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Chlieb náš každodenný
daj nám dnes

ležišova tvár namaľovaná na základe zobrazenia Ježišovej tváre na Turínskom
plátne — plaštenici — Emil Schovánek.

Z poučení sv. Otcov pustovníkov

f

Sv. Pimen Veľký (+440, pamiatka 27. augusta)
— Kto je dobrý, ten má robiť ešte raz toíkoi dobra. A kto je zlý,
ten má robiť dobrého dvakrát tolko, lebo je chorý.
Hoci sa Pimen velmi postil, neschvaľoval nadmiernu prísnosť
v sebaumrtvovaní:
— Nemáme ničiť telo, ale vášne.
— Hovoríte o hriechoch? Človek* má mať vždy srdce plné ľú
tosti, ked si spomenie na svoje hriechy. A čo sa týka hriechov
iných ľudí, nemá na ne nikdy myslieť, ani odsudzovať iných.
Prišiel som k vám, oíče, až zo Sýrie. Poradie mi, ako premôcť
duševnú suchotu a tvrdosť srdca.
— Vydržať treba vo vrúcnej modlitbe a rozjímaní Božieho 'slo
va. Voda je mäkká, kameň tvrdý. Preidsa, kvapka vody, ktorá čas
to padá na kameň, vydlabe v ňom dieru. Podobne i Božie slovo,
ktoré často padá do nášho sťdca, hoci by srdce bolo z tvrdého
diamantu, pomaly sa musí poddať sile Božieho slova.
(Pokračovanie na 4. str.)

V
tejto časti Otčenáša prosíme Bo
ha a chlieb, každodenný chlieb. Hlad
je niečo strašné. Aby sme žili, potre
bujeme chlieb, obživu. Múdrosť Bo
žia zariadila na zemi, aby každý jeho
tvor mal čím sa živif. Korunou všet
kých tvorov je človek. Jeho Boh ob
daril rozličnými potravinami, najmä
dal mu chlieb pre udržanie jeho živo
ta. V modlitbe Otčenáša teda nepýta
me bohatstvá, len každodenný chlieb.
Pod chlebom však rozumieme všetky
pozemské dobrá, potrebné človekovi
pre živobytie. Koľko veľa myšlienok
nám dávajú tieto slová: Chlieb náš
každodenný daj nám dnesl
Najprv tieto slová hovoria, že chlieb
nám dáva Boh. Duševnými očami si
predstavme
zázračné rozmnoženie
chlebov, o ktorom píšu evanjeliá.
Kristus na púšti piatimi chlebmi a
dvoma rybami nasýtil niekoľkotisícový zástup. A ten zázrak sa opakuje
na našich poliach, kde jedno zrnko
zrodí 40—60 zŕn, ktoré nám dáva ne
beský Otec na udržanie nášho živo
ta. Skúsme zobrať jedno pšeničné
zrnko a dajme ho do laboratória, aby
nám zhotovili také isté. Zhotovia nám
ho také pcesné, avšak ked ho zase
jeme do pôdy, nevyklíči, nevyrastie,
neprinesie plod. Veľký učenec Pas
teur povedal: „Aby som to zrno uro
bil, ab£ vyklíčilo, musel by som byt
Bohom . Lebo pšeničné zrno má jad
ro života, ktoré doň vložil sám Stvo
riteľ. Tou prosbou „Chlieb náš kaž
dodenný daj nám dnes“ vyznávame,
že chlieb a vôbec všetky potraviny
spolu s vodou sú Božím darom, da
rom nebeského Otca. Naša práca, or
ba, siatie . . . bez Božieho požehnania
by nestali nič, nepriniesli by ovocie.
V tejto viere naši predkovia vždy na
jar išli v procesii na pole, aby posvä
tili siatiny a prosili od Boha dobrú
úrodu. I my vždy prosme, aby Boh
žehnal našu prácu práve v úrode kaž
dodenného chleba.
Uvažujme ďalej o zázračnom roz
množení chleba. Ježiš Kristus po zá
zračnom rozmnožení chleba hovorí:
„Pozbierajte odrobinky . . . “ Akoby po
vedal: To, čo ste požili, pochádza od
Boha, dorábate ho v pote tvári, ťaž
ko, preto nič nemá vyjsť nazmarl Áno,
chlieb si máme vážiť, neplytvať ním,
neodhadzovať ho, nemá sa povaľovať
v nádobách na smeti v našich mes
tách! Veď množstvo ľudí umiera vo
svete hladom! Chvála Bohu, my má
me dosť chleba, ale na svete je ešte
mnoho ľudí, ktorí chleba nemajú.
Myslime na nich ako na svojich bra
tov a sestry, ktorí hladujú a trpia
nedostatkom chleba.
Konečne nezabúdajme, že nielen
( Pokračovanie na 4. str.)

Pristavenie pri polroku
Naozaj má pravdu ten staroveký filozof, ktorý povedal, že najrýchlejšie zo všetkého plynie čas.
Rovnako i ten, čo hovoril, že dvakrát nevstúpime do tej istej vody. Tak rýchlo p ly n ie . . . t
Zdá sa nám iba nedávno, čo sm e načínali tento rok. Čo sm e písali o nádejach, ale aj o oba
vách, ktoré stále visia nad ľudstvom a k o nebezpečný Damoklov meč. Ešte stále sa nepodarilo znížit
medzinárodné napätie, ešte stále sú na svete sily, ktoré by neváhali vohnat ľudstvo do hroznej jad
rovej vojny.
Začiatkom roka sm e o tomto všetkom uvažovali. Hovorili sm e však aj o zdravom rozume, ktorý
— verím e — n akon iec musí zvítazitl Tak to vyjadril aj prvý občan nášho štátu prezident Gustáv
Husák v novoročnom prejave, k e ď o. i. povedal:
,?vorivá práca je hlavným prínosom k zaručeniu mieru a bezpečnosti našej krajiny. Naši obča
nia vo svojej drvivej väčšine vedia, odkiaľ pram ení vážne ohrozenie mieru. Na tisícoch zhromaždení
vyjadrili svoj odpor k agresívnym zám erom reakčn éh o imperializmu. S pochopením prijímajú nevy
hnutné obranné opatrenia, ktoré robím e spoločn e so Sovietskym zväzom a ďalším i socialistickým i
štátmi vzhľadom na rozm iesťovanie nových am erických rakiet v západnej Európe. V záujme mieru
nemožno dovolit agresívnym silám imperializmu, aby porušili jestvujúcu strategickú rovnováhu vo sve
te, ohrozili povojnové usporiadanie v Európe, bezpečn osť nášho a ď alších socialistických štátov. Ne
m ôžem e zabudnút na Mníchov, na zničenie štátnej sam ostatnosti, národnej slobody a ohrozénie sa
motnej existencie našich národov.
Nerobm e si ilúzie, že medzinárodný vývoj bude prebiehať bez kom plikácií. Odvrátenie vojnovej
hrozby vyžaduje, aby sm e trvalo upevňovali jednotu ľudu, hospodársku a politickú silu krajiny, spoje
n ecké zväzky so štátmi V aršavskej zmluvy a dbali o zvyšovanie obranyschopnosti. Vyžaduje taktiež,
aby sa ď alej posilňovala zom knutost socialistických krajín, aby siln elo m ierové hnutie, v ktorom sa
na celom svete združujú p okrokoví, reáln e uvažujúci ľudia bez rozdielu p olitickej a náboženskej prí
slušnosti. Nebudeme šetrit sily, aby sm e k tomu č o najviac prispeli.“
V tomto zm ysle vyjadruje potrebu zvýšenia úsilia za zachovanie svetového mieru aj naše ducho
venstvo. Na jedn ej zo svojich pracovných schôdzí prednášateľ konštatoval: „Svetové zhromaždenie
za mier a život, proti jadrovej vojne bolo najväčším fórom m ierových síl súčasnosti. Možno o ňom
s istotou povedat, že jeho priebeh bol úspešný a výsledky inšpirujúce. K autorite tohto zhromažde
nia prispel i ten fa kt, že bola zabezpečenú voľno sf dialógu všetkých účastníkov. Takýto dem okratic
ký rozhovor utvrdil všetkých v presvedčení, že úspešný boj proti nebezpečenstvu jadrovej vojny vy
žaduje spoločný postup, solidaritu a podporu všetkých. A že nestačí sa len vzájomne ubezpečovať,
tlieskať, že sme za mier, ale treba prikročiť ku konkrétnym akciám .
Preto sa nám treba vracať k m yšlienkam a záverom pražského svetového zhromaždenia, aby
sm e načerpali rozhodné odhodlanie urobiť všetko pre zachovanie posvätnej hodnoty mieru. Nám je táto
úloha osobitne blízka, veď cirkev po ničom inom tak netúži, nič iné si viac nežiada, ako to, aby
m ohla zvestovať Pánovo Evanjelium v pokojnom mieri.
„Vyslanec sa nesm ie správať v cudzej krajin e ináč, a k o mu to ukladá jeh o poslanie,“ povedal
na stretnutí cirkevných kruhov jeden z delegátov, m oham edán z Bangladéša. A dodal, že všetci sme
vyslancami Boha p okoja a a k o takí m ám e byť verní svojmu poslaniu. Veď i na nás sa vzťahujú Kris
tove slová z jeho horskej reči: „Blahoslavení sú tvorcovia p okoja, lebo ich synmi Božími budú na
zývať . . . “
Naši dušpastieri prijali na tejto rozšírenej pracovnej schôdzke, ktorú poctil sv ojou prítomnos
ťou aj náš otec ordinár Mons. Ján Hirka, aj vyhlásenie, ktoré sm e už uverejnili, ale z ktorého zno
va podčiarkujem e: N á s le d k o m horúčkovitého zbrojenia a rozm iesťovania rakiet je ohrozený sveto
vý mier, hlavne to najcennejšie, život, ktorý by jadrové zbrane úplne zničili.
Vedomí zodpovednosti za tieto nenahraditeľné hodnoty a existenciu života vôbec, v tejto súčas
nej zložitej m edzinárodnej situácii stojím e pevne so všetkým i ľuďmi dobrej vôle za udržanie a upev
nenie mieru a podporujem e s našimi predstaviteľm i politiku mieru, bezpečnosti a spolupráce medzi
národmi.
V záujme bezpečnosti našej vlasti podporujem e stanovisko našej vlády o zabezpečení ochrany
nášho územia a socialistickéh o spoločenstva.
Podľa svojich síl ch cem e viest našich veriacich k vytváraniu hmotných i duchovných hodnôt, k
zodpovednosti a vzájomnej lá sk e a vytvárať tak podm ienky, aby mier zvíťazil nad smrťou, veď člo
vek je stvorený pre životl“
y
Je dobré znova a znova si pripom ínať tieto rozvážne a rozhodné slová, ktorým i sm e sa prihlá
sili k podpore svetového m ierového hnutia. Dobré najm ä teraz, k e ď sa obzerám e za prvým polrokom
a uvažujeme, či sme realizovali všetky tie predsavzatia, ktoré sme si dali na začiatku roka. K nim
na prvom m ieste patrí boj za zachovanie posvätného daru života. Naším príspevkom k nemu bude
statočná práca, ktorá plodí hodnoty potrebné p re celú našu spoločnosť. Stále je dobré myslieť na
devízu, ktorá hovorí, že ako budem e pracovať, ta k budem e žiť. Nájdu sa ešte aj takí, čo sú dlžní na
pĺňaniu tejto devízy, aj takí, čo sa v práci veľa nepretiahnu“ a robia tak, že na nich doplácajú dru
hí. Aj takí sa nájdu, čo ešte nemajú dobrý vzťah k spoločném u a myslia si, že z neho možno brať
beztrestne.
Sú to ľudia, ktorí žijú a pracujú s nami. Snažm e sa na nich vplývať svojím dobrým slovom a hlav
ne príkladom , aby sa aj oni stali plnohodnotným i členm i našej spoločnosti.
(OM)

Slová naplniť činmi

sa v tom, že pre ľudstvo niet na tejto osudovej križovatke
dejín inej cesty, ako cesta odvrátenia vojnovej hrozby, ces
ta odzbrojenia, zastavenia horúčkovitého zbrojenia, cesta
mieru.
Toto pekne vyjadril vo svojom vystúpení i predseda SRM
Rómeš Candra: „Sme presvedčení, že mu môžeme zabrá
niť. Nikdy predtým mierové hnutie so všetkými najrozlič
nejšími myšlienkami i často protichodnými názormi nebo
lo také silné ako' dnes. Národy sfi silné a chceme tejto si
ly spoločne využiť, aby sme zabránili vojne. Zvíťazíme, pôj
deme ď alej..
Nás osobitne teší, že na tomto Svetovom zhromaždení za
mier a život, proti jadrovej vojne, zohrali pozitívnu rolu
i zástupcovia cirkví a náboženských kruhov z celého sve
ta, ktorých bolo vyše 260. Náboženské kruhy zohrali na
ňom svoju čestnú a významnú úlohu. Boli neoddeliteľnou
súčasťou tohto zhromaždenia. Uvedomili si svoju spoluzod
povednosť za osud ľudstva v spoločnom zápase zachrániť
svet pred jadrovou vojnou.
Dôstojnú úlohu zohrali i československí náboženskí či
nitelia. Bez ich prípravného výboru na podporu zhromažde
nia by účasť náboženských kruhov nedosiahla taký úspech.
Ich práca bola zhodnotená i na stránkach našej tlače: „Zá
služnú prácu odviedla organizácia katolíckeho duchoven
stva Pacem in terris a Kresťanská mierová konferencia“
(Mír 1983, 123).
Pražské zhromaždenie sa teda skončilo pred rokom. Je
ho účastníci sa opäť rozišli do svojich domovov. Azda zo
žiadneho mierového fóra sa nevracali s takým silným a
jasným odhodlaním tičiniť všetko pre vec mieru, pre jeho
záchranu a konečné víťazstvo.
Pražské zhromaždenie sa skončilo — ale nekončí. Teraz
pôjde o to, čo najlepšie využiť všetko, čo zhromaždenie
poskytlo k ďalšiemu posilneniu mierovej činnosti. Treba
slová naplniť činmi.
Práve v súvislosti s týmto zvolal Výbor cirkevných a ná
boženských činiteľov v ČSSR na podporu výsledkov Sveto
vého zhromaždenia za mier a život, proti jadrovej vojne,
slávnostné zhromaždenie. Bolo 7. decembra 1983 v Prahe,
na ktorom sa zúčastnilo vyše 800 predstaviteľov a duchov
ných všetkých cirkví a náboženských spoločností v ČSSR,
pod heslom Spoločne za mier a život — pre dnešok i bu
dúcnosť. Na tomto zhromaždení hľadali spôsoby, ako môžu
cirkvi a veriaci zabrániť nebezpečenstvu jadrovej hrozby a
ako prispieť k upevneniu mieru a chrániť posvätný dar ži
vota na Zemi. Vo svojom vyhlásení, ktoré prijali na tomto
zhromaždení, sa v závere hovorí: „Spojení vierou v Boha,
jediného Darcu plného života a pravého pokoja, poučení
minulosťou, v láske k vlasti budeme sa vzájomne povzbu
dzovať k ešte horlivejším modlitbám za mier, premáhať
strach a rezignáciu, aby sme s nádejou mohli hľadieť do
budúcnosti“.
o. František D a n c á k

