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Casopis vychádza prvého každého mesiaca okrem
prázdnin. Závierka čísla do 5. v mesiaci. Predplatné

na rok 36.50 Ks. Bohoslovci & študenti 25 Ks. Pre
Maďarsko 8 Pengó. Číslo šeku revue Smer 6181.

Novů obálku na druhý ročník Smeru nakreslil
p. arch. Stefan Gallo, rladltel' z Trenčína. Dakujeme.
Prednlatné. Robotnícke “pláce v našej kníhtla
čiami boly zvýšené o 20 perdent. Preto sme donútení
tiež zvýšiť predplatné na Smer, hoci bohoslovcom
a študentom chceme ísť v ústrety a dávame im časo
pis za póvodnů cenu. Ale sme presvedceni, že pria
telia mládeže nezabudnú na študentský tlačový fond
:: pomůžu nám dať náš časopis i tým najchudobnejším.

Dakujem.: tým smeristom. ktorí nám získali no
vých odberatel'ov. Jednako nie je nás ešte tolko,
kol'ko by nás mohlo byt na Slovensku. Dajte sa
všetci do roboty a získejte nám v novom roku aspoň
jedného odberatel'a.
Prvé : tretie čislo prvého ročnlka Smeru je už
rozobrané. Nakol'ko viacerým čitatel'om tieto čísla
chýbajů, touto cestou prosta tých. ktorí majú tieto
čísla a ich nepotrebuju, aby ich láskavo poslali do
administrácie.

CESTY.
Prišiel som, aby mali život . . .
Letmý pohlad na udalosti uplynulého roku vy
vatdva v našej duši obraz svetoveho cmttera, v kto
rom sú pochované životy miliónov obeti súčasnej
vojny. Vedie sa vojna, aby sa zabezpečil život,
život telesný i kultúmy, a ten budúci život sveta
zotina hlavy totkým otcom, totkým synem; obalo
vanim mnohých životov ide si (lidstvo vykúpit lepši
život v budúcnosti.

! Božt Syn obetoval život, aby tudstvu dal
večný život, a prišiel na svet preto, aby sme mali
života aby sme ho hojnejšie mali. Ale i dnes
medzi svojich prichádza a mnohi ho nepoznávajú.
Rachotia kanóny, ktoré vari majú zabezpečit a tak
rečeno zvečnit prirodzený život človeka, a zabúda
sa pritom na skutočnost, že pozemský život za
kotvt va večnosti, ktorá nikdy nepominie. Zabez
pečujeme si život na zami, ktorú istoine opustíme
a pohr'dame životom, ktorý nám priniesol Kristus,
nemámepochopenie pre život boži, duchovný, nad
zemský. Preto hynú dnes totké životy na fronte,
lebo ludstvo pohfdlo vyššim, vznešenejšim životom,
ku kterému ho volá Boh. Stvoritei sa neuspokojil
iba tým, že nám dal prirodzený život. On otvori!
štedratu svojho srdca dokordn a povolal nás do
božej rodiny, k účasti na živote Najsvdtejšej Tro
jice. A ludia žijú tak, ako by nebola tohto života,
ako by nebolo Boha, žijú sebe a svetu, preto sa
ru'cajú do priepasti telesnej i duševnej biedy. Po
hr'dante nadprirodzeným živatam, povrchnost a po
)
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iovičatosť náboženská, hra, to sli hlavně prlčiny,
pre ktoré posielame na svetová jatka bojišta nd
dejné životy miliónov (udi.
Chýba dnes mnohým boži život, božie svetlo,
preto je na svete zie, preto blddia mnahi a neve
dia kde ist' a co konat'. SMER vám chce pribli
žii' žriedla večného života, chce vdm ukážat' božie
bohatstvá a pousiiuje sa, aby ste pochopili, že boži
život vo vás musi rást', musi sa rozvijaťfhoci
jeho dovřšenie neuvidi zem, lež nebo; tam sa za
iigoce v celej svojej nadprirodzenei kráse. SMER
vám bude rozda'vat' z darov, ktoré zanechal svetu
Kristus, aby ste žili, aby ste mali hojnejši život;
lebo vrúcna túžba Spasitefa sveta ie, aby sme ne
zahynuii, ale vec'ne s nim žili. Preto čitateiam
Smeru budeme stále pripominať, že Kristus nám
priniesol kraiši, bohatši život, ako je život prirod—
zený. Keď prijmeme život Kristov, svoj prirodzený
život zapojime do nesmrterne'ho života božieho a
rozbiieme mrákavy, čo prekdžajú nebeským iúčom
milosti rozsievat' na zemeguli radost a betlehem'

ský pokoj.

Redaktor.

Sebapoznanie.
Dr. Inocent Můller,

OP.

Už stari pohanski myslitelia a vychováva
telia učili, že každá výchova musí začat od
sebapoznania: Poznaj seba samého, potom po
znáš, na čo si súci, čo dokážeš. A keď je reč
o našom duchovnom živote, keď hovoríme o zá
kladoch stavby nadprirodzeného života, je isté,
že dokonalé sebapoznanie je nevyhnutné, bez
neho zdokonalovanie duše je nemyslitelné.
Človek, čo nepozná dobre seba samého, často
sa klame. Keď má veselšiu povahu, je naklo—
nený k povrchnosti, myslí si totiž, že je doko
nalý, že všetko, čo robi, je dobré, a nechce pri
pustit, že by sa to mohlo previest aj ináč a ovela
lepšie. Iný zas povahove je naklonený k aké
musi smútku, rozpráva o svojich chybách zve
ličene, v prísnosti preháňa. A výsledok v je
dnom i v druhom pripade je vždy ten istý:
Nečinnost alebo aspoň ochablost a polovičatost
v zdokonal'ovaní, lebo ani jeden ani druhý ne
pozná, čo by mal podniknut, koná všetko slepo,
takrečeno pudove, nerozmyslene. Veď ako vy
koreníme chyby a zlé zvyky, keď ich nepozná
me? Ako si můžeme osvojovat ctnosti, keď ich
poznáme len vo všeobecnosti, povrchne, keď
nepoznáme ich mravnú krásu a požehnaný
vplyv na celý život človeka?
Človek sa teda musí najprv sám poznat,
keď sa chce striast nedokonalosti a chýb a keď
si chce osvojit dobré vlastnosti. Jasné seba
poznanie nás presvedči o tom, že je ešte vel'a
bodlačia na vinici našej duše, preto načim vy
užit každú chvilu, každú príležitosť na osobné
zdokonalenie, na zničenie alebo zoslabenie zlých
náklonností, ktoré treba nahradit kladnými
hodnotami — ctnostami. Dokonalé sebapozna
nie presvedči nás o našej úbohosti, krehkosti,
naučí nás pokorne prosit Pána Boha o milost,

%

ktorú potrebujeme v každodenných bojocb,
naučí nás spoluúčinkovat s milostou, a toto
všetko dodáva potom odvahu a nadšenie v du—
chovnom usilovaní.
Sebapoznanie bude len vtedy prospešné
nášmu duchovnému životu, keď sa bude vzta
hovat na všetko, čo je v nás. Musíme poznat
svoje dobré i zlé vlastnosti, prirodzené i nad
prirodzené dary, načim poznat i minulost svoj
ho života, minulost vlastných chýb, hriechov,
minulost úsilí a snah. A keď vynášame
nad všetkým úsudok, buďme úprimni, súďme
o všetkom vo svetle svatej viery, neodsudzuj
me, čo netreba odsúdit, ale merajme každý čin,
každý prejav božou mierou.
primný krestan nezatvára oči pred dobrý
mi vlastnosťami, ktorými ho obdaril Pán Boh.
Nie je to priestupok proti pokore, keď si uve
domíme, aký štedrý bol k nám Pán; veď tu
neide o vyvyšovanie našej osoby, ale o to, aby
sme ustavične ďakovali Darcovi týchto vlast
nosti a starali sa o ich rozvinutie, lebo to sú
hrivny, s ktorými načim múdro hospodárit,
aby sme sa nehanbili, keď Darca bude žiadat
úroky. Nuž pole sebapoznania je velmi široké,
lebo zahrnuje dary prirodzené i nadprirodzené.
všetko, čo sme dostali od Pána Boha, čo sme
prijali od rodičov, od vychovávatel'ov, čo sme
nadobudli sami pomocou milosti.
Všimnime si ponajprv prirodzené dary. Tu
treba vyskúšať, aké sklony u nás prevládajú;
prevláda v našom živote rozum, alebo vola?
Podliehame radšej citovosti, náladovosti, či zre
lým úvahám rozumu? V každom človeku niečo
prevláda, pravda, nie v rovnakej miere, a tu si
načim uvedomit, že náladovost a citlivost ne
smie mať prednost pred úsudkom rozumu,
osvieteným vierou. Treba poznat, ako ovláda
me svoje vonkajšie smysly, či im neotročime.
Pre duchovný život je velmi důležité poznat,
či sme pánmi nad obrazotvornostou a památou.
4

lebo tieto dve schopností možu nám spritomniť
celý svet, móžu nás rozptýlit i v najsvátejšej
chvíli a obrátit našu pozornost na veci máme,
neužitočné, ba i hriešne. Teda aká je moja
obrazotvornost? Co mi zvykla pripominať moja
paměť? Aké sú to veci a činy? Zo Skúsenosti
vieme,akú úlohu hraju v l'udskom živote vášne;
móžu nám pomoct k velkému dobru, ale možu
nás tiež priviesť do najvšičšej záhuby. Závisí
všetko od toho, či my vládneme nad vášňami,
alebo vášne nad nami. Vášne treba miernit,
usmerňovať k snrávnemu ciel'u, preto musim
poznat, či niektorá z vášní sa nevymyká božím
rozkazom a rozkazom správného rozumu. Lebo
sa móže stať, že keď prestaneme kontrolovat
pohyb vášní, v našom živote ukáže sa pýcha,
márnosť a iné neresti, ktoré prekážajú božej
činnosti v duši. Dalej musime poznat, či nie
sme v duchovných veciach l'ahostajní, lenivi,
nedbali, či nekonáme svoje náboženské povin
nosti pomaly, či sme v predsavzatiach vytrvali
atď. Pokrok v duchovnom živote je nemožný
bez tohto poznania, lebo ako som už vravel,
kto nepozná svoje dobré alebo zlé sklony
a vlastnosti, nevie, čo by mal zdokonalovat
a čo odstraňovat.
A čo rozum? Ani na ten neslobodno za
budnúť. Musíme vyskúšať, aké má sklony: či je
naklonenv k hlbokému bádaniu, či je to rozum
prenikavy alebo len prostredný. Jeden je na
klonený k hlbokému štúdíu, druhý má větší
smysel pre praktický život. To nie sú druhotné
vlastnosti rozumu, ktoré by sme si nemali
všímat. Veď podl'a toho volíme si potom prácu,
zamestnanie, ba i povolanie. Donútte praktic
kého človeka študovať metafyziku, a presvedči
te sa o tom, že sa bude pritom otravovat. A to
veru nie je l'ahostajné pre život duše. Lebo
keď človeka stavovské povolanie otravuje, je
isté, že to má neprajný vplyv i na jeho duchov
ný život. A keď sme poznali prirodzené sklony
5

rozumu, skúmajme, či by sa nedaly zdokonalit,
neuspokojme sa so začiatočným poznáním, usi
lujme sa preniknúť až na korene pravdy, lebo
čím bude naše poznanie hlbšie a dokonalejšie,
tým bude pre nás samých i duchovný život
odóvodnenejší. Dobre je poznat, či vášnivo ne—
lipneme na svojich úsudkoch, či nie sme ne
ústupčivi vo svojich mienkach a názoroch, lebo

takto si móžeme znepriateliť všetkých ludi,
ktori v nás poznajú tvrdohlavcov. Naučme sa
vypočuť i tých, čo nie sú rovnakého smýšlania
s nami a neodsudzujme ludi, ktori vedia tiež
niečo rozumné povedať alebo poradit.
Ale ani najhlbšie a najjasnejšie poznanie
pravdy by nám neosožilo, keby sme nemali.
ochotnú vóI'u osvojit si poznanú pravdu a do
bro. Načim preto poznať, aká je naša vól'a:
slabá, vrtkavá, alebo silná, nepremožitel'ná
a vytrvalá? Dajme si raz odpoveď na otázku,
čo sme podnikli na upevnenie svojej vóle v mi
nulosti! Veď vól'a má akosi donútiť všetky
ostatné schopnosti ísť za dobrom & krásou.
ktorú poznáva rozum, muž a toto dokáže len
tak, keď nebude vrtkavá, keď bude pevná, ne—
zlomná & vytrvalá. Musíme preto poznať po
vahu svojej vóle a postarať sa o to, aby bola
zaistená jej nadvláda nad našimi vnútornými
i vonkajšimi smyslami, slovom: naša vól'a musí
vnútorne zosilnieť. Jej vláda musí sa ukázal?
v uskutočňovaní predsavzati, vo vernosti v ma
lých veciach a v radostnom znášaní den
ných križov. Nič nesmie uniknúť nadvláde
rozumu a vůle, každý náš čin musi niesť pečaf
l'udskosti, to znamená rozumnosti a slobodného
výberu, ku ktorému vól'a dáva súhlas.
“V našich spoločenských vzťahoch dóležitú
úlohu má náš charakter alebo naša povaha.
Vravievame, že ten má dobrú povahu, l'ahko sa
prispósobuje okoliu, v_ktorom žije, preto je sů—
ci na apoštolát. Iný zasa má zlů povahu, a—zlá
povaha nielenže sa nehodí do spoločnosti, ale

prekáža i osobné-mu zdokonalovaniu. Nuž a čo

to znamená, keď vravime, že tento človek má
dobrú povahu alebo že je charaktemý? To zna
či, že je to človek, ktorý pozná životné zásady
a podla nich presne žije: je to človek zásadový!
A člbvek dobrej povahy je ten, ktorý z vnútor
ného presvedčenia vo svojich vonkajšich sty
koch vie spojit dobrotu s neústugnostou, mi—
lotu s prisnostou, úprimnosť s opatrnosťou,
takže každý ho má rád, každý si ho váži. Člo
vek zlej povahy je neúprimný, ludia tvrdla,
že je odporný, vo svojich stykoch s inými je
netaktný a v predsavzatiach kolísavý. U neho
prevláda sebaláska, jeho prejavy sú neokre—
saně, preto ho nenávidia, nemá miesta v spo—
ločnosti. 'Nuž & k duchovně-mu životu sú povo
lané obidve povahy, Pán Boh nikoho nevylúčil.
Aby teda povaha nebola prekážkou duchovně
ho života, treba- ju poznat, a to dokonale, lebo

povrchně poznanie viedlo by len k povrchně
mu
odstráneniuvnútornému
chyb, teda len
k povrchnému,
nedokonalému
životu.
Ale nesmieme sa bát nazrieť tiež na chyby,
nedokonalosti a hriechy. Vznikli sme z ničoho,
a keby tu nebolo stálej sůčinnosti Boha, zas by
sme sa rozpadli v nič. Žijeme, pracujeme so
stálou božou pomocou. Vábi nás svet, telo.
diabol, osobnými hriechami a zlými návykmi
stávame sa náchylnejší k radostiam, ktoré nú
ka svet itelo. To načim pokorne uznat; pravda
pohled na naši; ubohost nesmie nás nastrašiť
musíme sa vzmužiť a s božou milosťou dat sa
do liečenia rán, ktoré spósobil hriech, a to tak,
že sa budeme cvičit v ctnostiach, aby sme sá

g)tca.
najskór pn'blížili k dokonalosti nebeského
Napokon musíme poznat i nadprirodzené
dary, ktorýml nás Pán zahí'ňa. Citime niekedy,
že Boh'nás akosi pritahuje k nejakemu povo
laniu' alebo k nejakej “ctnosti. K týmto nad
prirodzeným hnutiam milosti musime byť učen
'!

livi, lebo od toho závisí i naše posvótenie. Nie—

k'edy zasa Pán nás vážne napomína, aby sme
se rozhodli pre nejakú vec. Je velmi důležité.
aby sme neodpovedali na toto napomenutie
neposlušnosťou. V našom živote můžu prist
vnuknutia, ktoré sa častejšie opakuju, ktoré
prevládajú

& povzbudzujú

nás k lepšie—mužl

votu, k novému spómbu modlitby alebo k ne
jakej ctnosti a pod. To je iste zvláštny hlas
boží; Boh chce, aby sme išli Za ním, aby sme
neopovrhovali týmito milostamj.
Poznanie nadprirodzených darov vyžaduje,
aby sme priznali, kolko ráz sme odporovali
božím vnuknutiam, kolko ráz sme proti nim
hrešili, aby sme se mohli v budúcnosti napra
vit. Je isté, že pre úprimnú dušu takéto štú
dium može byť trápne a ponižujúce, najmš
keď sa usiluje poznat i podrobnosti svojich
chýb. Ale to nič. Pre dušu to bude velmi uži
točné, lebo naučí sa pokore & dóverčivo obrátí
sa k Pánu Bohu, ktorý najlepšie může vy
liečit všetky naše nedokonalosti a chyby.

Eucharistie - dar lásky božej.
Dr. Pavol Beňuška
Písmo sváté Starého i Nového zákona po
dáva mnohé udalosti, z ktorých dýcha velká
láska mocného Boha voči biednemu ludskému
pokoleniu. Už prvé stránky Biblie, opisujúc
dielo stvorenia, vyprávajú o Vel'kej láske Stvo
ritel'a voči závislému tvom — človeku. Boh —
Stvoriter obdaril ho hodnotami nadprirodze—
nými a vlastnosťami ludskú priroda presahu—
júcimi. V intimnom obcovaní s Bohom človek
mohol viesť šťastný & blažený život.
Prvý človek rozhodnutím svojej vlastnej
vóle neuspokojil sa so stavom Bohom mu urče
ným. Chcel byť viac. Vedený klamnou nádejou,
prestúpil zákon boží.

Rozhnevaná, nepochopená láska božia ani
po tejto urážke neodvrátila sa celkom od člo
veka. Zaslúžený trest ho neminul, ale láska
božia už v raji sl'úbila Vykupitel'a, ktorý pre
klenie priepasť medzi nebom & zemou, napraví
urážku a obnoví dóverné, priatefské obcovanie
človeka s Bohom.
Ekonomia spásy po diele stvorenia je druhý
dókaz lásky božej k človeku. Boh tak miloval
svet, že poslal svojho jediného Syna... Syn
Boží tak sa priblížil k l'udstvu a tak sa s nim
spojil, že stal sa jeho členom. Sám stal sa člo
vekom. Svojim životom zaplatil Bohu výkupnú
cenu za urážku & človeku získal nekonečné
milosti.
Ale ak láska je vynachádzavá, nuž láska
božia je nadmieru taká. Aby človek bol k Bohu
ešte pevnejšie a užšie privinutý, Kristus prv,
ako by bol zo sveta odišiel, zanechal nám naj—
váčší dókaz svoje lásky — najsvátejšiu Svia
tosť, Eucharistiu. Nou si nás najviac pripútal.
ňou sa podstatne, najužšie s nami spojuje.
Učenie Církvi & mienky odporcov.

Cirkev katolícka uči, že Spasitel náš Ježiš
Kristus najváčšie tajomstvo svojej lásky dal
nám pri poslednej večeri. V predvečer svojho

umučenia ustanovil Eucharistiu ako sviatost,

v ktorej pod spósobmi chleba a vína je sku
točne pritomný, ako skutočnú obetu Nového
zákona, ktorá nekrvavým spósobom obnovuje
a pripomina jeho krvavú obetu na kríži, a že
slovami: „Toto čiňte na moju pamiatku", dal

svojim učenikom rozkaz obnovovat

túto

nekrvavú obetu.
Toto učenie Církev nepredkladá ako svoj
vynález, ale katolicky exegéta ho nájde v pri
slušných textoch Nového zákona. Keď trident
ský snem uvedené učenie sústavnejšie vyhla

soval,1 nemal ani len dojem zaviesť dačo no
vého, ale bol ozvenou tradičnej viery v Eucha

ristiu — sviatosť,

obetu

mienku smrti Kristovej.

& pripo

_

Ale nie všetci, čo vo svojom náboženskom

náhlade odvolávajú sa na Krista, majú takéto
presvedčenie a takúto vieru. Už v XI. storoči
učenie Cirkvi napadol B érange r a zapieral
článok o skutočnej pritomnosti Krista v Eucha
ristii. V dobe takzv. velkej reformy Lu ther,

Calvin, Zwingli...

proti učeniuCirkvi

predkladali svoje názory; ich teórie v rozlič
ných odtienkoch ešte i dnes nájdu sa v mno
hých dielach protestantských spisovatelov.
No v uplynulom polstoroči, kedy pozornosť
začala sa obracať k štúdiu historickému a kedy
ocitly sa vo vášnivých útokoch temer všetky
články viery katolíckej, aj proti Eucharistii,
stredisku kresťanského života, začaly sa také
urputné nápady, že ju chcely otriasť v zákla—
doch. Tradičná viera v Eucharistu bola podm-*
bená v celom svojom obsahu najprísnejšej kri
tike. Ústredný bod všetkého tohto úsilia naj

novšej kritiky je problém póv o du Eu cha 
ristie: Viera Cirkvi katolickej, podl'a ktorej

Eucharistia má svoj původ v ustanovení samého
Jcžiša Krista, móže sa ospravedlnit a odůvod—

nit i pred najprenikavejším pohladom histo
rika? Alebo pre prísne kritické štúdium doku
mentov, ktoré nás móžu poučit o póvode tohto
velkého tajomstva našej viery, treba uzatvárať
hádam na iný prameň jeho existencie? Ci azda
ten alebo onen geniálny učeník Ježišov je jej
póvodca, alebo azda utvárala sa eucharistická
Viera pod vplyvom pohanských mystérií?
Hra, v tomto vydani nachádza sa problém
Eucharistie v našich časoch: Eucharistia v ce
lom svojom obsahu je od Krista, ako to veri
* Denz.
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938, 374.

katolícka Církev, alebo je výslednicou úsilia
viacerých činitelov, ako to tvrdí najnovšia
kritika.
Vzhl'adom na dóležitost', akú Eucharistia
zaujíma v duchovnom živote kresťana, načim
nadhodenú otázku podrobit bedlivému skúma—
niu.
Téma sama určuje aj postup práce. Súčasná
]iberálna kritika pripúšťa, že posledná večera
Majstra s učeníkmi je základ eucharistického
obradu a učenia. Tvrdí však, že vel'a prvkov
vštepilo sa do póvodnej ustanovizne Pána a cel
kom ju zmenilo.
Toto stanovisko možno vyvrátit tak, že so
stúpi sa až k základom nášho eucharistického
učenia, k novozákonným textom, ktoré nás
móžu poučit o tomto tajomstve. Najobjektív
nejšou metódou načim vystihnúť ich pravý
smysel. Takto sa nielen očistí póvodná myš
lienka Spasitelova od umelých nánosov, ale
Eucharistia sa nám predstavi ako čistý a bo
hatý prameň, ktorý ustavične napája duševný
život večne smádného človečenstva. Popri apo.
logetickom zamiereni, ktoré chce presvedčiť,
že len Boh mohol ustanovit Eucharistiu & ni
jaký človek ju nemohol vymyslieť, bude za
znievať z tých statí sťa tenor, že božská láska
zostáva v Eucharistii večne s nami.
Nová Vel'ká noc.

Ustanovenie Eucharistie viaže sa k posled
nej spoločnej večeri, ktorú Ježiš požíval so svo
jimi učeníkmi pred svojím umučenim. Ježiš
zvyčajne jedával s učeníkmi; v posledných
dňoch svojho pobytu v Jeruzaleme neodchýlil
sa od tohto zvyku.
Ale toto spoločné posledné stolovanie má
celkom zvláštny ráz, ktorý je zrejmý zo šty
11

roch opisov.: čo o tejto večeri máme. Treba
zistiť na podklade štyroch opisov doktrinálny
význam tejto večere, čím sa ona liší od ostat
nich, v čom je jej zvláštnost.
Posledná večera Ježíšova s učenikmi bola
velkonočná. Ježiš najmá na ňu čakal: „Túžobne
žiadal som si jesť tohto beránka s vami skor!
ako by som trpel, lebo vravím vám, že ho uz
nebudem jest, kým sa nesplní v královstve
božom."3

Táto bola posledná, čo Ježiš trávil s učenik
mi. O tom niet pochyby. Ježiš vo svojich slo
vách načrtol pred očami učenikov smutnú per
spektivu utrpenia. Už predtým pripravoval ich
na túto tragickú skutočnosť.4 Učenici to možno
nechápali, ale Ježiš dobre vedel o tom, čo malo
prist v najbližšich hodinách.“
Ale zo smutnej blízkej skutočnosti utrpenia
prešiel hneď do ďalšej perspektivy stretnutia
sa v královsvte božom, kde Vel'ká noc nájde
celé rozvinutie, svoje šťastné dokončenie. Zidia
si radi predstavovali radosti nebeské ako ho
stinu; Ježiš v podobenstvách pripodobňoval
štastie neba radostiam hostiny.“ I teraz možno
vyčítat 20 slov Ježíšových, že v královstve bo
? Mar. 14, 22—25; Mat. 26, 26—29; Luk. 22, 15—20:
1 Kor, 23—26. Dve metody možno mať pri št'ú—

diu týchto textov: možno brať každý opis zvlášť,
alebo vykladať ich razom. Druhá má tú výhodu,
že ňou možno vyhnúť zbytočný1n opakovaniam,
hneď porovnávat jednotlivé opisy & vyzdvihnút
zvláštností každého.
Luk. 22, 15—16.

.=.:

Porov. Léonce de Grandmavison. Jesus Christ.
14. vyd., Paris 1931. sv. 11., str. 258—271. Autor
dovoláva sa týchto textov: Ma-r. 2, 18—21; 8,

31—33; 9, 9—13; 9, 30—32;
_ 12, 1—12; 14, 6—9 & para'l.

10, 32—34:

10, 45:

" De Grandma—ison, tamže str. 271.
Mat. 22, 1—10; 12, 11—14; 25, 1—13; Luk.

14,

15—24.Porovn. Denis Buzy, Les Paraboles v loo
lekcii Vel—bumSaluh's VI. Paris 1932; L. Fonda.

Die Parabeln des Hen-n im Evangelium, 4. vyd.,
Innsbruck 1927.
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žom stretne sa s učeníkmi v radosti, kde po
doba (figúra) ustúpi dokonalej, stálej verko
nočnej blaženosti.
Z týchto slov Majstra, ktoré uvádza svatý
Lukáš, možno ešte viacej vyčítat? Ježiš prišiel
doplnit Starý zákon vynikajúcejšie v král'ov
stve božom, ktoré bude na zemi. Zidovskú
Verkú noc mala nahradit nová hostina, ktorú
predošlá naznačovala, hostina eucharistická,
o ktorej ustanoveni Lukáš píše hneď v ďalšom.
Takto výraz „král'ovstvo božie" obsahuje dve
perspektivy: krárovstvo božie na zemi, kde
obraz starej Vel'kej noci bude nahradený Eu
charistiou, a král'ovstvo božie na nebi, kde
bude šťastná večnosť.
Dávat túto náplň uvedenému textu svatého
Lukáša“ odóvodňuje celkovejši pohfad na opi
sy poslednej večere. Svatý Lukáš uvádza po
dobné vyhlásenie pri podávaní vel'konočného
kalicha: „Vezmite a rozdel'te si medzi sebou,
lebo povedám vám, že nebudem pit z plodu
viničového, kým nepride král'ovstvo božie."
Opět je tu náražka na budúcu smrt a vyjadre
ná nádej na príchod královstva božieho. Matúš
a Marek majú tiež podobné vyhlásenie; jeden
i druhý akosi nuansované, ale uvádzajú ho až
po kalichu eucharistickom. „Nebudem piť og—
teraz z tohto plodu viničového až do toho dňa,
keď ho budem piť s vami nový v královstve
mójho Otca."“ PodI'a týchto textov nádej na
hostinu v král'ovstve božom, na stretnutie sa
s učeníkmi v radosti Otca nebeského je ovel'a

zrejmejšia. Tam bude piť Ježiš nové

víno

s učeníkmi. Radostné stretnutie však pride až
po rozlúčení, po utrpení, po krize, ktorá čaká
na Ježiša.
' POTOVD.P. M.-J. Lagrange, L'Evangile de JésusP
Christ, str. 501, Paris 1932.
' Luk.22, 15—16.
“ Mat. 26_, 29; Ma-.r 24, 25 má ten istý text,

neuvádza učeníkov a krátcvstvo božie.

len
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Z uvedeného vidieť, ako sa u synoptikov
myšlienka vystupňúva, z vel'konočnej židovskej
večere je prechod na eucharistickú a z tejto na
radostnú hostinu mesiášsku.m Súvislosť medzi
nimi je táto: Velkonočná večera tvori rámec
pre eucharistickú a táto zase nájde radostné
dovřšenie v transcendentálnom královstve ne—
beskom. A keďže toto stolovanie Ježiša s uče
níkmi tu na zemi je posledné, večera má ráz
rozlučný, ale s nádejou na stretnutie v krá
lovstve Otca.u

List študentom.
Prof. Juraj Kohút.

