši jubilanti
V
tomto mesiaci si svoje životné a
kňazské jubileá pripomfnajú títo vľd.
duchovní otcovia:
Mikuláš Sobota — 70 rokov od na
rodenia (4. 5.), Štefan Haluška — 50
rokov od ordinácie (17. 5.), Mikuláš
Gladyš — 65 rokov od narodenia (23.
5.), Juraj Bumbera — 40 rokov od or
dinácie (25. 5), Ján Škoviera — 40
rokov od ordinácie (25. 5.), Peter
Staurovský — 70 rokov od narodenia
(28. 5.).
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

Z OBEŽNÍKA GR.-KAT. BISKUP
SKÉHO ÚRADU V PREŠOVE
1. ÚMYSEL APOŠTOLÁTU modlitby na
máj:
V š e o b e c n ý : Aby katolícki laici
podávali svedectvo o svojej viere.
M i s i j n ý : Za Cirkev v Kórei, kto
rá slávi 200. výročie svojho vstupu do
zeme.
2. NOVÝ KÚDEX CIRKEVNÉHO PRÄVA
Ako bolo oznámené pastierskym lis
tom ZOS, platí od nedele 27. novem
bra 1983 nový Kódex cirkevného prá
va. V Kódexe sa výslovne hovorí (Can
1), že zaväzuje len členov Cirkvi la
tinského obradu. Pre členov Cirkvi
východného obradu sa pripravuje
osobitný nový Kódex, na ktorom sa
t. č. pracuje a vyjde neskoršie. Ten
bude zaväzovať nás, gréckokatolíkov.
Z toho vysvitá, že rím.-kat. veriaci
novým Kódexom poznajú už svoje prá
va a povinnosti a aké práva a povin
nosti budeme mať my, gréckokatolíci,
budeme vedieť až vyjde náš nový Kó
dex. Preto do jeho zverejnenia v me.
dziobradových veciach ako je obrado
vá príslušnosť, krst detí, uzatváranie
manželstiev — platia predpisy, ktoré
platili doteraz.
Upozorňujeme na kánon 112 nové
ho Kódexn: Manžel rímskokatolík mô
že prijať obrad svojej manželky g réc
kokatolíčky. Nemôže však prijať man
žel gréckokatolík obrad svojej man
želky rímskokatolíčky; to by bolo ne
platné, lebo Kódex zaväzuje len čle
nov Cirkvi latinskej (ako to súhlas
ne uvádza obežník košického biskup
stva č. 3).
Upozorňujeme tiež na § 2 tohto is
tého kánona:
Keď niekto akokoľvek dlho svoj
voľne prijíma sviatosti v Cirkvi iné
ho obradu, tým samým to neznamená,
že sa stal členom obradu tej Cirkvi.