„Ľudstvo zastalo na osudovej križovatke dejín. Stačí je
diný chybný krok, a svet by bol nenávratne vrhnutý do
priepasti jadrovej vojny . . Sfi to slová plamennej výzvy,
ktoré zazneli na záver pražského Svetového zhromaždenia
za mier a život, proti jadrovej vojne v dňoch 21.—26. 6.
1983.
Od tohto pražského svetového zhromaždenia uplynul už
jeden rok. Závery tohto zhromaždenia sfi veľmi aktuálne
pre každý deň nášho života, kn ktorým sa stále vraciame.
Veď základným cieľom tohto zhromaždenia bolo prispieť
Ešte pár dní a zatvoria sa brány škôl. Deti k nám pribeh
k upevneniu jednoty protivojnových a mierových síl a po nú so svojimi vysvedčeniami, s výsledkami celoročnej prá
silnenie ich akcieschopnosti v boji za odvrátenie vojny
ce. Ak si zaslúžia, nešetrime dobrým slovom, pochvalou,
a upevnenie mieru vo svete. K tomuto bol prispôsobený te n s darmi sa veľmi neponáhľajme, lebo tie nepomáhajú
program, metódy a formy prípravy a realizácia Svetového
vychovávať mladého človeka. Aj my sme boli mladí a po
zhromaždenia i zloženie jeho účastníkov.
važovali sme za samozrejmé, že sa musíme učiť, učiť čo
Význam tohto mierového stretnutia velmi pekne charak
najlepšie a ani nás nenapadlo, aby sme čakali dar za vy
terizoval Jozef Cyrankiewicz, predseda Poľského mierového
svedčenie. Už samotné vysvedčenie bolo pre nás odmenou
výboru a podpredseda Svetovej rady mieru, keď pove
a potom samozrejme ten ohromne krásny pocit, že teraz
dal: „Ak mám hovoriť o tomto dosial najreprezentatívnejbudeme môcť' oddychovať, dlhšie spávať a užívať slnka,
šom stretnutí zástupcov mierových a protivojnových síl ce
vzduchu i vody.
lého veta v novodobej histórii, chcem predovšetkým pouká
Nedobre robia rodičia, ktorí privykajú deti tak, že za
zať na otvorený dialóg, ktorý celé pražské rokovanie cha
všetko im sľubujú odmenu. Je to nepedagogické a aj ne
rakterizoval. Každý tu mohol vysloviť názor, čo prispelo
k ďalšiemu zjednoteniu mierových a protivojnových síl mno uvážené. Nie každý rodič si môže dovoliť dať za vysvedče■nie dieťaťu bicykel, či tranzistorový prijímač. Ale je tu prí
hých kontinentov . . (Mír 1983, 12).
ležitosť dať deťom možnosť, aby si cez prázdniny zarobili.
Delegáti zo 132 krajín, patriaci k rozličným plemenám,
Také peniaze tešia viac ako darované. Dieťa si uvedomuje
hovoriaci rozličnou rečou, vyznávajúci rôzne názory, našli
hodnotu peňazí a zvyká si na reálny život.
tak spoločnú reč, ako spoločne sa dá zachrániť poklad
posvätného daru života. S dojatím sme počúvali slová jed
Aj dovolenky sú predo dvermi. Pre väčšinu zaslúžené,
notlivých delegátov, ktorí hovorili, že vo svete sú ľudia, veď sfi odmenou za statočnfi prácu. Využime dovolenku na
ktorí nemajú čo jesť, obliecť, vodu. Že tu treba naozaj nie
oddych, načerpanie nových vedomostí. Veď sme sa na ňu
čo robiť. Nestačí len zatlieskať, že chceme mier. Treba slo tešili celý rok. Nech je dobrá, pokojná, nech nie je pozna
vá naplniť činmi. Preto po týždni intenzívnych rokovaní,
čená nervozitou. Vtedy by sme z nej mali málo!
širokej výmene názorov v pražskom Paláci kultúry zhodli
^
íof)

Pred prázdninami a dovolenkami

(Pokračovanie x 1. str.)
svoje telo máme iivi( každodenným
chlebom, ale a] dušu. Chlebom dnie je
Telo a Krv Kristova. Zemský chlieb
nás živí pre tento život, ale nebeský
Chlieb, Chlieb eucharistický zabezpe
čuje nám večný iivot v nebi. 6. K.

Zoslanie Svätého Dueha
Veľkonočné ebdobie, ktoré trvalo
päťdesiat dni, završuje sa nedeľon
svätodušnou. Slávnosťou Zoslania Svä
tého Dncha konči sa čas veľkonočný,
v liturgickom roku čas najvýznam
nejší a nasleduje obdobie, vo východ
nom obrade zvané — po Zoslaní Svä
tého Ducha.
Dejiny novozákonných sviatkov Zo
slania Svätého Ducha sa začínajú v
Jeruzaleme, vo Večeradle, teda v tom
Istom dome, kde sa konala posledná
večera. Apoštoli v prítomnosti Matky
Božej očakávali naplnenie vykupiteľ
ského diela v zoslaní Svätého Ducha
a založenie Cirkvi.
V
židovských obradoch sa tento
päťdesiaty deň po Veľkej noci osla
voval ako sviatok vyhlásenia 10 Bo
žích prikázaní a vtedy si ozdobovali
domy zelenými halúzkami. Kresťan
stvo na päťdesiaty deň si tiež pripo
mína táto udalosť a pri tom' oslavuje
sviatok Zoslania Svätého Ducha, kto
rý je sviatkom apoštolov, sviatkom
Cirkvi, keď sa splnil prísľub Spasite
ľa, ktorý odznel v poslednej reči, keď
sa lúčil so svojimi apoštolmi. Vtedy
povedal: „Avšak Obhajca, Duch Svätý,
ktorého Otec pošle v mojom mene,
ten vás naučí všetko a pripomenie
vám všetko, čo som hovoril“ (Jn 14,
26).
Sviatky Zoslania Svätého Ducha sú
tak vlastne zrodením Cirkvi a začiat
kom je j účinkovania, pretože od tej
to chvíle zapálená posvätným ohňom
apoštolátu hovorí všetkými rečami.
Pri tomto zrode sa ukazuje, že je po
volaná šíriť Kristovo evanjelium do
celého sveta.
Je na mieste otázka: Bolo potrebné
Zoslanie Svätého Ducha? Vysvetlíme
si to príkladom:
Sedliak vraj zasial zrno a chodil
každý deň pozerať, ako rastie. I zda
lo sa mu, že príliš pomaly. Začal pre
to reptať proti Pánovi, že dáva mno
ho slnka a málo dažďa. Vyslovil do
konca mienku, že keby on riadil po
časie, že by to na poliach celkom
inak vyzeralo. Pán vyhovel jeho že
laniu a odovzdal mu moc nad príro
dou. Naradovaný sedliak objednal
dážď a keď dobre namoklo, privolal
slnko a znovu dážď. Obilie rástlo a
bujnelo. Prišla žatva. Vzal kosu, za
stal na roli a prvý raz zaťal do obi
lia, ktoré vypestoval sám bez Boha.
Ale kosa mu akosi čudne nadskočila
nad obilím. Stŕpol, keď ohmatal kla
sy. Boli úplne prázdne. . . A všetky
do jedného. Chudák, zabudol do tohto
svojho prekrásneho počasia dať aj
vietor, ktorý by bol v čase kvetu pre
niesol z jedného klasu na druhý po
trebný zúrodňujúci peľ.
Duch Svätý je ako vietor. Od dňa
zostúpenia žije v Cirkvi a vo veria
cich a pôsobí svojou silou. Už vtedy
akoby zázrakom obyčajní galilejskí
rybári po zostúpení Svätého Ducha
začali hovoriť najrozličnejšími jazyk-

fPokračovanie z 1. str.]
A keď večermi zasadla skupina pustovníkov, aby počuli slovo
starca Pimena, on krátkymi slovami vyjadroval večné pravdy:
— Vela ludí hovorí, že za ich hriech je vinný pokušiteľ — zlý
duch. A ja hovorím: tí, ktorí sa riadia svojou vlastnou vôíou, sú
svojimi najväčšími pokušiteľmi a nepotrebujú žiadneho diabla,
aby ich pokúšal.
— Živá viera sa zakladá na tom, aby sme nízko zmýšľali o se
be samých, a boli láskaví k iným.
— Pýtate sa, ako sa zdržať od ohovárania? Ked človek dáva
pozor len na samého seba, bude obviňovať len samého seba
a svojho blížneho bude považovať za čestného. Avšak, ak bude
myslieť o sebe, že je dokonalým, bude považovať blížneho za
malého pred sebou.
Keď sa Pimen 4°P°čul, že pustovník Arzén umiera, ponáhľal
sa ho navštíviť. Ked uvidel Arzéna, povedal:
— Šťastný Arzén, lebo mal dar sĺz v tomto živote! Lebo kto
neoplakáva svoje hriechy na zemi, bude na ne nariekať vo več
nosti!
Starec Pimen povedal: „Keď sa pozeráme na svoje hriechy, ne
budeme vidieť hriechy blížneho. Je chybou, keď človek nechá
svojho vlastného mŕtveho a plače nad mŕtvym u svojho suseda“.
Akýsi brat sa spýtal starca: „Prečo stále súdim svojich bra
tov?“ A starec mu odpovedal: „Preto, že si doteraz nepoznal sa
mého seba. Lebo kto poznal samého seba, už nevidí chyby svojich
bratov.“
Starý brat sa spýtal otca Pimena: „Žije so mnou niekoľko bra
tov. Mám ich poúčať?“ Pimen odpovedal: „Nie. Radšej rob to, čo
treba robiť, a keď chcú žiť, to spozorujú a budú tiež robiť to isté.“
Avšak brat sa neuspokojil s odpoveďou: „Avšak oni chcú, aby
som ich viedol“. Pimen odpovedal: „Radšej im buď vzorom ako
zákonodarcom“.
Prichádzali k Pimenovi nielen noví, začínajúci pustovníci, ale
aj takí, ktorí zostarli v Dúšti a odnášali od neho odpovede, ktoré
zošľachťovali ich duše. A niektorí z nich odpovede Pimena zapi
sovali do kníh, aby ostali ďalším pokoleniam.
Raz dali Pimenovi otázku:
— Keď vidím hriech môjho brata, mám ho zakryť?
— Keď zakryjeme hriechy bratov, aj Boh zakryje naše, — od
povedal Pimen.
A jeden z bratov sa ozval:
— Otče, ja som smutný a chcem odtiaľ odísť.
— A prečo chceš odísť? — spýtal sa Pimen.
— Počujem zlé slová o jednom z bratov, ktorý tu žije a sa po
horšujem, — odpovedal ten brat.
— To nie je pravda, čo si počul, — odpovedal starec.
— Nie, otče, je to pravda, lebo ten, ktorý mi to povedal, je člo
vek spravodlivý — tvrdí brat.
— Nie je spravodlivým človekom ten, ktorý ti to povedal, lebo
keby bol pravdivý, toto by ti nebol hovoril. A keď si sám nevidel,
never to, čo si počul, — odpovedal starec.
— Ale, otče, ja som sám na svoje oči videl ako hrešil, — po- ,
vedal brat.
Keď to starec počul, pozrel na zem, vzal zo zeme malý prášok
a. povedal bratovi:
— Čo je to?
— Zrno piesku, — odpovedal brat.
Vtedy starec pozrel hore a ukázal na hradu: *
— A to je čo? — spýtal sa.
— Hrada, — odpovedal brat.
— Uvedom si vo svojom srdci, že tvoje hriechy sú ako hrada
a hriechy brata, o ktorom hovoríš, ako to zrnko piesku. Vtedy
nebudeš smutný, ani sa nebudeš pohoršovať, — poučil starec
Pimen brat^pustovníka.

Otec Anuvius raz dal Pimenovi túto otázku:
— Čo by si povedal Bohu, keby si videl páchajúceho hriech a by
si ho neprezradil?
— Povedal by som Bohu: Pane, Ty si prikázal: vyber najprv
brvno zo svojho oka a potom môžeš vybrať triesku z oka tvojho
brata, — a ja som dodržal Tvoje slovo, — odpovedal Pimen.
Iný brat sa obrátil na Pimena:
— Ja som, otče, ťažko zhrešil, a! chcem sa tri roky kajať. Vy
stačia tri roky?
— Vela, — odpovedal Pimen.
— Vtedy prikážeš, aby som sa kajal jeden rok? — pýtal sa
brat ďalej.
— Vela, — znovu odpovedal Pimen.
Iní bratia, ktorí počúvali rozhovor, povedali:
— Kajať sa treba za štyridsať dní.
— Veľa, — povedal znovu starec a dodal: — Ja si myslím, že
keď sa človek kaja z celého srdca a rozhodne prisľúbi viac ne
hrešiť, vtedy za tri dni Boh prijme jeho pokánie.
— Ako má žiť človek? — spýtal sa ďalší brat.
— Človek má tak žiť, aby celý život nebol ničím iným, ako slú
žením Pánu Bohu.
Iný sa spýtal:
— Ako sa mám vyvarovať pokušení?
— Keď kotol, nahrievaný zospodu, vrie, — odpovedal starec,
— nesmie sa ho dotknúť ani mucha, ani nič iné. A keď vychlad
ne, sadajú naň muchy a padá doň všelijaký hmyz. Tak je to aj
s človekom, ktorý sa celým srdcom oddáva duchovným veciam.
Nepriateľ nesmie pristúpiť k nemu a premôcť ho. A k takému,
ktorý žije v nečinnosti a lenivosti, ľahko pristupuje a premáha ho
ako chce.
Ďalší sa spýtal:
— Ako sa pozbavím zlých myšlienok?
*
— Táto vec je podobná človekovi, ktorý po svojom ľavom bo>ku
má oheň a na pravom hrniec s vodou. Keď ho páli oheň, berie vo
du a hasí ho. Oheň — to sú zlé myšlienky, a voda — začať sa
modliť k Bohu.
— A kedy zlé myšlienky sú hriešne? — spýtal sa iný brat.
— Či sekera rúbe bez rubača?, — alebo či píla reže bez pilia~a? Aj ty zlým myšlienkam nevystri na pomoc ruku svojho súhla
su a nebudú hriešne, — odpovedal starec.
— Čo je dobré: hovoriť, alebo mlčať? — raz sa spýtal akýsi
brat.
— Ten, ktorý hovorí pre Boha, robí dobre, a ktorý mlčí pre
Boha, tiež dobre robí.
Niekedy starec Pimen hovoril bez otázok. Ukazoval bratom
cestu spásy:
— Keď človek chce stavať dom, zbiera veľa potrebného. Tak aj
my zbierajme po čiastkach zo všetkých čností a vystavíme v nás
dom duchovný.
— Sú tri hlavné veci, ktoré má mať každý človek: báť sa Boha,
často sa modliť a robiť dobro blížnemu.
— A keď dve veci človek znenávidí, môže byť skutočne slo
bodný od tohto sveta. A tie dve veci: telesná vášeň a slávybažnosť.
— Dávid, keď chytal leva alebo medveďa, chytal ho za hrdlo
a tak ho zabíjal. A my, ak premôžeme riaše hrdlo a žalúdok, s Bo
žou pomocou premôžeme levta — diabla a medveďa — naše telo.
Starec ¡Pimen sa dopočul, že akýsi brat sa veľmi postí, avšak
sa hnevá na iného brata, a povedal:
— Naučil sa postiť sa šesť dní v týždni, avšak nenaučil sa ani
jeden deň zdržať sa od hnevu.

mi. Peter prvý prehovoril k zástupu
pútnikov, ktori sem prišli zo všetkých
strán. A potom sa rozišli do celého
sveta, aby Sírili Kristovo evanjelium,
vitepovali fuďom tajomnú božskú si
lu, ktorú nazývame milosťon a ktorá
sa udeľuje i nám skrze sviatosti.
Sv. Vincentovi Ferrerovi povedali,
2e jeho kázeň chce počúvať bretón
sky vojvodca. Sv. Vincent prišiel a
k ázal. . . Na druhý deň znovu prišiel
a kázal. Tentoraz však kázal tak, že
poslucháči boli úplne dojatí. Pýtali
sa ho, prečo dnes kázal tak dojíma
vo . . . Sv. Vincent povedal: „Včera
kázal Vincent, dnes Duch Svätý.“
Tak pSsohí Svätý Duch v tých, kto
rí ho p rija li__ Ak si teda spomína
me na prvý jeho príchod na apoštolov
a na celú Cirkev, prosme ho, aby na
plnil aj nás svojou milosfou, aby sme
žili čnostne a raz si po dobrom živo
te zaslúžili i večnú slávu v Božom
kráľovstve.
František Ď a n c á k

Podobenstvo o neodbytnom
priateľovi
Pri jednej príležitosti videli apoš
toli modliť sa svojho Učiteľa. Keď
prestal, jeden z nich mu povedal:
„Pane, nauč aj nás modliť sa . . . “ (Lk
11, 1). A Spasiteľ ich naučil prekrás
nu modlitbu — Otče náš. A pridal k
tomu aj toto podobenstvo:
„Ak niekto z vás bude mať priate
ľa a pôjde k nemu o polnoci a povie:
„Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo
mi priateľ prišiel z cesty, a nemám
mu čo d a ť ...“ (Lk 11, 5—G). Ten
zvnútra by mohol odpovedať, aby ho
neobťažoval, pretože je neskorá noc
a už spi on i jeho deti. No ak ten
zvonka neprestane klopať, „ak aj nie
preto vstane a dá mu, že mu je pria
teľom, ale vstane pre jeho neodbytnosť a dá mu, koľko potrebuje“ (Lk
11, 8 ).