Mladý priatel'!
Tvoja bytosť je velmi sm'ádná, túži nasbie
rať čo najviacej vedomostí a Skúsenosti. Tak
je to správne. Máš aj predpoklady vyplnit túto
túžbu. Rozum ti je pružný, paměť verná, srdce
čisté, život nezaťažený spoločenskými hriechmi.
Všetko Ta opravňuje vážne brať život, rozši
iovať a prehlbovať duchovný obzor, dosiahnuť
vysoký stupeň inteligencie. Kým však urobíš
další krok na ceste k Múdrosti, zastav sa na
chvilu a uvažuj. Bahší je návrat s bližšej cesty
ako s ďalekej.
Pojem inteligencie je totiž dnes natolko
zneuctievaný a snižovaný, že sa zdá, ako by sa
po nej ani vel'mi nevyplatilo túžiť. Do tohto
pojmu moderný svet pováčšine umiesťuje ma

teriálny blahobyt, starost o módu, jednostran
né zbožňovanie tela, flirt, pol'ovačku alebo sčí—
tanosť, encyklopedický rozum atď. Zabúda sa,
že človek má aj iné vzťahy, než sú vztahy k to
" Porovn. M. J. Lagrange, Evangile selon saint
Luc, 2. vyd., str. 543—54

" Porovn. J. Lebbeton, La vie et l'enseignement
de Jésus Christ Notre Seigneur, 6. vyd., Paris
1931, II,
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253—254.

muto životu a svetu. Zabúda sa na dušu. Vel'ká
čiastka takzv. inteligencie pláva na povrchu
života a dáva sa nečinne unášať prúdom mo
derného chápania smyslu človeka. Sem-tam
ocíta sa v opustenosti, samote, žiali a bolesti,
pred zrakom celej svojej bytosti — tela i duše
-— nazrie do seba, hl'adá cestu do hlbín duše,
ale vidiac tam kal a hnisanie, znechutená a od
radená povrchným prostredím znova sa vynára
na hladinu l'ahkého, bezstarostného života.
Prečo? Lebo sostupovanie do hlbin duše je
spojené so sebazaprením a predpokladá úprim
nost a chladnokrvnosť voči sebe samému. Taž
ko je však povedať si: Urobil som chybu, nemal
by som takto, keď v nás je privel'a sebalásky.
A ty jednako túžiš po múdrosti, po šťastí
a dokonalosti. Každý človek po tom túži.
Nuž uvažuj.
Najprv si objasni pojem inteligenta. Inteli
gent znamená „intus legens", vo vnútri, v útro
bách duše čítajúci, hl'adajúci a skúmajúci pril
činy a podstatu vecí. Inteligent je teda taký
človek, čo sa neuspokojí s konštatovaním exi
stencie vecí a osób a ich vonkajšej formy, ale
ponorí sa do ich podstaty, odokrýva ich smy
sel, účelnost a vztahy k iným skutočnostiam.
Inteligent sa v živote musí stretnúť s nástoj
čivosťou, vyrovnat sa so všetkými vzťahmi
k životným hodnotám. Upravuje si pomer k ro
dičom, bratom, príbuzným, spoluobčanom, ná
rodu, kultúre, umeniu atď. -— Na tejto ceste
nemůže a nesmie sa zastavit pred pojmom duše
& iej osudom, pred riešením svojich vzťahov
k prapríčine a prameňu všetkých skutočností
a hodnót, pred Bohom. Pálčivosť tohto problé
rnu je u ozajstného inteligenta taká velká.
ze či skór či neskór musi sa s nim vyrovnat.
Aspoň vo chvíl'ach samoty nazrie do seba, pýta
sa:, Kto som, odkial' som, načo som. Na tieto
otazky — ak chceme byt' vyrovnaní — musíme.
51 dať uspokojujúcu

odpoveď. Ak pri tej od—
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povedi uznáme, že sme ludia, bytosti nedo
konalé, obmedzené rozumove i časove, akých
je na milióny, a ak uznáme, že my, nedokonalé
bytosti, s celým vesmírom tvorime sharmoni
zovaný živý celok, že súlad nesmierneho množ
stva svetov musi byt riadený jednotnou vófou,
že život v tom vesmíre musí mať nejaký počia
tok a teda a_ikoniec, že ten život musel vesmí
ru dat ktosi, kto je večný život — lebo nič
živého nerodí sa z neživého —, prijímame Boha
& náboženstvo; ak toto všetko neuznáme, po
hřdneme touto hodnotou. Treba pripomenúť,
že cesty božie sú nevyspytatel'né, a i keď naša
odpoveď na nadhodené otázky bude smerovať
preč od Boha, neznamená, že sme Boha odho
dili na veky. Nie. Pride čas, že dokaličeni
hrózou plytkého, bezsmyselného života & ob
medzenosťou v poznávaní budeme nútení zno
va rozpitvat svoju dušu, a potom, možno, sa
zmeni náš postoj k nemu. V bolestiach sa rodi
život a naša viera je najplnší život. Preto i pre
bijanie sa k nej je spojené s utrpením. „Kto
nikdy nejedol svoj chlieb v, slzách, kto nikdy
neprebedlil strastné noci na svojom lóžku, ten
nepozná Vás, nebeské Mocnosti" (Goethe,
Faust). Keď potom nájdeme seba v plnej cc—
losti, keď po dlhých bezsenných nociach a mno
hých klesnutiach nájdeme svoj kladný pomer
k Bohu, naša radost bude tým váčšia a náš
duchovný život potom bude tým dóslednejši.
Boli světí Augustínovia a boly i sváté Terezky.
Niektorým sa Boh vo svojej pravde zjavil hneď
po narodení, iní museli zaň podstúpiť velké
vnútorné boje, Manressu, alebo velkosť Boha
poznali až na smrtel'nej posteli.
Pri riešení tejto najhroznejšej otázky vý
bornou pomóckou je pohl'ad na I'udí veriacich
a ich porovnanie s neveriacimi. Na tvári
prvých: úsmev, radost, odovzdanosť do vole
božej — táto nie je slabošstvom, ale najdrama
tickejším víťazstvom; človek povedomý svojho
16

ja, svojej hodnoty totiž, nerád sa zrieka svojho
sebavedomia. nerád sa utieka pod ochranu dru—
hej bytosti,- ale spoznajúc vlastnú krehkost
a nemohúchOSf svojej osobnosti pri poznávaní
malicherných
záhad tohto sveta, víťazi nad
svojim sebavedomim (najkraišie & najvšaie
víťazstvo jev premócť sám seba), a i keď zúfa
a svija sa v duševných křčoch, predsa kapi
tuluje pred Nekonečným — utrpenia, bolesti.

biedu chápu ako prejav lásky božej, nič ich
nezlomi, nič, . okrem hriechu, nezroní. Dúfa
jů v" najlepšie, pripraveni sú na najhoršie.
V očiach drUhýcli: chabost, hrůza z prázdnoty;
utekajú pred _SVOJím
ja, a predsa nikde nena
ehádzajů útočiste. Nemajú opory, nemajú vie
ry vo- Spravedlivosť &preto ani chuti žiť. Zivot
sa im zdá zbytočným, chápu ho celkom živo
čišne, nuž usrlujú sa čím_skór vyžiť a strati!
sa 'so sveta
Je aj tretia skupina l'udí, ktorí o ničom ne
rozmýšrajú, ktorých nehryzú nijaké takéto
problémv_ ale medzi ozajstnými inteligentmi

takýchto individuí niet.

Neviem, ,do ktorej z týchto skupin 'chceš
patrit. Cesta k Bohu je tí'nistá, ťažká, Kristus
ako najsladšiu odmenu pre tých, čo ho milujú,
srúbil účasť na svojom kríži. Vidíš, to je tá
„tvrdá reč", No jednako veriaci človek nebude
V pomykove, na ktorú cestu nastúpiť. Naopak,
bude sa modlit, aby Boh soslal na neho križe,
bolesti, žiale, lebo vie, že len cez tieto hmly
a tone pride k najradostnejšiemu Svetlu, k več
nej blaženosti. Veriaci človek víťazi nad svojou
telesnosťou, víťazi aj nad hodnotením život
ných faktov podl'a chvíl'kovej príjemnosti alebo
neorijemnosti, nad svojimi vášňami a chúťkami.
pomiňajúce radosti a úsmevy šťastia ho pália.

Nedáva prednost vzkriesenému

Bohu

Pred u k r i ž o v a n ý m Bohočlovekom. Chce

splynúf aj s Ukrižovaným. Bezprávie, bolest
2
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a žial v metafyzickom zamiexení mení. sa na
slast, radost a blaženost.
*
Nuž vyber si tú cestu, po ktorej dúfaš prist
k šťastiu. Len hl'aď na poslednú stanicu tej
cesty. 0 jedno Ta však žiadam: Nikdy nebuď
polovičatý, lebo polovičatosť v otázka: prijať
či neprijať Boha, náboženstvo, je tol'ko ako
duchovné komedianstvo. Keď si 'svo'j pomer
k Bohu vyriešiš v smysle kladnom, 'čiže'ak've'i

ríš v Boha, nesmieš sa už've'dom-e kolísat
medzi vierou a neverou, medzi lahkomysel
nosťou a vážnym chápaním života.-'Nemůžeš si
vyvoliť ani takéto riešenie: Toto prikáz'ani'evsa
mi páči, preto ho prijímam a rešpek—tujem;
hento sa mi nepáčí, zdá 'sa mi pritažké'na za?
chovávanie, preto ho odmietam'. V náboženstve

nejestvuje eklekticizmus. Náboženstvo nie je
filozofia, náboženstvo je totalita, jednotná;
krásna stavba, na temene ktorej t'róni Boh.
Alebo uznáš, že Boh jestvuje, že. on je neko—
nečná múdrosť, že Kristus bol & je totožný
s Bohom, a ako Boh nemohol a nemůže sa mý—
liť, nemóže v jednom mať pravdu, v inom ne

pravdu; alebo Boha neuznáš, a potóm ne
prijmeš z jeho učenia nič, kým Ta údery ži
vota nepokoria a nedonútia znova hladat smy-'
se] a ciel' života.

Ak si uveril v Boha, viera sa musi'v tebe
premeniť v život, v život sebavedomý, důsled
ný a plný činov. Musíš zaháňať tmu a rozsiew
vat svetlo, trhat siete nenávisti a _širjťlásku.
aby aspoň v Tebe a vo Tvojom okolí ozýval sa
hymnus pokoja, lásky a slávy božej.

Církev a naciona-lizmus.. ; . 
P. Vojtech Muller,

OP

“

To, čo dnes najviac kvitne v každom ná—
rode, je nacionalizmus, láska k narodu. Úloha
Církvi & katolikov v tejto veci nie je l'ahká;
18

zato tým dóležitejšia. Církvi aj tu musí ísť o to,
aby ukázala pravú hodnotu nacionalizmu a po
vedala svoje rozhodujúce slová proti výstred
nostiam nacionalizmu, proti šovinizmu .a tým
svojim nepriatel'om, ktorí hovoria, že Církev
svojou nadnárodnosťou oslabuje národnostně
povedomíe, že je protinárodná, alebo aj keď
azda nie vedome, vychováva l'udí k národnej
l'ahostajnosti.
Nacionalizmus, národovectvo neznamená nič
iné ako lásku činorodú k vlastnému národu.
Národovec má pred očami národ, t. j. skupinu
obyvatelstva, s ktorou sa vidí sviazaný sváz
kami krvi, dejin, územia a zvykov a hI'adi po
dla možnosti udržať toto dedičstvo, zveladif.
ho a získat mu česf v očiach iných národov.l
Nacíonalizmus sám osebe je oprávnený.
Lebo ako Boh stvoril jednotlivé národy a ako
každý človek patrí k istému národu, tak ne
můžeme povedať, že by nacionalizmus, láska
k tomu, čo Boh stvoril, čo je samo v sebe do
bré, nebol tiež dobrý. Keďže človek je priro
dzene členom určitého národa, musí byť i láska
k tomuto národu čosi prirodzené, a keď všetko
prirodzené je dobré, potom í nacionalizmus ako
prirodzený cit k svojmu národu musí byť do
brý. Toto sa shoduje s rozumom a s víerou,
a preto Církev zaujíma k nacionalizmu kladné
stanovisko. Nie však k národovectvu, ktoré
prekročuje hranice prirodzeného citu, k na
cionalizmu, ktorý sa móže použiť ako výchov
n_ýsystém, čím sa vystavuje rozličným teore
thkým aj praktickým výstrednostiam, ktorý sa
používa na rozličné zámery, takže může byť
príčinou takých citov a mravov, ktoré sa ne
srovnávajú so zákonom božím.
' Národne cítiť patrí k prirodzenosti každého
človeka. Každý závisí akosi od svojej vlasti.
E_Ěorej sa narodil, bol vychovaný, ktorej so
lDr.

Chladný-Hanoš: Láska k národu, str. 2.
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ciálne zariadenia pomáhajú každému, aby stů
paJ stále vyššie a vyššie. Budský duch, stvo
rený pre lásku a spravodlivosť, miluje svoju
rodnú zem a svojich spoluobčanov. Národovec
tvo je potom najušlachtilejšou formou ver—
nosti k svojmu národu. Nacionalizmus stáva sa
nesmiernou duchovnou silou, nevyčerpatelným
zdrojom úsilia, zápasov, je silou, ktorá robí člo
veka obetavým a vedie ho k velkým mravným
činom. Národné povedomie, pokial' je vo svo
jich prirodzených medziach, dušu zušl'achťuje.
Láska k národu je vec prirodzená, dobrá. Ne
smie však prekročiť svoje prirodzené hranice.
A tieto prestupuje každé národovectvo, ktoré
považuje príslušnosť k nejakemu národu za
najvyššiu hodnotu a chce jej podrobit všetko
ostatné. Lebo darmo, najvyššou hodnotou
ostáva Boh. Tento je ťažiskom nášho konania
celého života v smysle slov Kristových: Čo
osoží človeku, keby celý svet získal, ale škodu
utrpel by na svojej duši?2
Národovectvo neznamená súhlasiť otrocky
so všetkým, čo národ robi, schvalovať všetky
prechmaty, ktorých sa dopustil národ v minu—
losti alebo pritomnosti, či už proti iným náro
dom alebo voči jednotlivým složkám národa
samého. Může byť niekto ohnivým naciona
listom a predsa nenávidieť krivdy svojho ná
roda. Ba práve, keďže miluje svoj národ, musí
v jeho záujme nenávidieť všetky jeho krivdy,
prechmaty, lebo vie, že len spravodlivosť může
zabezpečit trvalú budúcnosť národa, ktorý
miluje.
Církev uznáva a podporuje spravodlivý na
cionalizmus, ten, ktorému ide o bezpečnost svo
jej zeme, o úctu k svojim právam, o jeho pravě
miesto vo svetovom koncerte. Avšak chce, aby
tento nacionalizmus bol kresťanský, teda aby
hl'adel na práva druhých, bol ochotný podpo
= Mat.
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16, 26.

rovať vztahy, ktoré káže spravodlivosť, láska
a povinnost bratskej spolupráce národov a je
dnotlivcov a bol ochotný pomáhat tým, čo
trpiaf' V katolicizme národnost &národovectvo

má svoj cief, ktorý musi byt v súlade so spo—
ločným ciel'om, a to s pokrokom l'udstva vo
spravodlivosti & v pokoji.

Na druhej strane Cirkev odsudzuje zveli
čovaný nacionalizmus, o ktorom P i us XI.
povedal, že prekáža spáse duši, tvori priehra
dy medzi Iuďmi, prieči sa tak zákonom božím,
ako i viere, samému Krédu, tomu Krédu, kto
ré sa spieva vo všetkých kostoloch sveta.'
Cdsudzuje nacionalizmus, ktorý pokladá za
dovolené všetky skutky a prostriedky, ktorými
může zvýšit svoju moc, ktorý vychval'uje len
ctnosti svojho národa a snižuje ctnosti iných
národov, ktorý nepozná lásku k iným národom
a za najvyššiu hodnotu pokladá národ i nad
hodnotu Boha. Odsúdeniahodná je v naciona
lizme nenásytnost, sebeckosť. Lebo je to vlast
ne úpadok nacionalizmu, keď národ pósobi
škodu náboženstvu a zaviňuje vojny. Škodí
tým len sebe, lebo čo stavia na zhnitých zákla
doch nespravedlivosti, nemá pevné a stále
jestvovanie.
Keď národovectvo má pred očami skupinu
ludi, s ktorými sa vidí sviazané svázkami krvi,
dejin, územia a zvykov a usiluje sa podl'a mož
nosti toto dedičstvo udržať a zvel'adiť, pokial
je to v medziach spravodlivosti a lásky, tieto
snahy nacionalizmu nie sú zlé, ale dobré. Keď
že však láska k národu je vášeň, treba dávat
vei'ký pozor na to, aby sme neprekročili do
volené hranice. Náuka cirkevná to uznáva
& tým národovectvo nijako neoslabuje, ale na—
opak podporuje zdravý nacionalizmus tým, že
m_uurčuje spravodlivé medze a varuje pred
“ Prof. L. Lachance
ginu,

OP: Nationa-lisme et Reii

7.2

' Encyklika Ubi amano.
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jeho zveličovanim. Cirkev neodsudzuje zdravý
nacionalizmus, ale ani neostáva len pri ňom.
Nad nacionalizmus kladie ešte vyššiu hodnotný
jednotu všetkých národov v Bohu. Boh stvoril
všetky národy & apoštolom povedal, aby ku
všetkým išli a všetky učni.“ Každý národ má
teda svojím spósobom dosiahnuť život večnýr
v Bohu. A podl'a stupňa uskutočnenia zákonov
božích, teda kresťanskej mravnosti, je i stupeň
cti & slávy národa. Pred Bohom najslávnejším
národom je ten, ktorý žije najzdravšim na
cionálnym životom podl'a jeho zákonov. Toto
zavázuje i náš slovenský nacionalizmus.
'" Mat.

28, 19.

Na svetovů oktávu modlitieb
' za sjednotenie kresfanov.
(18—25. januára.)
Dr. Ivan Mastyrak, CSSR.

Vel'kosť únijného, sjednocovacieho diela,
prekážky všeobecného dosahu, pohnútky, ktoré
pýtajú sjednotenie všetkých v jedinej Kristo
vej Cirkvi katolíckej, vyžadujú modlitby

všetkých

veriacich.

Církevnezmóžetu

mnoho bez spolupráce všetkých svojich 'dietok.1
Isteže modlitby mnohých sú skór vyslyšanéf'
Aký zisk bol by pre dielo svátej jednoty
kresťanskej, keby sme si všetci boli vedomí,
že v modlitbe Pánovej, v Otčenáši prosime tiež

za svátú jednotu všetkých: „Príď královstvo
tvoje, buď vól'a tvoja ako v nebi tak i na zemi!"
A pri každom svátom prijímaní súcitná myš—
lienka nad odlúčenim našich kresťanských bra—
' Irénikon, ročník 1., 1926..str. 2. — P. Tabin
skyj, Molytva za pojednannja Cel-kov, Lvov
1935, str. 22.

* Multorum prece: facilius exaudiuntur. Svátý
Tomáš, Suma teolog. II—II, 83, 7 k 3.
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toy_by.-.mohla. zvlažiť našu pobožnosti.3 A svatá

omša sama, či nie je obetou smieru? Modlitby
po tichej svatej omši, ktoré sa kňaz modlí,
sú venovane tiež úbohému, nekatolíckemu

.nuskuí

_ Sú však aj chvíle, kedy sa zvlášť horlivo
máme modlit za svátú jednotu kresťanstva:
V novéne pred sviatkom soslania Ducha Svá
téhof v októbri pri pobožnosti ružencovej“

a-voktáv emodlititieb za sjedno
tenie-kresťanov

od 18—25.januára, čiže

od sviatku Katedry svátého Petra po
Obrátenia svatého Pavla, kedy všetci
nia, aj nekatolíci, sa modlia za svátú
kresťanskú.
Oktáva za sjednotenie kresťanstva

sviatok
kresťa
jednotu
je spo

jená s menomP. Pavla Jakuba Fran
tiška-—Wattsona,7

zakladatel'a' „Spoločno

sti Smierenia —. The Society of the Atone—

ment", privtelenej neskoršie k tretej reholi
svatého Františka.
„P. Pavol Jakub František narodil sa 16.
januára 1863 v Millingtone v Spojených štá
'= Porovn.

1 Kor. 10, 15—17.

0. význame Eucharistie pre cirkevnú jednotu

viď literaturu v knižke Ivan Marianov:

Aby všichni jedno byli. Výklad únijni otázky a
sbirka modliteb za sjednocení církvi; Olomouc
o

u

1939, str. 83—84.

ius

XI. v tajnom konzistóriu 30. júna 1930;

Acta Ap. Sed. 1930, str. 301.

I.lev XIII. v enc. „Provida Matris'ů 5. mája
1895; Leonis XIII. P. M. Acta. sv. XIIL, str.
185—186.

Lev XIII. v ružencových encyklikách; po:-ovn.
Leonis XIIÍ. _Acta, sv. XV., str. 309: Adiutri

cem populi, 5. septembra 1895; sv. XVI.. str. 287:
Fidentem piumque, 20. septembra 1896.
_ Naše zprávy & opierajú o oficiózne brošúrky:

'The Society of the Atonanent,Graymoor,Ga1-

rism', N Y. 1939.1n Memoriam Very Rev. Paul
James Francis, SA, tamtiež 1940,— a o anonym
nú knížku „uS
uor Maria Gabriella", Brescia.
' _Momeiliana, 2. vyd. 1940; autorkou tejto knim

Je spisovatelkaMária Giovanna

Doref
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toch (Maryland). Jeho otec bol duchovným
anglikánskej episkopálnej cirkvi, ale pre sklon
ku katolictvu ho anglikánsld predstaveni pre—
nasledovali. Malý Eudovit Tomáš, ako sa bu
dúci zakladatel vo svete volal, bol od svojho
utca poučený o nedostatkoch protestantského
anglikanizmu a o náboženskom živote katoli
lrov. Tak už v desiatom roku vzkllčila v chlap
čekovi myšlienka založit rehol'nú spoločnosť
pre anglikánov v duchu sv'a'tého Pavla a svá
tého Františka. Roku 1885 Ludovít Tomáš bol
vysvátený za duchovného a dostal správu epis
kopálnej cirkvi v Kingstonu pri N. Yorku.
Túžba zakladatelská v ňom stále rástla. Roku
1893, po trojakom otvoreni Písma svátěho.
podla 5. hlavy Listu k Rimanom určil meno
budúcej spoločnosti: „Smierenie". Roku 1895
dostal ponuku viesť malú misijnů stanicu angli
kánskych neženatých duchovných v Omahe.
Prijal ju, lebo dúfal, že to budú prvi členovia
jeho budúcej Spoločnosti smierenia. Roku 1898
se rozhodol, ostávajúc ešte v anglikánskej
cirkvi, uznat papežský primát a zasvětit svoju
spoločnosť dielu sjednotenia anglikánov s Rí
mom & postaviť ju pod ochranu svůtého Fran
tiška.
V tom istom roku dostal sa do styku so sl.

Luranou

Máriou

White. ktorá žila

v akejsi anglikánskej mnišskej spoločnosti
(bez rehol'ných slubov). ale hladala spoločnosť
inú, kde by sa žilo podl'a sl'ubu korporativnej
chudoby podla ideálu svatého Františka. Tú,
pravda, nájst nemohla v anglikánskej církvi
v Amerike; bolo ju treba ešte založit.
Čoskoro sa ukázalo, že úlohy týchto dvoch Bo—
hom vedených duší sú podobné. Sestra Lurana
Mária White sa mala stat zakladatelkou žen
skei vetvy Spoločnosti smierenia, tretej rehole
svatého Františka, ktorého meno pridala k svoj
mu rehol'nému menu.
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Bolo získané rozsiahle opustené močaristé
miesto v Garrison, v štáte N. York, ktoré na
zvali Graymoor. Tu od roku 1898 začaly sa
v oddelených polohách budovat skromné útulky
pre obidve odnože františkánskej Spoločnosti
smierenia.
P. Pavol Jakub František hlásal medzitým
s kazatelnic anglikánskych modlitebnic potrebu
spojenia s Cirkvou katolickou.
V tretej hlave Skutkov apoštolských sa
hovorí, ako svatý Peter pri chrámovej bráne
uzdravil chromého od narodenia. Vo smysle
prispósobenom P. Wattson prirovnal protes
tantizmus k tomuto chromému: „Protestantiz
mus, súc chromý už od narodenia, vztahuje
ruku ako onen žobrák pri bráne chrámu, to jest
Cirkvi katolickej. Len Peter, žijúci vo svojich
nástupcoch, móže ho uzdravit z jeho choroby."
P. Wattsonovi bol pre jeho katolizujúci
apoštolát zakázaný pristup na anglikánske ka
zatelnice. Mohol iba tlačou šíriť hnutie sjedno
tenia anglikánov s Rimom. Už roku 1903 bol
založil časopis „The Lamp — Svietidlo". „Roz
žali sme toto Svetlo", písal v programe, „na
svedectvo našej dávnej viery, ako bola kedysi
hlásaná v anglickej cirkvi, kým ju samopašný
král' neodtrhol od stredu jednoty_. .. Kiež Pán
dopraje, aby sme rozdiely, ktoré sú medzi na
mi a Rímom, miesto ich prehlbovania mohli
priviesť na mieru najmenšiu & pripraviť cestu
Dre shodu, po ktorej my všetci ako kresťania
túžime!"
Vonkajší apoštolát únijný narážal na velký
odpor. Bolo zjavné, že protestantizmus nie je
ochotný položit sa ako chromý od narodenia
k dverám katolickej Církvi. Apoštolský duch
P. Wattsona hladal inú formu, ktorú by prijali
bez_odporu všetci kresťania dobrej vóle: angli
kam, protestanti, pravoslavní . .. Našiel ju

\: _modlitbe.

Chcel vytiahnuť do sveta a

sbxerať modlitby pre sjednotenie všetkých kre
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sťanov pod vedením nástupcu svatého Petra.
Roku 1907 prišiel na myšlienku organizovat
oktávu modlitieb od sviatku Katedry svatého
Petra do sviatku obrátenia sv'a'tého Pavla (18—
25. januára). Oktávu roku 1908 prvý raz kona
la Spoločnosť smierenia.
Prvý vel'ký úspech tejto oktávy bol, že P.
Pavol Jakub František vstúpil nasledujúceho
roku 50 svojou dvojakou malou Spoločnosťou
smierenia do katolickej Cirkvi.
Pius X. požehnal jeho kroku, schválil a od
porúčal oktávu a spoločnosť pripojil ku tretej
r_eholi svatého Františka.!.

Oktáva sa šírila medzi katolikmi i nekato
líkmi. Zvláštneho schválenia a obdarenia od
pustkami sa jej dostalo roku 1916 od Bene
dikta XV." Tiež Pius XI. ju odporúčal. Terajší
svatý Otec Pius XII. ju roku 1940 začal tým,
že slúžil svátú omšu na úmysly oktávy.
Dnes možno túto oktávu pokladať za akúsi
„krížovú výpravu" modlitieb za sjednotenie
kresťanstva.m Lyonský kartuzián Couturier jej
horlivý propagátor napisal: „Všade sme sved
" Roku 1912 bol P. Wattson vysv'átený za katolíc
keho kňaza (svateni-a anglikánov sú neplatné).
Zomrel 8. februára 1940.

Matka Lurana Mária Františka sa narodila 12.
apríla 1870 v N. Yorku a zomrela 15. apríla 1935.
Roku 1909 Spoločnosť smierenia mala pri vstú
pení do katolíckej Církvi 17 členov. Roku 1939
mužská odnož mala 175 a ženské 230 členov.
" Breve z 25. februára 1916; uverejnené bolo
v Acta Ap. Sedis 1917, str. 61—62: modlitba,

predplsaná pre túto oktávu, bola pojatá do
ůradnej & výlučnej odpustkovej sbierky „Col
lectío precum píorumque operum",1929; ale nie
je v novej sbierke, taktiež výlučnej: „Preces et
pia opera... indulgentiis dítata" z roku 1938.
“' Porovn. M. A. Díeux, Croisade pour l'Unité
du monde Chrétien, Paríž 192.6

Kard. Tisserant.

Sekretár Posv. Kongregácie

pre východnú Církev, napisal úvod knížky: „Ut

omns del
unum
sint.cristano",
CmciamRíml
di 1preghlere per
l'um'tá
mondo

kami pomalého dozrievania duchov; v dušiach
sa vzmáha sklon a túžba usilovat sa o viditernú
jednotu, akú chcel Kristus Pán.""
„Keď Boh Otec uvidí, ako rozličné skupiny
kresťanské sú spojené v jednej všeobecnej a
usilovnej modlitbe, v ktorej bude mócť slo
bodne kolovať modlitba jeho Syna, a ak to
bude taká molditba, akou zakončil poslednú
večeru, potom urobí všetky potrebné zázraky,
aby sme sa spojili v jednote, ktorú on chcel
od večnosti."12

Pravda, k modlitbám treba pridať obete,
Aj o diabolstve rozkolu platí, čo hovoril Kri
stus Pán o „duchu chluchom a nemom", proti
ktorému apoštolovia boli bezmocni: „Tento
druh nedá sa vyhnat ničím, iba modlitbou.
a póstom.'"'1

Svaté dielo jednoty všetkých v Kristu musí
nájsť duše, ktoré celý svoj život modlitieb
a obeti preniknú túžbou Srdca Ježišovho: „aby
všetci jedno boli", duše, ktorým sa tento ideál
stane ideálom životným, ktorému posvátia
a obetujú celý svoj život. A že takéto duše boly
& sú medzi nami, to je znamenie, že Duch
Kristov, Duch jednoty a lásky, veje dnes moc
nejšie v Cirkvi svéitej.u
*

*

*

Dnes na východe, v Rusku, v posledných
storočiach hlavnej to bašte pravoslavia, nepria
tel'ského katolíckej Církvi, v krvi a plameňoch
" Universelle priěre des chrétiens pour l'lmitě
chrétienne, 1939(?); Suor Maria

Gabriella,

str,

" Mar. 9, 28.

" Za jednotu krosťanskú pri príležitosti svetovej
oktávy priniesly Bohu obeť života dve trapistky
z grottafen-aty pri Ríme, a Pán ju prijal. Sta
rucká Matka od Nepoškv-meného Počatia zomre
la' 2_5. február-a 1937; mladá, 25-ročná 56111
Mana Gabriela zomrela 23. apríla 1939.
Podobné obete života vyskytly sa aj medzi pro—
testantmi a anglikánmi.
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sa rodi nový údel osudu“ a božskej opatery.
Naše malé Slovensko je na ňom činne zúčast—
nené. Bude priaznivý kresťanskej láske a je
dnote v Kristu?
Nepoznáme nevyspytatel'né cesty božie...
Tolko však můžeme tvrdit, že táto láska

a jednota sa neuskutočni

bez účasti ve

riacich, bez účasti, ktorá vyviera z vnútorného
života s Kristom v Církvi a šíri sa vlnami

modlitby.

'5 „Osud" pre kre-sťana znamená božie dopustenie
alebo aj priamu božiu voru.

Půtnikova cesta.
Prof. P. Emilián Soukup,

OP.

Mysliacemu človeku bolo oddávna jasné,
že život na zemi má koniec a teda aj ciel'. Z to—
ho boly rozličné důsledky. Ak ciel'om je abso
lútne nič, človek sa dáva na cestu smyslov
alebo nanajvýš na cestu rozumu. Ale múdrosť
Písma inam ukazuje. V žalmoch sa ozýva hlas
človeka, volajúceho k Bohu: „Host a pútnik
som pred tebou." Nový zákon presne označuje
„pútnika" ako človeka žijúceho z viery v nad
zemské ciele a hodnoty. Najdokonalejšie to
napisal svátý Pavol Zidom:l „Všetci tito umreli
vo viere, bez toho, žeby boli dosiahli zasl'ú
benia, ale len zďaleka videli a vítali ich a vy
znávali, že sú pútnikmi a cudzincami na zemi."
Veriaci Starého zákona na ceste svojho života
hladeli na Mesiáša a na jeho dary a podl'a nich
upravovali svoj život. Aj kresťan musi svoj
život upravovat podl'a Mesiáša a jeho darov;
ale viacej ako pútnici Starého zákona, lebo
kresťan nepozdravuje zďaleka Mesiáša & jeho
dary, ale už to všetko má. Tak jeho život na
zemi je cesta pútnika, ktorý silou Spasitel'o
vých darov ide k nerozlučnosti s Bohom. Teda
' 11, 13.
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pútnikova cesta. je život 2 viery a vo viere,
a nie číre spočinutie na smysloch alebo na
rozume. Tohto roku chceme hovorit o tom, ako
sa takýto život v podrobnostiach utvára; totiž
o pútnikovej ceste a o všetkom, čo ho na ceste
stretne.
1. Pohfad na cestu.