Z májových výročí
1. mája — Sviatok práce.
— — 1874 — pred 110 rokmi —
um. český hudobný skladateľ a pe
dagóg VILÉM BLODEK, autor viace
rých chrámových skladieb, koncer
tov, symfónií a opery V studne (nar.
r. 1834).
— — 1904 — pred 80 rokmi v Pra
he um. ANTONÍN DVOŔÁK, hudobný
skladateľ, klasik českej hudby, spo
luzakladateľ českej národnej školy (9
symfónií, 11 opier, oratóriá a kan
táty — Stabat Mater, Žalm 149, Sv.
Ľudmila, Omša D dur, Requiem, Te
Deum a i.); nar. r. 1841.
2. mája 1979 — pred 5 rokmi — v
Bratislave umrel veľprepošt KOLOMAN ŠTEFKO, riaditeľ Spolku sv.
V ojtecha, publicista (nar. r. 1912).
3. mája 1944 — pred 40 rokmi —
vznikol v ZSSR 1. československý sa
mostatný stíhací letecký pluk.
5.
mája — výročie Májového po
vstania českého ľudu v Prahe r. 1945
— významný deň ČSSR.
— — 1819 — pred 165 rokmi —
nar. poľský hudobný skladateľ STA
NISLAV MONIUSZKO, autor prvej poľ
skej národnej opery Halka (um. r.
1872).
8. mája — Medzinárodný deň Čer
veného kríža.
9. mája — štátny sviatok ČSSR —
výročie oslobodenia r. 1945.
10. mája 1774 — pred 210 rokmi
— um. JOZEF ZBIŠKO, tit. biskup
spišský.
11. mája 1854 — pred 130 rokmi
— um. v Hornej Súci MICHAL REŠETKA, bernolákovský spisovateľ, ná
rodný buditel (nar. r. 1794).
— — 1929 — pred 55 rokmi —
um. JOZEF MURGAŠ, kňaz, maliar,
vynálezca bezdrôtovej telegrafie (nar.
r. 1864 v Tajove).
12. mája 1364 — pred 620 rokmi
— zal. krakovská Jagellonská univer
zita.
— — 1884 — pred 100 rokmi —
um. v Prahe hudobný skladatel BEDRICH SMETANA, zakladateľ českej
národnej hudby (symfonické básne:
Má vlast, Z českých luhu a hájťi, Tá
bor, Blaník; komorné skladby: Z mého života; opery: Braniboŕi v Če
chách, Predaná nevesta, Dalibor, Libuša. Dve vdovy, Hubička, Tajomstvo,
Čertová stena, Viola; klavírne sklad
by, piesne a zbory (nar. 2. 3. 1824).
15. mája 1859 — pred 125 rokmi
— nár. francúzsky fyzik a chemik

PIERRE CURIE, objaviteľ rádia, no
siteľ Nobelovej ceny (um. r. 1906).
— — 1884 — pred 100 rokmi —
nar. v Kriváňoch pri Sabinove JOLA
NA CIRBUSOVÄ, východoslovenská
spisovateľka, autorka krátkych próz
Tiché boje a románu Cez zatvorenú
hranicu (um. r. 1940).
17. mája 1964 — pred 20 rokmi —
pri Svätej Stolici bol zriadený Sekre
tariát pre nekresťanské náboženstvá.
18. mája 1874 — pred 110 rokmi —
um. GAŠPAR FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÝ, vydavateľ a rozširovateľ slo
venských kníh, organizátor prvého
ochotníckeho divadla (nar. 1. 1.
1794).
20. mája 1879 — pred 105 rokmi
— um. PETER BOHÚŇ, maliar por
trétista, národný buditel (nar. r1822).
21. mája 1639 — pred 345 rokmi —
um. TOMÁŠ CAMPANELLA, taliansky
filozof.
— — 1914 — pred 70 rokmi

11t: i. ThDr. JÁN VAJDOVSKÝ, profesor
spišského seminára, historik umenia
(nar. r. 1830).
24. mája 1849 — pred 135 rokmi —
vyslal SAMUEL F. B. MORSE z washingtonského Capitolu prvý tele
gram.
25. mája 1914 — pred 70 rokmi —
ostrihomský arcibiskup prímas JÁN
ČERNOCH stal sa kardinálom.
27. mája 1964 — pred 20 rokmi —
um. DZAVAHARLAL NÉHRÚ, indický
mierový politik (nar. 14. 11. 1889).
28. mája 1904 — pred 80 rokmi —
nar. ANTON PRÍDAVOK, spisovateľ a
básnik, osvetový pracovník (um. r.
1945).
29. mája 1874 — pred 110 rokmi
— nar. GILBERT K. CHESTERTON,
anglický spisovateľ, autor Ortodoxie
a príbehov Otca Browna (um. r.
1936).
31. mája 1594 — pred 390 rokmi
— um. TINTORETTO, vl. m. Jacopo
Robusti, taliansky renesančný maliar
(nair. r. 1518).
------- 1809 — pred 175 rokmi — um.
vo Viedni JOSEPH HAYDN, rakúsky
hudohný skladatel, predstaviteľ vieden
skej klasiky (104 symfónii, 24 opier,
oratóriá, omše, kantáty, piesne a i.,
nar. r. 1732).
(ž)
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