Podobenstvo o tomto neodbytnom
priateľovi je vzorom vytrvalej modlit
by, ktorú vysielame k Otcovi nebes
kému. Ako taká má byť nielen úprim
ná, ale aj vytrvalá, ktorou si môže
me od Boha vyprosiť všetko, čo je
nám užitočné a potrebné k časnému
i večnému životu. Preto už kráľ Dá
vid sa vyjadril: „Maj zaľúbenie v Pá
novi, a dá ti, čo srdce tvoje žiada si“
(2'36, 4).
Istý otec bol so svojím synom na
odpuste a dlho sa modlil pred zázrač
ným obrazom Matky Božej. Keď išli
domov, syn sa spýtal otca, prečo sa
tak dlho modlil a či Pán Boh vypočul
jeho modlitby. „To ti teraz nemôžem
povedať,“ odvetil otec.
Táto odpoveď syna neuspokojila a
o niekoľko týždňov sa znovu pýtal.
Dostal rovnakú odpoveď . . . Prešli ro
ky a otec ležal na smrteľnej posteli.
Zavolal k sebe svojho syna a povedal:
„Dnes ti poviem, prečo som sa tak
vrúcne modlil na tomto odpuster-Pro
sil som Matku Božiu, aby mi pomohla
udržať čistotu duše a aby som sa až
do smrti nedopustil smrteľného hrie
chu. A moja modlitba bola vypočutá“.
Syn bol hlboko dojatý otcovou odpo
veďou.
Taká je sila vrúcnej modlitby . . .
Francúzsky učenec Blaise Pascal pre-

to často radil ľuďom vlažným vo vie
re: „Nestačí len hľadaf pravdu. Tre
ba sa o pravdu modliť, o ňu prosiť.
Preto kľakajte, spínajte rnky, kropte
sa svätenou vodou, modlite sa a uvi
díte, že Pán Boh sa vám ukáže“.
Náš Spasiteľ účinok vytrvalej mod
litby vyjadril slovami: „Pýtajte si a
dajú vám; hľadajte a nájdete; klop
te a otvoria vám. Lebo každý, kto si
pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a
kto klope, tomu otvoria“ (Lk 11, 9—
10 ).

Istota vypočutia vytrvalej modlitby
je takto zaručená jeho ďalšími slova
mi: „Ak niekto z vás, otca, poprosí
syn o chlieb, či mu podá kameň?
Alebo o rybu, či mu miesto ryby po
dá hada? Alebo ak poprosí o vajce,
či mu podá škorpióna? Keď teda vy,
hoci ste zli, viete dávať dobré dary
svojim deťom, o koľko skOr váš ne
beský Otec dá Ducha Svätého tým,
čo ho prosia“ (Lk 11, 11—13). A o ta
kej vytrvalej modlitbe sv. Gregor vo
výklade na 2almy hovorí, že Boha
takéto násilie nehnevá, ale naopak
zmieruje, pretože ako to hovorí sv.
apoštol Jakub — „mnoho zmOže a veľ
mi je účinná modlitba spravodlivé
ho“ človeka (Jak 5, 16).
o. František D a n c á k

Srdce Ježišovo
Srdce je dOležitým orgánom v or
ganizme. Bez činnosti srdca človek
nemôže žiť, umiera. Choré srdce ne
priaznivo ovplyvni celý výkon člove
ka. Srdce musi byť silné, aby mohlo
roznášať životodarnú tekutinu — krv
— do celého organizmu.
Srdce však zohráva aj inú úlohu,
ako je úloha obyčajného motora. Srd
ce znamená aj čosi viac. Ak chceme
v zbežnej reči vyjadriť pocity lásky,
oddanosti jedného voči druhému, ale
bo vyjadriť svoje rozhorčenie, neús
tupnosť, zasa spomíname srdce. Srdce
pokladáme za nositeľa dobrých i zlých
náklonností, vášni, charakterových
vlastnosti človeka. V Písme svätom
srdce znamená celú prirodzenosť, cha
rakter, určujúci celú osobnosť člo
veka. Znamená vlastne celý vnútorný
život. Je nositeľom rôznych pohnútok,
túžob i úsilia.
V Starom zákone čítame a tvrdosti
srdca: „Faraónovo srdce však zosta
lo tvrdé a nepočúval ich“ (Ex 7, 13).
O odmietnutí nenávisti: „Nenos ne
návisť vo svojom srdci voči svojmu
bratovi.“ O láske: „A ty budeš milo
vať Pána, Boha svojho, celým srdcom
svojím a celou dušou svojou.“ O prak
tickej láske voči blížnym: „Ak sa
niekto z tvojich bratov stane chudob
ným v nejakom bydlisku tvojej zeme,
ktorú ti dá Pán, Boh tvoj, nezatvrdíš srdce svoje a nezatvoríš ruku svo
ju, lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok“ (Dt
15, 7). O modlitbe: „A z celého srd
ca svojho modlili sa všetci k Bohu,
aby pohliadol na svoj ľud izraelský“
(Jud 4, 17). O príkazoch i o radosti:
„Príkazy Pánove sú správne, potešu
júce srdce“ (Z 48, 8). „Nech udelí ti,
čo srdce tvoje žiada si, a splní všet
ko tvoje želanie!“ (2 19, 6).
Ani v Novom zákone nechýbajú vý
roky o srdci v rôznych súvislostiach.

A raz povedal:
— Je človek, ktorý vyzerá akoby mlčal, a jeho srdce iných od
sudzuje. Ono hovorí bez prestania. A je iný, ktorý od rána do
večera melie jazykom, a dodržuje mlčanlivosť. Lebo ten, ktorý
nesúdi blížneho, je ako ten, ktorý mlčí.
— Brat vo vzťahu k blížnym má byť ako kamenná socha: nadá
vajú jej a ona sa nehnevá, oslavujú ju a ona sa nepovyšuje.
— Zloba nikdy neodženie zlobu. A ked ti niekto robí zlo, urob
mu dobre, aby tvoj dobrý skutok porazil jeho zlobu.
Eutým Velký (+473, sviatok 20. januára)
„Nasledujme apoštola Pavla, ktorý pracoval deň a noc, a nie
lenže sa vystríhal záhaľky, ale aj iným poslúžil svojou prácou,
o čom sám píše takto: „Sami viete, že čo som potreboval ja a moji
spoločníci, obstarali tieto moje ruky“ (Sk 20, 34).
„Co je sol pre chlieb, to je lááka pre dobré skutky. Lebo ako nie
je dobre jesť neslaný chlieb, tak nemožno bez lásky urobiť dobrý
skutok. Lebo každý dobrý skutok láskou a ¡pokorou sa stáva moc
ným a trvalým.“
„Láska je vyššia ako pokora, a toto vieme od nášho Pána; lebo
On z lásky k nám dobrovoľne sa pokoril a bol človekom ako my.“
— Pri tvojich dverách už stojí smrť. Staraj sa o to, čo je po
trebné k dobrej smrti!
Sv. Izák Ctihodný ( 1 4. stor., sviatok 14. januára)
— Ked máš niekomu niečo dať, mal by si povedať: Pochválený
bud Boh, ktorý mi dal možnosť pomôcť človekovi.
— Aby si našiel Boha, nepotrebuješ prehľadávať nebo. a zem.
Očisť svoju dušu, zaves pred svoje hnutia záclonu čistoty a po
kory! Len tak Ho nájdeš, pretože je v tebe.
Izák z Antiochie ( f 460)
— Kráľov Syn dal sa priklincovať a mlčal. Aj ty prijmi potupu
a ostaň pokojný. Niesol kríž, aby z neho urobil rebrík vedúci do
neba. A ty nes svoj kríž a svoje utrpenia, aby si nahore získal
vysoký stupeň slávy.
— Nesej ma smrť do svojho poľa, dokiaľ som sa nestal dobrým
pšeničným zrnom. Nedávaj mi, Pane, predstúpiť pred Tvoju tvár,
dokiaľ nie som svätý. Tebe sú poddaní živí a mŕtvi, nenechaj ma
zomrieť v mojich hriechoch.
Sv. Dorotej Ctihodný, (I. pol. 6. stor., sviatok 16. septembra)
Sú dva druhy pokory, tak aiko sú dva druhy pýchy. Prvý druh
pýchy je ten, ked niekto pohŕda svojím bratom a považuje ho za
nič, a seba za vznešenejšieho nad ostatnými. Kto padol do takej
pýchy a zavčas sa nespamätá, padá do ďalšieho druhu pýchy,
kedy sa stáva spupným a voči Bohu tým, že dobré veci pripisuje
sebe a nie Bohu. — A zasa pravá pokora sa prejavuje tým, že
svojho brata považuješ za múdrejšieho ako si sám, a že on nad
tebou vo všetkom vyniká. A druhá pokora pripisuje Bohu všetky
veľké veci, a to je dokonalá pokora svätcov. Je to stav prirodzený
duši a vzniká z poslušnosti Božích prikázaní. Pretože ak je strom
obťažený ovocím, skláňa svoje halúzky tak, že niektoré sa až
lámu, ale halúzka, ktorá je neplodná, trčí hore.

Pán Ježiš hovorí: „Blahoslavení čis
tého srdca, lebo uzrú Boha.“ Inde za
sa, kde je tvoj poklad, tam bude i tvo
je srdce.
Ježiš takto hovoril o sebe: „Učte
sa odo mňa, lebo som tichý a pokor
ný srdcom," a nájdete odpočinok svo
jim dušiam.“
Ak hovoríme o Srdci Ježišovom, mô
žeme myslieť temer výlučne iba na
lásku, ktorú prejavoval voči ľuďom,
ked učil slovom i príkladom, utrpe

ním aj potupnou smrťou na kríži.
Ak srdce vo všeobecnosti pokladá
me za nositeľa charakterových vlast
ností človeka, tak Srdcu Ježišovmu
venujeme práve preto zvláštnu pozor
nosť a úctu, lebo je nositeľom naj
šľachetnejších vlastností v tej najvyš
šej miere. Z Písma svätého môžeme
najlepšie poznávať Ježiša a vnikať do
hĺbky tohto Srdca. Tam sa môžeme
dočítať, čo boli hlavné pohnútky je
ho konania, čo ranila najviac jeho

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
JEŽIŠ KRISTUS
Vo Veľký piatok popoludní je v našom obrade veľkolepá boho
služba večierne — pochovanie Ježiša Krista s vyložením tzjv.
plaštenice. Po stichirách kňaz odetý do celého rúcha v pro
cesii nesie plaštenicu, drží 'ju oboma rukami na hlave a na svo
jich pleciach, raz obchádza chrám, znáziorňujúc tým pochováva
nie Ježiša Krista. Veriaci v procesii spievajú tropár Veľkého piat
ku: „Blahoobraznyj Josif — Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje pre
čisté Telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami
a uložil do nového hrobu.“
V chráme kňaz kladie plaštenicu na označenom mieste. Na
plaštenicu sa kladie kríž a evanjelium, lebo v evanjeliu je zapí
saný život, strasti a smrť Ježiša Krista. Tak položená plaštenica
znázorňuje hrob Pánov s telom Ježiša Krista zavitým do plaštenice.
Hrob ozdobujú sviečkami a kvetmi.
Čo je to plaštenica? Plaštenica je plátno, v ktorom bolo ovinuté
mŕtve telo Ježiša Krista, ked ho položili do hrobu. O tomto takto
hovorí evanjelium:
„Ked sa však zvečerilo, prišiel istý (bohabojný) človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý aj sám sa stal Ježišovým učeníkom.
Tento zašiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. Pilát (mu ho)
rozkázal vydať. Jozef vzal telo, z a v i n u l h o d o č i svt é h o
p l á t n a a uložil ho do svojho nového hrobu, ktorý si bol vy
tesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odi
šiel.“ (Mt 27, 57—60).
Keď Kristus vstal z mŕtvych, apoštoli Peter a Ján, keď sa do
zvedeli od Márie Magdalény, že hrob je prázdny, ponáhľali sa k
hrobu. „Obaja spolu bežali, ale ten iný učeník čoskoro predbehol
Petra a prvý došiel k hrobu. Nahol sa dnu a videl (tam) ležať
p l a c h t y , ale nevošiel. Za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do
hrobu a videl (tam) ležať p l a c h t y , kýim šatka, ktorú mal
(Ježiš) na hlave, nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na
inom mieste. Vtedy vošiel aj ten iný učeník, ktorý prišiel prvý
k hrobu, a keď (to) videl, uveril.“ (Jn 20, 4—8).
Apoštoli vzali plaštenicu — to „čisté plátno“ ako drahocenný
poklad. Veľmi starostlivo ho ochraňovali aj prví kresťania. O
plaštenici ostala nám aj kázeň sv. Cyrila Jeruzalemského (okolo
r. 348), v ktorej vypočítava „svedectvá“ o tom, že Kristus naozaj
vstal z mŕtvych a medzi týmito svedectvami uvádza aj: plašteni
cu, šatku a obväzy, ktorými bolo ovinuté telo Ježiša Krista v hro
be. Vtedajší veriaci všetky tieto plátna videli na vlastné oči a
vedeli, že je to svedectvo pravdivé.
Je samozrejmé, že vo Veľký piatok prví kresťania a neskoršie
jeruzalemskí kresťania tento drahocenný kresťanský poklad —
plaštenicu — vykladali na verejné uctievanie a poklonu a takto
toto vyloženie prešlo do nášho bohoslužobného obradu Veľkého
piatku.
Prišli nepokoje, kresťania museli plaštenicu skrývať, z Jeruza
lema ju najprv odniesli do Antiochie a .potom do Konštantínopola.
Tam ju uložili v chráme Bohorodičky vo štvrti Vlacherny a v tom
to chráme každý piatok ju vystavovali k nábožnej poklone. (Tu
treba poznamenať, že tam bolo aj rúcho Prečistej ¡Panny Márie,
ktoré v nebezpečenstve pre mesto patriarchovia nosili v procesii
a podľa niektorých údajov bol tam aj ručník sv. Veroniky, kto
rým utrela obličaj Ježiša na krížovej ceste.)
V nových vojnách plaštenicu z Konštantínopola odniesli kri
žiaci (sú údaje, že ju v K,onštantínopole videl francúzsky kráľ
Ľudovít VII. v roku 1147), a to do Francúzska. Tam plaštenicu
prenášali z miesta na miesto, nakoniec sa dostala do mesta Chamberi do rúk Emanuela Filiberta. Pri tomto putovaní plaštenica
dvakrát bola zázračne zachránená od ohňa, keď horeli kostoly,
v ktorých bola uložená, a raz bola namočená vo vode. V roku