Pútnik nie je tulák, &preto pútnikova cesta
je iná ako cesta tulákova. Tulák chodi bez
jednotnej myšlienky, najradšej chodí mimo
cesty, chodí bez ciel'a; pútnik má jednotnú
myšlienku svojej cesty, vyhladáva najbezpeč
nejšiu cestu a každým krokom smeruje k cie
liu. Pútnika vo smysle svatých Písem nemůže
viesť iná myšlienka ako myšlienka viery, kto
rá podla božieho poučenia jednotí všetky jeho
kroky na ceste, jeho cesta nemóže byť cesta
čireho pozorovania a rozhodovania l'udského
rozumu, lebo ciel', ku ktorému smeruje jeho
myslenie aj jeho cesta, je nerozlučnosť s by
tosťou vyššou ako všetko pozemské, s Bohom.
Teda pútnikova cesta je život podla požia
daviek a pravidiel viery. Najsamprv, pravda,
robiť všetko, čo predpisuje viera ako povin
nost pre kresťana závěznú, ak má vóbec byť
hodný mena kresťan. Zachovávať všetky pri
kázania. Ale to nie je všetko, aby život kre
stana bol cestou pútnikovou. Mnoho l'udí ide
po ceste prikázaní, ale sú trojakého druhu:
tuláci, poloviční pútnici a pútnici celí. Podla
želania božieho srdca každý má byť celým
pútnikom. A jeho cesta má byt dokonalou
cestou pútnikovou. Aby sme tú cestu dobre
videli v jej obrysech, potrebujeme trocha
filozofie.

Svatý Tomáš Akvinský napisal, že k Bohu
neputuje sa krokmi telesnými, ale vznetmi
duše. Teda pútnikove kroky na ceste sú vzne
t_y, smýšl'anie a rozhodovanie jeho duše čiže
Jeho činy. Filozofia každý vedomý skutok
29

človeka popisuje v jeho póvode a postupe, roz
lišujúc šest dvojic, pracujúcich niekedy mi
hom, niekedy zvolna: Prosté postrehnutie nie
čoho & vo vóli prosté hnutie žiadosti; uváženie
vhodnosti a možnosti prevedenia s rozhodnu—
tím vóle, použitie náležitých prostriedkov;
rozum sa obzrel na prostriedky, vól'a schvaluje
ten rozhlad; rozum vyberá vhodné prostried—
ky a vól'a ich schvaluje; rozum dá vóli rozkaz,
aby dala do pohybu mohutnosti, ktorých pr'áca
je potrebná na prevedenie činu, a vól'a ich
uvedie do činnosti; rozum túto činnost mohut
ností vedie až k vykonaniu činu, a z vykona
ného činu vo vóli ski-sa blažený pocit uspo—

kojenia.
Celá pútnikova cesta, to jest všetky jeho
činy, takto sa uskutočňuje. Ale aby to bola
ozajstná pútnikova cesta, musí byť pri tejto
šestorakej dvojici aj viera, a to nielen ako
trpená složka, ale ako rozhodujúci činitel', kto—
rý vedie sám vedúci rozum a pohybuje pohy—

bujúcu vólu. Na každú postrehnutú jednotli
vost diva sa tiež viera, vidi mnohé veci, ktoré
nevidia ani smysly ani rozum. Viera musi roz
hodovat o vhodnosti alebo nevhodnosti potreh
nutého, viera tiež musi hl'adať prostriedky,
viera rozhoduje pri vybere prostriedkov, ur—
čuje spósob a smer rozkazu rozumu, riadi čin
nost mohutností. Viera vplýva i na vól'u na
pútnikovej ceste. Ako iba vtedy človek móže
povedať „verim", keď vól'a sa chce ochotne
podvolit večnej Pravde, aj keď rozum vravi,
že nechápe, tak teraz pri pútnikových činoch
na jeho ceste sa za to odmeňuje, vól'u naplňa
pocitom náklonnosti a lásky k tomu, čo rozum
ukazuje nadzemského vo veciach a postrehoch.
Viera musi dať vóli náklonnost uznat za naj
vyššie dobro to, čo ukazuje ako názor a pra—
vidlo, ochotu rozhodovat sa pre nadzemské

ciele a prostriedky, aj keď pritom musí potla
čovat sebecké sklony. Napokon viera dáva naj
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vačšiu odmenu, to jest najhlbšie blaho vo vol
nej stránke duše, keď vykonáme čin z pohnú
tok a podl'a pravidiel viery. Hl'a, to je celý
pútnik, to je jeho dokonalá a úplná cesta.
Polovičných pútnikov je ovel'a viacej, ako
by sme chceli priznať. Človek sa l'ahko klame.
Ktosi to takto napisal: „Človek povie, že žije
kresťansky a že všetko robi pre Boha. Ak nedá
dobrý pozor, táto formulka je v jeho životě
ako strecha, pod ktorou robí skutky viacej pre
seba ako pre Boha. Slúžiac Bohu, viacej hladí
na svoju radost ako na radost a spokojnosť
božiu; pomáha trpiacim, lebo ho velmi dojíma
pohl'ad na troiaceho. a keby sa mu trpiaci pro—
tivil, nepomáhal by; je milý, lebo si na tom
zakladá, že má milú povahu a potešenie mu
pósobí byť milý; keby potešenia nebolo, pre-"
stal by byť milý. Vo všetkom to býva tak,
ako za čias Krista Pána, keď išly za ním zá
stupy, nie preto, že ich sýtil chlebom svojho
učenia, ale preto, že im chleby rozmnožoval.
Takýto omyl v živote pútnikovom a toto ne
pochopenie najhlbšieho smyslu a požiadavky
pútnikovej cesty býva tiež príčinou odpadnu
tia od viery u l'udi, od ktorých by sme to ne
čakali, pokladajúc ich za veriacich katolíckych
kresťanov. Neboli pútnikmi celými, nerozumeli
ceste pútnikovej, lebo u nich rozhodovaly osob
né chuti, záujmy a dojmy, takže keď prišiel
silný nový dojem zvonka, bežali za ním preč
s cesty pútnikovej.
U tuláka rozhodujú osobné dojmy a záuj
my, lebo nemá ciel'a. Ale pútnik na všetko
myslí a všetko robí pod dojmom a pre záujmy
ci'el'a. Tak treba hladieť na život kresťana, kto
ry chce byť kresťanom naozaistným a dósled
nym. Preto musíme venovat dlhý a pozorný
pohlad svojej životnej ceste a ideálu cesty pút
mkovej, aby sme mohli vidieť, či sme vobec
na ceste a či sme celými pútnikmi. Len potom
móžeme sa učit podrobnosti pútnikovej cesty.
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GOTIKA DUŠE.
Fr. Anjelov, OP.
Kde letite stlpy, rebrá gotické, kdeže kde,
kde sa družné náhlite tak šialene?
Vari vás kliatba desi po prvej zradnej žene?
Nezráňa vás jej synov mdlé žialenie?
„Nám Krása utešená jagotom sa zorí,
do nej štíhle svoje hlávky noríme.
Kde časnosť s večnosťou sa už viacej neborí,
v jednom Ohnisku spoločne horíme."
Chápem už váš let, čo unáša katedrálu
chvatom do večného Jeruzalema.
Ste rukou, ukazujúcou nám všade dráhu
do otčiny, kde miesta hróza nemá.
Nech vústi, Bože, naše žitie, duch i vášne
do Teba ako oblúky spojené;
nech chválou zahára bytie světe i vážne,
v Tebe sa láme, láskou opojcné!

O Mocný, nech citim silu Tvojho dotyku;
hlaď, skrúšene modlitbu pery šepcú.
Duša len takúto Ti chce stavať gotiku,
tužby po slohu inom bažit' nechcu.
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Kóreň mariánškej úcty.
Univ. prof.

P. Mag. Dr. Gašpar Friethoff,

OP.

Výsost božieho materstva, z nej vyplývajú—
ca plnost milosti a darov, ako aj velkodušné
danie súhlasu blahoslavenej Panny bezpochy

by tvori základ pre uctievanie tej istej Panny.
Veď ctiť niekoho nie je nič iné ako s v e d č i t

o jeho vznešenosti.

Samo Písmo svaté dáva priklady: Bohom
poslaný anjel totiž takto pozdravil Mariu:

„Zdravas', milosti

plná,

Pán .s tebou."'

A Alžbeta, božským Duchom ovplyvnená, za

sa: „Požehnaná

ty medziženami... A ako

ja pridemktomu, že matka mójho Pána
prichádza ku "me?"2 A Mária prorokovala slo—
vami:„Odterazblahoslavenou
ma na
zývat

budú

všetky pokoleniaf'“ A to aj

vyplnila ona žena, čo prerušila učiaceho Ježiša
a zvolala: „Bla h o sl a v e n ý život, ktorý ťa
nosilf"

_

Také poctenie aj v katakombách nachádza
me. Nemůžeme iste povedať, či tam nájdené
malby boly len na ozdobu a poučenie (svatý
Gregor o nich vravi: Čo čítanie dá čitajúcim,
to mal'ba dá divajúcim sa nepoučeným), a či
aj na uctievanie. No jednako istotne v nich vi
dieť spominanú úctu. Tak v katakombách svá
tej Priscily (II. storočie) a svatého Petra &
Marcelina (III. storočie) niektoré malby pred

stavujúlen blahoslavenú Pannu se

dlacu, kým _ktorýchkol'vek iných svatých
Predstavujú, ako stoj a.' Potom v kánone
svatej omše od IV. storočia Mária je pred
aPoštolmi. Na jej počest boly vystavené chrá
my, ako: _efezská katedrála, v ktorej rozhlásili
lila—vnyvieroučný výmer o božskom materstve
' Luk.

' Ta'mt.

1, 28.

1. 42—43.

=*1, 43.

' 11, 27.

(r. 431); a za niekolko rokov (440) v Rime jej

už druhý chrám zasvětili: Maria

giore.

mag—

V tom istom storoči svatý Epifan už svedčil
o uctievani vo vlastnom smysle; boly aj kázne
na počest Marie & nezadlho potom aj piesne.
Nasledovaly mariánske sviatky, až keď v VIII.
storočí siedmy všeobecný snem (II. nicejský)'
rozvinute & formálne hájil uctievanie obrazov
Márie; a to robil aj ósmy všeobecný snem (IV.
carihradský)." Teda niet nijakej pochybnosti
o skutočnosti a dovolenosti takejto mariánskej
úcty.
Nielen katolikom, ale každému uvažujúce—

mu je zrejmé, že my Máriu iným spóso

b o m uctievame ako ostatných svatých. To po

divne osvetluje akési sosta vova nie (kom
binácia), ktorým Máriu spolu s inými svátými
uctievame. Lebo nech už z akejkolvek príčiny
prosíme o orodovanie, napr. svatého Antona,
nepokladáme za nevhodné na počest! tohto
ochranou stratených vecí modlit sa po devět
dní desiatok svatého ruženca. Prečo však nám
nikdy nepríde na um na jeho počest modlit sa
po devět dní litanie svatého Petra, mučeníka?
Inými slovami: prečo oslovujeme blahoslavenú
Pa nn u, keď niečo túžobne prosíme od svli
tého Antona?
Jediná správna odpoveď je táto: Na počest
niektorého svatého, ktorého orodovanie účinne

vzývat túžime, robíme nejaký dobrý

sku

t o k, napríklad postíme sa, dáme almužnu, ide
me na púť, pristúpime k sviatostiam atď.; ale
ten dobrý skutok vel'a ráz spočíva v pocte
mariánskej.
Iný priklad: Nikdy nevzývame niektorého
svatého, aby orodoval za nás u iného svatca,
napríklad: Svatý Anton, oroduj za nás u svů
tého Bernarda, aby nám vyprosil atd'. A prí
“ Denz. 302.
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' Denz. 337.

čína je jasná: Sváti sa líšia podla stupňa,
ale podstatne
jeden je podobný a rovný

druhému. Ale nezdráhame sa vzývat iných
svatých, aby za nás orodovali u blahoslavenej
Panny. A najma tých, čo za svojho života boli
vynikajúcimi ctitefmi blaženej Panny, naprí
klad svátého Dominika alebo svatého Grignio
na z Montfortu alebo svatého Bernarda atď.
Veď ako sme už naznačili, ctiť a uctievať
nie je jednoducho to isté. Preto vidíme, že je
dnotliví l'udia sa móžu (a majú) navzájom ctit,
vyšší nižších, nižší vyšších a rovni rovných.
Uctievať však majú len nižší svojich predsta
vených; lebo uctievať, koriť sa, klaňat sa nie

je nič iné ako ctiť v poddanosti.

Preto

uctievanie, korenie sa, klaňanie obsahuje dvo
je: úctu a poctu.
Už sme povedali, že úcta nie je nič iné ako
svedčiť o vlastnostiach vznešenosti niekoho.

To sa móže diat slovami
(chvály, plesanie);
skutkami
(ukloníme sa, vstaneme, dáme
miesto, vítame, tlieskame atd.); vecami (da
ry, obrazy, pomníky atd.).
Niekomu však máme preukazovať poctu,
lebo nejako je nad nami, a pocta záleží v po
slušnosti (napodobňovanie vzoru) a v odplá—
cani dobrodení. Teda uctievanie sa rozlišuje pri
vznešenosti predstaveného a pri našej podda
nosti voči nemu. Odtial' prvý rozdiel medzi

uctievanímbožským

a uctievanímstvo

reni. Boha totiž nad čokorvek velké móžeme
nazvat najlepším, najváčšim pre nekonečnú &
nevýslovnú velebnost; je prvý počiatok a po
sledný ciel všetkého, čo je mimo neho. Preto
]eho uctievame tým klaňaním, ktorým vďačne
uznávame neobmedzenú nadvládu a ktoré má
zvláštne meno 1a t r i a.
A rozdielne uctievanie, nakol'ko ide o stvo—

rema, tak isto vzniká, a ak vravíme o prirodze
nom poriadku, prvé miesto majú tí, čo zúčast
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ňujú sa na božskej vznešenosti v tom, že sú.

stvoreným póvodom celého nášho bytia a
všetkého,čo máme: vlasť, otec a matka.

Ctíme si vlasť & vzhl'adom na ňu aj tých, čo
k nej patria alebo ju podporujú, ale druhotne:
podobne otca a matku, a vzhl'adom na nich, ale
druhotne aj ostatných pokrvných, tým uctie

vanim, ktorého vlastné meno je úcta.

A ako

otec a matka (a i vlasť) zúčastňujú sa na bož
skej moci nad nami, nakol'ko sú naším stvo—

reným póvodom, takaj

iní móžu sa zúčastnit

na božskom riadení
alebo právomoci nad
nami. Táto však úctivosťou
zvaná opžiť
rozlišuje sa na tol'ko druhov, kol'ko je rozlič
ných mocí, to jest: cirkevné a svetské moci,
učitelia, páni, úradnici atď., predsa však niet
tolko rozličných mien. A dodajme, že ti, čo
práve teraz nemajú moc, ale majú vyžadované
vlastnosti, podobne majú byť uctievaní, a to,
ako filozofovia vravia, r e du k t i v n e.
Nad všetky tieto druhy uctievania vyniká
uctievanie, ktorým sme povinnými sluhom bo

žim pre ich nadprirodzenú

vznešenost,

ktorá záleží v milosti, ctnostiach, daroch, cha
rizmách, zásluhách atď., ktorých velmi mocné
orodovanie u Boha nie je najmenším dóvodom.
Tu však predovšetkým rozoznávame celkom
zvláštne uctievanie, ktorým sme podlžni Matke
Božej, ktoré má zvláštne meno hyperdulia.
kým uctievanie ostatných sv'átých má spoločné

meno dulie.

I. Klaňanie:
II. Dulia:

prináleží iba Bohu.

patrí všetkým rozumným stvoreniam.

a to:

a) pre nadprirodzenú

vznešenost(a preto

pre našu závislost):

]. hyperdulia:
2. dulia:

patri len Matke Božej.

ostatným svatým;

b) pre prirodzenú

vznešenost(&preto pre

našu závislost):
l. ú ct a : rodičom,
2. L':cta : vlasti,

3. ůctivosť:

predstaveným, & to:

&) cirkevným mociam,
b) svetským,
c) učitel'om,
d) pánem,
e) atd'.

Už samo názvoslovie, ako aj miesto v sché
me, jasne naznačuje, že mariánska úcta je me
dzi latriou, ktorá Bohu patrí, a medzi duliou,
čo ostatným preukazujeme. Preto nesmrtel'nej
paměti pápež Lev XIII. vravi:7 „Světů Tro

jicu prosíme,aby sa nad nami zmilo
vala,

iných však akýchkofvek svatých pro

síme, aby orodovali

za nás; ale obrad

prosenia Panny má čosi spoločné s uctievaním
Boha, takže Církev ju tými slovami oslovuje,

ktorými prosí Boha: „Zmiluj

hriešnymil"

sa nad

Uplatnenie tohto jasne vidno v ktoromsi
osloveni Pia XI.:“ „Najmilší bratia a synoVia,
všetci modlíme sa ku spoločnej svojej Matke:

Nepoškvrnená Kráfovná pokoja, zmiluj sa
nad nami. Nepoškvrnená Král'ovná pokoja,

oroduj za nás!"

Dóvod tohto zvláštneho uctievania nie je
v jedinečnom stupni Máriinej svátosti. Lebo aj
keď posv'átenie Márie líši sa druhove od nášho
(o tom budeme hovoriť pri nepoškvrnenom
počati), jednako milost, ktorá ju posvácuje,
dáva jej svátost, ktorá, pravda, prevyšuje svá
tosť iných svojou prekypujúcou plnosťou, ale
nie podstatne.
Už sme povedali. že božské materstvo je
vznešenejšie ako poklad milostí, ktorý pože
7 Augustisimae
Virginia.

" Oserv. Rom.,
29. IV. 1935.
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hnaná Mária dostala práve pre božské mater
stvo. A preto materstvo v Márii pósobi akúsi
vznešenost, čo nielen stupňom, ale aj podstat
ne prevyšuje vznešenost najváčšmi láskou ho
riaceho serafína; Mária pre toto materstvo

naozaj má čosi s'poločné

s Bohom, to

jest jeho najmilšieho Jednorodeného, nášho
Pána Ježiša Krista, a preto aj mariánska úcta
má čosi spoločné s božským uctievaním, ako
vidno z vyššie spomenutých slov Leva XIII.,
nesmrtelnej pamiatky. Teda úcta Márii povin—

ná specifickyje uprostred latrie

&dulie.

Preto svatý Tomáš dóvtipne vravi:
„Medzi všetkými inými dóvodmi vzneše
nosti najdóležitejší je ten, ktorým stvorenie je

ctenévzhl'adom na Spojenie so Stvo

ritel'om...
A preto (toto uctievanie) má
zvláštne meno: hyperdulia,
ako by nad

duliu bližiac sa k' latrii.""
A Posvátná Kongregácia obradov:'“ „Církev
nad všetkých ostatných svatých vynikajúcejšou
poctou uctieva Královnu a Paniu anjelov, kto—

rej nakol'ko je Matka Božia, nepriná

leží hocaká dulia, ale h y p e r d ul i a."
Aj keď teda v skutočnosti Máriu uctievame
ako svá t u Matku Božiu, predsa to uctievanie
nestoji alebo nepadá s onou svátosťou, keďže
korene zapustilo do najvnútornejších a nevý
slovných vztahov s božskýrni osobami. Ak u
iných svatých abstrahujeme od svátosti, už tým
ničíme ich uctievanie, ktoré iba v nej má zá
klady. Tá istá abstrakcia pri Máriinej svátosti
nemůže narúšať jej uctievanie, keďže ovela
hlbšie púšťa korene, až po základ samého Bož
stva; v tomto totiž mariánska úcta má čosi
spoločné s latriou, lebo aj Bohu musime sa
vonkoncom podrobit, čo najváčšmi ho poctiť,
aj keď celkom abstrahujeme od jeho nekoneč—
nej svátosti.
' m
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Sent. 9, 2, 2.

"> 1. júna

1334.

Do VÝŠAV.
0 nevýslovnej sladkosti božej.
Nech poznám teba, Pane, ktorý ma poznávaš, nech
ta poznám, sila mojej duše; ukáž sa mi, tešitel' mój,
nech ta 'vi'dim, svetlo mojich očú. Príď, radost mójho
ducha; nech ťa vidim, veselosť mojho srdce, nech ťa
milujem, život duše mojej. Zjav sa mi, velké pote
šenie moje, sladká útecha moja; Pane, Bože mój,
život mój &všetkn sláva mojej duše. Nech ťa nájdem,
túžba srdcamójho, nech h držim, láska mojej duše,
nech ta oblápam, nebeský ženich, moje najvyššie
vnútorrne aj vonkajšie plesame. Nech ťa mám, večitá
blaženost, nech ťa mám v hlbinách svojho srdca,
blažený život, najváčšia sladkost duše mojej, nech ta
milujem, Pane, chrabmsť moja, Pane, sila moja, úto
čiste moje a osloboďlter mój. Nech ťa milujem, po
mocník mój, bašta. mojej sily a moja sladká nádej
v každom mojom súženi. Nech ťa objímam, dobro,
bez ktorého nič nie je dobré, nech sa teším z teba
najlepšieho, bez ktorého nič nie je najlepšie. Otvor
otvm-y mojich uší slovom prenikajúcejšim ako dvoj
sečný meč, aby som začul tvoj hlas. Pane, zahrm
shora velkým & mocným hlasem; nech hrmi more
a čo ho naplňuje, nech se pohne zem a všetko, čo na

ne) je

Osviet moje oči-, svetlo nevystihnutel'né, zažiar
bleskem a- rozožeň ich-, aby nevidely márnost. Hádž
husté blesky a zdes ich; nech se zjavia pramene vod
a nech se odhalia základy obvodu zemského. Udel'
zrak, svetlo neviditelné, čo by ťa zočil; stvor nový
čuch, vóňa života., který by bežal za tebou po voni
tvojich mastí. Uzdrarv chuť, aby chutnala,

aromnala,

aké velké je množstvo tvojej sladkosti.

Pane, kamí si skryl pre tých, ktorých na—plňatvoja
láska. Daj srdce, to by na teba myslelo, ducha, čo
by ta miloval, mysel', ktorá by o tebe uvažovala.
rozum, který by ta chápad, um, čo by m tebou na—j
viacej potešujůczim vždy mocne lipol. Nech múdra
láska teba vždycky miluje. O život, ktoremu všetko
419, život, čo mi dáva život, život, ktorý je mojim
životoin, ktorým žijem, bez ktorého umieram, život,

ný, sladký a hodný miiovania, vždy památlhodný.
kdeže a', prosím? Kdeže ťa nájdem, aby som v sebe
unikal a v tebe trval? Buď blizučko v duchu, blí
zučko v ardci, blizučko v ústech, blízučko v ušiach.
blízučko pri pomoci, lebo láskou sa vysllujem, lebo
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bez teba mnieram, lebo na teba .spomínajúc, oživ-am.
Tvoja vóňa ma osvežuje, Spomienka na teba mňa
uzdravuje, ale nasýtim sa, keď sa zjeví tvoja sláva,
život mojej duše! Duša moja baži po tebe a mndíieva
spominaním na teba—;kedyže pridem a ukážem se ti,
.veselost moja?
Prečo odvraciaš svoju tvár. radost moja. ktorou
„sa tešievam? Kde si skrytý-, krásw, po Interem túžie
.vam? Tvoju vóňu dýcham, žijem & radujem sa; teba
však nevidim. Tvoj hlas čujem, a ažívam. Ale prečo
tajlš svoju tvár? Vari vraviš: „Neuvidí ma clovek,
a bude žiť" A preto, Pane, nech nm:—dem,aby som
ťa videl; nech vidím, aby som tu zomrel. Nechcem
žit, chcem umrieť; žiadam si rozpadnút sa a byt
s Kristom. Túžim zomriet. aby som videl Krista; ne—
chcem žiť, aby som žil s Kristom. 0 Pán Ježiš, prijmi
ducha mójho; život mój, vezmi dušu moju. radost
moja, pritiahni moje srdce! Sladký pokrm mój, nech
ťa požívam; moja hlava. riaď ma, svetlo mojich očú,
osvieť mňa—,sladká pieseň moja, miemi ma, moja
vóňa, oživuj mňa. Slovo Božie, občerstvuj ma, chvála
moja, obvesel'uj dušu svojho sluhu, vojď do nej, mo
je radost, aby sa v tebe radovala, vstup do nej, svr
chovaná radost, aby sladké veci ochutnávala, večné
svetlo, žiai nad ňou, aby ťa rozumela., poznávala
a milovala. Veď ak ťa. Pane, nemiluje. preto ta ne
miluje, lebo ťa nepoznáva; a preto ťa nepoznám, lebo
ti neromumie, a preto nerozumie, lebo nechápe tvoje
svetlo. A svetlo vo Unách svieti, a tmy ho nepojaly.
O svetlo mysle, ó žiarivá pravda, o pravá jamost,
.čo osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na ten
to svet: prichádzajúceho, pravda, ale nemilujúceho,
lebo kto svet miluje, stáva sa nepriatel'om
Ro
zožeň čierňavy nad blbočinou mojej mysle. aby t'a
.rozumením videla, aby ťa chápanim pomalu, aby t'a
poznávanim milovala. Každý totiž, čo ťa pozná, miluje
.ťa, zabúda. na seba, viacej miluje teba a-ko seba,
opúšťa seba a !( tebe prichádza. aby se z teba radoval..
Preto ta teda, Pane, tol'me nemilujem, kol'ko by som
mal, lebo ta celkom nepoznám. Keďže ťa však málo
poznám, málo milujem, a keďže málo milujem. málo
sa v tebe radujem. Ale keď pre vonkajšie veci od
chádzam od teba. ozajstnej vnútornej. radosti., keď som
bez teba samého, v týchto vonkajšlch veciach hradům
nepravé priavtel'stvá. A tak ja bedár márnostlam som
obetoval svoje srdce, čo som tebe jedinému mal od
dat s celou láskou a s celým výlevom; & tak som sa
stal márným, kým som númosť miloval. Práve pneto,

Pane, sa v tebe neradujem a za tebou nelquem. lebo
je ve vonkajšich veciach, ty v,ovnútorných. ja. v ču
ných, ty v duchovných, ja _v pomiaajúcich veciach
AO

rozptyfúvam, v nich myšlienkami utkvievam, o nich
vravievam, a ty, Fame. vo večných prebývaš a več
nosť si. Ty si v nebi, ja na zemi, ty milujá výšavy.
ja nizke veci, ty nebeské, ja pozemské. A kedyže sa

tieto protivy shodnu?
Svatý
Čistá láska.

Augustín.

Pri šiestej cirkevnej hodinke (Sexte) je verš, kto
ry vždy vyslovujem s nevěrou. Totiž tento: „Sklá
ňam svoje srdce k plneniu ustanovení tvojich až na

vekypre odplácanie."

Vnútome sa usilujem vraviet: „O mój Ježiš, do—
ble Vieš, že neslúžim Ti pie odplatu; ale iba preto,
aby som Ta milovala a zachránila duše."

Svatá Terézia Ježiškova.
Ciel' jasiel'.

List Bratovi Tomášovi della Fonte, z rehole Bratov
Kazateťov.
Menom Ježiša Krista ukrižovaného & sladkej
Marie. Najdravhší otče v Kristu, sladkom Ježíšovi.
Ja Katarina, služobnica a otrokyňa sluhov Ježiša
Krista, pišem Vám v drahocennej krvi jeho a želám
si vidiet Vás okúpaného v krvi Krista ukrižovaného.
ktorá opája, posilňuje, zauhrieva a osvecuje dušu prav
dou; preto neklesá do lži. O krv, ktorá posilňujá
a odnimaš slabost! Ta slabost je z otroekej bojazli
vosti a otrocká bojazlivost vzniká z nedostatku svetla.
Preto je duša silná, že pravda ju v krvi osvietila;
poznala & okom rozumu zočila, že prvotná Pravda ju
stvorila, aby jej dala trvalý život na slávu a chválu
svojho mena. Kto nám zjavuje, že je to tak? Krv
nepoškvrneného Baránka. Krv nám zjavuje, že všetky
veci, ktoré nám Boh dáva-, priaznivé aj protivné.
útechy aj súženia, hanbu i potupu, urážky aj posmech,
utrhanie aj reptanie, všetky sú nám dané s ohňom
lásky, aby sa v nás naplnila sladká prvotná pravda.
s ktorou sme boli stvoreni. Kto nám to dokazuje?
Krv. Veď keby Boh bol od nás chcel niečo iného,
nebol by nám dal svojho Syna a Syn život. Len čo
duša okom rozumu poznala túto pravdu, hneď pri
juna silu, takže móže zniest a pretrpiet každú, aj
vel'mi tažkú vec pre ukrižovaného Krista. Nechl
ale rozpal'úva sa ohňom božskej lásky, s nenávistou
a odporom k sebe. Pomaly poznáva, že je opitá; opitý
totiž stráca cit seba a má len cit vína; v ňom poto
pené sú všetky city. Tak duša moja, opojená krvou
Kristovou, stráca vlastný cit seba, súc zbavená smy
selnej lásky. zbavená otrockej bojazlivosti (lebo kde
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niet smyselnej lásky, niet strachu pred trestom), áno
zárubu v strastiach, chce sa honosit iba krížom
Krista ukrižovaného.
je jejzamestnan
pýcha. éVšetky
hutnosti
duše sú tým To
celkom
Paměťmo
sa
naplnila krvou., prijíma ju ako dobrodenie; v tej krvi
nachádza hokku lásku, ktorá zaháňa sebalásku, na
chádza v nej lásku k potupám a trýzeň zo cti, lásku
k smrti & trýzeň zo života. Ciou pomocou sa paměť
naplnila? Pomocou ruk mníetenia & svátej & pravej
túžby. Zanietenie a lásku načerpala zo svetla rozumu,
ktorý poznal pravdu a sladkú voru božiu. No
chcem, najdrahší otče, aby' sme sa sladko opíjall
& kůpali v lu—viKrista ukrižovaného, aby horké veci

zdály sa nám sladkými a velké bremená l'a
aby sme z třnia a hložia sbierali ruže, pokoj a mier.
Iné nič nevravím. Ostávajte vo svátom a sladkom
milovaní božom. Ježiš sladký, Ježiš láska!

Sv'átá Katarína Sienská, OP

ŽIVOT.
Výchova dietok.

Výchova vůle v mladosti.

Pride deň.

keď detské srdce pocítí, že sa v ňom prebúdzajú nové
hnutia, nové náklonnosti, ktoré zachmurujú jasnú
oblohu prvých rokov. Zapamátajte si, matky, že
v tomto čase skúšky vychovávat srdce znamená vy—
chovávat voru. proti nástrahám zla a lesti vášni.
V prechode za stavu neuvedomelej čistoty detskeho
veku k uvedomelej & viťaznej čistote mladickeho
a dievčenského veku je vaša úloha vel'mi vážná. Je
vašou povinnosťou, prichy'stať svojich synov a dcéry
tak, aby mohli iste kráčat ako by medzi hadmi v tej
to periode plnej kríz a telesných zmien, aby nič ne
stratili zo svojej nevinnej veselosti, ale zachovali si
zvláštny prirodzený pud cudnosti, ktorou majú byť
podla božieho určenia obment proti prebúdzajůclm
sa, zhubným náruživostiam. Usilujte sa, aby tento po
cit studu, ktorý je milým bratom náboženského citu.
vo svojej spontánnej hanblivosti, na ktorú sa dnes
málo myslí, nebol urážaný výstrednostami v šateni.
neslušnou dóvernostou & nemravnými divadlami &
predstaveniami. Naopak starajte sa, aby bol vždy
jemnejši a citlivejší, úprimný & priamy. Preto s otvo
renými očami sledujte kroky svojich detí. Nestrpte,
aby se čistota ich duše poškvmila alebo nakazila
stykom so spoločnim, ktori sú už pokazeni a aj
druhých Rama-.Vštepte im do srdce hlbokú úctu & ho
rúcu lásku k čistote, dajúc im za vemú strážkyňu ich
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čistoty materinskú ochranu nepoškvrnenej Panny
Svojim mater-inským a vychovávatel'ským dóvtipom
a tým, že dosiahnete, aby vám deti dóverne otvíraly
svoje srdcla, skúmajte, pozorujte príležitosti a chvíle,
v ktorých isté tajomné otázky, ktoré sa vynorujú pred

Ich. duchom, pósobia v nich zvláštny nepokoj. Vtedy
je povinnosťou, aby matka dcéram a otec synom, nav
kolko sa to zdá byt potrebné, opatrne a jemne odkryli
závoj s pravdy & múdro, spravodlivo a krestansky im
vysvetlili problémy, ktoré ich znepokojujú. Keď deti
prijmu z vašich rodičovských úst v prihodnom čase.
v primeranej miere a velmi opatrne odkryté veci ta
jemných a podivných zákonov života, počúvajú ich
úctivo a vďačne. Tak sa im všetko vyjasní s ovel'a
menším nebezpečenstvom, s akým je to spojené vte
dy, keď vysvetlenie pride náhodne v nepriaznivých
okolnostiach, v dvojmyselných rečiach, v škole, od
zlých a už príliš poučených priatel'ov, tajne čitanými
nemravnými knihami. ktoré sú tým nebezpečnejšie
a zhubnejšie, čim viac toto tajomstvo rozpal'uje obra;
zotvornosť a rozdúchava vášne. Vaše slová, plné po
rozumenia a jemnosti, možu byt ochranou a pomůc
kou v pokušeniach proti čistote, ktoré znepokojujú
mládež, lebo „strela očakávaná ťažšie zasiahne" (Par.
17. 27).

Pomoc

náboženstva.

Dobre chápete, že

v tomto vel'kolepom diele kmťamkej výchovy svo
jich synov a dcier nestačí len výchova rodinná, čo by
bola akokorvek dokonalá, ale musí být doplnená &
zdokonalená mocnou pomocou náboženstva. Co sa tý
ka kňaza, ktorého duchovna a pastierska otcovské.
moc a autorita po vašom boku sa rozprestiera na vaše
deti už od krstu, musite sa stať jeho spolupracovník
mi pri kladení základov nábožnosti, pri učení kate
chizmu, čo je podstatou každej dobrej výchovy. To
však vyžaduje, aby i rodičia, ktorí sú prvi vychová
vatelia svojich dietok, boli nábožni a mali dostatočné
znalosti náboženstva. Ako by ste mohli učit. čo sami
nepoznáte? Naučte deti, milovat Boha, Ježiša Krista,
Církev, našu Matku, pastierov Církvi, ktorí vás vedú.
Milujte katechizmus a naučte aj svoje deti milovat
ho: je velkým zákonnikom lásky a bázne božej, kre
sťanskej múdrosti & večného života.

Spolupracovníci

vo výchove. Pri diele

výchovy, ktoré nie je obmedzené len na niekolko
veci. budete cítit potrebu a povinnost hladat si po

mocnlkov. Vyberte si na to kmtmw.

ako ste aj vy.

& vyberajte si ich vel'mi starostlivo, ako to zasluhuje
poklad, ktorý im sverujete: viera, čistota a pobožnosť
vašich deti. Ale nemyslite si, že po výbere pomoc
níkov ste slobodni &zbavení všetkej povinnosti a sta
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rostlivostí. Musíte s nimi pri výchove spolupracovat.
Nech sú tí učitelia a učitelky akokol'vek vynikajúcimi
vychovávatel'mi, velmi málo sa im podari dosiahnuť
pri vašich detoch., ak vy nespojite svoju prácu s ich
námahou. Co by sa však stalo, keby ste miesto na—
pomáhania a podporovania diela učitel'ov, priamo ho
hatili a prekáža—li?Keby vaše slabosti a stranníctvo.
díktované falošnou láskou, ktorá je výrazom neskro
teného sebectva, rúcaly doma to, čo sa dobie posta
vilo v škole, pri katechizme, v katolíckych spolkoch
na usmernenie charakteru a upevnenie nábožnosti

vašich deti?

Pius XII.

Bratská láska.
Mali ludia si myslia, že keď vedla lichotiť, keď
vedla rozprávať o bratskej láske, že bližného miluju.
Skutkom však nevedia potvrdiť pravdu svojich slov,
nevedia a nechci: slúžiť bližnému. Nuž ako sa možu
hlásit ku Kristu, ktorý prišiel na svet preto, aby
druhým slúžil, a nie aby mu slúžili? Sebecki ludia.
pretvárači a katolíci neúprimní nie sú zo skupiny na
sledovnikov Kristových. Kto sa pretvára, kto nepovie
bližnému otvorene a uprimne, ako o ňom smýšla, ten
si v srdci vravi, že mu nebude slúžiť. A toto je už
diabolské, lebo diabol bol prvý, čo kričal. že nebude
slúžit. Preto ochotná služba bližnému je znamením
že sa hlásime ku programu Krista, ktorý prišiel rud
s-tvu slůžiť. Nezarad'ujme sa do skupiny tých, ktori
sa domá-hajú poct a poklon, ale ani do skupiny tých.
čo presvedčujú každého o svojej nenahraditelnosti a
důležitosti, ale skloňme sa ku všetkým, aby sme všet
kým rozdali-, čo len omrvinku 7. lásky Kristovej.
M ii [ l e r.

Stalo sa.
Bol som na misiách v istej farnosti. Skromná
gazdiná fary lámala si hlavu, čo urobiť. čo navariť.
aby sme boli spokojní. A pri tej prepiatej starostlivosti
všelíčo dodrúzgala z kuchynského riadu, porozlievala,
pripálila, a keď sa miestny duchovný pýtal: Kde je
" odpoveď znela: Stalo sa vylialo sa. rozbilo sa atď.
Pravda, nikto nevedel, kto to urobil, lebo všetko sa
stalo. Aj my si dnes lámeme hlavy, ako dostať inte
ligenciu do kostola, ku svátej spovedi, ako presvedčiť
mnohých katolikov o tom, že bez náboženského života
náš pozemský život vyzneje naprázdno a nepýtame sa.
prečo sa tak stalo, že sa nám všetko odcudzilo alebo
odklonilo od viery otcov. Uspokojírne sa tým,

skonštatujeme, že sa to už stalo a nehledáme previ
nilca, póvodcu náboženskej l'ahostajnosti našej inteli
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gencie. Pravda, nájst póvodcu náboženskej I'ahostaj
nosti mnohých-, znamenalo by urobit hlboký ra do
náboženského a verejneho života minulých dvadsat
rokov, ale to nechajme pitevnému stolu náboženských
historikov. Stalo sa. Jedna vec je istá. a to chceme
priklincovat. Náboženský život mnohí obmedzovali na
vypočutie akej-takej kázne, na pritomnost na svatej
omši, ktorá neraz bola vynútená mistnymi okolno
statni, a dost. Zabudlo sa na to. že katolicizmus ne
má stien, nemá obruč-i, ale že musí zaklopat na dvere
každej duše! Mnohí báli sa vyzdvihnút náboženskú
zástavu do každodenného, všedného života. aby s.
nepošpinila, a tak sa stalo, že premnohi sa pošpinili.
No, stalo sa! Ale nech nás minulost poučí, a nedo
vol'me, aby historia nám vyčitala, že naším pósobištom
bola len kazatel'nica a spovedelnica. Hej, pri oltari
sa zohrejme, naplňme, vo svatyni najsvátejšej staň
me sa světí, ale potom otvonne dokorán brány našich
chrámov, aby hlas kazatel'a zaznel všade, aby sme
boli večným zunivý'm hlasom, ktorý kriči na púšti
dnešnej fa-hostajnosti a napomína blúdiacich, aby za
nechali aspoň na chvilu pokoj duše rušiaci život a
prikl'akli k malým mriežkam spovedelnice, ktorá vrá
ti l'udstvu stratený raj. Je čas, aby sme rozsievali
slová života nielen v kostole, ale po celom širom svete.
Hádam aj na půdu skalitú, medzi tí'nie, ale milost
božia je istejšia ako tvrdost skaly, účinnejšia ako
pichnutie bodračia-qpreto rozsievajme Kristovu náuku
všade. Mnohí neprídu za nami, mý ich musíme vy
hřadat, ako Kristus hl'adal su'atené ovce izraelského
národa. A tých stratených je dnes vel'a. Nuž to. čo sa
stalo, nech sa už nevrátí. A aby sa nevrátilo. rozbí
jajme mrákavy, ktoré obkolesily l'adových katolikov
a prekážajú lúčom božej milosti rozohniť ich rabo

stajné srdcia.

Muller.
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pokon diela, ktoré napisal ako biskup. Pritomná kniha
patri iste k najdóležitejšim bohovedným traktátom.
ktoré světec napisal. Obsahuje tri diely. V prvom sa
vravi o tom, odkial' pochádza zlo a bolest. A keď je
slobodná vól'a od Boha, prečo zlo je zo slobodnej
vůle a nie od Boha? O tom píše svatý Augustin v dru
hom diele. A treti diel je hádam najzaujímavejši:
Ako pochopit večné božie predurčenie s rudskou slo
bodnou vólou? Ku každej knihe je pripojený krátky
výklad, ktorý pomáha porozumiet ťaišie state textu.
Problém slobodnej vóle zaujima aj laikov inteligentov,
viem to dobre z prednášok vyššieho náboženského
kurzu v Bratislave. A svatý Augustin rieši tento pro
blém naozaj majstrovsky, preto nemecký preklad jeho
knihy odporúčam najma tým, čo by tažko chápali
latinský originál. K spisom., ktoré napisal svatý Au
gustin ešte pred krstom. patria dva ďalšie nemecké

preklady: Die Ordnung,

potom: Musik, str. 110.

viaz. RM 3.60, dostat tamtiež. Kto nemá možnost čítat
spisy svatého Augustina z kritického vydania latin
skej patrolog'e Migne, radostne siahne po týchto pre
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kladoch, lebo sú lacné a vystihujú dokonale latinský
text. 1 k posledným dvom prekladom sú pripojene
kritické poznámky a soznam literatúry, ktorá už bola
napisaná k spisom hiponského biskupa. — im.

BERNHARDVAN ACKEN: Hysterie.

Beitrag

zur speciellen Seelsorge. Verlag F. Schóningh. Pader—
born 1940, str. 111, RM 1.50. Z pastorácie vieme. aké
tažkosti má kňaz, keď načim viest rudí, o ktorých sa
tvrdí. že sú hysterickí. Najdóležitejšie je poznat, Čl

niekto trpí hysteriou a potom rozoznat hystenu od
iných duševných javov. Túto otázku rieši autor do:
kladne a vždy v rámd kňazskej pastoračnej činnosti.
Každý záver potvrdzuje odbornými skúsenostamx le
károv i teologov, takže jeho rady móžeme priíať ako
správne kritériá pri rozeznavani hysterie. Nakol'ko tu
ide o vedenie duší, kňaz rozhodne potrebuje Správně
ho radcu; ním může být i toto dielko. — im.

ERHARD PESCHKE: Die Theologie
der
Bóhmischen
Briider in ihrer Frůhzeit

Sv. I: Das Abendmahl.
Stuttgart

Verlag W. Kohlhammer.

1940, str. 274, broš. RM 15. Po dókladnom

štúdiu českej i nemeckej literatúry teologie českých
bratov Peschke vydáva obsiahle dielo o českobratskej
náuke

o Eucharistii.

Všima si názory predChodCOV

hnutia českých bratov, najme Stítneho a Chelčického,
a ich náuku kritizuje vo svetle súčasných filozofic
kých i teologických smerov. Stredobod každej ŠtUdP?
je Eucharistia, pričom neobchádza otázky, ktoré maju
vztah na toto tajomstvo viery. V poslednej časti ho
vorí o pomere Luthera k českému náboženSkémg
hnutiu a prichádza k názoru, že vplyv Luthera. najma
na českobratské hnutie nikdy nebol taký, o akom sa
píše v mnohých priručných knihách dejin. Kniha Dr?
historikov, ktorá objasni mnohé otázky o smýšI'am
čských bratov o Eucharistii. — im.

ELISABETHKOTTER: Weg des Kindes

ZU

Gott. 2. vyd. Verlag Herder im B., 1940, str. 160,
viaz. RM 3.20. Spisovatelka dosiahla v knihe dva úče
ly: Najprv ukázala cestu a ciel' náboženskej VýChOVY
díetata, & potom naznačila, ako sa majú rodič-ia sami
vychovávat, keď vychovávajú deti. Základ výchovy je
prirodzenost dietata, jej sklony, ktoré načim pomaly
prispósobovat ovzdušiu nadprirodzenému. Začina to
už pri svátom lcrste, kde dieta začina žit ako člen
nadprirodzenej božej rodiny. Bohaté Skúsenosti autor
ky oprávňujú ju na to, aby dala normy na správne
postupné uvádzanie dieťaťa do náboženského života.
Kniha je písaná l'ahkým slohom a je v nej vel'a prí
kladov, takže poslúži nielen rodičom, lež i tým,
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spolu s rodičmi vychovávajú, ale i tej mládeži, ktorá
sa pripravuje na manželský st.av — im.

ALFREDEHRHARD:Niederdeutsche

Ma

donen. 120 obrazov. Verlag H. Ellermann, Hamburg
1940. Úcta k Božej Matke stvorila umelecké obrazy
a sochy tej, ktorá je spoločnou matkou všetkých kre
sta-nov. Nakladatelstvo Ellermann touto knihou vy
dáva vzácnu sblerku dolnonemeckých gotických Ma—
don, ktoré dýchajú nadzemskou krásou a nežnosťou.
Madony žiaria naozaj božským půvabem, ktorý svedčí
o večnom spojení svatej Panny s Bohom. Každá foto
graíia je prevedená dokonale a vzácne sú tiež vedec—
ké komentáre ku každému obrazu. I tieto Madony
svedčia o starodávnej úcte nemeckého národa k Matke
Božej. — im.

sere

Dr. BURKARD FRISCHKOPF: Gott und un
Zeit. Verlag Benzinger, Kóln a.!Rh. 1941,str.

206, broš. RM 5.80, v-iaz. RM 6.90. Zivotné problémy

můžeme rozriešit len v božom svetle. A zdá sa, že
dnešné I'udstvo sa akosi boji podrobit svoju činnost
božím úsudkom. Chceme sa vymotat zo všetkého, čo
je božie, čo má absolútnu hodnotu, a meriame všetko
hodnotami časovými, pomiňajúcimi. V knihe autor
ulcazuje, že Boh sa nedá odstranit z dejin, & kedy—
korvek sa l'udstvo o to pokusilo, vrhlo sa do náručia
telesnej i duševnej biedy. Úvahy sú písané živo, tak,
ako načim hovoriť dnešnému cloveku, preto uchvátia
dušu a nadchnú pre dobro. Knihu odporúčam inteli—
gentom laikom. — im.

Weg und

Ziele.

Verlag „Ars sacra" Josef

Miiller, Miinchen. Str. 136. viaz. RM 3.20. 21 hlboko—

tlačových obrázkov. Knížka obsahuje výbor na—jkraj
ších článkov nemeckej literatúry od najznámejších
nemeckých autorov so zamierenjm výchovným. Kniha
je určená hlavne pre dospievajúcu ženskú mládež.
Chce vychovat z dievčat ozajstné kresťanské matky.
Zaslúži si, aby sa dostala do ruk mládeže. Kniha je
spestrená vkusnými obrázkami. — pm.

WALTEREUGEN:Glaube, Hoffnung

Liebe

und

im N. T. Verlag Herder im Breisgau 1940.

Str. 210, viaz RM 2.80. Boh St. zákona bol Boh prísny,
krutý, Boh vojny; v Novom zákone sa ukazuje ináč.

Nový zákon je charakterizovaný láskou — už nie oko
za oko, zub za zub, ale načim milovat i nepriatelov.
Nový zákon je charakterizovaný láskou — už nie oko
ich podávajú Evanjeliá a svatý Pavol. Celý životný
program krestana slovami svatého Pavla uisťuje nás,
že takto chápat život, učenie novozákonné nie je vý—

myslom: „Viem, komu som uver-il" (2 Tím. l, 12).- pm
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My

(vazbu) na prvý ročník Smeru z technic

kých príčin nevydáme.
Dary na. študentský tlačový fond. Po 100 Ks: Dr.
V. Hoffmann, Kostolaný nIH., Dr. J. Búda, Bratislava,
Ing. A. Vagáč, Trenčín, Ks 70. Po 20 Ks: Dr. A. Pal—

dan, Kýs. N. Mesto, L. Janovská, Trenčín, M. Stre
chay, Trenčín. Po 10 Ks: H. Orthofer, Bojná, Fr.
Rybárik, Orechové. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Vyšší náboženský kurz. Po pravidelných pred
náškach v Bratislave a v Trenčíne zásluhou p. po

slanca preláta Dr. Jána Ferenčíka

bol otvorený

vyšší náboženský kurz aj v Ružomberku. Účast ru
žomberčanov na prvej prednáške je zas novým dó
kazom, že slovenská inteligencia musí načrieť do ži
vých studníc náboženského života, lebo tam je ener
gia, ktorá sa—musí prelíať do nášho súkromného ži
vota, keď chceme vybudovat nový verejný život u nás.
Po Ružomberku hlásí sa k slovu Orava, Dolný Kubín.
[ tam pójdeme a pohovoríme si o tom, čo pre nás
katolíkov je dnes najpotrebnejšie. Prašný termín
prednášok oznamujeme v dennej tlači a v rozhlase.
Rodina SmerlStov. Náš jednoročný život bol skúš
kou, pri ktorej sa poznala hodnota našej katolíckej
inteligencie. Na duchovnej riečici sme presievali vše
lijaké dušičky a bolo veru dosť kúkol'a, ale tej pše—

nice predsa len viacej. Naše rady rastú a teši nás
najma to, že študujúca mládež stredných i vysokých
škól s naším programom sa stotožňuje. Odpadly su—
ché konáre, ktoré na tele Církvi a národa nezname
najú nič. Ale nová generácia si všimla, že Smer
na duchovnom podklade zabezpečuje šťastie celého
človeka, šťastie tela i duše, že kladie základ trvalým
hodnotám, preto sa k nám hlásí. Mý v započatej
práci budeme pokračovat a vás všetkých voláme do
roboty. Modlite sa, aby Pán Boh zrosil pódu, do kto
rej zasievame večné pravdy! Modlite sa, aby bol
uskutočňovanv náš program! Postaraite sa. abv Smer

B. G. Dakujeme za nové adresy. To vždy tak bolo.
že sa človek sidame v tých, ktorým dóveroval naj
viacej. Neverte svetu., neverte tým, čo povrchne súdia.
Pán Boh vás nikdy nesklame. Pridu skúšky, ale prá
.ve tam sa dokáže vaša katolicka priamočiarosť, že
nepracujete pre osoby, ale pre Boha. To nech vám
postačí.

T. U. Budia, ktorým ide o peniaze, len vtedy vám
budú lichotiť, len vtedy vám budú pomáhat, keď im
vždy niečo kvapne. Ale to sú priatelia, od ktorých
neočakávame pomoc v núdn'. Ani Církev světa od
nich nič nečaká. lebo i Církev potrebujú len potiar.
pokial v jej svátom lone tyjů. Nečudujte sa teda1„keď
žiarlia & obchádzajú vás preto, že máte srdce kato
licke, ktoré miluje Boha a vie sa obetovat za veci
božie. Nie, to vás nesmie znechutit, lebo ani Pán
Ježiš neprestal dobro konat práve tým, čo ho pre—
nasiedovali & odsudzovaii. Odmena večná & umanie.
ktoré vyviera z úprimného srdca nech je i pre vás
vzpruhou v práci v katolickej 3.de

I'. II..Garrigua-mo.
K

B 0

OP:

H U.

ZÁKLADY DUCHOVNEHO ŽIVOTA.
Cena K: 16.

Duchovně smeristické hnutie svoju pracu ate

len začina. Aby naši čitatelia vedeli, na akých
základoch chceme stavať, aký je náš ciel', vy
dávame túto knihu, ktorú napisal skúsený vodca
duchovného života a jeden z najvůčšich znalcov
katolickej bohovedy. V knihe nájdete načrtnutý
i náš program Ale nie je to 'iba program Sme
ru; to, o čom sa píše v knihe K BOHU, musi
zaujímat každého krestana, ktorý chce-rozumieť
slovám- Krista Pána: Buďte-. dokonalí!._
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Časopis vychádza prvého každého mesiaca okrem
prázdnin. Závíerka čísla do 5. v mesiaci. Predplatné

na rok 36.50 Ks. Bohoslovci & študenti 25 Ks. Pre
Maďarsko 8 Pengó. Císlo šeku revue Smer 6181.

PREDPLATNÉ NA ROK 1942. Do tohto
čísla vkladáme složenky & prosime všetkých
odberatel'ov, aby vyrovnali tohoročné pred—

platne. Pamiitajte, že Smer od Nového roku
je 0 6.50 Ks drahší, preto nezabudnite ich
priplatit. Viacerí totiž poslali predplatné Ks 30,
a my potom musíme doplácať. Dlžníci za mi
nulý ročník nech použijú složenku aj na za
platenie starých dlhov.
Knížku K B 0 H U rozposlali sme temer
všetkým smeristom. Tých tiež upozorňujeme,
aby nezabudli, že knížku treba zaplatit. Čím
skór, tým lepšie, lebo kníhtlačiareň nechce
čakať.

SMERISTI! Poznáte študentov? Poznáte ich
dušu? Viete o ich duševných.potrebách?
Viete o tom, že radi čítajú S m e r?
Generácia vysokoškolského aj stredoškolského
študentstva, hra, to je naša budúcnosť! Tí sa
budú starat o záujmy všetkých vrstiev l'udu.

CESTY.
lán Haranta:

s VÁTÁ RODINA.
V královstve najmenšom, čo nebtes moc má v žezle,
hostovsky v každom prebývai
a pomóž postaviť pre dobré dni i pre zlé
spomlenku z trosiek, teplý rai.

Prtbuzna' spojených, ča Betlem zakusili,
meč nástrah, dotyk ochranný,
strdžkyňa Naimocnejšieho, bud' darom sily,
kde srdcta rozpoj poranl.

Útechy zrnko vlož do pustých za'hrad času,
zhrej láskou domy studené,
plač iasie! rozozvuč do úsmevněho hlasu.
núdznosti utt'š úpente.

Zaujmi miesta tie, čo sudby pazur tvrdý
alebo satan pra'zdnu dal
a nadovšetko to, čo zrelo v krtžt smrti,
so zeme prenes v nebies dtal.

Svedkyňa našich dnt, čo s nami ddvaš prsty
do rosy, kvetov, do blata,
požehnaj žltiu zvlášť, čo dar svoj zplna hrsti
do božej dlane uklada'.
4
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Spytovanie svedomia.
Dr. Inocent Můller,

OP.

Človek musí poznat svoje dobré i zlé sklony
a vlastnosti, keď má úprimnú vóIu v duchov
nom živote pokračovat. Ale toto sebapoznanie
býva ťažké. Človek nerád skúma ten malý svet
— mikrokozmos — ktorým je sám, viacej ho
pritahuje, vábí vonkajší svet. Vnútro človeka,
hoci je také bohaté a zaujímavé, ostáva neraz
zanedbaným úhorom a človek si myslí, že bu
de bohatší a múdrejši, keď sa celý venuje po—
znaniu vonkajšieho sveta a nie seba. Potom
pýcha prekáža poznat a uznat, že máme chy
by, Pýcha najradšej všetko prikryje, zamlčí,
aby človek nevedel, čo je. Keď človek podlahne
tomuto pokušeniu, potom je veru zle. Nepozná
sa, zvačša myslí si o sebe viacej, ako je, nuž
a potom nemůže byť u neho reč o duchovnom
pokroku. Najlepší prostriedok na prehlbenie
sebapoznania a na odstránenie spomínaných
prekážok sebapoznania je spytovanie svedomia.
Nebudem hovoriť o rozličných metódach spy
tovania svedomia, ale iba v základných črtách
vysvetlim, čo je spytovanie svedomia a ako ho
máme robiť.
Co je spytovanie svedomia?
Svatý Tomáš Akvinský vravi, že je to po
drobná rozprava, v ktorej sústreďujeme mysel'
na svoje myšlienky, túžby, slová a skutky, aby
sme ich shodnotili. Na inom mieste Anjelský
učitel' píše: Pousiluj sa aspoň raz cez deň po
znať, ako si strávil čas, s kým si bol cez deň,
čo si myslel, čo si vravel, čo si počul alebo vy
konal, aby si poznal slabosti jazyka, srdca a
smyslov. Rozmýšlaj, v čom a ako si niekoho
urazil, či si nedal príležitosť k urážke, a všetko
popreberaj vo svojej mysli tak, ako sa stalo.
Ide teda o podrobné poznanie našich myšlie
nok, slov aj činov.

Pravda, spytovanie svedomia nesmie b_vt
len suchopárnym psychologickým konštatova
ním našich vnútorných alebo vonkajšich pre
javov. Aby bolo užitočné pre náš život du
chovný, musíme ho vykonat v akomsi nadpri
rodzenom, božom ovzduší. Na dobré spytovanie
svedomia potrebujeme najsamprv pomoc sho
ra, pomoc Ducha Svatého, ktorý skúma hlbiny
srdca i duše. Modlitbou musíme si vyprosiť
dar vedenia a poznania, lebo účel darov Ducha
Svatého je pomócť nám poznat seba samých,
aby sme l'ahšie a rýchlejšie prišli k Bohu.
Pri spytovani svedomia postavme sa v du—
chu pred vzor nášho života, pred J ežiša Krista.
Jeho život máme si denne osvojovat, nesmie
me byť len jeho obdivovateI'mi, lež jeho nasle
dovnikmi. Dívajme sa na jeho skutky, ale sle
dujme najma vnútorné pohnútky všetkých je
ho činov. Potom naše chyby a hriechy ukážu
sa nám v celkom novom svetle, lebo jasne uvi
díme priepasť medzi svojím životom a životom
Krista Pána. Ale vidiac svátost Syna Božieho
& svoju úbohosť nesmieme stratiť odvahu a
vól'u uskutočňovať jeho život. Veď Kristus Pán
prišiel na svet ako lekár, ktorý mysli len na to,
ako vyliečiť naše rany a naše slabosti. Od več
nosti túži po tom, aby sme boli jeho bratmi,
aby sme boli dietkami jeho nebeského Otca.
Preto v duchu, keď porovnávame svoj život
s jeho životom, vyspovedajme sa mu'a 5 po
korným srdcom prosme od neho odpustenie.
To nás posmelí, dodá nám sílu a odvahu od
straňovat prekážky a bojovat proti všetkému,
čo zamedzuje rozvoj božieho života v duši.
Keď poznáme mravnú hodnotu svojich či
nov, začneme hladat príčiny mravnej dokona
losti alebo zloby, lebo len tak poznáme, či sme
za tie činy zodpovedni. A tu načim poznat, či
naše skutky boly dobrovolné alebo nie, či sme
ich vykonali s plným vedomim alebo len polo
vedome, a napokon, či sme so všetkým súhla
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sili. Takýto rozbor mravnej hodnoty našich
činov objasní nám v duchovnom živote vel'a.
Odstráni úzkostlivosť a presvedči nás o potre
be vyhýbat aj vzdialenejšim príležitostiam
k hriechu, ktoré vplývajú na naše skutky ne
priamo a vzdialene. A aby sme vedeli byť pri
úsudku nestranní, predstavme si, že pri spy
tovaní svedomia večný Sudca nám vravi: Vy
daj počet zo svojho vladárenia. Potom odpo—
vieme na všetko úprimne tak, ako sa stalo, nič
nezmenšíme, nič nevykrútime, nič neosprave
dlníme, čo sa ospravedlnit nedá, ale nad všet
kým vyriekneme spravodlivý rozsudok.
Učitelia duchovného života dávajú podrob
nejši návod, ako načim postupovat“ pri zvlášt
nom spytovaní svedomia. Začiatočnici nech
dávajú dobrý pozor na základy duchovného
života, nech spytujú, ako pokračujú v pokore.
v skromnosti, či ovládajú pohyby svojho tela.
či sú opatrní v reči. Všemožne nech sa pousi
lujú, aby sa nikdy nedopustili l'ahkého hrie
chu s plným vedomim a súhlasom. Preto nech
sa presvedčia, či sú pánmi svojich smyslov,
najmá či vedia umřtvovať oči a sluch, či pod
liehajú vplyvu vášní a či vládnu nad myšlien
kami a obrazotvornosťou. A pokračujúci nech
sa spytujú, s akým úmyslom konajú svoje prá
ce, či tajne nevyhl'adávajú sebachválu, a potom
ako plnia svoje stavovské povinnosti. Musia sa
tiež presvedčiť o tom, či sa cvičia v tých ctno
-stiach, ktoré majú užší vztah s hlbším duchov
ným životom, napr. či sa cvičia v poslušnosti,
v čistote, v tichosti, v trpezlivosti a pod. Tieto
ctnosti musia si osvojovat jednu za druhou,
ináč ostanú stát v polovici cesty. No a kresťa
nia na ceste dokonalých tiež nech spytujú sve—
domie, či túžia po dokonalej láske k Bohu
a k bližnému, či sa cvičia žiť a pracovat vo
všadeprítomnosti božej a či túžia po odstránení
i tých nejmenších nedokonalosti.
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Velmi dóležité pri každom spytovani sve

domiaje poznanieprevládajúcej

chyby.