Srdce. A stanú sa nám zjavnými aj
jeho túiby.
Tomuto Srdcu sa máme čo najlep
šie pripodobniť. Veď aj pri pobož
nostiach sa modlievame: Ježišu, tichý
a pokorný srdcom, sprav srdce naše
podľa Srdca svojho.
Splnenie takéhoto želania nie je
úlohou iba jedného sviatočného dňa,
ani zúžiť to nemôžeme iba na pobož
nosti k Božskému Srdcu, ale je to
poslanie kresťana na celý život. Kaž
dá doba, ba každé prostredie, v kto
rom jednotlivec žije, pracuje, má svo
je zvláštne podmienky, za ktorých
treba uplatňovať túžby jeho Srdca. 2e
je to možné za každých podmienok
a okolnosti, nech sú povzbudením
slová nznania svätého Pavla, ktoré
vyslovil v Drnhom liste Korinťanom:
„Vy ste naším listom, vpísaným nám
do srdca, ktorý poznajú a čítajú všet
ci ľudia. Veď je zjavné, že ste listom
Kristovým, ktorý sme my vyhotovili
a napísali nie atramentom, ale Du
chom Boha živého; nie na kamenných
doskách, ale na doskách živých srde.“
(3, 2—3).
Štefan V á r k o z i

Spoločne k Bohu
Co máme robiť, aby z našich detí
vyrástli svedomití India a dobrí kres
ťania, aby naše deti žili ako Božie
deti? Našou vychovávateľskon úlo
hou je pomáhať deťom z jedného stu
pienka na druhý, vychovávať ich sve
domie, aby rozlišovali medzi dobrom
a zlom. Akýmsi predstupňom svedo
mia je prispôsobovanie dieťaťa po
riadku rodinného života. Ale pozor!
Kde je táto snaha o poriadok prehna
ná, až je z toho drezúra, tam sa brzdí
neskorší vývoj dieťaťa ku slobode.
Druhým stupňom vývoja svedomia je
prispôsobovanie dieťaťa autorite rodi
čov. Rodičia majú veľmi účinné ná
stroje moci nad dieťaťom, ale pozor
na ich správne užívanie. Na jednej
strane treba dopriať dieťaťu čo naj
viac slobody, bez nej by sa skrivil
jeho charakter, na druhej strane die
ťa musí vedieť, že tá sloboda má po
riadok, hranice, že existuje energic
ké a neodvolateľné nie, že existuje
nielen odmena, ale i trest.
Odmeňovanie a trestanie musí byt
spravodlivé a dôsledné. Kto za tú
istú vec dnes potrestá a zajtra nie,
zamedzuje výchovný účinok trestu.
Len ten trest pôsobí výchovne, kde die
ťa jasne vie, za aké previnenie je
potrestané. Výška trestu nech sa ria
di výškou viny, nie výškou spôsobe
nej škody. Nikdy nechváľ nezaslúže
ne. Nikdy nezabudni pochváliť, kde
je to oprávnené. Ak nemôžeš pochvá
liť, prejav dôvera: ,Ja viem, že to
dokážeš, že mi urobíš radosť!“
Dieťa treba učiť poznávať, čo je
správne a čo nie, čo je dobré a čo
nie. Niekedy dieťa vidí, že tí druhí,
susedovie, neposlúchajú rodičov, pá
chajú zlo, prečo oni majú byť inakší?
Pomôcť dieťaťu, aby sa vyvinulo na
samostatnú osobnosť, ktorá neotročí
tomu, čo sa robí, nezhltnú to, čo iní
hovoria, to je veľká úloha výchovy.
Vianoce prežíva spoločne celá ro
dina. Avšak i celý cirkevný rok je
možné prežívať tak ako Vianoce. Ce
lá rodina ide spoločne do kostola. Je

potrebné dieťa naučiť, čo je sviatoč
ný pokoj, vychovávať deti k vníma
niu toho, čo sa v kostole prežíva, ho
vorí. Doma a ceston do kostola by
mali rodičia spolu hovoriť o tom, aký
je sviatok, na čo si dáme v kostole
pozor, čo chceme Pánn Bohn povedať,
čo si máme z kázne zapamätať. Nech
deti s vami spievajú, hovoria nahlas
odpovede a modlitby.
Učme deti rozoznávať dobro i zlo
podľa Božieho zákona. Nech naše de
ti budú dobré, veselé a šťastné, ktoré
denne vstávajú s novou dobrou vSľou žiť podľa zásad evanjelia.
Irenka

Michaela
Michaelu denne učili: pekne sa ob
liekať, prijemne a milo rozprávať a
správať sa v spoločnosti. Naučila sa
hrať na hudobnom nástroji, tancovať,
spievať. Nič viac. Ale viacej ani ne
potrebovala vedieť. Bola dcérou šľach
tica, bohatá, pekná. Zaujímali ju len
zábavy a prázdne reči a túžby bezcit
ných dievčat.
Pekná a bohatá Michaela vyrástla
a rozvinula sa telesne a už ako 13-ročná sa vydala za váženého a zámož
ného mešťana. Stala sa matkou, ale
je j srdce neprestávalo túžiť po po
hodlnom živote, prepychu, zábavách
a rozkošiach.
Michaela sa rozvinula v krásnu že
nu. Ale svoju krásu musela na istý
čas zakryť čiernymi šatami, lebo ako
20-ročnej jej zomrel manžel. Mladá
Michaela sa stala bohatou vdovou,
majiteľkou majetkov otcových i mu
žových. Lákal ju svet. Michaela sa
obliekala, zabávala a len jej láska
k dieťaťu ju zachránila od úplného
úpadku.
Do Pesaru prišla akási cudzinka.
Bola to ešte mladá žena. Nikto neve
del, ako sa volá a odkiaľ pochádza.
Nazývala sa Sýrčankou, žila chudob
ne, prevažne z milodarov a podpory
dobrých ľudí. Celá je j bytosť bola
akási záhadná. Mierna a mlčanlivá,
svojím správaním a chôdzou prezrá
dzala šľachetnosť a dôstojnosť. Ženy
Pesaru ju skoro spoznali, obľúbili si
jej skromnosť a milú povahu a Mi
chaela ju pozvala bývať do svojho do
mu. Cudzinka s radosťou súhlasila a
obidve mladé ženy začali žiť v jed
nom dome. Žili ako sestry, ale ich
charaktery a túžby boli veľmi odliš
né. Keď Michaela rozprávala o svo
jich pekných šatách, ozdobách a dra
hokamoch, ktoré nosila, Sýrčanka sa
len usmievala. Počúvala a usmievala
sa. A keď Sýrčanka hovorila o váž
nych veciach, modlila sa, vtedy ju
nechápala Michaela a smiala sa. Obi
dve si nerozumeli, a predsa žili v
mieri a zhode a mali sa navzájom
veľmi rady.
Bol sviatok Zoslania Svätého Du
cha. Na Michaelin stôl doniesli boha
tý obed. Obidve priateľky si sadli za
stôl. Ale Sýrčanka akoby zabudla na
obed, celá sa ponorila do myšlienok.
Michaela zbadala, že Sýrčanka je du
chom veľmi vzdialená od stola a
obeda.
— Zas niekde lietaš v myšlienkach.
Radšej obeduj! — ozvala sa Michaela.
Zatriasla Sýrčankou.

Zobrazenie tváre Ježiša Krista na Turínskom plátne — plašteoici, do ktorého
bolo ovinuté mŕtve telo Ježiša Krista.

1578 sv. Karol Boromejský zložil sľub, že keď Pán Boh zachráni
mesto Miláno od moru, on pôjde peši do Chamberi, aby sa poklo
nil plaštenlci. Mesto bolo zachránené, mor prestal. Emanuel Filibert, aby uľahčil sv. Karolovi vykonanie sľubu, priniesol plaštenicu z Francúzska do Turína, kde sa ¡dosiaľ plaštenica precho
váva v katedrálnom chráme a vo svete je známa ako Turínske
plátno.
Hoci kresťania vedeli o tejto plaštenici, cenili si ju, uctievali
ako relikviu po Kristovi, predsa o(na pre obyčajné oko sa javila
len ako biele plátno o rozmeroch 4,36x1,10 metra.
V roku 1898 sa stal tento prípad: advokát Sekondo Pia na pa
miatku si sfotografoval Turínske plátno — plaštemicu. Veľmi sa
podivil, keď na fotopáske uvidel „pozitív“ — vlastnú fotografiu,
teda „negatívom“ je sama plaštenica. Fotografia plaštenice uká
zala telo mučeného a ukrižovaného človeka, vysokého 185 cm.
Toto zaujalo celý vedecký svet. Nastali bádania lekárov, chemi
kov, vedcov, technikov, ešte aj kriminológov, ktorí najmodernej
šími laboratórnymi skúškami dokázali, že fotografia na Turín
skom. plátne nie je namaľovaná a že plátno bolo vyrobené pred
2000 rokmi.
Bádania nad Turínskym plátnom idú neustále.

Moderné kriminalistické metódy pomáhajú odkrývať záhadu Turínskeho plát
na. Podieľajú sa na tom teológovia, historici umenia, patológovia, jazykovedci,
znalci Biblie, textilní experti, chemici, fyzici aj fotografickí špecialisti. Týchto
nadšených bádateľov nazývajú aj „sindologistami“ (od gréck. sindon — plát
no).
Keď fotograf Secondo Pia skúmal svoj prvý negatív na sklenenej platni,
ako ho vytiahol z vývojky, celkom upadol do Šokujúceho vzrušenia. Nedíval
sa na obyčajný, nerealistický, nepodarený fotografický negatív, ale na čistý
pozitívny obraz. Vytvoriť negatívny obraz stovky rokov pred vynájdením fo
tografie? Táto myšlienka, a že rubáš by mohol byť falzifikát, vyzerala teraz
velmi neprijateľná. Turínsky poklad bol teraz objektom veľkého záujmu a sa
mozrejme aj kontroverzií. Práve v tom čase prišiel s útokom proti rubášu
významný teológ a historik Ulysse Chevalier, známy ako „najučenejší muž vo
Francúzsku a azda aj v ostatnom svete“. Po preštudovaní asi 50 záznamov o
rubáši plnou váhou svojej reputácie sa postavil proti rubášu a vyhlásil ho
za falošný. Na obranu Turínskeho plátna sá postavil zoológ Yves DELAGE.
Spolu s mladým asistentom — biológom menom Paul Joseph VIGNON pozor
ne a dôkladne študovali Piove fotografie a uvažovali, ako mohol byť obraz
vytvorený. Mohol byť namaľovaný? Vignon sa to pokúšal zopakovať olejový
mi farbami, skúšal aj vodové, temperové. Nič sa mu nepodarilo urobiť. Po
tom skúšal iný postup. Teoretizoval, že myrha a aloa, používané ako masti
pri starovekých pohreboch mohli by vytvoriť odtlačky na pohrebných ša
tách. Roku 1902 DELAGE predstúpil pred Francúzsku akadémiu vied, aby ostat
ných informoval o podrobnostiach experimentu. S obrovskou odvahou, risku
júc svoju vedeckú povesť, s plnou vážnosťou vyhlásil: ,¿Človek na plátne je
KR I S T US “.
Hrdá Akadémia bola urazená a odmietla jeho tvrdenie. Kontroverzie sa
stali intenzívnejšie.
0 30 rokov neskoršie známy francúzsky chirurg dr. Pierre BARBET, keď
nvidel plátno, začal sa zaujímať o nový fotografický súbor, ktorý vytvoril r.
1931 Giuseppe ENRIE. D;. Barbet chcel overiť znaky na plátne v porovnaní
s anatomickými znalosťami o Iudskom tele. Skoro prišiel na to, že klince
zatlčené do dlane (ako je často Ukrižovaný zobrazovaný), by ludské telo1 neudržali, zato klince zatlčené do zápästia alebo predlaktia udržia ľudské telo.
Stredoveký falšovateľ by teda asi sotva predpokladal niečo, iné ako videl
zobrazené a ako sa o tom hovorí v Evanjeliu o priklincovaných rukách ()n
28, 24—29). Pravdepodobne by tiež nemal vedomosti o tom, že grécke slovo
„cheir“ neznamená iba ruka, ale aj zápästie a predlaktie. Hoci Rimania ukri
žovali tisícky ludí (6000 po povstaní Spartakusa) neboli až do nedávnych
čias známe žiadne kostrové ostatky. R. 1968 pri archeologických vykopávkach
na jeruzalemskom cintoríne sa našli kosti človeka menom Jehohianam. Ar
cheológovia potvrdili medicínske poznatky dr. Barbeta, že obraz na rubáši je
anatomicky naprosto správny.
Iný objav, zdá sa, datuje rubáš do Svätej zeme dávnych čias. Švajčiarsky
kriminológ, ktorému bolo dovolené otlačiť lepkavý pásik na rubáši, MAX FREI
skňmal prach a iné drobné častice. Pod mikroskopom Frei našiel 48 vzoriek
peľu — nepatrných samčích rozmnožovacích teliesok produkovaných semenorodnými rastlinami, ktoré prežili storočia, hoci za zlých podmienok. Peľové
zrnká boli tvarovo rôzne, no ani jedno nebolo rovnaké s niektorým iným.
Takto mohlo byť identifikované väčšie množstvo rastlín so štandardnými zbier
kami. Medzi identifikovanými rastlinami našiel Frei veľa rastlín z oblasti
Francúzska a Talianska, ako sa dalo aj ofiakávať. Navyše bolo objavených
sedem halofilných (solomilných) rastlín z oblasti solných krajov, ako je
oblasť Mŕtveho mora, Palestíny a Anatólie. Freiove objavy by teda mohli
dokazovať, že rubáš bol v Svätej zemi práve v tom čase, kedy žil Kristus.
Nie všetci vedci však prijímajú Freiovu teóriu. Oponujú tým, že rubáš bol
storočia vystavovaný bez zvláštnej ochrany a preto sa peľ mohol naň dostať
vetrom, vtákmi alebo cestujúcim človekom.
Niekoľko nových objavov je založených na dvoch malých kúsočkoch plátna
a niekoľkých nitiach odobratých z plátna v r. 1973, ktoré skúmal belgický
univ. prof. Gilbert RAES, medzinárodne uznávaný textilný odborník. Rozbor
týchto textílií nasvedčuje, že plátno je zo Svätej zeme antických čias. Mate
riál rubáša je plátno používané v dávnovekej Palestíne ako pohrebné rúcho.
Raes zistil, že to je druh plátna zo Stredného východu.
Bol objavený nový dôkaz na podporu pravosti plátna. Oznámil ho profesor
teológie na univerzite v Chicagu Francis L. Filas. Niekoľko drobných zna
mienok na plátne bolo totiž podľa neho takmer bezpečne určených ako od
tlačky mince razenej za vlády Pontia Piláta, rímskeho vládcu Palestíny okolo
roku 30 po Kr. Podľa Filasa ukazujú fotografické negatívy plátna nad pravým
okom postavy znamienka pripomínajúce malú paličku a štyri grécke písmená,
súčasf nápisu cisára Tibéria. Numizmatici sa zhodujú v názore, že palička
zvaná „litnus“ sa vyskytuje len na minciach razených za vlády Pontia Piláta.
Podľa Filasa je to taký vynikajúci dôkaz autentickosti plátna, v aký vedci
sotva mohli dúfať. Filas objíavil znamienka náhodne v auguste roku 1979, keď
skúmal zväčšeninu tváre postavy na plátne. Za pomoci jedného obchodníka
s mincami porovnal Filas znamienka na plátne s exemplárom mince razenej
len v rokoch 30—32 po Kr. Navyše zakrivený obrys v blízkosti znamienok
presne súhlasí so strihaným okrajom skoro rovnako zachovanej mince z doby
Pilátovej. Filas si myslí, že mince kládli na oči mŕtveho tela, aby ich udržali
zatvorené, jeho teória je vitaj podporená nálezmi skupiny vedcov, ktorí plátno
skúmali v roku 1978 a oznámili, že objavili dva trojrozmerné „gombíky“
umiestnené na očiach tela, ktoré bolo do plátna zabalené.