Keď poznáme, že určitá vášeň alebo zlozvyk
u nás prevláda, hneď načim si osvojovat tú
ctnosť, ktorá je v protiklade s prevládajúcou
chybou alebo hriechom. Lebo prevládajúca
chyba je naozaj najváčšou prekážkou dokona
losti; istý spisovatel vravi, že je to velitel všet
tých ostatných nerestí. A keď porazíme veli
iela, s ním padne všetko ostatné.
Len čo poznáme, ktorá chyba u nás pre
vláda, začneme najprv s potláčanim jej von
kaiších prejavov, aby sme predíšli pohoršeniu
bližného. Keď napr. prevláda hnev, dáme si
pozor na slová, aby sme bližného neurazili
alebo tiež nepopudíli k hnevu. Potom sa pokú
sime nájst' vnútorné pričiny svojich chýb a po
kleskov. Presvedčime sa, či v nás nežije pocit
hnevu, túžba po pomste, náklonnosť k posudzo—
vaniu a pod. Lebo to sú pramene, v ktorých sa
napájajú a nasycujú všetky vonkajšie prejavy
hriechov a nerestí. Ale neslobodno ostať iba
pri čírom poznani príčin hriechov & ich od
straňovaní. Súčasne načim pestovať protipo
ložné ctnosti, lebo hriech a neresť len vtedy sú
vykorenené, keď na ich miesto nastúpila ctnost.
Spytovanie svedomia má nás bližšie pri
viesť k Bohu, preto po každom takomto spy
tovani vrúcne poďakujme mu za všetko, čo od
neho máme. Veď od rána do večera zahřňal
nás otcovskou starostlivosťou a láskou, a my
sme boli nevďační. Chránil nás proti pokuše—
niam, varoval nás pred hriechom, posielal nám
svoje milosti, aby sme neupadávali tak často
do tých istých chýb. Preto za všetko poďakuj
me, a najlepší prejav našej vďačnosti bude,
keď denne vždy lepšie využijeme dary, ktoré
nám dáva.
Pohl'ad na božie dobrodem'a a na našu ne
vďačnosť vyvolá v duši cit lútosti, lebo sme
urazili Boha, ktorý bol k nám taký dobrý a
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milosrdný. A keď poznáme svoju ubohost"
a krehkosť, staneme sa naozaj pokorní, lebo
vlastné skúsenosť nás poučí, že padáme na kaž
dom kroku a preto nie sme hodni tol'kej lásky
Pána Boha. Poznáme tiež neocenitelné dobro
denie svatej spovede, v ktorej sa nám takre
čeno do nekonečna odpúšťajú stále tie isté
hriechy, ale súčasne naša duša sa naplní ra
dosťou, keď vo svatej spovedi bude mócť ospe
vovať nekonečné milosrdenstvo nebeského
tha, ktorý je vždy ochotný nám odpúšťať.
V našej duši vypestuje sa takto duch pokánia
a budeme mócť vyznat so žalmistom: Mój
hriech predo mnou je vždycky.
Dalšie ovocie, ktoré prináša dobré spyto
vanie svedomia je velká túžba po zadosťučinení
a náprave. Človek, ktorý pozná seba a dobrého
Pána Boha, samočinne chce niečo podniknut,
čím by napravil minulý život, usmieril Boha
a odstránil z duše náklonnost k zlu. Preto sa
rozhodne, že začne žiť novým životom, že po
užije všetky dobré prostriedky, aby zmenšil
počet hriechov a ozdobil sa ctnosťami. Nebude
sa veru nadúvať, nebude vel'a rátať na svoje
sily, lebo vie, že sám len hreši a z hriechu
nevie sa vymotat. Ako slabé dieťa padne do
náručia dobrého Otca, viac bude dóverovať
všemohúcnosti a nekonečnej božej dobrote,
ktorá je ochotná vždy nám pomoct, len keď
prosime. Vedomie, že sami sme slabí, privedie
nás k pokornej, vrúcnej a vytrvalej modlitbe,
v ktorej budeme prosiť Pána Boha, aby vylie—
čil naše duševně rany, aby nám sosielal stále
svoje milosti, s ktorými by sme vedeli statočne
odolávat zlu a ozdobovať svoju dušu ctnosťami.
A toto bude pre nás ovel'a užitočnejšie, ako
úzkostlivé prehrabovanie sa vo všelijakých
chybkách, lebo koniec takého spytovania sve
domia bude vel'ké ďakovanie spojené so silným
predsavzatim Pána Boha nikdy neurazit.

Spytovanie svedomia odkrývá hriechy &po
máha poznat aj ich pričiny, preto v duchovnom
živote je velmi dóležité. Lebo kto v božom
svetle vie urobiť správný rozdiel medzi dobrom
a zlom, najma takým zlom, ktoré sa zjavuje
aj pod rúškom dobra, pripravuje sa na prijatie
mnohých božích milosti. Preto svátý Tomáš
piše: Nebuď lenivý cvičit sa v takomto spyto—
vaní, lebo pokoj a duševná radost, ktorú ti pri
nesie, presahuje každú pozemskú slast.

Pútnik sám.
Prof. P. Emilián S 0 uk u p, OP.

Kto nerozumie sebe, ničomu nerozumie;
v ničom sa nevyzná, kto sa v sebe nevyzná.
Pútnik sa musí vyznat vo svojej ceste, inak
by nadarmo mrhal mnohú námahu a pripravil
by se o mnohú radost ciel'a púte, keby sa ne
vedel dobre vidieť v pútnickej šate. Preto na

pútnikovej ceste prvé dóležité je: pútnik
s á m.

Ernest Hello v knižke, vydanej s názvom
„Od ničoty k Bohu", takto liči jednu stránku
pútnikovej šaty: „Človek je zvyklý myslieť,
že je a že má. Ale musí sostúpiť na najhlbšie
dno svojej priepasti, aby on, ničota, oddeh'l sa
od toho bytia, čo dostal, aby sa zahladel na
svoju holosť a aby volal z neznámej cesty: Nie
som! Nie som! Pane, buď milostivý ničote!
Hlavu majúc na kolenách, musí ostávať v hlbo—
kom mlčani ničoty . .. Keď človek“ hladí len
na svoju ničotu, Boh na nebo hladí len vo svo
jom milosrdenstve." To je teda prvé, čo pútnik
musi vedieť a robit, že ide k Bohu odetý svo
jou ničotou ako pravým pútnickým rúchom.
Svetlo rozumu samo je celkom zaujaté tým,
Coje v jeho blízkosti a teda na povrchu; preto
sa chce smiat takej reči. Zvyčajne myslieva
o sebe aj o svojom majitelovi, „že je a že má",
a teraz sa má vmyslieť do presvedčenia, že nie

je a nemá. Zdá sa mu, že človek stoji velmi
vysoko. Ale viera ho vedie do priepasti a pri
vedie ho až na dno priepasti malou otázkou
z dvoch slov: Co si? Odpovede viery vedú člo
veka na dno priepasti, aby sa tak stal súci vy
stúpiť až do najvyššej svátyne svojho ciela, na
srdce božieho milosrdenstva.
Svatý Tomáš Akvinský píše, že viera dá
cloveku celý rozum. Rozumieť, že je, vedieť
rozhrnúť povrch & vidieť, čo je skryté pod
povrchom, ako sa účinok skrýva v pričine
&príčina v účinku. Viera teda ukáže, ako pút
nik je účinkom pričiny, ktorá ho postavila na
cestu. Aká to silná príčina, všetko obsahujúca
a vo všetkom rozhodujúca! Len sostavme nie
kol'ko zaznačených slov Syna Božieho a svá
tého apoštola Pavla, a hneď sme na dne prie
pasti ničoty. Pán vyhlasuje, že ani jediný vlá
sok človeka. ani denná potrava najposlednej
šieho operenca nevymyká sa zpod vplyvu tejto
príčiny. Vyhlasuje, že bez neho človek nemůže
urobiť ani to najmenšie. Apoštol Pavol zasa
svoju náuku shí'ňa do jednoduchej otázky, na
ktorú nedáva odpoveď, lebo je jasná: „Čo máš,
čo by si nebol dostal? Prečo sa chváliš, ako by
si nebol dostal?" A starozákonný prorok presne
odpovedal pútnikovi na otázku „Co si?" vy
hlásením: „Prach si a na prach sa obrátiš" —
ničota podl'a vtedajšieho spósobu reči.
Telesné aj duševně sily, všetky ich diela,
výsledky diela a trvanie života, to všetko je
ničota so strany človeka samého. Tu musí pút
nik najsamprv vidieť, aby potom jasne uvidel
svoi ciel', pričinu, ktorá to všetko robí a bez
ktorej by pútnik ani nebol pútnikom ani ničím
iným. Pútník by málo videl, keby sa videl len
takým, a nechcel by putovat, keby mu Viera
viacej neukazovala. Zápor nemůže byť život
nou silou ani na krok, tým menej na dóležitú
a ďalekú púť. Viera ukazuje taký úplný zápor,
aby rozptýlila hmly, zahalujúce bohatstvá kla
56

du. Je to prastará myšlienka, ale najlepšie nám
povie aj tu, čo má pútnik vedieť: Ze totiž Bo
hu, najmocnejšej Dričine, je vlastně niečo ro
biť z ničoho. A Písmo nám jasne naznačuje, čo
milosrdenstvo božie urobí, keď pútnik „zo svo
jej neznámej cesty volá: Nie som! Nie som"!
Apoštol Pavol zasa má pre túto kladnú stránku
pútnikovej šaty stručné slová, ale ktoré pre
svoju vel'kosť človeku berú dych: Chrám boží
ste. Ste obraz božej slávy. Ste deti božie a
Otec poslal do vašich sřdc Ducha svojho Syna.
aby volal: Otče! Telo Kristovo ste, údy jeho
tela každý. Kristus, Syn Boží, je vaším prvo
rodeným bratom. Ten Kristus je vaším rú
chom. Apoštol Peter zasa všetko to vyjadril
svojím soósobom: Ste z vyvoleného rodu, l'udia
boží, královské kňazstvo.
Keď pútnik si je vedomý vlastnej ničoty,
vidí sa účinkom Pričiny do všetkých podrob
ností; móže vidieť, ako táto Príčina ho vierou
pozdvihuje z ničoty a nad všetko, čo je okolo
neho. Vidí, čo mu božie milosrdenstvo dalo na
cestu, aby si na nej rozumel, aby sa v sebe
vyznal. Odrazu vidi svoju velkosť a utešené
rúcho dediča najslávnejšej riše, riše božej.
Sv'átý Tomáš Akvinský tu zase zasahuje a v po
drobnostiach ukazuje, ako sa v skutočnosti javi
táto výbava pútnika božieho.
Pútnikovi vo viere dostane sa požehnanej
trojice, označenej menami: dary Ducha Svá
tého, blaženosti, ovocie Ducha Svatého. Dary
rozumu a vedenia. Jeho rozum je posilnený
svetlom shora, aby mal pochopenie pre hlboké
& skryté pravdy, aby sa vedel povzniesť nad
krátkozrakosť l'udského rozumu. Dar vedenia
naučí človeka správne posudzovať a oceňovat
všetko, čo je okolo nebo na jeho púti.
Oboje sa orejavi v blaženom smýšl'ani, kto
ré je vyiadrené blahoslavenstvami, ako ich so
stavil vtelený Syn Boží. Najsamprv: Blahosla—
veni čistého srdca, lebo oni budú Boha vidieť.
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Duch veriaceho pútnika vie sa udržať čistý od
preludov a omylov, ktoré by mu pozemské
sebavedomie chcelo nadiktovať. Všade bude
vidieť Boha, najmilosrdnejšiu a najmocnejšiu
pričinu, nenechá sa zmiasť pozemskými pre—
ludmi, nepodrahne zákerným myšlienkam a
námietkam Iudským. Druhé biahoslavenstvo
zasa dá mu pútnický ráz v každom počínaní:
Blahoslavení, ktorí trúchlia, lebo oni budú po
tešení. Aby pútnik nepodl'ahol radostiam, ku
ktorým ho vábia stvorenía, účinky ako on. Aby
sa na ne vedel smutne divat, keď ho chcú od
viesť od jeho najradostnejšej nádeje a chcú mu
prekážat na ceste, odvádzajúc ho od ciel'a. A aj
naopak, aby sa pútnik vedel so svatou radostou
dívat na stvorenia a používal ich ako pomůcky,
ktoré mu urýchl'ujú cestu, pomáhajúc mu vi
diet Pričinu a jej neobsiahle a všestranne roz
manité krásy.
Ovocie tej božej siatiny svatý Tořnáš Akvin
ský označuje po svátom apoštolovi Pavlovi me
nom istoty &menom radosti. Istota na životnej
ceste je pútnikovou silou. Nehl'adá, vidi jasne
na cestu. Nič mu neimponuje, čo sa neshoduje
s jeho rozumom a vedením. Pútnik touto isto
tou, ktorou sa móže honosit len on, pútnik,
ziskava ozajstnú hrdost. Nech na ceste stojí
čomukol'vek z tváre do tváre, vie, že ho nič
z toho nemóže ani ponížiť ani povýšit. Koho
Boh tak povýšil a kto si je vo viere vedomý
svojho povýšenia ako výlučne účinku Príčiny.
ten od nikoho & ničoho nechce byť povýšený,
lebo všetky také povýšenia sú poniženim; vie,
že nemůže bvť od ničoho ponížený, kým sa
vierou drží na výške svojho Dútnického chod
níka. Svátá hrdost pútnikova! Eudsky pove
dané je to najkrajšia a najutešenejšia časť
pútnikovho obrazu a jeho výbavy. Nie div, že
z toho všetkého se musí v duši pútnikovej roz
hostit svatá radost z takého životného posta
venia a údelu. Je potešený, bo všetko sa mu

stalo pomóckou na ceste & nič sa mu nemóže
postaviť do cesty ako neprekonatel'ná prekáž
ka. Lebo keď Boh je s nami, kto proti nám?
A milujúcim Boha všetko pomáha k dobrému.

Tak je odetý pútnik.

Eucharistie. - sviatosť.
Dr. Pavol Beňuška.
Prv ako dal Ježiš chlieb a kalich s vínom
svojim učeníkom, vďaky vzdával. Matúš a Ma
rek majú pre požehnanie chleba výraz „e ulo

gésas"; ďakovanie pred rozdávaním kalicha
vyjadrujú výrazom „e u c h a r is t é s a s". Pa
vol a Lukáš týmto posledným slovesom vy
jadrujú požehnanie chleba; požehnanie & roz
danie kalicha uvádzajú: „s i m i l i t e r et ca
licem". Matúš a Marek striedavo použivajú dve
slová pre tú istú činnost, ktorú aj Pavol a Lu
káš stotožňujú;1 pod ich perom oba výrazy sú
totožné čo do smyslu. Výraz „e uch a ri stein"
znamená „vyslovovanie vďakovnej modlitby".

Sloveso „eulogein"

znamená požehnať,vy

slovit formulu požehnania. Toto požehnanie
koná sa „nie tak preto, aby sa predmet vyňal
z profánnosti a aby dostal posvátný ráz, ale
skor preto, aby sa chválila dobrota toho, ktorý
je jeho póvodcom"."' Takto aj významove obe
slovesá sú si príbuzné a vyjadrujú modlitbu
požehnania a ďakovania, čo Ježiš predniesol.
Aký obsah mala táto modlitba? Evanjelisti sa
o tom nezmieňujú; možno, že Ježiš použil for
“ J. Révi'lle, Les origines de I'Eucharistie (Mase-_
Saínte-Cěne), Paris 1908, str. 102 z toho, že Lu

káš nemá zmienky o požehnaní a ďakovaní pri
poslednom kalichu (22, 20), mtvára, že Ježíš
nepožehnal kalich s vínom. Naproti tomu treba
uvisť, že výraz „similiter“ zahalene obsahuje

všetko, čo Ježiš učinil predmzdá
mzdámím
_ teda i ďakovanie

(Luk. 22, 19).

chleba,

" Porov. V. Goossens, Les origina de l'Eucha
rist'ie, Sacrement et Sacrltice, Paris 1931. str. 178.

mulu, ktorú sa židia modlili pri tejto príleži
tosti; ale aj to je možné, že predniesol zvláštnu
modlitbu.
Keď už požehnal chlieb a vďaky vzdal. lá
mal ho. 0. Holtzmannn mieni, že chlieb sa ná
hodne rozlomil v rukách Ježíšových. Táto hy
potéza odporuje smyslu textu, podl'a ktorého
Ježiš sám lámal chlieb, aby ho mohol rozdat
spolustolujúcim. No, táto čisto materiálna čin
nost má aj svoj symbolický význam, ktorý ne
bol cudzí židovskému prostrediu. Symbolizoval

totiž bratské

spojenie

všetkých,čo jedli

z toho isté'no chleba, ktorý im predsedajúci
rozdával.
Spomenutý autor O. Holtzmann aj to pri
dáva, že v náhodnom zlomení chleba Ježiš vi
del predzvesť svoje smrti. I keď mnohí súčasni
kritikovia neprijímajú mienku o „náhodnom"
zlomení Chleba, predsa úkonu Ježišovmu pri
pisujú aj tento symbolický význam, že totiž
v daných okolnostiach predstavuje násilnú
smrť, ktorá „zlomila" telo Ježišovof Možnost
aj tejto symboliky nie je vylúčená.
Keď rozlomil chlieb, dal ho učeníkom a vy
zval ich, aby jedli: „Vezmite a jedzte."5 Ob
dobné dórazné ponúknutie má Matúš aj pre
kalichfl kým Marek7 zdůrazňuje, že naozaj všet
ci z neho pili. Je pravdepodobne, že ako Ježiš
sám lámal chlieb, tak aj sám naplnil kalich.
Evanjelisti to nenaznačili, uvádzajú však,“ že
všetci pili z toho kalicha, ktorý im Ježiš dal.
P. Lagrange, ktorý zdůrazňuje, že pri vel'ko—
nočnej večeri každý zo stolujúcich mal svoj
vlastný pohár,9 pri poslednom kalichu pripúšta
“332 Abencámahl im Uhrchristentum
_“Pomv. Goossem
em, tamt. str. 179.
“_"Mat. 26, 6; Mar.
“_-Mat.

' Mar.
“ Mar.

14, 22 má „vezmite.

26, 27.

14, 23.
14, 23.

" L'Evangile de Jesus Christ, str. 501.
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možnosť, že všetci pili z jedného.lu Takto Ježiš
by nebol porušil zvyk. No istotne takto chcel
symbolizovat j e d n o t u medzi svojimi.

Eucharistický realizmus.
Ježiš teda požehnal chlieb a víno, vďaky
vzdával, rozdal svojim učeníkom, ktorí ich po
žívali. Načo to? Aký úmysel mal s tým? Krúč
na riešenie tejto otázky dáva pochopenie a vý
klad najdóležitejšieho výroku, ktorý Ježiš po
vedal pri poslednej večeri: „Toto je telo moje.
Toto je krv moja." Aký význam majú tieto
slová pod perom evanjelistov? Treba ich brať

v smyslerealistickom,

že totiž Ježiš po

dávajúc svojim učeníkom chlieb a víno, chcel
ich učiniť účastnými mystickým, ale skutoč
ným spósobom na svojom tele a krvi? Alebo
treba chápat tieto slová iba ako sy m b o l, po
dobu, že totiž týmto hmotným spósobom chcel
vyjadrit dajakú myšlienku? Boj medzi týrnito
dvoma stanoviskami tvori históriu smutného
zápasu kresťanského sveta o smysel Eucha
ristie. Načim však priznat, že najnovší takzv.
nezávislí kritikovia prikláňajú sa k výkladu
realistickému,“ ktorý má za sebou celú tradi
ciu katolíckej Cirkvi. Taký je totiž prirodzený
smysel uvedených slov, ktorý ponúka sa hneď
pri prvom styku s textami Evanjelií.
Racionalisti dopúšťajú sa prvej chyby už
vtedy, keď nechcú pripustiť viem v skutoč
nosti nadprirodzené; vymýšl'ajú všetko možné,
len aby nemuseli pripustiť výklad mysticko
sviatostný. Avšak viera v nadprirodzenú sku
točnosť, v nadprirodzený poriadok priamo sála
?. každej strany Evanjelia.
Medzi všeobecnými vývodmi, čo stúpenci
výkladu symbolického na obhájenie svojho sta
noviska uvádzajú, spomínajú, že tento výklad
"' Tamtiež str. 508.
" Porov. V. Goossens, spom. dielo, str. 187.
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sa vel'mi dobre shoduje s tým, čo vieme o spó
sobe učenia J ežišovho. Ježiš rád učil v podo
benstvách, nemal rád myšlienky abstraktné,
vždy vychádzal z konkrétneho, keď chcel svoje
učenie poslucháčom učinit pristupným. Takto
vraj použil symbolický úkon pri poslednej ve
čeri, aby vpísal do paměti apoštolov učenie,
ktoré im chcel dať.
Istotne, synoptické Evanjeliá oplývajú pri
rovnaniami, ktorých bohatstvo dáva podnet
k obsiahlym štúdiám,12 lebo „Ježiš učil mnoho
v podobenstvách". Ale keď poučuje použivajúc

prirovnanie, vtedy je to často priamo pove
dané, alebo sa uvádza známa formula: „Krá
l'ovstvo božie podobá sa..."“ Konečne porov

nanie je patrné aj zo súvisu,

takže nik ne

móže byť uvedený do omylu.“
Msgr. Ruch15 citujúc Wisemanna hovorí, že
tento autor dokázal najočividnejšie, prečo tieto
slová Ježišove majú sa vysvetlovať v smysle
literámom. Jeho dokazovanie je toto: Niektoré
predmetv sú symbolické už svojou vlastnou
podstatou, ako: busta, portrét a pod. 0 soche
Platóna sa povie: Toto je Platón, pri čom spo—
jovacie sloveso „je" rovná sa významom slo
vesu „predstavuje“. Iné predmety nie sú ne
vyhnutné svojím významem, symbolom, ale
používajú sa ako symboly, lebo sú také vžité,
napr.: Táto zástava — to je Francúzsko. Ko
nečne niektoré predmety nie sú symbolmi
ani svojou podstatou, ani podla všeobecného
zvvku, ale iba na základe zvláštneho výberu
toho-ktorého spisovatel'a, ale ktorý vtedy upo
zorní svojho čitatel'a o svojom úmysle. Príklad
možno uviesť z podobenstva o rozsievačovi,10
kde je upozornené, že pole je svet "

nD Buzy,spomd1e10,LFn ,.spomdieol.
"* Mar. 4,26, 30—31; Mat. 13, 24, 31, 33, 37, 18, 23.

" Mat. 13, 18—23, Luk. 8,11—15

"' Eucharistie d'aprěs la Sainte5 Ecriture, v Diet.
de Théolog'ie catholique, sv. x., 1035.
“' Mar. 4, 1—9.

" Mar. 14, 13 n.

Ale keď autor používa výraz, ktorý ani svo
jou podstatou, ani podla všeobecného prijatia,
ani výslovným podotknutim nie je chápaný ako
symbol, vtedy nútení sme uzatvárať, že píše
v pravom smysle slova, a nie v prenesenom,
]ebo ak by bol chcel použiť prirovnanie, nebol
by pochopený.
Chlieb a víno nie sú svojou podstatou sym
bolmi tela a krvi; ani nijaký všeobecný zvyk
ich za také neprijal. Ježiš nikdy neprirovnáva
svoje telo a krv k chlebu a vínu. V opisoch
poslednej večere niet nijakého upozornenia
o tom, že Ježíš vyslovujúc důležité slová: „Toto
je telo moje, Toto je krv moja", hovori to iba
symbolicky, používa iba prirovnanie. Opráv
nený, ba nútený je uzáver, že nemožno tuná
pripustiť symbolický výklad, lež načim prijať
pravý prirodzený smysel slov.
Pravda, v Písme svátom sú viaceré miesta,
kde slovo „byť" znamená „predstaviť"; ale
všade v týchto prípadoch buď zo súvisu to
hneď možno spozorovať, alebo je to výslovne
podotknutéf“ Na dókaz, že iba smysel realistic
ký treba pripisovať slovám Ježišovým, možno
uviesť aj svedectvo najstaršej kresťanskej lite
ratúry, ktorá odvolávajúc sa na Evanjeliá,
chápe tieto slová v smysle póvodnom. Najm'á
vzácne je svedectvo svatého Justina. V prvej
Apologii,“ ktorú pripisuje cisárovi, senátu &
celému rímskemu l'udu, jasne uvádza, že chlieb
a víno s vodou po eucharistickej modlitbe ne
podáva sa v kresťanských shromaždeniach ako
chlieb a nápoj obecný, ale ako telo a krv Kri
stova. Na důkaz toho Justin dovoláva sa „Pa
mětí apoštolov", ktoré sa nazývajú „Evanjeliá"
" Ruch, stlp. 1037 uvádza tieto priklady: Gen. 41,
20, 27;

Mt.

13, 38, 39, Ján

10, 7; 15, 1; 6,

m1. Kor. 10, 4; Gal. 4, 24, Apek. I, 20

I Apol. LXVI; pmov. text u M53. Batitfola.

Etudes 5tld'histoire et de théologie positive, II.
séria,
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& cituje tieto slová Ježišove, ktoré povedal pri
poslednej večeri. Podobne aj svatý Ignác Anti
ochejský.20 V najstaršej kresťanskej literatúre
niet stopy o tom, žeby niekto tieto významné
slová Ježišove ináč chápal, ako v smysle rea
listickom.
Formuly: „Toto je moje telo, Toto je krv'
moja" sú teda jasné, jednoznačné, nie dvoj
smyselné. Podmet vety je ukazovacie zámeno
„toto"; teda: „Toto, čo vidite, toto, čo vám
ukazujem, čo vám podávam, je telo moje".
Spojovacie sloveso označuje totožnost medzi
podmetom a predmetom veci.
'“ Batiffole, spom. dielo, str. 39—50.

Spoločnica Prostrednfka.
Univ. Prof.

P. Mag. Dr. Gašpar Friethoff,
OP.
Keď sme teda uvažovali o samej skutoč
nosti božského materstva, o jeho podstate &
vznešenosti, ako aj o predurčení Márie k ne
mu, o vonkoncom slobodnom jeho prijatí & aj
o hyperdulii, ktorou máme Máriu preto uctie—
vať, teraz zasa máme podla našej schémyl
uvažovat o výsade, čo vyplýva z božského ma
terstva, to jest o jej účasti na diele nášho spa—
senia s Kristom, jej jednorodeným synom.
Svatá matka Cirkev už od prvých čias hl'a
dela na najblahoslavenejšiu Pannu a uctievala
ju nielen ako ozajstnú Božiu Rodíčku, ale aj
ako p o m o c n i c u K r is t a, zachraňujúceho
svoj rud. Doista božské materstvo, ako sme už
povedali, je váčšie ako akákol'vek milost, ktorú
Mária vol'akedy prijala v čase alebo vo več
nosti. K ciel'u smerujú všetky milosti, ktoré
dostala; lebo všetky a jednotlivé milosti dosta

la, aby bola súca Božia Matka. Preto
velmi musíme dávat pozor na to, že táto vý
'Porov.
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sada -účasti (spoločenstva, sdruženia) nezváč
šuje .Mériinu důstojnost, keďže nič ju nemóže
viacej- povzniesť ako jej božské materstvo;
jednako milmti, pridane k božskému mater
stvu, napomáhajú důstojné povýšenie. Dajme
priklad (pravda, _všestranne nezodpovedajúci,
ináč by to nebolo porovnanie, ale presná sku—
točnosť; ale nie všestranne nezodpovedajúci
u bode porovnanie, ináč by to nebol priklad
a porovnanie): Keď královský syn uzavrie
morganatické manželstvo a král' manželku
svojho syna povýší medzi štachtičné, bezpo—
chyby tá žena má váčšiu důstojnost, že je man—
želkou královiča, než z toho, že patrí medzi
šlachtičné; a predsa vecne je vznešenejšie, keď
král'ov syn má manželku šrachtičnú, než takú,
čo nepatri medzi šlachtičné. Tak nijaká pri
daná milost nemóže Mariu viacej povýšit ako
jej božské materstvo, &jednako vecne je vzne
šenejšie, že Matka Božia aj inak je povýšená.
Teda od starodávnych čias Otcovia a cir
kevní spisovatelia pripisovali Márii účast na
spasnom diele Kristovom, kladúc ju proti Eve
v takzvanom protikladnom porovnani. Boh to
tiž v diele obnovenia vel'mi múdre rozhodol
zachovat ten istý poriadok, aký bol v diele
pádu, ale tak, aby vysledok bol vonkoncom
opačný, čo Tertulián takto vyjadril: „Boh obraz
svoj a podobnost svoju, ktorú diabol vychytil,

horlivo nasledujúcou činnosťou

opět získal."=

Keďže totiž Eva v raji
keďže diabol, v hadovi
k hriechu, počiatok oboch
du a obnovenia, podivne

bola ešte pannou a
skrytý, zviedol ju
udalosti, totižto pá
sa shoduje: Obidve

líčenia“teda začínají:od pobádania

jela, usilujůcehoo súhlas

boch vravi sa tiež o mužovi,

an

panny. V o
ktorého žena

privádza; v oboch je tiež Viťaz a premožený.
* M1.. 2, 732.

5

= Gen.

3, Luk

1.
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Porovnanievšak je protikladné:

“Vprvom

pripade hovorí sa o zlom anjelovi, v druhom
o dobrom anjelovi; v prvom prípade o zle za
sluhujúcom súhlase panny, v druhom o zásluž
nom súhlase panny; v prvom prípade teda o
hriechu a to nevery, pýchy & neposlušnosti,
v druhom zasa o ctnostnom skutku a to viery,
pokory a poslušnosti. Neposlušná panna zvied
la aj svojho muža, čo dalo základ biede l'ud
ského pokolenia, kým poslušné Panna uvádza
toho Muža, ktorý všetko obnovuje, preto ona
Panna je príčina našej radosti. Teda miesto
premoženého Adama kladie sa nový Adam,
víťaz; miesto Evy, spoločnice premoženého,
zasa nová Eva, spoločnica Vitaza. A diabol, zlý
anjel, ktorý v prvej tragédii zvíťazil, v druhej
jc premožený večitým víťazstvom.
Doista Evin moment nie je len čosi pripad
kové, — nakolko totiž zviedla svojho muža,
ktorý je tiež vinný, keďže aj on je obdarený
dokonalou slobodou — ale ona je ozajstná jeho
spoločnica, jemu pridružená v diele pádu. Veď
Adam iba tým preniesol hriech a jeho následky
na svojich potomkov, že im dal l'udskú priro
dzenosť, ktorá neporušené vvšla z božej ruky,
ale Adamova vina ju narušila. Lež to může len
so spoluúčinkovanim svojej spoločnice, ktorá,

pravda, volá sa Eva (Chawwa),„matka

ži

] ú c i c h", ale skutočne je iba matka u mi e 
r a j ú c i c h. Preto porovnanie pýta, aby sme
aj Márii prisúdili ozajstnú príčinnosť. A tak
porovnaniu zadost neurobime, ak spoluprácu
Máriinu nepredlžime nad jej fyzickú spolu
prácu, ktorou počala a porodila Spasitele. Vo

l'ačo musí závisieť od samej Márie;
bo sami Otcovia v tomto porovnani poukazujú
na pravú činnost, na l'udský skutok, na vplyv,
závisiaci od samej vóle.
Preto takto sostavujeme ono protikladné
porovnanie:

S Jedinej strany:
Andel (zlý) pobéda

Panna Eva súblaiac
(neverne, pyšne & ne
ušne), dáva pbvodcu
pádu rudského pokole
nia.
Adam so spoluúčlnlm
vanim spoločnice robí

hidské

pokolenie ne

stským.

Diabol — Viťaz.

S druhej strany:

Anjel (dobrý)dea.
Panna- Mária súhlasíac
(vo viere, pokore a po
slušnosti), dáva Dóvodcu
obnovenía rudského po
kolenia.
Nový Adam so spolu
účinkovanlm spoločnice

vykupuje rudské poko

le.eni
Diabol — premožený.

Teraz móžeme uviesť troch svedkov tejto
nauky, ktori sú, veru, vel'mi závažní: Svatý
Justin, svatý Iren a Tertulián.
A základ toho nie je len v tom, že patria
medzi najstaršich, ale aj že prináležia k naj
hlavnejším církvám: Svatý Justin totiž patri
k rimskej církvi, svatý Iren, ktorý ako mladík
počul svatého Polykarpa, žiaka svatého Jána,
evanjelistu, zasa predstavuje církev východnú;
Tertulián však církev africkú. Keďže teda tito
najstarší svedkovia nepredkladajú toto porov
nanie ako vol'ačo nového, ako by to najnovšie
oni alebo iní vynašlí, ale ako poslucháčom
obecne známe, to dokazuje, že veriaci už vtedy
v celej Cirkví vedeli o tomto učení, a to ako
od predchodcov prijatom. Inýmí slovami: Vidí
sa, že toto učenie, čo všetci už v najstaršich ča
soch malí a podaním od predchodcov prijali,
k nim prišlo od apoštolov.
Napokon Otcovía nachádzajú prvky tohto
porovnania v samom Písme svátom, v knihe
Genezy a v Evanjeliu svatého Lukáša; ale pri—
ležítosťou je im zjavené učenie svi-itého Pavla,
ktorý rozvinute Adama kladie proti Kristu, vo
lajúc ho „obrazom budúceho". “ Preto, keď sa
mo Písmo svaté víťazstvo nad díablom nepri
del'uje len semenu ženy, ale aj samej žene (Boh
' Gen.

Luk. l.

'1Kor3'15, 20—23a45;R1m.5,12n.
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totiž kladie nepriatel'stvo medzi hadom & že
n o u), Otcovia učenie, čo od svátého Pavla pri
jali o protikladnom porovnani Adama s Kri—
stom, dósledne dokončujú a scel'ujú, aby bolo
medzi Adamom & Evou na jednej strane a me
dzi Kristem a Máriou na druhej strane.
Sv'átý Justin (okolo r. 165): „Vravíme, že je
aj Synom . .. aj z Panny narodeným človekom,

aby ako neposlušnost,

od diablapochá

dzajúca,začala, tak sa aj skončila.
Eva totiž,

keď bola pannou a nedotknutou,

po počati hadovej reči zrodila
neposlušnost a smrť, Mária však
panna,keď prijala radostne prisl'u
benie, oznamujúcemu anjelovi odpovedela:
Nech sa mi stane podl'a tvojho
slova.“
Svátý Iren (okolo r. 202): „Preto aj Pavol
nazval Adama ,obrazom budúceho'. A pr eto

aj Máriu vidime ako poslušnú pan

n u, keď hovori: Ajhl'a, dievka Pánova, nech sa

mi stane podla tvojho slova. Evu zasa ne

poslušnú... Akoona... tým, že bola
neposlušnou, stala sa pričinou
smrti aj sebe aj celému Iudskému
pokoleniu, tak aj poslušná Mária.

stala se pričinou spasenia aj sebe
aj celému l'udskému pokoleniu...
Ale tak ajMariina poslušnost roz
v1azalauzolEv1nejneposlusnost1
Co totiž panna Eva zaviazala ne
verou, to Panna Mária rozviazala
vierou."7

Tertulián (okolo r. 222): „Veď ešte do panny

Evy vkradlosa slovo, budujúce smrť;
do panny tiež malo vstúpit Božie

Slovo,

opáf.spasilo.Eva uverila hadovi,

Mária

stavajúce život, abyčototo pohla
viepriviedlodozáhuby,toistépohlavie
' PG 6, 710.
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7 PG 7, 958.

uverilaGabrielovi. Co oná veriacspá
chala, táto uveriaczničila."ti
Pripojujem ešte text svatého Epifana (okolo
r. 403), ktorý začína od podivného mena Evy,
„matky žijúcich" a od Máriinho porodu a je
dnako nezabúda na činnost Marie, závisiacu od
jej slobodnej vůle, a výslovne sa odvoláva na
nepriatel'stvo, čo Boh vyhlásil medzi hadom a
ženou. Vravi: „Toto je tá (to jest Mária), ktorú
načrtla Eva, čo pod akýmsi záhadným obalom

nazvva sa matkou

žijúcich.

Lebo Eva

vtedy bola nazvaná matkou žijúcich, keď už
začula slová: „Prach si a na prach sa obratiš",
to jest po spáchanom hriechu. To je veru po

divné... Jednako Panna

Mária

naozaj

sám život uviedla na svet, aby živého zrodila
a bola Mariou, matkou žijúcich. . . Ale ešte
iné je pri obidvoch, to jest pri Eve a Márii, ..

leboEva priniesla

príčinu smrti

Iudskému pokoleniu, ktorá preniesla
smrt na celý svet; Mária dala príčinu
života.

ktorá nám darovala sám život...

Keďže však Eva nepoddajnostou urazila Boha,
keď ešte bola v rajských záhradách, preto

panna stratila

poslušnost, vlastnú

milosti . .. Lebo Boh tam hadovi povedal: .Ne
priatefstvo položím medzi tebou a ženou, medzi
tvojím semenom a jej semenom.' Ale takéto
semeno ženy nikde nemožno najst. Preto iba

načrtnutím a podobnosťou s Evou
vravi sa o onom vel'kom nepriaterstve, v kto
rom bude s týmto potomkom had a ten, čo bol
v hadovi, diabol, kypiaci nenávisťou."“
Svatý Ján Damascenský (okolo r. 753): „Aj

keďprvá Eva zavinila spreneveru

a skrze ňu smrť prišla, jednakoMária,
poslušná božej vóli, podvodnéhohada

Oklamala a svetu nesmrtelnost vrátila."m
“ PL 2, 827.

' PG 42. 727.
“ PC 96, 871.

Bahko by sme mohli uviesť vel'a takýchto
textov; predsa stačia tie, čo sme dali. Pripo—
jíme len niekolko mien, ako: Origenes, Cyril

Jeruzalemský, Efrem Sýrsky, Zeno Veronský,
Ambróz, Hieronym, Augustin, Germán, Seve—

rián, Nil, Bazil, Antipater Bostr., Teodor Stud.,
Sofronius, Andrej Krétsky, Tarasius, Fulbert,
Bernard atď. Doista nikto nezapiera, že velmi
důležité je skúmanie, ktorým sa ešte viacej
určí presný význam spomenutého porovnanie.
Jednako rozhodne musíme zapierať, že bez

tohto ďalšieho určenia pri jednotlivých sved—_
koch ono porovnanie, napospol od Cirkvi pri—
jaté, nakolko ide aj o veky aj o krajiny, a sa
mým Písmom svatým podopreté, nie je moc
ným dókazom, ktorý by presvedčil o pravdi
vosti zamýšl'anej veci. Z toho zrejme vidno,
že Mária nielen tým spoluúčinkovala na našom

spasení,že zrodila

Spasitel'a,

inými

slovami: že je najsvátejšou Božou Rodičkou, ale
aj svojou vlastnou činnosťou, lebo len takto

stojíproti Eve,ktorá pre hriešny

skutok

je nričinou nášho zármutku. A preto opat zdó—_

razňujeme Máriinu vieru, poniženost a posluš
nosť, ktoré n i ele n žiaria, lež najviacej žiaria
pri zvestovaní. Preto zvyčajne vravíme: Ono
porovnanie ukazuje Spojenie čiže sdruženie
Márie s Kristom-Prostredníkom. Tým je doká
zané, že Mária je Spoločnica Krista-Prostred—
nika, nová Eva.

List študentovi.
Prof. Juraj Kohút.

“Mladý priatel'.
Tvoj život je velmi pestrý a zaujímavý.
Samý výkyv, hore i dolu, samý elán, za dobro
i za zlo. Rozputnaná búrka citov strieda sa
s mlk'vym bezvetrím, ůpek s chladom, nezmer
ná láska so svrchovanou nenávisťou. Hladina
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Tvojho života je zriedkakedy pokojné, nevieš
a nemůžeš byt vyrovnaný._Ctnosť bojuje v Te
be s hriechom, zápal za svaté záujmy duše
s hriešnymi sklonmi, nebo s peklom, Boh so
Satanom. V každom človeku sa odohráva ta
kýto proces, ale v mladých l'uďoch je on vy—
stupňovaný. Tento boj nenávidiacich sa sil je
prirodzený a je Tvojej duši velmi na osob.
V ňom je obsiahnutá dynamika života, napátie,
v ktorom sú predpoklady Tvojho duševného
vzrastu a napredovania. Nájdu sa síce aj taki
ludia »—a možno i medzi Tvojimi vychováva
tel'mi — ktorí Ti budú toto napátie zazlievať,
ktorí Ta nebudú chápat. No ubezpečujem Ta,
že sa ho nemusíš bát. Zivot musí mat dynami
ku. Odvtedy, čo naši prví rodičia zhrešili a čo
Boh obetoval svojho Syna na kríži, je v nás
konfrontácia milosti s dedičným hriechom a
večný boj medzi týmito dvoma mocnosťami.
V tejto dynamike koreni aj iná potrebná
&velmi užitočná črta mladosti — nespokojnosť,
vola revidovat tradičně hodnoty, revolučnosť.
Nechceš sedieť, kde Ta iní posadia, nechceš
chodit, ako Ti iní ukazujú, nechceš myslieť, ako
iní myslia, nechceš verit, ako Ti kážu verit.
Si zvedavy, chceš všetko ochutnat a vyskúšať.
Prídeš na to, že sa dá sedieť aj na plote, že sa
dá chodit i na rukách, že sa dá rozmýšlať i
opačne, ako myslí Tvoje okolie, že sa dá verit
aj v to, v čo iní neveria, ba že sa v určitých
oblastiach ducha dá i neveriť. A zasa viem,
že vo Tvojom okolí sú ludia, ktorí sa boja aké
hokolvek prejavu nespokojnosti, akéhokol'vek
úsilia o reviziu hodnót, o strachu pred revolú
ciou ani nehovoriac. Zvykli si vidieť v nespo
kojnosti neplodný odboj, v revízii hodnot de
štruktivnpsť, v revolúcii krvipreliatie a oheň.
Zaiste, nespokojnost a revolúcia možu priniesť
aj 210, tým skór u mladých, ktorí sú náchylní
k prchkosti & násilnosti. Ale na druhej strane
bez nespokojnosti je nemyslitelný pokrok, bez"
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revizie a revolúcie je nepredstavitel'né zdoko—
nalovanie života a jeho podmienok.
Zo životnej dynamiky,

nespokojnoeti

& re—*

volučnosti srší energia. Tá isté energie však
drúzga hory i stavia paláce, odnáša hate aj
poháňa stroje, kope hroby aj povznůša človeka
do stratosféry, zabíja l'udi aj sprijemňuje im
život. Záleží len na tom, ako ju človek ovlada
& ako ju usmerňuje. V Tebe životná energia
rozviňuje boj. Samotný boj nie je nič zlého,
ak výsledok boja poskytuje Tebe &iným, upro
stred ktmých žiješ, kladný prinos, činorodé
podnety, šťastie, radost, úsmev.
Už pri letmej prehliadke spoločnosti l'ud—
skej badáš v nej mnohé chyby: primálo lásky
k bližnému, privera nenávisti & zlomysel'nosti;
primálo sebakritiky, privela márnomysel'nosti;
primálo zásadovosti, privel'a hmotárskej vypo
čítavosti; primálo úprimnoeti, privel'a pretvár—
ky; primálo starosti o dušu, privel'a úcty k telu
& smyselnosti; preto aj primálo čistej radosti a
privel'a plaču a zúfania, primálo úcty k životu
& privel'a krvi.
A teraz si predstav, ako by vyzerala l'udská
spoločnosť, ak by v nej zavládol duch Kristov
— ozajstná božia obec, s jediným zákonnikom
Desatorom. Krásu takejto obce 'I'i ukážem na
troch príkladoch.
I. Kristus za hlavně pravidlo vzájomného
spolunažívania ludi určil: Miluj bližného svojho
ako seba samého! Milujte aj nepriatel'ov svov
jich a dobro čiňte tým, čo vás nenávidia! Hroz
ný zákon, viem, otriasa celou bytostou a je,
zdá sa, nad ludské sily. Ci však mohlo hovoriť
o hlbokej láske tam, kde platí zásada: Do, ut
des? Na svete nieto nič l'ahšieho; ako milovat
človeka, ktorý ma zahřňa priazňou, obsýpa
darmi, chválí, hladká, stará se o mój život,
ktorý má také náhrady na životně otázky ako
ja. Ale milovat človeka, ktorý mňa nenávidí.
ktorý ma okradol, paranil na hole alebo na cti,
12

ktorý je opačného smýšlania ako ja, to je láska,
akej je súca len bytost omilostená, rajsky šra
chetná, preniknutá tajomstvom Lásky ukrižo
vanej na Golgote. A myslíš, že Ty nemáš sily
na takú lásku? Mýliš sa. Využil si už všetky
prostriedky, ktoré Ti podáva Boh? Vieš od
pustit urážlivé slovo svojho priatel'a? Vieš po
tlačiť v sebe mierny hnev, ktorý vznietil v Te
be spoluhráč pri hre? V maličkostiach sa musíš
premócť, odpustit, zasiať lásku aj tam, kde je
nezaslúžená. Vidíš, tu je pracovně pole pre
Tvoju energiu, tu buď revolucionárom, vzbúr
sa proti svojim tradičným chybám! Si predme
tom vel'kej nenávisti, utrpel si ťažkú krivdu?
Vyžaluj sa siedmimi ranami trpiacej Márii,
odokry svoje srdce pred opl'úvaným, tí'ňovou
korunou ozdobeným, do srdca kopijou zasiah—

nutým, ukrižovaným Ježišom. Prijmi od neho
útechu a liek, spoj svoje utrpenie s jeho utrpe—
nim. Pomodli sa za svojho protivníka.
Vo svete vidíš mnoho sebectva, sociálnej
nespravodlivosti, málo charitativnej
dobro—
srdečnosti. Aj z toho vznikajú rozbroje, stávky,
vraždy. Tol'ko sa popísalo o sociálnej revolúcii,
ktorá má vyrovnat spoločenské protivy, ktorá
má ukojit životné potreby chudobného l'udu.
A vysledok? Parlamentárnym zákonom sa ne
dá nadiktovať láska, tá je faktom srdca, srdca,
ktoré si uvedomuje, že aj pozemské majetky
stvoril Boh, že i ony majú hlásat slávu božiu
na zemi, že aj v nich je důkaz jeho lásky, v kto—
rej ho treba nasledovat. Ako teplo &útulne by
bolo na svete, keby sa všade uplatnila láska
a pokoj! V rodinách by prestaly tiecť slzy, za
vládla by úcta, miesto preklínania by zaujalo
požehnávanie. V obci by prestala nežičlivosť,
krádeže, bitky. A medzi národmi by panovala
dobrá vól'a, shoda, mier, spolupráca a — bla
hobyt. Ani tento ideál nie je neuskutočniterný.
Ale revolúciu musíme začať v sebe. Z jednot
livcov sa skládá rodina, z rodin obec, 2 obci
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národ. Ak budú jednotlivci šlachetní, bude mi
losrdná a spravodlivá i rodina i obec i štát. Aj
Ty máš — sice skromnučké — možnosti sotrieť
nejednu slzu s tváre ubiedeného chudáka, ubi
tej siroty, nuž otvor svoje srdce, nauč sa zriek
nuť najprv nepatmej maličkosti, neskoršie, keď
budeš majetnejši, prinesieš aj váčšie obete. Ak
Ta život postaví na vedúce miesto, zvyknutý
na sociálnu lásku svojím vplyvom budeš sa
mócť aspoň vo svojom prostredí zaslúžiť 0 od
stránenie biedy a nespravodlivosti. Aj pre ta
kéto sebazaprenie potrebuješ energiu. Máš jej
dosť. Využi ju teda!
II. Smyslom kresťanského života je usku
točňovanie hesla: Modli sa a pracuj! A čo vi
dime? Privel'a príživníkov. Jedni otročia práci,
druhi otročia lenivosti. Jedni pracujú od svitu
do mrku, nepoznajú oddychu, nevedia, kedy je
sviatok; iní majú ustavične sviatok, žijú z mo
zol'ov pracujúcej vrstvy, smysel svojho života
vidia v kultúre žalúdka a módy, v užívaní ra
dosti dňa a noci a v sugerovaní dojmu svojej
dóležitosti. Takáto kultúra už zabila nejeden
národ, a ver, že ich ešte mnoho zabije. Aj bez
práce sa dá žiť — presvedčujeme sa o tom den
ne -— ale taký život 1. je predmetom opráv
nenej nenávisti a závisti (čiže zla), 2. je na
škodu celku aj jednotlivca (lenivosťou duch
meravie a telo sa degeneruje), 3. je pozbavený
mravnej radosti, ktorú prináša len užitočná
práca, víťazstvo vole, tvorenie hodnót (taký
človek musi mať vel'mi otupené svedomie, keď
si neuvedomuje, že sme všetci zodpovední za
krásu a dobrobyt národa a l'udstva). — Pra
cujúci l'udia zasa často zabúdajú na velmi dó
ležitý moment: že práca musi byť posvatená
modlitbou, musi byt požehnané. Robia, potia
sa, ale radostných výsledkov nevidia a necitia;
ich práca je bez mravnej hodnoty, preto i bez
požehnania, tvoria len surové hodnoty. Veru,
mladý priatel', i mozole musia mať svoju mys
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tiku, musia oslavovat Boha, musia hlásat jeho
dobrotu a velkosť, musia sa spojit s vďačným
srdcom., -preniknutým milosťou; i práca musi
byt započatá a sprevádzaná Duchom. — Však
by bol blažený život, keby všetci l'udia statočne
pracovali a keby práca nás všetkých mala pe
čať lásky k Bohu a lásky k bližnému?! A Ty
sa nemóžeš ponosovať, že nemáš čím prispieť
k uskutočneniu takej ideálnej perspektivy.
Práce máš dosť aj v škole aj doma. Nuž konaj
ju statočne. Čím viac sily vydáš na užitočnú
prácu, tým menej jej ostane pre náchylnost
k zlu, čím viac milosti si vyprosiš pre prácu,
tým slabšia bude nad Tebou moc zlého ducha,
tým menej hryzenia svedomia a tým viac du
ševnej slasti.
III. Boh dal I'udstvu prikázanie: Nezosmi1-
níš. Človek však vo svojej pýche vzbúril sa
proti čistej l'úbosti, trhá so stromu poznania
skór, ako je na to oprávnený. Následky? Cho
roby moderného malomocenstva, manželská
nevera, zanedbávanie výchovy dietok, duševne
ž telesne krpaté potomstvo, pláč a hnev. Ba vo
svojej neviazanosti klaniame sa pliage, smysel
života vidíme tam, kde je strašná nesmyselnosť,
a tak zneuctujeme seba, svoje telo ——
pribytok
nesmrtelnej duše, ktorá patri Bohu — znova
križujeme Krista a válame na seba hnev boží.
Nazdávaš sa, že svojvol'né vyžívanie sa je pri
rodzené, mravná čistota neprirodzená? Zabu
daš, že prirodzenosť ludská je odchodná od pri
rodzenosti živočišnej, že človek má okrem
smyslov a vegetativnej duše aj rozum, ktorý
má vznešenú úlohu: kontrolu našich činov,
usmernenie našich citov, teda i pudovosti. Ak
je bujná chlípnosť prirodzená u zvierat, nie je
ona taká u l'udí, ktorí sú korunou všetkého
tvorstva. Ci chceš žiť na úrovni zvieraťa? Ne
Veriš, že dnešné l'udstvo sa v bolestiach svíja
& všelijaké hrózy prežíva pre hriech sodom
Ský? Ak budeš skúmať dejiny, uhodnovemiš si
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toto poznanie. Ako dobre by bolo na svete, ke
by nebolo tohto hriechu a jeho následkov!
] Tebou najvačšmi lomcuje príval telesných
vášni. Sme l'udia, i ja i Ty . .. všetci. .. všetci
musíme znášať účinky dedičného hriechu, nám
všetkým je hriech sladký. I svatých najváčšmí
trápilo telo. (Svátý Pavol, pustovník, svatý
Augustin atd.). Ale keď sa im podarilo potlačit
hriešne city, i Tebe sa to podari. I svatí bolí
len l'udía, krehki, zatažení. Keď im Boh po
skytol pomoc, i Tebe ju poskytne, len sí ju
musíš vyprosiť, musíš rozraziť nebesá a donútiť
ho svojimi modlitbami. Cum alii et aliae po

tuerunt, quare tu non, Augustine...? Ak už
naozaj neveriš, že holdovanim telu naozaj urá
žame Boha a privolávame na seba jeho hnev.
pytam sa Tvojho chladného rozumu, čo myslíš,
že viac škodí človeku: sebaovládanie, či boha
pustá svojvol'nosť? Čo vačšmi ponižuje a ničí
Iudstvo: zdrženlivost, alebo užívanie „rozkoší"?
Počul si, že by bola mravná čistota zavinila
nejaké zlo? — Ty túžiš po hrdinstve, každý
mladík po ňom túží. Čo myslíš, že je váčšie
hrdínstvo: udúšať v sebe ozyvy smyselnosti, či
povolovat im? Nuž staň sa hrdinom! Pozdvihni
ludstvo víťazstvom nad svojimi mocnými sla
bosťami! Nedóveruješ svojim silám? Nesmíeš
preceňcvať následok dedičného hriechu a hlav

ne nesmieš podceňovat moc milo

s ti. Naopak, musíš z nej vel'a čerpat; je I'ahko
prístupná každému, kto úprimne túži vymanit
sa z pút prízemného života. A využí skryté síly

svojej mladosti.Buď nespokojný,

ale

najsamprv so sebou, revoltuj, ale

najprv proti svojim chybám, zdrúz

gaj svoje doterajšie ja
slabé ——
a vystav zo seba
Tažká operácia to bude a
no operovat bez ťažkwti

-— ak bolo, pravda,
ozajstný chrám duše.
bolestné. Ale či mož—
a bolesti? Budeš mať
nekonečnu, nadzemskú radost, akú Ti nepo
skytne nikto a nič.
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Ako vidíš, fudstvo si základne poplietlo
hodnoty. Nenávidí, hoci hodnotou je láska, je
krvilačné, hoci hodnotou je pokoj; je sebecké,
hoci hodnotou je štedrost, sbiera poklady tohto
sveta, hoci hodnotou sú klenoty srdca & duše,
vykorisťuje, hoci hodnotou je sociálna spra
vodlivosť; ničí si Zdravie, hoci hodnotou je
večná mladosť; oddáva sa záhal'ke, hoci hodno
tou je konštruktívna práca; preceňuje svoje
sily, hoci najváčšou hodnotou je milost; uráža
me svojho Stvoritel'a, hoci sme stvoreni na to.
aby sme ho poznávali v jeho láske, jeho milo
vali za dary života & nekonečnú dobrotu, jemu
slúžili vo svojej pokore, aby sme sa po smrti
tešili z bezprostredného pohl'adu naň a ho so
všetkými vyvolenými chválili a velebili.
Som presvedčený, že si želáš pokrok l'ud
stva, a to pokrok k dobru. Preto reviduj hod
noty, postav na prestol hodnoty dobré, odvrhni
od seba hodnoty pochybné a zlé. Vidíš, že vo
svete nie je tak, ako by chcel Kristus a ako by
bolo l'udstvu na osoh. Vyhlás skazenému svetu
revolúciu a zorganizuj ju aj vo svojom kruhu.
Využi svoju nespokojnost, vzlet a mobilizuj
údernikov nového života, aby všetka mládež
slovenská pripraviia svojmu národu radostnú
budúcnosť, požehnaný život, život v Duchu
láskv, pravdy a spravodlivosti.
Hej, chtenie dobra. — praj ho! — túženie
po kráse — posuň ho! — a snaha ven-ná
ku pravde — stvrď ju! — toť věd jal-ných prúdv,
toť slnka lůče nové, ktoré rad
Sů povolané stopli, rozvinut
Dút reťaz otrocků a lahkou vzpruhou
nás nad neresť vznle8i nížin plačllvých...

leezdoslav).

Najprv však usiluj sa odstrániť v sebe vý
kyvy smerom dolu, využí vzlet k dobru, uvol'ni
burku citov lásky k Bohu a l'udstvu, umožní
v sebe víťazstvo ctnosti nad hriechom, víťaz
Stvo neba nad peklom, Boha nad Satanom!
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DO VÝŠAV.
Desať strůn duševnej harfy.
BlahoslavenýVenturin Bergamský,

OP.

Zas ievam ti chvály na citare s desintimi stru
nami (Zl.)143, 9). Drahý mój priatel', urobime to, lebo

chceme zahrat Pánu nebeských vojsk plaeň, ktorá
aa mu páči. V rukách máme citam s týmito desiatlmi
atriu-nami

1. Pokora.
Nech si ktokorvek, čo túžiš páčlt sa
Kristu, pokladaj sa vždy za celkom ničomného & ne
'hodného tol'kých božích dobrodeni; neuspokoj sa so
sebou, chci sa páčiť iba Bohu; nemiluj, aby ťa bližný
mal za pokorného, ale za človeka bez ceny; uznaj
„t;—vrchovanů
božiu.,
lebo majestát
ako biednu
smletku,
e nevemúdobrotu
a hotovú
urazit
Najvyššieho,

povýšil ťa Boh za svojho služobnika, a čo viac, vzal
za vlastné dieta. Nemysli, že urobíš vera, slúžiac Bo
hu, ale že vera dostaneš, ak prijme tvoju slabú &bied
nu službu.
2. Radosť zo skůšok. — Nech ta nič netrápí, ak to
len nie je l'ahkosť, s ktorou hmešiš, všetko, čo ťa vo
vádza do hriechu a odvádza od dobra; ale nech to
»i trápenia, urážky a zarmútenia potešujú; miluj zo
srdca tých, čo tl ich pósobia, chvál za ne Boha & uznaj,
že nevieš poďakovat za také velké dobrodem'e: Koho
Boh miluje, toho napráva a trestá; aj protivenstvá nás
nabádajú k Bohu.
3. Chudoba. — Chudoba a bieda nech sú ti milé
pre Krista; nehIadaj časné dobrá a netúž po ničom.
ak to len výslovne nepotrebuješ: usiluj sa o doko
naJosť v chudobe & telesnom odriekaní. Pokladaj za
vel'kú čest, že Kristus, Král krárov a Pán pánov, ošati
ťa, svojho biedneho sluhu, a žalostný močiar urobi
podobným sebe, čím viacej bohatstva máš v časných
dobrách a rozličných póžitkoch, plač stále viacej nad
sebou samým, lebo daleko si od Kristovho obrazu.
Miera na to, či sme daleko od nebeskej lásky, je, či
sa nám páčia nižšie dobrá: pre osvietenú dušu svet je
bez čarov.
4. Sebazaprenie. — Vo veciach dobrých a l'aho
stajných rob vždy podl'a vóle bližného, nie podl'a vóle
svojej. Zvykaj tiež neprejaviť svoje túžby & radostne
plnit zál'uby druhého, pravda, v dovolených veciach.
uskutočňovat podla možností jeho chvályhodné žla—
dosti, ak nejako o nich zvieš.
5. Dobrota. — Nepohfdaj nikým, nech je ako
korvek biedny, ale miluj skor všetko materinskou
láskou a cíf to, čo by cítila matka k jedinému, vrele
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milovanému synovi. Všetky útrapy bližného pokladaj
za svoje; rob mu, čo chceš, aby ti robil, pravda, v me
dziach možnosti; chovaj sa ku imždému,
káže
súclt a cit materinský; nech & nikto nie je menej
ako otec alebo matka-.
6. Zhovievavost. — Neodsudzuj nikoho pre hriech.
lebo nevieš, čo dokáže božia milost v človeku; keď
sa zdá, že niekto je hrlešny, mes jeho chybu sto ráz
l'ahšie ako skúšku smrti. Predstav si, že duša, ktorá
je takto ranená až na smrt, je hodnotnejšia ako všet
ky tela; & ako chránim svoje telo od záhuby, tak, ba
viac, mám sa usilovat uchránit svojho bližného od
hriechu, pripadne modlitbou, dobrými ůmyslami a do
brým príkladom ho už z hriechu vyslobodiť.
7. Starost o bližného. — Miluj dobm bližného ako
svoje: ako radost dieťaťa tečí i matku, tak nech ťa
teší ten, kto sa tl páči; hovorlm o dobre duševnom,
ktoré vedie k duševném-u. Aj keby o teba lšlo, musíš
mu poskytnúť, čo len můžeš, musíš sa však o neho aj
starat; maj o svojom bližnom vždy lepšiu mlenku.
ako móžeš mat z toho, čo vidíš. Nakol'ko ide o časné
dobro, nechaj mu niekolko radosti podla pomerov, len
aby to, pravda, nebolo prekážkou v duševnom dobre.
8. Boh nadovšetko. — Miluj iba Boha a miluj ho
preto, že je Boh. Vo všetkých veciach miluj ho uprim—
ne, bez výhrad Nech ta nezvedie svátost jedného člo
veka (nech je akákol'vek) alebo množstvo jeho du
brých skutkov, aby si ho potom miloval, & to mimo
riadne a výlučne: Miluj ho ako družného priatel'a,
ale, odporučiac Bohu všetkých svojich prialterov, mi
luj najviac jeho, najlepšieho. Můžeš však dobré od

pláeať dobrým & modlit sa najma za svojich dobro—
dincov, za spásu ich duše.
9. Prítomnosť božia. — Nech hocičo robiš, aj keď

si akokol'vek zaneprázdnený, maj v srdci Boha a ne
usiluj činom alebo úmyslom o nič iné ako o jeho
oslávenie. Nadovšetko však usiluj sa preniesť jeho
lásku na všetko, najst v ňom všetku tunajšiu rozkoš
a neopierať sa o inů.
10. Umanle & nábožná túžby. — Ak móžeš usku
točniť to, o čom hovorím, uznaj, že je to velká milost
od Boha, súčasne, nakorko len budeš mócť, rozpomeň
sa na jeho nespočetné iné dobrodenia, najma, že ne
váhal vziat na seba l'udskú prirodzenosť, že za teba
zomrel, stal sa ti pokrmom na pozemskej ceste, od—
t_nenouv sláve. A ak si ju ešte nedosiahol — a čaka
Júc, vidíš tu len kríž — tlp spolu s ním, ako keby
všetky jeho rany mučily tvoje telo: nech ťa trápí
najma to, že vera l'udí nevyužije také nesmieme do
bvodenie. Rozjimaj o ňom, ako se ti zjavuje na oltari
— strava a nápoj príjemnej chuti; teš sa z nebo a
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volaj: Pán Ježiš Kristus, ktorý si chlieb a Zivot, daj,
nech sa ťa nasýtim tak, aby som nehladovel po tebe;
napoj ma tak, aby som nesmildil po tebe.
Stráž., Pane, stráž moju dušu, aby na ňu nepadol
tieň zeme a neoddelil ma od teba. pravého Slnka spra
vodllvostl. Najsladši Jevič, som slabý a hriešny: daj
však, aby som se bál spasitel'ným strachem tvojej
silnej ruky. — A ty, Pani laskavá, prijmi ma, zasvě—
cujen sa tvojej službe, poslůcham stále tvoje rozkazy,
stojim neochvejne, s čistým duchem a nábožným
srdcem, aby som ti slúžil. Amen.
Prel. Karol S t r m e n.