— Ty nepoznáš sladké dary Ducha
Svätého, Michaela, — povedala Sýrčanka. — Nepoznáš blaženosť, ktorá
opája dušu, spojenú s Bohom a vô
bec nepoznáš radosti sveta vyššieho
a vznešenejšieho ako je tento pominuteľný svet. Keby si toto všetko po
znala, pohŕdla by si zemskými ra
dosťami a zatúžila by si po veciach
vyšších a nebeských, čo by tvojmu
srdcu dali naozajstné šťastie a svätý
pokoj.
— Detský klam! — povedala Mi
chaela. A ukázala na svoje šaty, kle
noty a drahé ozdoby v skrini.
— Tu je moje šťastie a môj raj!
Prečo sa umárať pre posmrtný život
a pre nebo? Veď doteraz nikto ne
vstal z mŕtvych!
Sýrčanka sa smutne pozrela na svo
ju dobrodinku a priateľku. Z očí jej
vyhŕkli slzy. Neovládla sa a povedala
pobúrene:
— Tvoje poklady sú burinou vo
vetre, tvoja krása je kvietok, ktorý
vädne a tvoj život ťa privedie do zá
huby!
Michaela sa spamätala a upokojo
vala priatelku.
— A čo mám robiť? Mám azda pohrdnúť týmto krásnym svetom a môj
mladý vek niekde v púšti zbytočne
zaťažovať smútkom? Nemôžem sa
predsa zriecť sveta, veď mám syna!
Od toho dňa sa Sýrčanka snažila
priviesť Michaelu na inú cestu. Naj
prv ju presvedčila, aby sa modlila,
potom, aby sa modlila častejšie. Mod
litba Michaelu zmenila, očistila jej
srdce od svetských túžob a zapálila v
ňom lásku k Bohu. Zakrátko zomrel
Michaelin syn. Vtedy spoznala, že
všetko pozemské je pominuteľné . . .
Keď stratila dieťa, aj ona zomrela
pre svet. Zo svojho majetku rozdáva
la chudobným potravu, palivo, šat
stvo i peniaze, chudobným chorým
nosila stravu a neskôr zriadila v svo
jom dome kuchyňu pre chudobných.
Svoje bohatstvo použila na skutky
kresťanského milosrdenstva. Sama ži
la skromne a v pokání.
jej príbuzní boli pobúrení.
— Robíš hanbu rodu, celé mesto
sa ti smeje. A tú Sýrčanku nacháme
zbiť bičmi a vyhnať z mesta.
— Ja som pánom svojho domu a ma
jetku a nikto z vás nemá právo roz
kázať mi, ako mám žiť a čo mám ro
biť so svojím bohatstvom, — odpo
vedala.
A Sýrčanka ako ticho prišla, tak
ticho jedného dňa aj z mesta odišla
a už nikdy viac sa do Pesaru nevrá
tila.
Michaela zostala sama.
Neprestávala konať milosrdné skut
ky pre chorých a chudobných.
Rozdala všetko, čo mala.
— Ďakujem Ti, Bože, že som sa
zbavila všetkých zemských vecí, te
ším sa, že sa môžem naplno starať o
spásu svojej duše.
Stala sa úplne chudobnou, žila z
dobrodenia iných Iud! a trpezlivo zná
šala dobiedzania priateľov a uštipač
nosť zlých ľudí.
Keď už nemala čím podporovať
iných, navádzala ich na pravdivý ži
vot, potešovala zarmútených a ošet
rovala chorých.

Skoro 20 rokov obetavo slúžila Bo
hu a ľuďom.
Zomrela 19. júna r. 1356.
Na jej hrobe sa konali zázraky a
ľud ju začal považovať za svätú.
Pamiatku blahoslavenej Michaely,
vdovy, slávi Cirkev 18. júna.

Z listov do redakeie
Vážená redakcia!
Pokoj vám! — tak nám povedal
náš otec duchovný v jednu nedeľu.
A nami preletela krásna myšlienka.
Ano, má pravdu. Veď čo iné my ve
riaci chceme, iba pokoj. Pokoj, aby
bol vždy a všade na celej zemi. Kaž
dá rodina si má vytvárať pokoj, ro
dinný pokoj. Tým potvrdí, že miluje
Boha a svojich blížnych. Naše deti
potom nebudú poznať, čo je to závisť
a pomsta. Všade bude vládnuť pokoj.
Veď každý z nás si teraz želá mier
3 pokoj. Ale ten pokoj nepríde sám
ad seba. My si ho musíme sami me
dzi sebou vytvárať. Mier nech stále
panuje na zemi. A večné slnko šťa
stia stále nech nám svieti. Preč so
zbrojením. Tá strašná vojna nech na
vždy vymizne z našej pamäti. Vo svo
jom prostredí rozdávajme pokoj ľu
ďom. Nielen ja, ale aj ostatní veriaci
dávame svoj hlas za mier, šťastie a
pokoj na zemi.
Vaša čitateľka zo Spiša

Naši jubilanti
V
tomto mesiaci si svoje životné
jubileá pripomenú vľd. duchovní otco
via: Mikuláš Bežovský — 65 rokov od
narodenia (1. 6.), Ján Franko — 70
rokov od narodenia ( 6. 6.), Ján Hrustič — 60 rokov od narodenia (17. 6.),
(án Škoviera — 70 rokov od narode
nia (22. 6.), Leontín Lizák — 60 ro
kov od narodenia (29. 6.).
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA CIT!

Oltár
V našich bohoslužbách a v našich
chrámoch ústredným miestom je oltár.
Na ňom sa obetuje žertva Bohu naj
ľúbeznejšia. Slovo o l t á r odvodzuje
sa od latinského „altius“, čo zna
mená vyššie. Aké staré je ľudstvo,
taký starý je i oltár. Na oltári sa
prinášala žertva. Hriešny človek cí
til, že obeta je najúčinnejšie, vďaka
najprijateľnejšia a poklona najhlb
šia, keď sa spojí so žertvou Bohu
obetovanou na oltári. Tou žertvou
nrazený Boh sa najskoršie uzmieri a
zmiluje sa nad hriešným človekom.
Prvé oltáre jedinému Bohu pripra
vil a Bohu obetu priniesli Ábel a
Kain. Žertvu Ábelovu Boh prijal,
podradné zemské plodiny Kainove ne
prijal. Aj Noe po potope vystavil ol
tár a obetoval na ňom povďačnú žert
vu. Abrahám tiež ide na horu obe
tovať svojho syna Izáka. Izraeliti
tiež po celý čas prinášali obety Pá.
novi na mieste, kde sa práve nachá
dzali a po vystavaní Jeruzalemského
chitámu prinášali žertvy v tomto
chráme.
Kresťania budujú svoje oltáre vo
svojich chrámoch na spôsob stola, na
ktorom Ježiš vykonal svoju prvú ne
krvavú obetu vo večeradle. Naše ol

V
Turínskom plátne zahrnuté veľké množstvo činiteľov', ktoré celkom vy
lučujú, že by to mohlo byť ľudské dielo či dokonca zámerne vytvorený falzi
fikát. Optické proporcie plátna ukazujú, ie by bolo treba skoro nadľudského
umenia a vedomostí, aby sa dosiahol takýto výsledok. Medzi ne patrí predo
všetkým trojrozmernosť obrazu a variácia odtieňov, ktoré presne odrážajú
rozmanité vzdialenosti jednotlivých časti tela od plátna, ktoré vznikajú, ked!
je na ľudské telo položená látka. Tento úkaz je prakticky vylúčené napodob
niť. Z takej telesnej blízkosti totiž vypadá všetko ako beztvará škvrna a je
potrebné sa vzdialiť, aby bolo možné niečo rozoznať. Obraz na plátne je ďalej
zachytený len na niekoľkých stotináeh milimetra vŕšku tkaniva a je taký
jemný, že musel vzniknúť len prirodzenými chemickými zmenami, spôsobený
mi sekréciou ukrižovaného tela a pohrebnými olejmi. Nebola objavená abso
lútne nijaká stopa po akejkoľvek farbe. Navyše by akékoľvek stredoveké far
bivo mnselo byť použité s nejakým druhom viazača zvieracieho proteínu, ale
nič také sa nenašlo.
Roku 1978 pri príležitosti 400. výročia prenesenia plátna do Turína, bolo
plátno vystavené na verejný obdiv. Skupina pracovníkov dostala povolenie
na skúmanie rubáša. Do Turína prišla aj skupina niekoľkých desiatok vedcov
z rôznych krajín, ktorí priniesli so sebou množstvo jemných nástrojov a elek
tronických prístrojov, s ktorými, ako oni dúfali, odhalia tajomstvo rubáša
— plaštenice. Azda nikdy predtým, žiaden predmet umenia alebo nejaký
archeologický nález nebol podrobený takým intenzívnym a vyčerpávajúcim
skúškam. Vedci bombardovali relikviu ultrafialovým žiarením, rôntgenovým
žiarením' a sledovali fluorescenciu. Merali intenzitu žiarenia pri prechode cez
otlačený obraz, cez „krv“, cez pozadie, merania robili v celej škále elektro
magnetického spektra, merania robili z prenikajúcej energie i z odrazených
žiarení. V infračervenom žiarení, viditeľnom svetle, v ultrafialovom i rôntgenovom žiarení hľadali dôkazy nejakého namaľovania obrazu. Rôntgenové žia
renie napr. môže zistiť prítomnosť draslíka a železa v krvi lebo stopy ťažkých
kovov používaných obyčajne vo farbivách. Iní špecialisti fotografovali každý
štvorcový cm plátna v detailných záberoch. Vykonali okolo 500 expozícií na
rôznych vlnových dĺžkach. Skúmali rubáš mikroskopicky a urobili mikrosko
pické zábery. Lepivou páskou a vákuovým zariadením zachytili kúsočky vlá
kien, prachu, peľu a iné čiastočky pre ďalšiu analýzu.
Aké uzávery urobili vedci?
1. „Skoro všetci z nás veríme, že plátno nebolo namaľované. A nemyslime
si, žeby nejaká tekutina, alebo para mohla také niečo vyprodukovať, ako je
obraz na Turínskom plátne.“
2. Škvrny na plátne pod rôntgenovým žiarením a ultrafialovou radiáciou
napovedajú veľmi mnoho, že sú vytvorené ľudskou krvou. Na dôvažok, testy
rôntgenovým žiarením dokázali správne percento železa, aké má mať krv. A
profesor ziirišskej univerzity Max Frei našiel hemoglobín. Na rade je ďalšia
otázka. Aké staré je plátno, z ktorého je roku? Táto otázka nie je doteraz
vyriešená. Rádiokarbonová skúška metódou C14 by mohla určiť vek vlákien,
ale nie je nateraz dovolená. Je to skúška deštruktívna a cirkevné autority
sa obávajú, žeby bola značná časť plátna zničená. (Metódu C14 vyvinul ame
rický fyzik W. LIBBY r. 1949. Touto metódou je možné veľmi presne určiť
vek. Presnosť dnešných meraní sa pohybuje s toleranciou + 50 rokov, avšak
pri väčšom počte vzoriek je tolerancia menšia.)
Turínske plátno bolo majetkom bývalého talianskeho kráľa Umberta II.,
ktorý žil v Portugalsku. Pred smrťou Turínske plátno odkázal Svätému Otcovi
Jánovi Pavlovi II. Dosial Cirkev nemohla plátnom disponovať. Teraz sa obja
_____
vujú aj také domnieky, že Cirkev možno dovolí aj skúšky na C14.
Teda z doterajších výsledkov bádaní vidíme, že plátno bolo vyrobené zhru
ba pred 2000 rokmi v okolí Damasku, — nebolo na ňom nič maľované far
bami, ani umelými prípravkami a sú na ňom zachované odtlačky muža, spredu
a zozadu, ktorý v ňom bol ovinutý. Uvedené údaje robia realistickým názor,
že Turínske plátno je skutočne autentickým plátnom z evanjeliá, do ktorého
bol Ježiš Kristus zabalený a že odtlačky na plátne sú jeho. Teda máme sku
točné zobrazenie tváre Ježiša Krista, viemp ako Ježiš Kristus vyzeral ako
človek. Vidíme, že sám Pán sa postaral o svedka svojej tváre. Aká je veľká
Božia prozreteľnosť.
V. MIROŠŠAY

táre sú ovinuté troma plachtami z ľa
nu pripomínajúce tri božské čnosti:
vieru, nádej a lásku. Na našich oltá
roch v Oltárnej sviatosti v bohostánku je prítomný náš Spasiteľ.
Pamätajme na to, ked vchádzame
do našich chrámov. Upozorňuje nás
na to tiež večná lampa, ktorá visí
nad naším oltárom. Na oltári je kríž
a sv. Evanjelium, akoby hovorili k
nám. Kríž je znakom vašej spásy a
kniha Evanjelia obsahuje učenie, kto.
ré som hlásal a za kjoré som dal
svoj život. Počúvajte moju náuku a
nasledujte ma.

Pod plachtou na oltári je antimenzion, je to šatôčka, do ktorej je za
šitá čiastka z relikvií niektorého vy.
znavača alebo mučeníka Cirkvi. Prví
kresťania slúžili služby Božie na hro
boch mučeníkov a práve čiastka re
likvií svätého na našich oltároch pred
stavuje hrob mučeníka za Krista.
Na oboch stranách bohostánku sú
sviečky. Sú symbolom svetla sveta,
Kristovej náuky, aby nám pripomína
li slová Evanjelia, že kto počúva tie.
to slová, nebude chodiť vo tme, a raz
mu zasvieti aj večné svetlo.
G. K.

Rodokmeň Miriam Terézie Demjanovičovej

Miriam Terézia Demjanovičová sa narodila v Bayonne, v
štáte New Jersey, 26. marca 1901 ako najmladšia zo sied
mich detí Alexandra Jakuba Demjanoviča a Joanny rod.
Snchej. Ako jedenásťročná skončila základnú Školu. Stredo"Skolské vzdelanie dostala na Bayonne High School, kde
zmaturovala v januári 1917. Po matkinej smrti v novembri
1918 Teréziu veľmi povzbudzovala je j rodina, aby Študova
la v kolégiu sv. Alžbety v Convent. V septembri 1919 za
čala študovať na vysokej Škole a v júni 1923 skončila Štú
diá s vyznamenaním. Potom prijala miesto učiteľky na Aka
démii sv. Alojza v Jersy City. Avšak je j srdce túžilo po reholnom živote, preto 11. februára 1925 vstúpila do noviciátn Milosrdných sestier svätej Alžbety. AvSak je j život v re
holi bol krátky. Zomrela 8. mája 1927.
Miriam Terézia Demjanovičová je kandidátkou na blaho
rečenie. AvSak tu musíme povedať, že ak bude beatifikovaná, prípadne i kanonizovaná, nebude to svätica ani slo
venská, ani rusínska, bude to svätica americká, ako Ame
ričanka. Tento náš článok má byť len príspevkom na spres
nenie údajov o jej rodičoch a predkoch, ktorí pochádzali
z východného Slovenska.
8. mája 1927 v nemocnici amerického mesta Elizabeth
zomrela 26-ročná rehoľná sestra Miriam Terézia Demjano
vičová. 1 keď v rímskokatolíckom kláštore milosrdných ses
tier v Convent Startion táto sestra gréckokatolíckeho vyzna
nia prežila iba dva roky, po smrti stala sa známou na ce
lom svete. Úctu a obdiv si získala nielen svojím bezúhon
ným kresťanským životom, ale predovšetkým knihou du
chovných úvah, ktoré po je j smrti boli vydané pod názvom
Väčšia dokonalosť (Greater Perfection) v angličtine, fran
cúzštine, španielčine, taliančine, arabčine, čínštine a v
niektorých iných jazykoch.
Gspech tejto knihy podnietil záujem aj o jej inú lite
rárnu tvorbu. Z pozostalosti M. T. Demjanovičovej boli vy
dané básne, divadelná hra, rozjímania, úryvky z denníka
attf.
Po druhej svetovej vojne sa začali prípravy na proces
jej blahorečenia. V Amerike bola založená špeciálna orga
nizácia — Modlitebná liga sestry Miriam Terézie, združu
júca niekoľko tisíc členov. Jej hlavným cieľom je skúma
nie života a diela sestry Miriam Terézie, aby sa urýchlili
prípravy procesu jej blahorečenia. Táto organizácia už tak
mer tri desaťročia vydáva samostatný časopis (štyrikrát roč
ne), v ktorom sú publikované životopisné materiály, spo
mienky, rozbory je j prác atď.
Od r. 1946 cirkevná vrchnosť vymenovala už niekoľko
komisií s cieľom úradne preskúmať život a dielo sestry
Terézie. Závery týchto komisií (protokoly jednej — z r.

1971 obsahujú 700 strán) boli doručené Svätej stolici vo
Vatikáne, kde bol vymenovaný zvláštny zmocnenec (postnlátor) Nicolas Ferrente pre proces blahorečenia sestry
Miriam Terézie.
Pri skúmaní života tejto budúcej americkej svätice sa
ukázalo, že je j rodičia pochádzali z Bardejova. Obaja zom
reli po prvej svetovej vojne, zanechajúc 7 detí. Všetky sa
narodili v USA a o svojej pAvodnej vlasti takmer nič neve
deli. Aj najmladšia Terézia hovorila a písala výlučne po
anglicky a po Španielsky.
Skntočnosť, že rodičia budúcej svätice pochádzali zo Slo
venska, vyvolala značné oživenie predovšetkým medzi ame
rickými Slovákmi. V slovenskej krajinskej tlači vyšlo veľa
článkov o Terézii Demjanovičovej ako o rehoľnej sestre
„slovenského pôvodu“. Aj v Kalendári gréckokatolíkov na
rok 1970 (s. 97—98) T. Demjanovičová je považovaná za
„novú budúcu sväticu gréckokatolíckeho a slovenského pô
vodu“. Autor knižnej monografie o živote a diele Miriam
Terézie Demjanovičovej Š. Senčík (Kvet z bardejovských
záhonov, Rím 1975) už jednoznačne tvrdí: „Demjanovičovci boli gréckokatolíckeho obradu, ale slovenskej národnosti.
O ich národnosti niet ani najmeniej pochybnosti“ (s. 17).
Ako dôkaz nvádza, že otec Terézie bol členom Slovenské
ho národného spolku v Amerike a že v ich rodine sa ho
vorilo SariSským nárečím. Lenže pre človeka, ktorý pozná
národnostnú problematiku na východnom Slovensku, tieto
argumenty nemôžu byť dostačujúce a presvedčivé.
Podľa Kalendára gréckokatolíkov na r. 1970 sa rodičia
Terézie vysťahovali do USA v r. 1848 (v skutočnosti to bo
lo až v r. 1884). Spomínaný S. Senčík píSe, že Alexander a
Johana Demjanovičovci sa zosobášili vo svojom rodnom
meste Bardejove tesne pred odchodom do USA v r. 1884 (s.
12). Avšak nebolo to tak.
Profesor torontskej univerzity v Kanade R. Magocsi zis
til, že rodičia budúcej svätice sa zosobášili v gr.-kat. chrá
me v ReSove, okŕ. Bardejov. Táto skutočnosť ma priviedla
na mySlienku pátrať po ich pôvode.
V matrike sobáSov gréckokatolíckeho farského úradu far
nosti ReSov (Matrika Cerkvi RjaSovskej chreščenych, mirom
pomazaných, zakonnovinčanych i usopSich ot ľita 1854)
pod č. 2/1884 je skutočne záznam o tom, že 18. februára
1884 Alexander Jakub Demjanovič, bývajúci v Bardejove,
č. d. 103, 24-ročný gréckokatolík, slobodný, syn Jakuba
Demjanoviča a Joanny rod. Artimovej sa zosobášil s Joannou Suchou zo Zábavy, č. d. 91, 25-ročnou gréckokatolíčkou,
slobodnou, dcérou zábavského kováča Joana Suchého a
Márie, rod. Rojkovičovej. SobáSiaci Augustín Hvozdovič, reSovský gréckokatolícky farár.
V matrike narodených sa uvádza, že 16. júla 1850 barde
jovskému obuvníckemu majstrovi (magister Sutorius Bartfae) a jeho manželke Joanne, rod. Artimovej, bývajúcim v
Bardejove, č. d. 130, sa narodil zákonný syn Alexander Jakub. Pokrstený bol 19. júla v Bardejove kaplánom rím.-kat.
chrámu Čurillom a do rešovskej matriky zapísaný 25. júla
miestnym parochom Antonom Kišom.
O matke Terézie Demjanovičovej Joanne sa v tej istej
matrike nachádza zázniam, že sa narodila 30. júla 1859 ako
zákonné dieťa kováča (faber ferrarius) Joana Suchého,
gréckokatolíka a Márie, rod. Rojkovičovej, gréckokatolíčky,
bývajúcich v obci Zábava, č. d. 91. Pokrstená bola 2. au
gusta v rešovskom gr.-kat. chráme, farárom Antonom Ki
šom.
Ako sme spomínali, matka Terézie Joanna sa narodila v
obci Zábava, č. d. 91. O dva roky neskôr, ako uvádza mat
rika, jej rodina bývala už v dome č. 100. Pravdepodobne
si rodičia postavili nový dom a do starého sa nasťahoval
mladSí brat Joana (Terezin dedo) Juraj Suchý j, tiež ko
váč. Prisťahoval sa z Orlova v dnešnom okr. Stará Ľubov
ňa. V Zábave sa mu narodili deti: Štefan (19. VIII. 1877),
Alexander (27. VII. 1879), Fedor (8. 11. 1881 — zomrel 29.
8. 1882), ďalší Fedor (6. 3. 1883) a Juliana (2. 3. 1885).
Pravdepodobne aj táto rodina si po r. 1883 postavila nový
dom, lebo v r. 1885 v dome č. 91 nachádzame už Bartolo
meja Suchého, tiež kováča, ktorý sa s'em prisťahoval zo
Šapinca, okr. Svidník. Bol to pravdepodobne ďalší Joanov
brat, ženatý s Otíliou Voskovičovon. Tu sa im 16. 2. 1885
narodil syn Emanuel Alexej.
Zo stručných matričných údajov o rodičoch a prarodičoch
budúcej svätice môžeme vyčítať veľa zaujímavých údajov.
Ukazuje sa, že obidva rody boli remeselníckymi rodinami
v Bardejove a jeho blízkom okolí. Remeslo sa u nich de
dilo z pokolenia na pokolenie. U bemjanovičovcov bolo to

obuvníctvo, u Suchých — kováčstvo. Vidíme, ie oba rody
ta prisťahovali do Bardejova z Orlova a Šapinca. Teda bex
akýchkoľvek pochybnosti to boli rody rusínskeho pôvodu.
V XVIII.—XIX. st. sa priezviská Demjanovič (odvodené od
východoslovenského vlastného mena „Demjan“ ), Snchyj,
Artim a Rojkovič veľmi často vyskytujú medzi rusínskou
inteligenciou horného Uhorska (na{mä medzi farármi a
učiteľmi) a takmer vôbec sa s nimi nestretávame u Slo
vákov.
Bardejov bol v XIX. st. dôležitým obchodným centrom.
Jeho obyvateľstvo, ako aj obyvateľstvo iných hornouhor
ských miest bolo z národnostnej stránky veľmi rôznorodé.
2ili tu Slováci, Nemci, Maďari, Rustni, Židia a príslušníci
iných národnosti. Z okolitých rusínskych dedín sa sem sťa
hovali aj remeselníci, obchodníci, furmani, sluhovia a slúž
ky gréckokatolíckeho náboženstva. Teda aj rodiny Demja
novičovcov a Suchých boli Rusíni, prisťahovaní sem z oko
litých dedín. Ako miesto pôvodu niektorých príslušníkov
rodu Demjanovičovcov sa spomína Petrová a Andrejová,
Suchých — Orlov a Šemetkovce. Tieto dediny s t dodnes ru
sínske (ukrajinské).
Genealógia rodu Demjanovičovcov a Suchých ukazuje, že
Miriam Terézia Demjanovičová i po otcovej i po matkinej
línii bola Rusinkou.
Mikuláš MUŠINKA

Spomienka na Alexandra
Duchnoviča

Kde sa učili alebo študovali
naši kňazi?
Je logické, že keď sv. Cyril a Metod založili školy pre
budúcich kňazov, že takéto školy založili tiež v Potisí, kto
ré sa stalo územím veľkej Mukačevskej eparchie. Takéto
školy boli pri kláštoroch. Avšak tatársky vpád roku 1242
zničil naše kláštory, chrámy, dediny. Tí, čo sa skryli v
horách, obnovili v nich život. Avšak teritórium našej epar
chie a terajšie celé východné Slovensko sa stalo terénom
neustálych bojov a táto krajina bola zničená do základov.
Tak napr. mukačevský kláštor, v ktorom žili tiež naši bis
kupi, za celých 60 rokov bol prázdny. Náboženské vojny
medzi katolíkmi a reformátormi tiež priniesli len ničenie.
Znovu boli zničené kláštory, chrámy, knižnice, archívy.
Z uvedených dôvodov ťažko uviesť dokumentačné mate
riály o našich školách a štúdiách kňazov. Avšak školy
museli byť, pretože napr. máme údaje, že v Poráči (okr.
Sp. Nová Ves) bola škola už roku 1553. Hoci to bola len
dedinská škola, toto ukazuje, že školy existovali. Vo vizitačnom protokole biskupa Michala Manuela Olšavského z
roku 1751 sa hovorí toto: „Je hodné pamiatky, že všetky
deti presne vedeli potrebné k spáse“. To zn. vedeli kres
ťanskú náuku. A to je javný dôkaz toho, že biskup Olšavský pri vizitácii kontroloval aj to, či sa deti učia nábo
ženstvo. A toto dokazuje skutočnosť, že už vtedy u nás
boli akési počiatočné národné školy.
V našej dávnej minulosti tí, ktorí sa chceli stať kňazmi,
keď nemohli sa učiť v kláštorných školách, učili sa u
svojho kňaza vo svojej dedine. Podľa schopností žiakov
kňaz ich odporučoval na kantorov alebo kňazov. Tak pri
pravený kandidát na kňaza išiel na skúšky pred biskupa.
Vždy skúšal mukačevský biskup. Keď u kandidáta zistil
potrebné vedomosti, vysvätil hoi za kňaza. Takto to bolo
v priebehu stáročí. Avšak nachádzame doklady, že boli i
takí kandidáti na kňazov, ktosi sa učili na rôznych teolo
gických učilištiach Uhorska, Čiech, Galície, Moldavska, Ky
jeva, ba aj Ríma. O týchto si povieme neskôr.
Prvou školou, bohosloveckou školou v Mukačevskej
eparchii bola tzv. Mukačevská bohoslovecká škola. Založil
ju jeden z najvýznamnejších mukačevských biskupovi Mi
chal Manuel Olšavský (1700—1743—1767). Táto bohoslo
vecká škola bola založená v roku 1744 v Mukačeve.
V tých časoch, keď naši veriaci boli poddanými, a to
znamená veľmi chudobnými, z tých dôvodov i počiatok tejto
školy bol veľmi skromný. Biskup sa musel postarať o bu
dovu pre školu, hmotné zabezpečenie profesorov a uzna
nie tejto školy zo strany svetskej vrohnosti a tiež jáger
ského biskupstva. Materiálnu pomoc biskup nemohol ča
kať od nikoho. Nikto nemal záujem na tom, aby škola
jestvovala. Napriek tomu roku 1744 škola už pracovala,
hoci ešte nemala miestnosť. Vyučovalo sa na farskom dvo
re a na fare v Mukačeve. Pritonr začali stavať skromný
domček. Skladal sa z dvoch izieb, to zn. pre dve triedy.
Aj tak stavba z ďôvodov finančných nedostatkov sa skon
čila až roku 1747.
Boli určité podmienky prijatia do školy: kandidát musel
(Pokračovanie na 15. str.)

ALEXANDER DDCHNOVlC
Pred 120 rokmi umrel kňaz, básnik, spisovateľ a sociálny
pracovník Alexander Duchnovič. Pochádzal z Topole pri
Humennom, kde uzrel svetlo sveta 24. apríla 1803 ako syn
gréckokatolíckeho kňaza, ako jeden z viacerých detí. Po
smrti otca žila matka so šiestimi deťmi najprv u starého
otca a neskoršie u zaťa kňaza Juraja Nevického vo Vyšnej
Rybnici, kde bol správcom farnosti.
Alexander študoval gymnázium v Užhorode a tam bol aj
poslucháčom teológie. Matka peňazí nemala a tak mohol
študovať iba vďaka štipendiu prešovského biskupa Gregora
Tarkoviča (1818—1841). Vysviacku prijal r. 1829 ako neženatý, aby mohol lepšie podporovať chudobnú matku a sú
rodencov. Začas pôsobil ako kancelarista na biskupskom
úrade v Prešove.
V r. 1834 poslali Duchnoviča spravovať chudobnú farnosť
Belovežu pri Bardejove. Od r. 1837 pôsobil ako vedúci bis
kupskej kancelárie novomenovaného biskupa Vasila Popoviča v Užhorode. Po smrti biskupa Tarkoviča nastúpil na
biskupskú hodnosť Jozef Gaganec (1843—1875), ktorý ho
pozval znova v r. 1844 do Prešova a o dva roky ho vyme
noval za kanonika.
V r. 1847 sa stal poslancom uhorského snemu, kde sa za
sadzoval za rovnoprávnosť pre národnosti. Bol v písomnom
styku s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. V' r. 1850 s pomocou biskupa Gaganca založil v Pre
šove Literárny spolok na vydávanie kníh pre školskú mlá
dež a ľud. Tak vydal modlitebník Chľib duši a Liturgický
katechizmus. Napísal a vydal Bukvar, Almanach, Krátky
zemepis, Dejiny prešovskej eparchie, krátku gramatika a
činohru Dobroditeľ perevyšajet bohatstvo. R. 1854 úrady Li
terárny spolok rozpustili.
Duchnovič sa nevzdal a namiesto zakázaného spolku za
ložil dobročinný Spolok sv. Jána Krstiteľa, ktorý pomáhal
chudobným študentom i obciam, ktoré postihla cholera.
Duchnovič sám chodil z dediny do dediny, zakladal školy
a presviedčal ľudí, aby posielali deti do školy. Niekoľko
obciam na Spiši pomohol odkúpiť od zemepánov pozemky
a drobným roľníkom tak samostatne hospodáriť.
Duchnovič sám žil veľmi skromne, kanonický byt v Pre
šove zmenil na internát pre chudobných študentov. Jednodnchí ľudia ho mali radi a veľmi smútili, keď sa ich „bať
ko“ odobral 30. marca 1865 na večnosť.

sťa rúcho zožerie ich moľ a ako vlnu strávi ich
červ, ale právo moje potrvá večne a spása moja
k rodu rodov (Iz 51, 6—8).