0 chudobe.
Svatý Albert v e r k ý, OP.
1. Pravá a dokonalá chudoba je všetko dobro
vol'ne a radostne opustit pre Boha, mať len potrebné
a pokladať sa za nehodného potrebných vecí; ba aj
tieto potrebné veci niekedy rád nemat pre Boha a
z lásky k chudobe. Kde totiž nie je potreba-. tam
nemůžeme hovoriť o omjstnej chudobe. Tak Pán náš
Ježíš Kristus bol bez potrebného pokrmu, keďže ncL
mal chleba ani pre seba ani pre svojich učenlkov,
ktorí trhali klasy. Priam tak nevyhnutné šaty nemal,
keď podl'a svedectva svatého Bernarda pred ukrižo—
vaním bol celkom nahý. A keď na kríži snádil. ne—
mohol mať dúšok, ani kameň, ani tyčku, o ktorú by.
umierajúc, oprel ukrižov'anú hlavu. Ach, ako často
nadbytok býva tam. kde si myslíme, že je ozajstná
a.
2. Naozaj chudobný

nebaží po ncijakých Domina—

júcich veciach, ba odmieta., keď mu ich ponúkajú,
podla prikladu Elizea, ktorý neprijal Naamanove da
ry, podla prikladu Daniela-, ktorý pohrdal darmi krá
ra Baltazara. Ten chudobu ozaj miluje, čo by si rad
šej chcel chudobou zaslúžiť malú slávu v nebeskom
královstve, ako vel'kú bohatstvami; a to preto, aby
sa pripodobnil Ježíšovi Kristu.
3. Podl'a svatého Bernarda ta—iveci nás majú lá

kat. aby sme milovali pravú chudobu. Hovor—i:„Nič
nie je drahšie Bohu, nič milšie anjelom, nič osožnejšie

ruďom. ako v chudobe msltůnostou život dokončit."
Ze však chudoba sa Bohu páči, svedčí ten istý Ber
nard. Vravi: „V lavici božej bohatstvo a sláva, v pra
vici dlhý vek života. Týmto všetkým nebesa večne a
hojne oplývaly; ale chudoba v nich nebola. A zase
na zemi táto krása bola hojná a prekypovala. & člo
vek nepoznal jej cenu. Preto Syn Boží, zatúžiac po
nej, sostúpil, aby si ju vyvolil a svojím ocenenim aj
nám ju urobil vzácnou"
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Je ešte iná pohm'ntka.pmej

chudoby. totižto slá

vazosedemaqunamzůležajůeavtomženemňmi
dmdobni budú pri súde sedle! vedra Krista & súdlt
vznešených a boháčov. Hra, ako sa Bohu páči, keď
vonkoncom všetko pre neho opúšťame, keď z láslq

k Bohu dobrovorne Sláv—smesa, chudobnými. keď na
dovšetko Bohu (loven—ujeme,lebo je taký mocný, keď

raz alebo dva my denne telu davame potrebné veci.
ktoré Boh pokladá m najmenšie. Lebo hojnejšie ich
dáva nepria-tel'om ako priaterom; může aj vo dne
v noci a v každej chvili dávat duchu hojné duchovně
dary, ktoré sú najváčšie pmed Bohom. A nedáva lch

nepriatel'om, ale iba dobrým., kim—isú jeho priatel'mi.
Dókazom pravej chudoby je nemať nijakú roz—

rušujúcu starost o pomlňajůce ved., ale proste a bez

starostne svem—it
sa Bohu, který vtákom a červom po—

trebné vždy štedro dáva; a najma havraním mláďa
tám, v hniemde od hladu krlčiaeim, ktoré starý čierny
havran necháva hladné pre bielotu, ako b_y neboly
jeho mláďatama', ktoré kí'mi štedzrota božla alebo ne
balcá rosa, kým im černejúcim havran nepomůže,
alebo ktoré prehltávajů hnwz & muchy, čo sa zachy
távajú na pene zobáůka, keďže ešte sú hladné a ne—
prestávajú silne kričať.
Dókazom nepravej chudoby aiebo lakomstva je
rád pýtať dary, keď nie je treba, alebo ich rád a často
prijímať.'1'akýčlovek predáva svoju Slobodu, a-koti
lozof vrav1: „Dary prijímať značí Slobodu predávať "
Aj Písmo hovori: „Neprijimag dary, ktori-é oslepujú
oči múdrych a prev-raeejú slová spravedlivých" (Deut.
16,19).Akože može byt rmlovnikom chudoby. kto
nechce mat nájaký nedostatok a rád a často prijíma
nepotrebné dary, ba pýta ich a akosi šibalsky vymáha
a bez potreby podržiav-a?

ŽHVOT.
Poslucbáči božieho slova.
Najm'á v posledných rokoch pozorujeme, že okolo
kaaatel'níc v našich kostoloch shromažďujú m naj
[ozličnejšie typy poslucháčov božieho slova. Vravím.
ze najma od posledných rokov, lebo predtym niektoré
WD? ohýbaly. a dnes sú v kostole preto, že niekedy
může to byt aj užitečné. Psychologicky je nemožné
rozvrstviť toto poslucháčstvo do niekol'kých specific
lfýCh skupin, lebo nerez je to tak, že kol'ko posluchá
čov, tolko mienok, teda tol'ko skupin. Myslím,že po—
Stačí, keď si všimneme aspoň niektorých. Medzi naj
vďačnejších poslucháčov náležia tí, čo si z každej

:O
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kázne zapama'tajú niečo pre život. To sú ludia, inteli—
genu aj jednoduchá lm'sťania, ktorí aj sto ráz opako
vanú pravdu vždy prijmu s takou láskou, ako keby

juprvý razpočuh Im nezáležína tom,ktokážeaalm

káže, pridu na kázeň preto, aby sa poučili. I slabo
vypracovanů alebo prednesenú kázeň prijmu s tým
predsa/zatím, že sami svoje stavovské povinnosti spl
nia svedomitejšie, hoci priklad nevidia. Vravime, že
tým ide o vec, nie o toho. čo tú vec podáva. Do dru
hej skupiny pain-í zástup pobožných babičiek, a nie
kedy starcov, ktoré v živote holy už aspoň na desia
tichymisiách, vykonaly aspoň pát ráz generálnu světů
spoveď, boly u'z'aj na- duševných cvičeniach, niektoré
z nich boly už vo Svátej zemi, pútnické miesta ročne
navštevujú, sú zapisané aspoň v pětnástich spolkoch,
keď im to pomery dovolia, odberajú všetky katolicke
časopisov, slovom: horlia za král'ovstvo božie na zemi.
Nuž to je všetko chvályhodné, ale dívajte sa! Tí ludia
už všetko vedia, nuž čo im kázat, čo by ich ešte za
ujímalo? Sotva ráno otvoríte kostol, už sú tam. Večer
kostolník musí vyzváňať kostolnými kl'účami, aby ich
upovedomil, že je čas opustit chrám boží. V nedelu
podla možnosti vypočujú všetky kázne vo všetkých
kostoloch, všetky reči a prednášky vo všetkých spol
koch, zúčastňujú sa na štyroch tichých svatých
omšiach a na dvoch spievaných, prechádzajú z kostola
do kostola a modlia sa, počúvajú slovo božie. Niektori
?. nich uspokoja sa vypočutím viacerých kázni (pri
ktorých driemu) a modlením niekol'kých ružencov a
všetkých lltáníí, a dost. Pre nich je to remeslo, ne
majú čo robiť, nuž aby si skrátili čas, chodia do ko
stola. To sú l'udia, čo nemyslia na duchovný pokrok.
l'udia. čo nerobia rozdiel medzi jedením a božou služ
bou. Niektorí zas po každej kázni hneď pri kostole

alebo cestou z kostola rokujú o tom, aká to bola ká—
zeň, čo sa im páčilo, čo ich prekvapilo, čo už sto ráz
počuli ap. A obycajne sa im páči to, čo nerozviruje
hladinu ich podpriememého alebo Iahostajného ži
vota. Staršie poslucháčstvo tejto kategórie je nesmier
ne spokojné, keď hlasatel božieho slova karhá mládež.
ktorá je horšia, ako boli tí stal-í predkovia. Prikyvujú
hiavami a sem—tamvyrom'a niekedy aj perlovú slzič
ku ako prejav súcitu (zivnútornej bolesti nad životom
terajšej mládeže. Mladšie poslucháčstvo je zasa spo
kojné s takou kázňou. v ktorej sa poukazuje na chyby

predkov, pre ktoré teraz my trpíme. Ale keď kazatel
zaťal do živého, keď poukázal na verejné aj súkrom
né chyby života I'udí. potom mu odkážu, aby vraj hlá
sal slovo božle. aby nepolitizoval, lebo nebudú chodit
do kostola. Nuž to sú katolíci, čo cbodia do kostola
preto, aby sa na kázňach presvedčlli, že nie sú taki,
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ako u cudzmoznia, ziaden, ozram, puam, mori cnoaia
do

.

.

nalostl, vyhlásia vás za nemesitel'ného človeka. A ná
sledok toho je, že na biskupské úrady posielajú listy,
aby lm poslali iného pastiera duší, ineho kaplana, lebo
cen ich nemá parami-herne pre duševně potreby ve—
rlacich ich obce, kostol sa vyprazdňuje, viera upadá.
nuž treba se postarat o nápravu. No & najlepšie bude,
keď im pán biskup pošle iného kňaza. Ti l'udkovia
v takom počinani vidia náboženskú horlivost a
vrcholný výkon apoštolátu. Zo skúsenosti vieme, kor
ko zla už narrobili, korkým odobrali chuť k práci, ba
niekedy aj život zničili. To sú ludia-, čo nevidia d'a
lekosiahle následky nespravodlivého posudzovania
alebo očerňovanie. lebo keby ich videli a keby použi
vali svetlo zdravého rozumu, nikdy by nepodnikli ja
zykovú & listovú pal'bu na kňaza, ktorý neraz je bez
mocný a nemůže sa spravodlivo bránit. Iná skupina
ludi chodí na kázne preto, že musia. Keby neišiel,
žena by sa s nim vadila celý týždeň. Nuž pre pokoj
v dome ide do kostola i na tu kázeň. Ale sú aj taki.
(30dnes chodia do kostola a na kázeň z vypočítavosti.
aby ich tam videli, no a ti sa tam dokonale nudia
a spolu s predošlými telom sedia v laviciach a oči

ich duše už vidia karty, pri ktorých sa stopercentne
lepšie cítia ako pri kázni. Ti teda nemajú z kázne nič,
iba ak to, že sa nevyhnutne cvičia v trpezlivosti a
v akomsi hrdinstve, lebo niekedy musia zavčasu vstá
vat, keď chcú prist na kázeň. Ale sú aj taki kresťania.
pre ktorých počúvanie božieho slova je trápením.
Náboženský život zariadia si potom tak, že pridu do
kostela až vtedy, keď sa začína svatá omša. Ale nie
kedy je to nemožné, napr. kázeň býva po prečítani
evanjelia. Tu si pomůžu tak, že cez kázeň opustia
boží chrám a vonku si pripália cigaretu, aby si
skrátili čas, zahnali nervozitu a s priatermi sa poroz
právali o aktuálnejších veciach ako sú pravdy. o kto
rých kňaz káže. A nakoniec skupina „múdrych" po
snucháčov. 'n', počúvajúc kňaza, neraz si v duši po
Vzdychnú: Clovece, prečo tai-aš také hlúposti, kto to
mu dnes veri. veď svet je už dvaftisíc rokov na ceste
k pokroku, a ty omielaš stále jedno a to isté. a nemá
t0 ani hlavy ani páty. — Hra, letmý pohlad kňaza
kayatera do duše rudi, čo sa shromažďujú okolo kaza
1tel'nlc v kostoloch. Vravim, že je to letmý pohl'ad,
nebo keby sme hlbšie nazreli do duše všetkých, mo

telka poslucháčstva bola by ovela pestrejšia. A čo

sudit o tých rozličných skupinách poslucháčov, to PO—

nechávam tvojej súkromnej úvahe.

Můller.
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Niečo o pobožnosti.
Kto správne chápe nejakúvec, správ-ne o
hovori a víc ju tiež správne uskutočnít. To platí ting
o pobožnosti. Mnohí l'wiia nechcú byť pobožní, lebo
majú o nej skrslený názor alebo súd-ia o pobožnosti
podla života niektorých radí, ktorí tvrdia o sebe, že
sú pobožní, a v skutočnosti nie sú. Nuž pobožnosť
nie je nejaké vnútorné nadchnutie, elán alebo sladký
póvab & radost, ktorú níektorí pociťujů v duchovnom
živote. Pobožnosť nie je ani oslobodením od pokušení,
lebo pokušenía aj pie pobočných Iudí nemz sú uži
točné, ba niekedy aj potrebné. A pobožnýmí nemů
žeme nazvat l'udí, čo majú vo dne v noci ruky orno
tané ružencom, šuškajú tritisic deváťsto dvacbatosem
ráz strelné modlitbičky a chodievajú denne na světe
príjímanie. Lebo toto všetko možu konat! bez pobož
nosti. Nemusia byť pobožni ludia, čo sa umí'tvujú,
postia, rozdávají: bohaté almužny, lebo aj do toho
može sa zamíešať sebaláska, ktorá zničí nadprirodze—
ný charakter týchto skutkov. A napokon znalci boho
vedy a ludia, čo o svatých veciach vedia krásne roz
mávať, tiež ešte nemusia byť pobožní. Toto všetko je

pekné & hodné obdivu, ale znalec božieho slova ne—

musi byť jeho plnitel'om. Pobožnos!, ako učí svtitý
Tomáš, znamená pevnú, odhodlanú vól'u venovat sa
božej službe. A sv'átý František Salmký napisal, že
pobožný je ten, kto koná dobro, stále, ochotne a sta
mstlivo. Konat dobro, vždy, všade a každému; nie su
tu určené hranice, ako pri niektorých „pobožnostiach",
ktoré obmedzujú konaníe dobra na kostol a mimo
kostol sa už neviažu predpismí pobožnosti. A toto
dobro načim konat stále, lebo pobožnosť je akýsi stav,
nie prechodný úkon. Preto chvilkové nadšenia, z roz
maru raz-dva razy vykonané dobré skutky alebo me
chanické modlitby, to nie je veru pobožnosť. Dalej,
pobožný človek koná vštko ochotne, nadšene. A dóvod,
prečo to tak koná, nie je jeho rubovól'a alebo osobné
zadosťučínenie, ale že chce slúžiť Bohu. Preto koná
všetko nadšene a s velkou láskou. Napokon pobožný
človek koná všetko starostlivo, premyslene. To zna
mená, že všetko vykoná v pravý čas, na pravom
mieste a tak, ako to vyžaduje božia služba. Aj v tom
napodobňuje božského Majstra, o ktorom svatý Ma
rek píše, že všetko dobre učinil. Nuž, vykonaj všet—

ko dobie, a budeš pobožný.

Můlle

Práca v cirkevných obciach.
Niektori rudia, dívajůci sa na všetko v jasnom
svetle, aj l'udí posudzujú optimisticky; & na důkaz
toho, ako by na svoje uspokojenie a ospravedlnenie
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j Iahostajnosti tvrdila, že dobro sa neslmzí.

sa vo svojej pochmúmej zaru-placed opak toho ho

voerželudiasúzli. avosvojompwmistickomrov

ožení a nevšímavej nedbalosti vravia. že s
Fan-tan oddaným! ani Pán Boh si n
treba ponechat. nech se len vyžlje v kalnom
Ale ludia šil-šlebo mzhladu povedia, že všetci
pravda, nAesú ani anjeli, ale tiež nie sú ani

ale ako ludia vůbec, prime

so svojimi

l'uďmi
zb
prúde.
ludia.
diabli.

tých, čo pre mravnú zvrhlost ako by z borůceho pekla
jn-išli. Po náležitou: & dóklmdnomuvažov
uvažovaní pravde
najbllžšia je mimina tých ktorí hovoria-, že ludia sú
taki. ako ich vychovámenanazreteli majúc tiež pro—
stredie ako výchovného čirůtela, na človela priaznivo
alebo zhubne pósobiaeeho. Sů ludia, ktorí pri svojom
bobatstve s hojne naloženého stole ochotni sú podeliť
:: prejavmt, svedčteucimi o dobrote a obetavosti, ale
tiež hadat účinky ludchej zloby, čo zhubne působí na
nev-ímé obete. Mnohí v nedeřu a vo svlatok azda
zájdu i do kostnla, nie z vnútm'nébo presvedčenia, ale

vdonálade
vyvolanej
oblečením
sviotočných
stat, ba raz
roka vari
prlstúpia
zo zvyku
i kusviatostíam,
vo
víre trápen ia: úzkosti aj zabožekajú, ale viaceri bočla
od kostola., ich almužnou & obeťou je válanie sa
v hriechu & nábožným sa len posmlevajú & ich pod
ceňují). Dobro sa striedavo zameňuje ao zlým;
sa nazdáva podla svojho prsvedčenia. že za ten pe
niaz ktorý dá na oltár svojho náboženstva &pre spásu
svojej duše, stačí i tolko — a dosť. Nech sa namába
ten, kto pre svoje náboženstvo siaba hlboko & citelne
do váčku. Záujem může matt človek len o to, čo pozná

alebočohostojínámahy,obete;ridečop hlaqubez

trápením zadarmo. nanéže mať tolkej hodnoty. akú
má dodal-mute vec. Neodškriepitelná skutočnosťdo—
kazuje. že tam, kde je záujem vzbudmý o viel-u.
o náboženstxo
ipmstrieďcami výchovnými,

Sním

citelný-miobeťami,popletkanú clrkevnými.

Výdiovy. Kolloo vy!-malovaných kostolov svedči, že
Dredtým pawxany boly ich omdobou. lcolloo pretekov

medziIuďom mmm-ava:

vecí, potrebnýchpri

božích službáchpri& důsbjnýeh Boba. Kolko. až pre-py—
chove postavených kostolov, škol, kul—túmycb domov

vďači svoj vznik obetavosti cirkevnikov \; cirkevnej
obci spojených. Mohlo by sa nadhodiť, že nové časy
príniesly tieto zmeny v smýšraní řadu. Hej, nové časy
čí-astočne prevychovaiyy l'udi, & preto tým l'ahšie bude

prispósobovať nového ducha obrody, prevýchovy du
chu času. Kuitúrny dom musi byt po kostole, po škole
kultúrnym stánkom, stredobodom, v ktorom sa mlá
dež a l'ud vychováva, ale najma l'ud prevychováva
kde sa schádzajú všetci l'udia dobrej vóle, aby sa
vlažné srdcia zošl'achtily, ohňom lásky rozm'etLly.
dychtivosťou po poučeni nadchly, pre zariadenie ži
vota pozemského poučily tak, aby čím l'ahšie dosiahly
životný ciel' nadzemský. Kultúrny dom musi byt stre
dobodom, hýbadlom, podnecovatel'om, kde sa jazyky
rozvžizujú, srdcia otvárajú a kde sa popretriasa
všetko, čo móže byť na zvefadem'e rudu. Pravda; ru
dia sú zlí, ale sú aj dobrí. Nebyť zla, nevedeli by sme
rozoznať dobré od zlého. Treba se dívat vo ,sVetle
slnka na veci tak,aby sme ich rozoznávali, lebo kto
dobre rozoznáva, ten má jasnýypochop o náležitostiach
vecí. Musí byt v pšenici ! kúkol', aby osla-la čistá po
osiati. Stanovy cirkevných obcí ramcove sú hotové
len podra potrieb treba niečo pozmenit na nich.H01
sa do roboty, využime výchovné pomocné prostnedkv
zakladaním cirkevných obcí! Kto si vo svetle slnka
zastiera oči 0 ponosuje sa, že je tma, tomu niet
pomoci.

— K —

Srdce novomanželov.
Velkou vecou je srdce muža a ženy, keď sa tito
dvaja spojujú v nové spoločenstvo života, aby utvorili
jod-lnu. Zo srdca plynů prvé túžby, prvé pol-hrady.
y\rvés's-.ová; preklznu sa perami, stretnú a vymenia sa
s cit.—ni
, vychádzajúcimi z iného srdca; obidve otvárajú
fu \'zájcmnej láske v sladkom sne o rodínnom štestí.
Co je vlastne srdce? Srdce je prameňom života-, lebo
srdci zač:'1._-.,iozvija sa, rastie, dozrlevau, mohutnie.

sumne a končí životný pohyb. Avšak srdce reaguje
r_i z-a všetky \vrtkm osli, premeny a variácie rudského
:'.\ota, podia hnutia vášní, ktoré vzbudzujú v ňom
s.Inejši tl:-:ot & \zrušení c, vyvolávajú proLchodné W
levy: lásku či ncnžn :sť, túžb 1 či odpor, radost či smů
wk,odvahu,
nádej miernosť
či znechutcnhe
či
či hnev.pokoru či pýchu, strach
Otvoxené srdce je žr-iedlom šťastia v spoločnom
živote dvoch manželov, kým uzavreté srdce podrýva

radostapokoj. Neklamtesavreůsndea; srdce-je

mkan a obrazom vůle. Ako fyzickésrdce je počat
komvšetkých telesných pohybov tak zana vola -je
počiatkom všetkých dušewuých hnuti: hýbe rozumem;
M- nižšle schopnosti a sklony a prostredníctvom

rozumu a vonkajšich i \nútorných smyslov aj von

kajšie mohutnosti(Sumateol.I—II,17,2.)

Úbohé

í'udské srdce, záhadné aj tomu, kto ho 9v hrudd nosí!
Kto ho pozná? Avšak' mnohi usilujú sa vniknúť doň.
:] to nielen do svojho sxdca, ale i do srdca druhých
a somámit svet s hnutiami & výlevmi srdce.
Slávni spisovatelia predstavili nám v románoch,
novelách a drámach duševný s'ta-vmanželov paradox
ný aj tragický spolu: Dobrí manželia, ktorí by si
mohli chmakteme velmi dobre rozumieť, neodhalia si
však navzájom svoje vnútro a zostáva-jú si v živote

cudzími. chba ju, že z obapolného nepochopenia vkrá

dajú sa medzi nich nedorozumenia, rastú & pomaly
naa'úšajú a ničia mánželskú jednotu & často vyúsťujú
v smutných katastrofách. Tento duševný stav manže
lov bohužial nejostvuje len vo fantázii mmánopiscov,
ale v rozličnom stupni vyskytuje sa i v skutočnom
7.1vote,& to aj medzi dobrými kresťanmi. Kde je prí
čína? Dakedy v prirodzenej ostýchavosti niektorých
mužov a žien, ktorí nemůžu prekonat v-rodený odpor
a vyjaxií svoje intimne city a ukázat ich druhému.
Inokedy v nedostatku priamostl, ktorý zaviňuje már
nomysel'nosť a tajná podvedomá pýcha. V iných prí
padoch je na vine nesprávna výchova, príliš tvrdá
a odmeraná, ktorá spósobuje, že človek sa uzavrie
sám do seba, neo'dlnjyje se nikomu, lebo se bojí, že sa
indiskrétne dotknú toho, čo má v duši najmilšie a naj—

jmnejšie.

Milovam' synovia %;dcery! Vzájomná dóvem, vzá
jomná otvorenosť srdca, táto píiamosť v myšlienkach,
túžbach, starostiach, radostiach aj žalostiach je ne
\fyhnutnou podmienkou; je súčiástkou je životnýrn

pokrmom-vášho štastia.

Pius

XII.

Konfesionalizmus či nacionalizmus?
Táto otázka. bola nad-hodená v dennej tlačí, a clo-'
vek nevdojak musel vycítit, že rímskokatolícky kon
íesiona-lizmus dostal bil'ag škodlivého činitel'a. Pre nás
katolikov nadhodená otázka je jasná, a čudujane sa,
ako o nej može písat katolicky m'sov-atel' s akéhosi
vyššieho hradiska, ako je katolícke. Nepredpojatý
myslitel uznáva prvenstvo ducha nad hmotou, dáva
prednost božím záujmom “pred pozemskými, lebo vie.
že takto zabezpečuje budúcnosť sebe ai tým. čo pridu
po ňom. Katolik zasa- vie, ze Boh dal svetu prirodze—

né aj nadpr-irodzene.pr'avtdlá, ktoré sú štrámni

pri

mdzeného šťastia &'ved'ú cloveka k nadprirodzenérmi
cieru. Od Boha ústahovenčm majitelkou & vykladač
týchto životných pravidiel “alebo žákonov je Cír-'
kw rimskokatólícka'.Podrobit $a úsudku Církvi zna
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mená podlobit sa Bohu. A Kristus Pán povedal, že
máme najprv hladat krnov-stvo božle & jeho spra—
vodlivosť, to znamená:, že záujmy božie, náboženské,

musia byť vyzdvihnuté nad všetko ostatné. Nuž keď
my kaboiici vyzdvihujeme svoj katolicky konfesiona
limus. plníme vóru božiu, &namieiat niečo proti io
znu bolo by naomj smiešne. A čo nadonain'ums? Od
poveď je naporúdzi: Cirkev rimknimtolicim &jej vel'
ki učitelia vyhlásili, že správm láska !( vlasti a ]: ná
rodu je ctnost a zradit vlmť je hriech. Prato. kto
naozaj miluje Boha a Cirioev, nmsi milovat vlasť aj
národ musi byt nacionalisizom, lebo Boh to káže.
A dejiny dokazujú, že iam. kde hihi rimskokato
iicky konfesionaiizmus, Luca k vadnej hrude růstla

až k hrdinstvu. Primát rímskokaholiduehoMadona
Lmu nad vedou, umenim. Měnou,
hospodárstvom
a vůbec nad všeucými odbormi innhh'nem života nie
lenže im neškodil. &ie naopak Viti-aldo nich život, pruž

nost & silu.. ktorá v
la záznam.
Preto i u nás na piedestál spoiobendcébo života kla
dieme rimskokatolícky konfesionalizmus lebo sme si
povedomitoho,že
zety'm klademe žulové záhady správ
nemu nacionaiizmu. A náboženakú piytioosť odstráni

me len tak, keď nebudeme prevraeet ida-archu

hodnót. Rintakoicaiolik, čo žije najprv Bohu a potom
národu.
kdy neu-adí, ten národ
nemůže škodit. Preto pne rimskoicatoiika iconiesiona

iimus nikdy nebol ani nebude kepienlm

by prila-ývai svoju mlmúenú minulost alebo naodu
škodiace záujmy do budúcxmu

To dokáže len takýť

záuji'mmi chce melmňovať svoje náboženstvo Pra

vdatojenocr
nm'maprenmohýchi'udjalendeprerim

skokato!ikov.
My teda adwaue,
u nás nebolo
ani
jedného
nábožensiq
nuvdneaby vinného
človeka,
preto verejný aj sůkmnmý život katolikov uanerňu—
jeme \ duchu prvenstva kamiíckeho ioonfeeionaunnu.

[. Můlier.

Tušenje Prozretefnosti.
Piof. Dr. F. Kordáč

pluky

;] primas krá

neelmršie lmieča—arcibidaup

hn.

nám

v akademických rozpraváeh čim klasické stmogréclne
tragédie slovami: Tam neide o slepý osud, ale o tuše

nie szretel'nosti; nie .ápomstivNema,

ale Justitia

vindicativa. V týchto kimciq'rchl
antických tkvie tiež podnep
časowm rodu-ani
v obecných dejinách rudstva. s nejasnou.a1e mocnou
túžbou po pxichodc rudstva s nej-mm, ale mou

slovne povedal: Clovek sa usiluje porozumieť svoje
Tudské určenie, ale my sami nepridene na rozlúštenle,

3 preto bymal prist niekto shora. kto by nás o tom
Bpol'ahlivopoučil. lemké národy v staroveku zosob
ňovaly akési hmlisté tušenie Prozreternosti. tak napr.
stati Grécl mali také osoby osudu Alsa, Moira, Hei
marmené a Tyché, leanla Fatum, Perem pripadne
worily si zvláštne predstavy

Aristoteles

periodizáeli dejin.

ucil vyslovne že působivé & faunu—

júce sily čiže entelechie pretrvajú aj zánik tohto sveta,
:: začnú znova tvoriť nový svet. Zaujímavo uvažoval

aj D1 lesch

až. do wojej smrti omožnosti zvlášt

nej & samostatnej entelechie. ktorá ov-láda všetky de

jiny rudstv-a. Slávna štvrtá ekloga Verglllova
stanovi Ultima aetas tiež“len ako fázu, ktorá

zatvára isté obdobie pred opakovanim nového za—
čiatku akéhosl nového sveta; naproti tomu „to pléro

ma tu chrónon" u svžtého Pavla značí jedno a de
finitivne rozhraničenie všetkého čau, platné pre celé
Puck—zimod počiatku

sveta

až po jeho

skončenle.

Dr' : es c h zápasí tiež pri slobodnej vůli človeka s ťaž
kosťami, citi nevyhnutnosť ' slobodnej vůle človeka,

ale nemůže ju pochopit; tak vidi napr. neprem

terný rozpor medzi slobodnou vól'ou človeka & pro
roctvom. ktore uznáva. Vedenie o budúcom, pripadne
furibilnom. slobodnom čine nejakeho človeka nemá
nič společného s ničením tohto celkom slobodného
činu. Vieme, že Boh svet stvoríl, zachováva. riadl &
spravuje, & že je tiež najvyšši Pán l'unbtva aj v jeho
dejinách, ale pri úplnom dodržxmi & nedotknutelnosti
slobodnej vóle človeka. Tak sa stalo napr. podružné

Cyrinovo

sčítandemaňujúcou

složkoupre na

rodenie Krista v Betleheme. Nikdy nezabudnem na
hlboký dojem, mocnejši ako pri antických u'agédlách,
rozhovox medzi dvoma Márlami v dievčenskej chrá

movej škole v Jeruzaleme. Jedna z nich bola Pannu

Mária &druhá Mária z rodu Hašmonového.
Táto si vymohla dóvemý rozhovor s Pannou Márlou.
& hovorila jej asi toto: „Blíží sa čas, kedy se má po

dra Danlelovho

proroctva mrodiť
t.Mesláš & my.

naívybranejšie dievky izraelské, tu vidíme, že matkou
Maiášovou můžeme byt len my dve. Ja som dcéra

z rodu královského, a ty tiež (Dávidovho),

ja som

mladá,zdraváakrásna, atytiežJasomctnostná
3P0b0žná.tyliežAlete1-aztimtsimpovedat,čomy

ostatnéotebesúdlme.MyťaRW.

alesta

mistlive pozorujeme pri lcaždom lmoku & nič nevhod
ného na tebe nevidíme; ale nevleme, či si také doko

nalá svática 3 či taká dokonalá podvodnica. Ta-ký
stupeň svátosti, aký pozorujeme na tebe, my u nija
kého človeka nepokladáme za možný. Aj nám záleží
na čistote našich mravov, aale myslíme, že nejaké ne
vinné dobrodružstvo a akýsi svetský záujem nemůže
nijakej dievke chýbať. Čo ty nám na to odpovieš?
Jednako v jednej veci mám pred tebou prednost, že

ja som totiž aj bohatá, ty si chudobná. Mesiáš sa ne—

móže narodit v nejakom remaelnickom domčeku, ale
ja sa piedsa bojim, že ma ty chceš pripraviť 0 hod

nost Mesiášovejmatky." Panna

Mária

na to od

povedala: „Ak je tebe určené stať sa matkou Mo
siášovou, potom by som ťa prosila, ak sa to stane.
prijmi ma k sebe za služku, aby som ustavične mohla
byť blízko narodeného Mesiáše. Ale ak nie je ti sú
dené stat sa matkou Mesiášovou1 ja ta o tú hodností
nepripravim. Ak udržíš v tajnosti náš rozhovor, uistlm
ťa pre tvoje uspokojenie, že ja sa—nestanem matkou
Mesiášovou, a vůbec matkou. pretože som už složila
sl'ub ustavičného panenstva." (Tento rozhovor je so
stavený podla starých zpráv palestinskeho původu.)
Po tejto scene nasledovala v onej divadelnej hre malá
prestávka, po ktorej na ja—viskuukázali symbolický
výjav — Zvestovanie “Panny Márie.