Sväté písmo Starého zákona
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA
Proroctvo Izaiášovo — je jedna z kníh Svätého písma
Starábo zákona. Pozvanie k prorockému flradu dostal Iza.
iáí približne roku 738 pred Kristom. Prorok IzaiáS hlásal
panenské počatie a narodenie Emannela-Mesiáša z Panny,
nánkn Mesiáša, utrpenie, založenie Cirkvi a je j spásonosnú
práca, spásu verných a večné zavrhnutie hrieSnikov. Táto
kniba sa konči opisom posledného súdu. Prorok IzaiáS ho.
vori aj k nám.

Výzva k pokániu
Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlo
bu skutkov svojich, prestaňte robiť zlo! Učte sa
robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláča
nému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! —
hovorí Pán.
Ak budú hriechy vaše sťa šarlát, ako sneh budú
obielené, ak sa budú červenať sťa purpur, budú
ako vlna biele.
Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro
zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a proti
víte, meč vás pohltí, lebo ústa Pánove prehovo
rili“ (Iz 1, 16—20).
Podobenstvo o vinici

ť

Zaspievam miláčikovi svojmu pieseň priateľa
svojho o vinici jeho. Vinicu mal miláčik môj na
úrodnom úbočí. I okopal ju, skálie vyzbieral z
nej a révou ju vysadil, postavil uprostred nej vežu
a lisom ju vystrojil. ¡Potom čakal, že urodí hrozno,
urodila však plánky. A teraz občania súďteže me
dzi mnou a vinicou svojou! Čože som ešte mal
urobiť vinici svojej a neurobil som jej? Prečože,
hoc’ čakal som hrozno, urodila len plánky? Teraz
však nechže vám iíkäžem, ičó urobím ja vinici
svojej: pováľam jej plot a stane sa pastvou, zrú
cam jej ohradu a bude pošliapaná. A obrátim ju
na púšť, nebude strihaná a nebude kopaná, takže
vzrastie tŕnie a bodľač; ba aj oblakom prikážem,
by neskropili ju dažďom. (Iz 5, 1—6).
Neboj sa, veď s tebou som ja
Neboj sa, veď s tebou som ja, neobzeraj sa, veď
ja som Bohom tvojím, posilňujem ťa, ba pomá
ham ti, spásnou pravicou svojou ťa držím. Hľa
zahanbia sa a na posmech vyjdú všetci, čo sa na
teba zlostia, budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. Budeš ich hľadať, no nenájdeš ich,
čo sa s tebou hádajú, ako nič budú a ako már
nosť, čo broja proti tebe. Lebo ja som Pán, Boh
tvoj, čo za pravicu ťa držím, čo k tebe hovorím:
neboj sa, ja ti pomáham (Iz 41 (10—13).
A pravda moja nezanikne
Zdvihnite si oči k nebesiam a pozrite dolu na
zem. Veď nebo ja!k dym sa rozplynie a zem sťa
odev sa rozpadne. Obyvatelia jej podobne zomrú,
sipasenie moje vša!k potrvá večne a pravda moja
nezanikne. Počúvajte na mňa, znalci práva, ľud
čo v srdci svojom zákon môj má: Nebojže sa po
tupy ľudskej a nestrachujte sa ich pohany. Lebo

Veď odpúšťa mnoho. . .
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým
je nablízku! Nech opustí nečestný cestu svoju,
človek hriešny svoje zmýšľanie a vráti sa k Páno
vi, on zmiluje sa nad ním a k Bohu svojmu, veď
odpúšťa mnnho! Veď myšlienky moje nie sú myš
lienky vaše a-cesty vaše nie sú cesty moje — to
výrok Pána. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú cesty moje vysoko od ciest vašich a moje
myšlienky od myšlienok vašich. Lebo ako spich
ne dážď a sneh z neba a ta sa nevráti, ale opojí
zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie
a chlieb na jedlo: tak bude slovo moje, ktoré mne
vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale
urobí, čo som si želal, a prevedie, k čomu som
ho poslal. Äno, s radosťou vyjdete, vyvedení bu
dete v pokoji. Vrchy a kopce prepuknú pred vami
v jasot a všetky stromy poľné budú tlieskať ruka
mi. Na mieste bodľačia vyrastie cyprus, na mieste
pŕhľavy Vyrastie myrta. I bude to Pánovi na slá
vu, na pomník večný, ktorý nezahynie. (Iz 55
C6—13).
Pôst
Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas a zve
stuj ľuldu môjmu jeho hriech! Veď deň po deň
sa ma dopytujú a cesty moje poznať chcú ako
ítid, 5° spravodlivo koná, a práva Božieho sa ne
spúšťa. Žiadajú odo mňa súídy spravodlivé, !po
blízkosti Božej túžia: „iPrečo postíme, a nevidíš,
umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!“
V
deň svojho pôstu splňate si túžbu a prena
sledujete si robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky
sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostíte sa
ako po dnešný deň, aby vyslyšali na výsosti váš
hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa
človek umŕtvovať po celý deň? Vykrúcať si hlavu
dookola a vrecovinou i popolom si ustieľať? Či
toto nazývaš pôstom a dňom milým Bohu?
Či nie je to pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozvia
žete zväz'ky zločinné a roztvoríte putá zvierajúce,
prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete kaž
dé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj
chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak
vidíš nahého, zaodeješ ho a pred blížnym svojím
sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo
a uzdravenie vyklíči ti náhle: i bude ťa predchá
dzať spravodlivosť tvoja, sláva Pánova uzavrie ti
rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kri
čať a riekne: „Hľa, tu som!“. Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a zločinné re
či, a ponúkneš hladnému svoj súcit, dušu ubitú
nasýtiš: vyjide vo tme svetlo tvoje a temnosť tvoja
bude ako poluidnie. A Pán dá ti neprestajný spočinok, jasnosťou ti naplní dušu a kosti tvoje upev
ní; i budeš ako záhrada polievaná a ako prameň
vôd, ktorého vody nesklamú. (Iz 58 (1—11).

Hriechy vaše sú priehradou medzi vami a Bo
hom vaSim
Hla, ruka Pána nie je prikrátka, že by nezachrá
nil a ucho jeho nie je zaľahnuté, že by nepočul!
Ale hriechy vaše sú priehradou medzi vami a Bo
hom vaším a viny vaše zakryli tvár jeho pred va
mi, žp nečuje. Ruky sú vám poškvrnené krvou a
prsty vaše hriechom, pery vaše hovoria lož, jazyk
váš vraví neprávosť. Niet toho, kto by predvolá
val padla práva a niet toho, kto by súdil v pocti
vosti; dúfajú v ničomnosť a hovoria márnosť, poč
nú muky a porodia nešťastie. Hadie vajíčka liah
nu a vlákna pavúka tkajú, kto zje z ich vajíčok,
zomrie a z rozpučeného vylezie zmija. Z ich vláken nebude rúcho a neodejú sa dielom svojím.
Ich dielo je dielo záhuby a skutok násilia majú
v ruke. Ich nohy bežia ku zlému, náhlia sa prelie
vať krv nevinnú, ich myšlienky sú myšlienky ska
zy, zhuba a rúcanie je na ich ceste. Cestu pokoja
neznajú a nieto práva na ich koľajach, svoje chod
níčky si pokrivili, kto len po nich 'kráča, nemá
pokoja. Preto je právo ďaleko od nás a spravodli
vosť nás nedostihne, čakáme na svetlo, a hľa, tma,
na žiaru, a putujeme v temnosti. Ako slepí ohma
távame múr a tápeme, ako kto neaná očú, na po
ludnie sa potkýname ako v tme, hoci silní, sme
ako mŕtvi. Mrmleme všetci ako medvede a ako
holuby hrkútame stále. Čakáme na právo a niet
ho, na spásu a ďaleko je od nás! Bo mnoho hrie
chov máme pred tebou a viny naše svedčia proti
nám, áno, hriechy svoje máme pred, sebou a zlo
činy svoje, tie poznáme: nevernosť a klamstvo
proti Pánovi, odpad od nasledovania Boha, reči
násilné a odbojné, myslenie v srdci rečí lživých.
Tak je právo zahnané späť a spravodlivosť stojí
obďaleč, áno, poctivosť paldá na ulici a priamosť
nevládze vkročiť. A takto sa postráida poctivosť
a kto sa stráni zla, býva olúpený.
Videl to Pán a nepáčilo sa mu, že práva nieto.
A videl, že nieto nikoho a užasol, že nikto neza
kročí. Tu pomocníkom mu bolo ramä jeho a spra
vodlivosť jeho, tá ho podporila. A odial sa spra
vodlivosťou ako pancierom a šišak spásy mal na
hlave, sťa odev si obliekol rúcho pomsty, zahalil
sa horlivosťou sťa plášťom. Podľa činov im odplatí,
hnev jeho nepriateľom, odplatu protivníkom! (Iz
59 (1—10, 12—18)
Z proroctiev Izaiášových
Slyšte nebesá a počúvaj zem, lebo Pán hovorí:
Beda národu hriešnemu, ľudu s ťažkou vinou, se
menu zločinov, synom skazeným. Opustili ¡Pána,
odcudzili 9a. (Iz 1: 2, 4).
Záhuba hriešnikom a zločincom tiež!
Čo opustia Boha, tí zahynú. (Iz 1, 28).
Výzor ich tváre svedčí proti nim, hriech svoj
ako Sodoma hlásajú, neskrývajú; beda ich duši!
Veď sebe robia zlo! (Iz 3, 9).
Povedzte spravodlivému, že dobre mu, že ovo
cie skutkov svojich bude jesť.
Beda skrivodlivému, zle mu! Podľa skutkov rúk
jeho stane sa mu. (Iz 3, 10—11).
Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a
do neskorého večera víno ich rozpaľuje! A majú

citaru a harfu, bubon a flautu a víno na hodoch,
na dielo Pána však nehladia a prácu ruky jeho
nevidia. (Iz 5, 11—12).
Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému
zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké
sladkým a sladké horkým! (Iz 5, 20).
Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a
sami pred sebou rozumní! (Iz 5, 21).
Beda tým, čo uzákoňujú zákony, zlé a pisárom,
čo útlak spisujú, aby drobných ľudí odviedli od
práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy,
aby vdovy boli korisťou a aby ozbíjali siroty. Čože
však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie
príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o po
moc, a kde zanecháte bohatstvo svoje? Len medzi
zajatcov sa dostanete a medzi pozabíjaných pad
nete. Tým všetkým nie je odvrátený hnev a ruka
jeho ešte je vystretá. (Iz 10, 1—4).
Cesta spravodlivého je rovná. (Iz 26, 7).
Pokorní budú v Pánu rásť v radosti. (Iz 29, 19)
I
povedal Pán: „Pretože sa mi približuje tento
ľud, svojimi ústami a perami ma ctí, srdce si však
vzdiaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne
naučeným príkazom ľudským, preto, hľa, ja zno
vu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť mudrcov jeho a rozum jeho
rozumných sa 9chová.“ (Iz 29, 13—14).
A preto čaká Pán, aby sa zľutoval nad vami, a
preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom prav
dy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho. Áno,
zľutuje sa nad tebou, na hlas volania tvojho, len
čo ho počuje, vyslyší ťa. (Iz 30, 18—19).
Kto v pravde kráča si a priamo hovorí, odmieta
násilný zisk, potriasa rukami, aby sa nedotkol
úplatku, zapchá si uši, by nepočul o krvi a oči
zavrie si, aby zlo nevidel: ten bude bývať na vý
sostiach, skalopevný je hrad jeho', dostane chleba
a voda sa mu neminie. (Iz 33, 15—16).
Čo nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je
Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani ne
ustane, múdrosť jeho nevystihnuteľná je. Ukonanému on dáva silu a bezmocnému veľkú zdatnosť.
Čo dúfajú v Pána, obnovia silu a ako orli okríd
lia sa, budú utekať a neustanú, budú putovať a
neomdlejú. (Iz 40, 28—31).
Tak hovorí Jahve, Pári zástupov: „Ja som prvý
a ja som posledný, okrem mňa niet Boha.“ (Iz
44, 6).
Zotriem ako oblak hriechy tlvoje a ako mrak pre
vinenia tvoje, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.
(Iz 44, 22).
Beda tomu, čo sa s tvorcom svojím háda, jeden
črep zo črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo
robíš, veď dielo tvoje nemá rúk?“ (Iz 45, 9).
Niet pokoja, hovorí Pán, pre hriešnikov. (Iz 48,
2 2 ).

Takto hovorí Pán: „Zachovajte právo, konajte
spravodlivo, bo blízko je spása moja, už príde, a
spravodlivosť moja už sa zjaví. Blažený je muž,
čo koná toto, a syn človeka, čo sa 'drží toho: bed
lí nad sviatočným dňom, by ho neznesvätil, bedlí
si nad rukou, by nekonala zlo.“ (Iz 56, 1—2).
Hriešnici sú však jak rozbúrené more; nie, ne
vládze sa uspokojiť, a vody jeho vrhajú bahno a
blato. Niet pokoja — hovorí Pán — pre hriešni
kov. (Iz 57, 20—21).
Ideš v ústrety tomu, čo s radosťou robí spra

vodlivo, na cestách tvojich spomína teba. (Iz 64,
4).
Hla, napísané je predo mnou: Nebudem čušať,
kým som neodplatil. A odplatím do lona ich hrie
chy a zároveň hriechy ich otcov — hovorí Pán
— ktorí mi zlorečili; a namerám im za dávne ich
skutky do lona. (Iz 65, 6—7).
Ak zdržíš pre sviatočný deň nohu svoju, by si
v deň môj svätý nerobil, čo sa ti zachce, a volať
budeš deň sviatočný rozkošou, svätý deň ¡Pánov
hodným úcty a uctíš si ho, že nebudeš konať ces
ty svoje, vypĺňať vôlu svoju a hovoriť reči: tak
budeš sa kochať v Pánovi a dám ti vznášať sa nad
výšinami zeme, nasýtim ťa dedičstvom svätých,
lebo ústa Pánove prehovorili. (Iz 58, 13—14).
Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať, chvályhodnosť Pánovu, pre všetko, čo nám urobil Pán. (Iz
63, 7).
Nakloňte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte,
tak vám žiť bude duša. (Iz 55, 3). ,
Veď dom môj bude sa volať domom modlitby
pre všetky národy! (Iz 56, 7).
Lebo v hneve svojom som ťa bil, ale v láske svo
jej zmiloval som sa nad tebou. (Iz 60, 10).
Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude
zničené, a národy budú celkom spustošené. (Iz
60,12).
Vy však, čo ste opustili Pána, vás prirátam pre
meč a ku poprave zhrbíte sa všetci, lebo som vo
lal a neadvetili ste, hovoril som a nepočúvali ste,
lež robili ste, čo zlé je v očiach mojich a to, čo
som nechcel, ste si vybrali. (Iz 65, 11—12).
Lebo takto hovorí Pán: „Ako keď niekoho matka
teší, tak budem ja tešiť vás.“ (Iz 66, 13).
Beda tým, ktorí za úplatok oslobodia zločinca
a odnímu právo od spravodlivých! Preto ako ple
vu zožiera jazyk ohňa a seno scvŕka sa v plameni,
bude ich koreň hnilobou a ich kvet odletí ako
prach, lebo odmietli náuku Pána zástupov a vý
roku jeho sa rúhali. (Iz 5, 23—24).
Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a
iného niet, Boh, a niet mi podobného. Dd začiatku
zdeľujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte ne
stalo. Vravím, rozhodnutie moje platí a všetko, čo
chcem, urobím. Čo som hovoril, veru uskutočním,
čo som ustanovil, veru urobím. ¡Počúvajte na mňa,
vy tvrdí srdcom, čo ste vzdialení od pravdy! (Iz
46, 9—12).
A niet už Boha okrem mňa: Boha pravého a
spásneho nieto mimo mjia. Ku mne sa obráťte,
spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som
Boh a iného niet. Na seba som prisahal, vyšla z
úst mojich pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že
mne sa skloní každé 'koleno, prisahať bude každý
jazyk: „Len v Pánovi,“ povedia o mne, — „je prav
da a moc“. (Iz 45, 21—25).
Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, slyš zá
kon Boha nášho, ľud gomorský! Načo mi množstvo
obetí vašich? — hovorí Pán. Keď prichádzate vi
dieť moju tvár, ktože to žiada od vás rozšliapavať
mi nádvoria? Neprinášajte viac obetu márnu, ne
znesiem hriech a slávnosť! Vaše sviatky nenávidí
duša moja, stali sa mi bremenom, zunoval som
ich znášať. A keď si rozprestierate dlane, odvrá
tim oči oid vás a keď aj hromadíte modlitby a ich
nevyslyším, veď ruky sú vám plné krvou. (Iz, 1,
10-15).

(Pokračovanie z 12. str.)
vedieť bohoslužobné spevy, obrad a mat spôsobilosť na
štúdiá. Musel vedieť skoro písať, aby si prednášky zapi
soval, pretože vtedy knihy nemali. V prvých rokoch Jest
vovania školy boli prijímaní aj ženatí kandidáti, ba už áj
vysvätení. Avšak ženatý kandidát musel dokázať, že sa
oženil so slobodnou dievčinou alebo vdovou. AvSak od ro
ku 1758 prijímali len neženatých kandidátov a mohli sa
oženiť až po skončení školy. Avšak boli aj kandidáti, kto
rí skončili gymnázium u jezuitov. Prijímanie do ikoly ne
bolo obmedzené na vek. Matrika ikoly ukazuje zapísaných
18-ročných a až 40-ročných. Mladší a starší nie sú. Medzi
kandidátmi boli tzv. libertíni, slobodní od poddanstva, ale
boli aj poddaní. Avšak poddaní mali povinnosť „vykúpiť
sa z poddanstva“, to zn. priniesť od svojho zemepána, kto
rému boli poddaní, „manumissiu“, to zn. osloboditeľský
list. Toto nebolo tak ľahko dostať, pretože zemepáni takto
strácali robotníka. V biskupskom archíve je plno takých
oslobodzovacích listov. Niektoré pochádzajú zo 17., avšak
najviac z polovice 18. storočia. A tu konštatujeme veľmi
zaujímavú vec: chudobnejší zemepáni za akúsi menšin su
mu dali budúcemu kňazovi manumissiu. Po tomto oslobo
dení kňaz sa stával manumissalistom alebo libertínom, to
zn. slobodným. Avšak bohatí zemepáni odmietali dať ma
numissiu a ked ju dali, tak s určitými podmienkami: tak
Žofia Báthory, úžasne bohatá, roku 1675 oslobodila od pod
danstva kňaza Ivana Abraháma s tým, že za celý život
bude je j ročne platiť 4 zlaté; druhý úžasný veľkostatkár
Juraj Rákoczi roku 1623 oslobodil kňaza Alexandra Šemetkovského a iných kňazov na svojom majetku s tým, le
budú ročne platiť každý po 10 zlatých; roku 1754 barónka
Toroczkayová oslobodila svojho poddaného kňaza za 100
zlatých. Tento obnos je j zaplatil biskup Olšavský; grófka
Terézia Zécsiová oslobodila od poddanstva kňaza v Hrad $ti pri Trebišove Ivana Bodnara, avšak len jeho sa
mého a jeho manželka a deti ostali naďalej poddanými;
veľmi bohatý gróf Teleki dal manumissiu kňazovi Ivanovi
Prodanovi za ročný poplatok každoročne s tým, že jeho
deti, ktoré sa mu narodia, budú poddanými a budú cho
diť odpracovávať „panščinu“ ako iní poddaní.
Uviedli sme len niekoľko prípadov. Z toho vidíme, že
oslobodzovanie našich kňazov z poddanstva nešlo ľahko,
napriek tomu, že zemepánom posielali prosby biskup a
profesori bohosloveckej školy. Ba zemepáni sa dopúšťali,
ako napr. gróf László Teleki roku 1771, že syna libertina,
slobodného, jemu nepoddaného len tak pustil na štúdiá,
že jeho deti budú poddanými. Môžeme si predstaviť du
ševný stav takto poníženého kňazstva.
Samozrejme, niekto namietne, že diplom cisára Leopolda
I. z roku 1692 výrazne vyhlasuje, že všetkých gr.-kat.
kňazov oslobodzuje od poddanstva a poddanských povin
nosti a zrovnáva ich s kňazmi rlm.-kat obradu. Avšak toto
bolo len na papieri. Nikto zo zemepánov toto nerešpekto
val, ani nedodržiaval. Od toho času prešlo vyše sto rokov
a ešte v roku 1800 biskup musel vykupovať našich kňazo.v
z poddanstva.
Na počiatku Mukačevská bohoslovecká škola bola dvoj
ročná, potom od roku 1757 trojročná, neskoršie 4-ročná.
Kto nezložil úspešne skúšky, opakoval rok alebo i dva.
Školský rok sa začínal v jeseni a skúšky boli na jar. Štu
denti žili na privátoch. Vyučovanie sa začínalo o B. ho
dine ráno a trvalo do 16. hodiny poobede. Kandidáti za
pisovali diktát profesora, potom profesor nadiktované vy
svetlil a ihneď aj skúšal.
Prvými profesormi Mukačevskej bohosloveckej školy boli
mladí absolventi teologických fakúlt v Budíne či Trnave.
Tak prvými profesormi boli: Juraj Čirský, syn gr.-kat.
kňaza z farnosti Chorváty (okres Košice-vidiek), absolvent
budínskej teológie, — Ivan Paľčlk — absolvent trnavskej
teológie, — Juraj Ščurko — taktiež absolvent z Trnavy,
— Dimitrij Doroš, Ivan Bradač, Ivan Blažovský — všetko
absolventi teológie v Trnave. Avšak treba konštatovať, že
mali vefmi ťažkú úlohu: žiadny profesorský plat nedostá
vali a museli žiť z toho, že súčasne obsluhovali niektorú
farnosť. Preto sa často zriekali funkcie profesora.
Mukačevská bohoslovecká škola tak zo stránky orga
nizačnej, ako aj zo stránky vyučovania bola vedená podľa
vzoru jezuitských škôL Tieto školy až do vydania Ratio
educationis boli vzorom všetkých škôl v Európe. Bola tu
tá výhoda, že kto bol schopný, mohol jednu triedu skon
čiť aj za pol roka, alebo i za dva. V škole vyučovali pro
fesori, ktorí skončili teológiu v Trnave, preto i mukačev
skú školu viedli podľa toho vzoru. Vyučovanie na počiatku

iälo za diktátom profesorom, čo si Študenti zapisovali. NeskorSie biskup OlSavský vydal príručku latinčiny Načalo
p ism e n ..., z ktorej sa učili latinčinu. Morálku sa učili
s knihy biskupa Juraja Gennadija Bizanciho Kratkoje prí
padov moraľnych (kniha vydaná v Trnave rokn 1727 a ma
la 413 strán), iné predmety sa učili z diktátu. V biskup
skej bibliotéke v Užhorode sa zachovalo veľa rukopisných
teologických traktátov. Takou príkladnou knihon vyhoto
venou na základe diktátov profesorov Mukačevskej boho

Z júnových výročí
lún — Mesiac poľovníctva.
1. júna — Medzinárodný deň deti.
— — 1804 — pred 180 rokmi —
nar.
MICHAIL
IVANOVlC
GLINKA, ruský hudobný skladateľ, za
kladateľ ruskej národnej školy (ope
ry: Ivan Susanin, Ruslaň a Ľudmila;
romance, klavírne a cirkevné sklad
by); um. r 1857.
— — 1954 — pred 30 rokmi — um.
a 26. júna 1869 — pred 115 rokmi —
nar. MARTIN ALEXANDER NEXO, dán
sky kritickorealistický spisovateľ (Pelle dobyvateľ, Dltta, dcéra človeka,
Červený Morten), nositeľ Nobelovej
ceny.
2. júna 1804 — pred 180 rokmi —
stal sa ostrihomský kanonik ANDREJ
SZABO, prvý rektor bratislavského
generálneho seminára (zal. 1. 6.1784
— pred 200 rokmi), prvým arcipastierom novozriadeného košického rk.
biskupstva.
3. júna 1899 — pred 85 rokmi —
um. JOHANN STRAUSS ml., rakúsky
hudobný skladateľ, predstaviteľ kla
sickej viedenskej operety (Netopier,
Noc v Benátkach, Cigánsky barón, Ci
sársky valčík), autor 160 valčíkov
(nar. r. 1825).
4. júna 1754 — pred
n,ar. JÄN FRANTIŠEK
nóm a matematik, člen
mie vied v Petrohrade

230 rokmi —
ZACH, astro
Ruskej akadé
(um. r. 1832).

5. júna 754 — pred 1230 rokmi —
um. sv. BONIFÁC, biskup, mučeník.
6. júna 1134 — pred 850 rokmi —
um. sv. NORBERT, biskup, vyznavač,
zakladateľ
rehole
premonštrátov
(poch. na Strahove v Prahe, kan. r.
1582).
— — 1599 — pred 385 rokmi —
nar. DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA
1í VELASQUEZ, španielsky renesanč
ný maliar, predchodca impresioniz
mu (um. r. 1660).
— — 1799 — pred 185 rokmi —
nar. ALEXANDER SERGEJEVIČ PUSKIN, ruský básnik, tvorca literárne
ho jazyka (básn. poémy: Voľnosť, De
dina, Kaukazský za j altec, Medený j az
dec; dráma Borlg Godunov; verš. ro
mán Eugen Onegiin); um. r. 1837.

sloveckej Školy je Kormilo viry — Volant viery kňaza Vis
janika z roku 1779. Kniha bola napísaná na základe pred
nášok profesorov mukačevskej Školy a má 500 strán.
Je zaujímavá metóda osvojovania si prednesenej látky.
Po diktáte profesor vSetko vysvetľoval a potom Študenti
boli podelení na krúžky, učili sa spoločne a najlepšf z
nich ich skúSal, takže bolo postarané, aby ovládli mate
riál. Skúšky na konci Školského roka boli veľmi prísne.
(Pokračovanie)

9. júna 1934 — pred 50 rokmi —
Československo uznalo de jure So
vietsky zväz a nadviazalo s ním dip
lomatické styky.
10. júna 1949 — pred 35 rokmi —
um. SIGRID UNDSETOVÁ, nórska spi
sovateľka, nositeľka Nobelovej ceny
(romány: Horiaci ker. Jar, Verná
manželka i.); nar. r. 1882.
------- 1969 — pred 15 rokmi — pod
nikol pápež PAVOL VI cesrtu do Že
nevy.
11. júna 1294 — pred 690 rokmi —
um. ROGER BACON, anglický františ
kán, filozof, prírodovedec, vynálezca
zväčšovacieho skla (natr. r. 1214).
—
— 1864 — pred 120 rokmi —
n8r. nemecký hudobný skladateľ a di
rigent RICHARD STRAUSS, predstavi
teľ neskorého romantizmu (opery:
Salome, Elektra, Ariadna na Naxe,
Gavalier s ružou; piesne a symfonic
ké básne); um. 8. 9. 1949.
13. júna 1584 — pred 400 rokmi —
um. JÄN BOZA SAMBUCCUS PANNONIÚS, polyhistor, autor prvej zverole
kárskej práce v Európe (nar. r. 1531).
-------1919 — pred 65 rokmi — um.
PETER BELLA HORAL, básnik a pre
kladateľ: Piesne z daíeka a iné ver
še; preklady z poľštiny, ruštiny, ukra
jinčiny a chorvátčiny (nar. r. 1842).
14. júna 1594 — pred 390 rokmi —
um. ORLANDO Dl LASSO, flámsky
hudobný skladateľ, autor mnohých
duchovných skladieb (omše, pašie,
žalmy a i.).
15. júna 1754 — pred 230 rokmi —
postavil PROKOP DIVÍŠ, farár v Pŕim&ticiach pri Znojme, prvý blesko
zvod.
16. júna 1919 — pred 65 rokmi —
bola v Prešove vyhlásená Slovenská
republika rád.
17. júna 1874 — pred 110 rokmi —
nar. IGNÁC GESSAY, národný a kul
túrny pracovník medzi Slovákmi v
Amerike, zakladateľ Slovenskej ligy
(um. r. 19J28 v Bratislave).
20.
júna 1884 — pred 100 rokmi —
um. VÁCLAV BENEŠ TREBIZSKÝ, čes
ký kňaz-vlastemec, spisovateľ (Pod
doškovými strechami. V žiari kali
cha, V červánkoch kalicha, Bobielo-

horská elégia, Z rôznych čias); nar.
27. 2. 1849.
21.
júna 1819 — pred 165 rokmi —
nar. JACQUES OFFENBACH, francúz
sky hudobný skladateľ (operety: Orfeus v podsvetí, Krásna Helena, Pa
rížsky život; opera Hoffmannove roz
právky nedokonč.); um. r. 1880.
23. júna 1969 — pred 15 rokmi —
um. ĽUDO ZOBEK, spisovateľ (hist.
romány: Ján Kupecký, Jar Adely Ostrolúckej, Doktor Jesenius; zb. noviel Skry
tý prameň a i.); nar. r. 1907.
24. júna 1804 — pred 180 rokmi —
nar. LADISLAV ENDLICHER, lekár,
botanik, autor herbára s vyše 30 ti
síc druhmi (um. r. 1849).
27. júna 1574 — pred 410 rokmi —
um. GIORGO VASARI, taliansky ma
liar, staviteľ a historik umenia, autor
knihy Životy umelcov.
— — 1919 — pred 60 rokmi
zal. Komenského univerzita v Bra
tislave.
28. júna 1914 — pred 70 rokmi —
bol v Sarajeve atentát na následníka
trónu Františka Ferdinanda — za
čiatok 1. svetovej vojny (28. júla
1914).
— — 1919 — pred 65 rokmi — bo
la podpísaná versailleská mierová
zmluva — koniec 1. svetovej vojny.
29. júna 1779 — pred 205 rokmi
um. v Ríme ANTON RAFAEL MENGS,
nemecký maliar, autor nástropnej
fresky vo vatikánskej knižnici, oltár
neho obrazu Nanebovstúpenia Pána
v Dráždalnoch a i.
30. júna 1364 — pred 620 rokmi
um. ARNOŠT Z PARDUBÍC, prvý praž
ský arcibiskup (nar. r. 1297).
— — 1879 — pred 105 rokmi —
nar. ZSIGMOND ■MÔRICZ, maďarský
spisovateľ, predstaviteľ
kritického
realizmu (poviedka Sedem grajcia
rov; romány: Zatratené zlato, Pocho
deň, Bud dobrý až do smrti, Záhrada
víl, Až do svitania, Panský flám, Prí
buzní, Šťastný človek, Beťár, Rózsa
Sándor); um. r. 1942.
— — 1899 — pred 85 rokmi — nar.
kardinál FRANTIŠEK TOMÁŠEK, praž
ský arcibiskup.
(ž)
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