Prof. MUDr. J. F. Babor.

Na 300. výročie smrti Galileo Galilei.
Celý vzdelaný svet si pripomina teraz SDO-roční:

pamiatku smrti slávnehofyzika Galileo

Galilei

(1564—1642),po ktorého smrti sa narodil matematik

a fyzik Newton (1643—1727).
Galilei
zaslúžil sa
o fyziku metodou empirickou a exaktne dslcriptívnou
bez jemnejšej analýzy &najvyššich abstrakcii. V tom
to odbore vykonal vel'ké &-záslužné dielo, & niektorí
supennodeml fyzikovia mu teraz neprávom zazlieva
jú, že príliš jednostranne mechanizoval exaktně ve
dy prírodné. On vedel dobre, čo robí. a špecializoval
sa na výskumnú aj teoretickú prácu, akej práve vte

dy bolo najviac treba. Galilei

bol muž vel'kého

nadania & vedeckej výkonnosti, ale ináč viedol život
l'ahkomyselný & mal sklon k satirickému a humo
ristickému rozboru aj vážnych tém; toto by bolo bý
valo neškodné, keby bol býval v istej veci nezašiel
nesvedčne daleko, keď začal robiť žasrty z nekritic—
kých l'udí poukazovanlm na domnelý rozpor medzi
Blbliou & vedeckou astronomiou. V Biblii sa hovori
o východe & západe slnka, hoci vo skutečnosti slnko

vzhledomnazemstojí, aprávezemsaotáča. Keď

svojimi vtipmi naozaj budil nedoromunmie, bolo mu
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cirkevne zakázané podobné myšlienky širiť ako náu

ku. Keď Galilei

neposlúchol a ustavične si robil

vtipy z vedy aj viery. bolo mu konečne celkom zaká

;ané o týchto veciach písať aj hovorit. Galilei

po

slúchol, a jeho domnelé slová po skončení procesu
__eppuresi muove" sú neskoršou myšlienkou. Gal' |
le i bol katolík, a to veriaci, &ukončil svoj život vzor
nou smrtou úprinme skrúšeného kajúcnika. Celej tej
to udalosti rozhodne bezvýznamne a nevhodne zmoc
nila sa protikatolicka propaganda, & dosial' nájdu sa
zlomysel'n! alebo neinformovani ludia. ktori túto uda
lost zveličujú na oklamanie seba aj iných. I vo váž
nych vedeckých spisoch nachádzame nepochopitelne
často ohromné piecenenie rozporu medzi ptolemeov

ským (geocentrickým)a kopernikovským

centrickým) systémom. Mikuláš Koperník

(helio

(1473—

1543) venoval svoje dielo „De revolutionibus orbium
terrestrium", ktorého póvodný rukopis je v nostitzov
skom paláci na Malej Strane v Prahe, panujúcemu

papežovi Pavlovi

III., ktorý venovanie prija1.He

konal Koperník

záslužné dielo, svet na jeho objav

lio'centrická sústava pre celkový svetonáhl'ad nemá
zvláštnej důležitosti, & nebola nikdy u vážnych ludi
'mmenená so zásadami tam, kde nedosahuje. & to
najma nie u učencov katolickych. Ale akokol'vek vy

ako na nejaku veštbu nečakal, lebo už od staroveku
boli v rozličných časových medzerách zástupci hello—

centrického systému; Slávny talianský hvezdár Schia
parelli
o nich vydal spis „Die Vorláuíer des Ko
pernikus im Altertum" . nemecké vydanie v Lipsku
(Leipzig 1876). Takým kopemikovcom pred Koperní

kom bol napr. Philolaos

Aristarchos

zo

Islámu,
Platón
iní; zemského
Era-tosthenes
.230 pred
Kristomadlžku
polomeru odhadol
celkom
obstojne, predstavoval si teda zem ako gum. V sta
roveku bol va'čšinou rozšírený názor, že zem má po
dobu disku, ktorý pláva na svetovom oceáne. Svátý
Augustin
(zomrel r. 430) vedel dobre o možnosti
heliocentrického systému, ale nemohol podia vtedaj
ších vědomostí otázku rozhodnut; keď sa vtedy uka
zovaly nemožné kombinácie o zemskom kotúči, ktorý
tiež na opačnej strane vyčmeva z vody, svatý Au

gustin

odmietol možnost takýchto antipódov, a vy

slovil sa nakoniec asi v tomto smysle: Buď sa točí
s-nko okolo zeme, alebo zem okolo slnka, čo dnes ešte
me je možné rozhodnut; ale raz bude táto astronof
mická úloha rozriešená, s vierou to však nemá nič

spoločného.Svatý Virgilius,

biskup v Salzburgu

(zomel asi r. 800), bol tiež naklonený heliocentrickej
sůstave & musel sa ospravedlnit cirkevnej vrchnosti
zo svojho učenia; nemohol sa zbavit dosial' starých
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predstáv o zenskom KONG ;: operoval tiež s nemož
nou predstavou dvojvakej plOChyzemskej, takže obidva
tieto polovice boly záv—ine predstavovamým sv
oceánom od seba celk-0m odlučené, & predpddadané

rudstvo druhej polovice nemohlo mať mm s Ada

mom & skutočný—ml'udšw'i'm Vůbec Neskór MŠ k:“ ŠŠ

Chryffs,

namodený
\! Cues Pr! Mose1e(Nlcolaus

Cusnnus
1401—1464)měl už celkom kapernilcovskú
predstavu o slnečnej SUSWVGv
takže Koperník
vlastne len podrobnejšim MONT—mím & najmň mate
maticlqr svoj systém aspoň v prmcipe dokázal. Lu
ther Koperníkova sníst-BV“zameren svojim obvyklým
spósobom (v traktáte „Uber die absonderliche War
meinung eines A:;txoloqie “d'-; _velmi dlhý názov).

s týmto asi približnesučasnePierantonl.
SJ. vy
dal tiež traktát proti Kogernikovi,
tedy mylný,

ale pokojný, asi s týmto vysledkom: Aj sústava pto
lemeovská

&) kopa-riÍKQVSká Je dostať len domnlen—

kou, & na posledný defmitíVnY důkaz treba ešte ďal

šej matamtlckej práce. a preto sa pre svoju osobu
pi'ich'žiavamzatial ptolemea.
Je to zvláštna' vec,
že sa dosial' z nepovOIEmÝChhlásatel'ov

vied nikto ncvyrútil na Einsteina,

prirodných

ktmý v našich

časoch výslovne prehláálv že 83 bUď Slnko točí okolo
zeme alebo m okolo 9111198,
ale čo je naozaj pravda,

vraj nemůže nijaký awek d0kézať. Tento výrok by
nebol taký nwm-seiný. ako zneJe, keby bol povedal,
že to nie je možné dokázat ces'toql Výlučne matema

tlckou; on totiž výsqune tvrdi, ze obe sústavy sa

dajú vyjadrit matematadqrpme

mvnako; ale my sa

prim-žluvame planétoveí Wy

heliocentrickej 11:11.

nom smere, nemůže nikto *“de dokázat, lebo této
zmena polohy medn' vlakem a krajinou je niečo Len
relativneho. Mamiaticky sa dá zase oboje presne vy

jadrit; ale istý fyzik odpovedalEinsteinovi

na

jine alebo krajina proti vlaku dalo by sa mzhodnút
experimentálne. ;: ja preto navrhujem tento pokus:

Zastavte prudko idúcl rýchlik, nm
keď půjde
celkom blízko nejakei Wei
kostolnej veže; ak
sa

pohýbain vlak1 nič 8? nestane;

Iudskéomyly&IudskáM1

vážnejšich

a bude.
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problémov

medzi

ak sa pohy

pri preberaninaj—

nami

vždy bola, že

Prof. MUDr. J. F. Babor.
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LEONHARD GRIMM: D e r

Christ in seiner

k a t ho lische

Welt. VerlagHerder.Freiburg

! B 1940,str. 272,..brošRM320, waz RM4

Grim

mova knížka je ovocim dlhoročnej pastoračnej čin
nosti. Autor dáva veriacim v tomto svazku katolicku
\imuku tak, aby zjavené pravdy poznali čo najhlbšie
& si ich obrúbili. Nechce len rozum akosi osvietiť.
chce rozohriať aj srdce. Božle stvorenie, zjavenie a
milost, hl'a. to sú tri témy, ktoré čitaterovi vysvetl'uje.
Kniha je písané pre starších, jasne a mujímavo. Mo
derne, dnešnému človeku primerane sú v nej vysvet
lené všetky zjavené pravdy, preto v rodine D0 svá
tom Pisme může byt dobrým náboženským-nvodcom
:: radcom.. Ale kniha bude výbornou prlručkou aj pre

katechétov a kazatel'ov. Najdu v nej nový spůsob DO—

dávania vieroučných právd, nie vypracované kázne.
ale výborné námety a bohaďstvo myšlienok. Knihu od—
p'orúčam kňazom i laikom. —-im.

HANSHILGER:Bild und Gleichnis.

Ver

lag Herder, Freiburgi. B. 1941, str. 118, broš. RM 1.30,
viaz RM 2.20. Vera nám v škole vyprávali o prirode,
o podivnom složení ústrojenstva rastlin, ale málo bolo
tj ch, čo vedeli poukázat na póvodcu rastlinnej krásy.
Poznáme aj básnikov a spisovatel'ov, ktorí mrhajú vy
berané slová, keď opisujú život prirody. Ale málo je
lých, čo sa vedia dívat na prírodu ako dielo večného
Majstra; ako na dielo božie. Táto lcnižočka chce nám
ukázat, že krása prirody je tiež jedným z tých stup
ňov, ktorým sa má kresťan povzniesť k nestvorenej
kráse, k Bohu. I priroda je akýmsi božím zjavením,
aj v nej sa odrážajú stopy božej krásy a dobroty.
Preto Kristus Pán z prírody bral podobenstvá, keď
chcel \ysvetliť posluchačem veci nadprirodzené. Kni
žočku odporúčam mládeži, najma tým, čo milujú pli
rodu, aby sa naučili v prirode obdivovat vel'kosť
Stvoritel'a. — im.

ADOLF KARDINAL BERTRAM: Charismcn

Driesterlicher Gesinnung und Arbeit.
3 vyd. Verlag Herder, Freiburg i. B. 1941, str. 299,
broš. RM 3, viaz. RM 4..20 Kňazské rekolekcie a kňaz

Ské duševně usobrania neprinášajú úžitok, keď sa na
nich preberajú zjavené pravdy bez životného vztahu
ku kňaakému charakteru. Pravda, nie je to l'ahké
povedať kňazom niečo také, čo by hádam neboli po
čuli alebo čo by nepoznali. Tu načim vybrať také té
IHY. ktoré nemožno odlúčiť od života kňaza. A kto
može lepšie prehovoriť ku kňazskej duši ako biskup?
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Každý kňaz, keď tak můžem povedat, je pravou ru
kou biskwa vo Iamosti, v škole, v spolku, vo verej—
nom živote. Preto biskup vie najlepšie, čo tá ruka- má
konat. Z takejto starostlivosti o výchovu kňaatva
vyrástly aj tieto úvahy bmlamkého arcibiskupa kar—
náLaHBertrama Ako najvyšší pastier vychovával si
kňazov v seminári, pripravoval ich na prijatde sva
ten-ia, prichádzal medzi svojich kňazov na takzv. re
kolekcie, & z týchto príležitostných prednášok vznikla
táto kniha. Naozaj píše v nej ako biskup, ktorému
leží na srdci duchovný život všetkých lcňazov. Nie je
to teórie, ale život potvrdený dennými skúsenostami
kňazskej práce. Knížka na súkromné rozjímanie, na
rekolekcie i na duševně usobr-ania. Vrelo odporúčam
všetkým oltárnym bratom. Keď si ju prerozjímate,
poznáte, prečo kňaz po každej práci musi vyznat:
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da
glori—am! — im.

RICHARDBERON:Psalmen
búchlein.

und Lieder

Verlag Herder, Freiburg i. B. 1941,str.

164, broš. RM 1, viaz. RM 1.40. Dobre usporiadaná

a volená sbierka žalmov, ako modlitieb pre deti. Chce
byt príručkou, v ktorej rodina nájde slovami Písma
vyjadrené túžby, ktoré skladáme do prosieb v mod
litbe. V úvode je vysvetlený smysel žalmov, ktoré su
modlieval sám Kristus Pán, P. Mária, apoštolovia a
prví krestania. Žalmy a vůbec chválospevy zo svatého
Písma, ktoré používa ešte dnes Cirkev svatá pri svo
jich bohoslužbách, maly by prejst aj do súkromného
života krestanov, lebo to sú slová Ducha Svatého.
ktorý ich vnukol. V knižočke sú pekne usporiadané
texty Písma vo forme modlitieb a prispósobené det
skej mentalite. Keď rodičia naučia deti modlit sa tak,
ako je to naznačené v tejto knižočke, ich výchova
bude smerovat istotne k tomu, aby vychovávali
„dietky božie". — im.

JOSEF F. FUCHS:Der innere

Jubel.

Ver

lag Herder, Freiburg i. B. 1941, str. 234, broš. RM 3,

viaz RM 4.40. Štastie a radost, hra, po tom túži každý
človek Pravda, různost l'udských povolani núti člo
veka, aby hladal akési odtienky stavovskej radosti.
Veď Pán Boh nezakazuje každú radost, iba tú, ktmá
odporuje nadprirodzenému životu. Kde majú hladat
radost a štastie mladí ludia, čo túžia po mdinnom
spolužití? Vážna otázka, ale ešte vážnejšia musi byt
odpoveď. V láske nájdu štastie, a plod tej lásky, die
ta, to bude tá radost, ktorá ich oblaži. To by bola
ústredn
ktorú spracovali v tejto knihe naj
lepší katolícki spisovatelia a učenci Ríše. Nie je to
nejaká antologie, ale celkom logicky spracované dielo
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, ktorom každý spisovatel svojim spósobom spracoval
určenú
postup Buďme
v knihepolnomi,Prsteň
je nasledujůci:a
Keď
smetému.S1:Preto
sast retlLLáska,

koliska, Blažené dni, Návšteva, Dieta uprostred nás.

v knihe je rozobraná každáté mateoretic ky i prak

ticky, sloh je Iahký, takže sa dobre čita. Knihu od
porúčam novomanželom, alel tým, čo sa pripravujú
na manželský stav. Vážnost, s akon spisovatelia- ho
voria o veciach najdóvemejšich, je zárukou, že obsah
tejto knihy mladých l'udí obohatí. — im.

JAN STANISLAV:
Slovenská

liturgia

na

Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdo

\: o. Vydala Slovenská učené spoločnosť v Bratislave
1941, str. 43, Ks 16. V slovenských dejinách dosial' nie
je rozriešená otázka, kde bolo sídlo svatého Metoda,
z ktorého riadil Církev Velkej Moravy. Takisto nie je
zistené, kde svátý Metod zomrel. Niektori tvrdia, že
to bol Velehrad na terajšej Morave. Máme dokazy
aj pre Devin, len Nitra podla niektorých nemůže prist
do úvahy. Proti týmto háji prof. Dr. Stanislav fakt.
že sídlom Metodovým bo“a Nitra, kde je tiež pocho
vaný. Vo svojom tvrdeni opiera sa hlavne o nápež
ské buly (Hadriána II. a Jána VIII.) a o bulharskú
legendu. Tejto štúdii prof. Stanislava tečí sa každý
Slovák, len aby sa mu podarilo historicky rozriešit
námietky, ktoré vyvracajú jeho tvrdenia. Stúdia Dr.
Stanislava je iba podlobnejší plán na rozsiahlejšiu
pracu.

——im.

LEO v. RUDLOFF:Malá Věrouka

pro lai

ky. Nakl. Vyšehrad, Praha 1941, str. 281, cena Ks 39.
Dostat v mis. kníhkup. v Nitre. V českej náboženskej
spisbe je to nový vzácny prinos pre katolíkov laikov.
Úvod knihy tvori akási malá apologie, v ktorej je

vysvetlený pojem náboženstva, zjavenia a učitelského
úradu svatej Církvi. Nasleduje rozbor o Najsv. Tro
jici. o dedičnom hriechu a o vykúpeni. Logicky po
tom pride traktát o prostriedkoch, ktorými sa rozde
iuje l'udstvu ovocie vykúpem'a. V dodatku sú vysvet
lené dókazy Božej existencie a niektoré historicko—
dOB'Inatické otázky. Niektoré témy vyžadovaly by ob—

šlrnejšie spracovanie, lebo laik v bohovede zhuste
nému vysvetleniu ťažkých problémov dobre neroz
umie. Knihu odporúčam tým, čo sú už zasvátení do
našej vierouky. — im.

JAN ČEP: Tvář pod pavučinou.
VYŠEhrad, Praha

Naklad.

1941, str. 206, broš. Ks 33, viaz. Ks

45 I touto knihou Cep dokazuje, že je majstrom čes
kej umeleckej prózy, noviel a pohádok. Sústreďuje
33 zVlz'čajnena taký dej, ktorý v živote človeka pri
náša niečo nové. V celej knihe je reč o l'ud'och, čo
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vnútome trpia & ktori sú vytrhnutí z prirodzeného
životného prostredia. Tieto postavy nemo sa div-aiu
na svoju minulost a súžitie s pribuznými otvára im
nový duchovný svet. Čep vie sledovat a-j tie najmen
šie odtienky prejavov l'udského života, lebo sú živým
obrazom vnútorného rozpoloženia. Strach pred smr
fou, ničotou a márnosťou privádza ich k poznaniu, že
človek je stvorený pre vyšší život a že len tam nájde
odpočinek, po ktorom túži celá jeho bytnost. To vie
Cep vystihnúť dokonale. Kniha vás nadchne pre do—
bro. — im.

BERNT von HEISELER: Dobrý

svet.

Naklad.

Vyšehrad, Praha 1941, str. 288, broš. Ks 42, viaz. Ks
55. Autor tohto románu kreslí dobrý život rud! v opu

stenej horskej dedinke vo východnom Tyrolsku. Je to
vlastne salaš. Tam žijú l'uďla prirodzene dobri, silni
a čistí, zápasiaci s prírodou, ktorá ich vychováva. Tito
obyvatelia majú hlboký smysel pre mravnú hásu a
dobro, ako to dokazuje hrdina tohto románu, mladý
Tomáš. Priebeh Tomášovej lásky k dievčaťu je osou
celého deja. Ale vystupuju tu aj iné postavy, na kto
rých vidime charakter minojšej pracujúcej pospoli
tosti. Je to naozaj patriarchálny život, ktorý dnes už
len obdivujeme. — im.

PETER DORFLER:Dokud

žila mamička.

Naklad. Vyšehrad, Praha 1941, str. 306, broš. Ks 48,
viaz. Ks 60. Tuto knihu napisal kňaz, doktor teologie,

rodom zo Svábska. Je to kytica vďačnosti za štastne
prežitý detský vek. Hrdina románu bol miláčikom
mamičky, ktorá ho jemne vychovávala a viedla k Bo
hu. Jej smrť chápe dieťa celkom svojsky, detsky, a
toto je v knihe vylíčené vel'mi výstižne Spomienky
na dobre prežitý detský vek patria medzi tie najkraj
šie. I táto kniha je verným obrazom sváto prežitého
veku detstva chlapca, ktorý žije z duchovného dedič
stva matky. Kniha pre mládež, ale iste bude zaujímat
i starších. — im.

TILMANNFRITZ: Der Meister

ruft — eine

Leienmoral fůr Gláubige Christen. Verlag Mosella.
Dússeldorf

1937, str. 402. RM 6.80. Tilmann

zbavil

svoje dielo všetkého mravokárstva, aj keď je morál
kou, a viac pozitivnou cestou, nasledovanim Krista
chce viesť laikov. Zbavil tu mravouku onej nemilej
príchuti mravokárstva. Aj pritom, že sa musi pouká
zat na nedostatky rudských skutkov, robí to vždy
preto, aby tým neutrpelo pozitivne vedenie. Obsahove
hodnotná kniha, možno ju len odporúčat, najma pre
to, že nie je zaťažená oným filozof.-teoretickým roz
borom, ale prizerá viac praktickú, životnú stránku.

_. pm. _
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A s akým kapitálom nastůpia na životnú drá
hu? S akým duševným bohatstvom? To závisí
aj od nás! Do redakcie dostavame listy od štu
dentov všetkých škól, v ktorých píšu, že Smer
budú čítat, že chcú utvoriť nové kultúrne ka—
tolícke Slovensko, ale predplatit si Smer ne
můžu. Nuž hmota by mala prekážať duchovně
mu obohacovaniu našich študentov? To vari
nie! Pravda, naša redakcia im pomócť nemůže,
lebo dukáty sa u nás nevyráhajú a dnes pla
tíme za všetko píiťnásobne. Studujůca mládež
čaká pomoc od vás. Čo dáte študentom, dáte
Církvi ai národu, lebo študenti-smeristi nás
nesklamú! Nuž keď budete platit za Smer,
otvorte štedrosť svojho srdca a pošlite niečo na
študentský tlačový fond. Kto můžeš, pomóž
nám štedro rozdávat gratis exempláre Smeru

našim študentom. Za porozumenie Pán Boh

zaplať!

Duchovná krátkozrakost. Niektorí katolíci nechcú
sa ani dnes prebudit a stále žiju v ovzduší pred p'ať
desiatimi rokmi. Už dávno odzvonili grófskemu a pan
skému katolicizmu, ktorý viedol pomaly, ale iste nai
prv k l'ahostajnosti & potom k židobofševizmu. Minuly
už zlaté časy, keď sa nič nerobilo a pritom sa verilo,
že je dobre a že takto bude až do konca sveta. Nie!
Náboženský život je činnost. robota, pohyb, a nie dol—
ce far níente pohodlných ludi. Preto odložte nábo
ženské okuiiare starých zlatých čias, a dnes pracujte
tak, ako to vyžadujú terajšie záujmy Cirkvi sv'átej.
Dary na študentský tlačový fond: J. E. Dr. Karol
Kmeťko, biskup, Nitra, Ks 200; V. Vaško, B. Bystrica.
Ks ,100; E Schubert, dekan, Prievidza, Ks 60; St.
Pecar, dekan-ríaditer, Trenčín, Ks 60; M. Krčméry,
Bratislava, Ks 50; A. Janáč, statkár, Trenč. Bisku
DlCe, Ks 50; Msgr. A. Marsina, dekan-farár, Trenčín,
Ks, 40; St. Gabura, N. M. n/Váh., Ks 34; x. Somogyi
ova, Trenčín, Ks 25; J. Weiss, Brezovica n/Tor., Ks 20;
C; Salva. Sp. Kapitula, Ks za; Arch. J. Barytus, Tren
Čln. Ks 20; R. Rezníček, Trenčín, Ks 10. Darcom Pán
Boh zaplať!

Máte už knižku P. Garrigou-Lamngea K BOKU?
Ak nie, Objednaitc si ju zavčasu, máme už len nlc

kol'koexemplárov.— Administricla.

ancůukl

dominikáni vydávají: už 23 rokov

asketicko—mystickú
revue: La vl e lplrltuelle

Je to časopis svetového mena, okolo ktorého sa utvo
rilo duchovné náboženské hnutie, ktoré vledol spolu
pracovník Smeru prot. Garrigou-Lagrange, OP. Sme
ristom, čo ovládajů francůzštlnu, túto revue odporú
čame. Obsah posledného čísla:
J. H. Nicolas: Le mal qui nous opprase. M. Mel
let: Un sacrement d'amititié: la pénjtence. J. Chaine:
Isaie, prophéte de la transcendance divine. G. Guélin:
La bienheureuse Emilie de Rodat. Saint Léon: Notre
aalute, oeuvre de toute la Trinité. Apostolus: Pour lm
Noěl de détresse et d'espérance. Cl. Rottat: Le róle
social de saint Francois. F. M. Guétet: Postcommu
nlon. F. L. Chronlque de la parolase. P. Delesques:
Le rayonnement du foyerr Les leres, A travel-a len
revuos. — Redaction: 104, rue Bugeaud LYON.
France; Administration: 9, rue Mulet-LYON, France.

S M E R.. revue
pro duchovní ilvot. Vydévujl
trenčlanskl dominlkénl. Zodpovedný redaktor Dr. !.
Muller.
Poutlvanle
ovolen!
výmerom Min.
dopr. novinových
. ver. préc.zlaérnokrtppottovi
v

Bratislave

pod. čb.

144487-111/1-1040.rtDozomj

pošt úrad Trenčín — 'I'lač: V. Celko.

Trenčín.
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Casopis vychádza prvého každého mesiaca okrem
prázdnin. Závierka čísla do 5. v mesiaci. Predplatné
na rok 36.50 Ks. Bohoslovci a študenti 25 Ks. Pre
Maďarsko 8 Pengó. Čislo šeku revue Smer 6181.

DRUHÉ VYDANIE knihy Garrigou-Lagrange:
K B 0 H U. Stále prichádzajú nové ob
jednávky našej knihy K B 0 H U. Prvé
vydanie sa už minulo, tlačí sa druhé, preto
prosíme svojich čitatelov a tých, čo už
knihu objednali a ešte ju nedostali, aby
trpezlivo vyčkali, kým objednávky vyba
víme. Druhé vydanie tejto knihy svedčí
o tom, že na Slovensku je zaujem o du
chovný život a že naša katolícka inteligen
cia chápe, na akých základoch zabezpečíme
budúcnosť národa. Pousilujte sa preto, aby
knížku K B 0 H U si prečítal každý.
inteligent-katolík.

I
i

CESTY.
Bud vóI'a tvoja . . .
Dr. Tomáš Mlynár.
Denne vyslovujeme slová modlitby Pána:
Buď vola tvoja, a nie vždy chápeme ich hlboký
obsah. Veď naša vól'a je král'ovnou všetkých
schopnosti, ona ich hýbe k činnosti, ona roz
kazuje. Kto sa teda z úprimného srdca modlí,
aby sa stala božia vól'a, zrieka sa v určitom
smysle svojej vole, svojho úsudku a podrobuje
sa vo všetkom božej vóli; vravíme, že sa sto
tožňuje s božou vól'ou, čiže prispósobuje božej
vůli. Stotožniť sa s božou vórou znamená užšie
sa priputnať k tomu, ktorý je životom duše,
od ktorého v nadprirodzenom živote máme
všetko. Preto právom tvrdia učitelia duchov
ného života, že stupeň našej duchovnej doko
nalosti závisí od stupňa stotožnenia našej vóle

s božou vól'ou.
Stotožniť sa s božou vól'ou znamená podro—
biť sa celkom & úprimne božej vóli, ktorá sa

nám prejavuje dvojako. Ponajprv ako mravné
pravidlo našich činov, ktoré nám jasne nazna
čuje, čo máme konať, čo zanedbat. Tým mrav
ným pravidlem sú božie prikazy a evanjeliové
rady. Svatý Tomáš uči,l že je to vól'a pre j a
vená, lebo prikazy a rady sú znamením čiže
prejavom božej vóle. Boh vo svojej nekoneč
nej múdrosti zariadil všetko tak, že čo sa vo
vesmire stáva, musi sa stať na váčšiu česť
a slávu božiu a musí to byt osožné na spásu
171_1dí.
Zvykli

sme hovoriť

o božích navštíve

mach, o rozličných skúškach, ktoré na nás Pro
zretel'nosť sosiela. Túto božiu vóI'u menujú bo
hovedci vól'ou z a l' ú b e n ia. S jedným i s dru
hým prejavom božej vóle načim sa stotožniť,
& V tejto štúdii bude reč o stotožneni s božou

pórouprejavenou.
'Suma

teol. I, ot. 19, čl. 11.

Kto sa stotožňuje s božou vól'ou prejavenou.
ten chce a koná to, čo Boh naznačil, aby sme
chceli a konali. Vecne to vyjadril svatý Fran
tišek Salezský: „Krestanská náuka nám pred
kladá pravdy, ktoré Boh chce, aby sme verili,
ukazuje nám dobrá, po ktorých máme túžiť,
tresty, ktorých sa máme bát, i to, čo máme
milovat, prikazy, ktoré máme zachovávat, aj
radv, ktoré máme nasledovat. Všetko toto je
božia vól'a prejavená, lebo je v nej naznačené,
čo Boh chce, aby sme verili, dúfali, báli sa,

milovali a konali" Svatý František ďalej píše,
že božia vól'a prejavená zahrnuje v sebe štyri
veci: božie a církevně prikázania, evanjeliové
rady, zvláštne vnuknutia, a pre tých, čo žijú
v kláštoroch, stanovy a regulu.
Prečo Pán Boh dal l'udstvu prikazy, zákony,
prečo nám rozkazuje, čo máme alebo nemáme
konat? Nuž len preto, že je svrchovaný Pán
a Vladár, teda má na to právo. Potom on je
nekonečne múdry a dobrý, preto keď niečo
káže konat, pre nás je to vždy dobré a uži
točné. Treba sa teda podrobit jeho zákonom,
bez reptania a v duchu poslušnosti voči naj
vyššiemu Pánovi. Jeho vóI'a sa prejavuje v zá
kone prirodzenom, v pozitivnom zákone bo
žom, v zákonoch cirkevných aj v spravedli
vých zákonoch občianskych, lebo ako napisal
svátý Pavol rimskym kresťanom, „každá duša
nech je poddaná vyšším vrchnostiam; lebo nie
to vrchností, iba od Boha, ale ktoré sú, od Boha
sú zriadené. A tak, kto sa protiví vrchnosti,
božiemu zriadeniu sa protiví, a ti, ktorí sa pro
tivia, sami si odsúdenie nadobúdajú".2 Apoštol
chcel povedať, že kto chce byť krestansky do
konalým, musí verne zachovávat zákony, a čím
je kto vernejší zákonom, tým je milši Bohu,
lebo zákon je prejavom božej vóle. A do skupi
ny božích aj I'udských zákonov patria tiež zá
? Rim. 13, 1—2.

98

vázky stavovské;

sú to zvláštne predpisy

a zákony, vlastné jednotlivým stavom, ku kto
rým Boh ludi volá. Nemožno teda žit duchov
ne, nábožensky, a nezachovávat zákony alebo
zanedbávat stavovské povinnosti. Preto nežije
nábožensky taký človek, čo vysedáva v kostele
alebo v spolkoch a pritom sa nestará o domác
nost, o výchovu dietok. Nežije duchovne taký
kňaz, čo sa o všetko stará, len nie o večnú
spásu duši. To by bol naozaj škodlivý sebaklam,
mylné smýšl'anie, lebo bola by to práca, hádam
aj cenná a l'udstvu osožná, ale proti božej vóli,
teda na škodu vlastnej duše.
Nikde nie je predpisané, že človek musí
zachovávat evanjeliové rady: chudobu, čistotu
a poslušnost, keď chce byť dokonalý, keď sa
chce stotožniť s božou vól'ou. Rady sú iba ná—

stroje na dosiahnutie dokonalosti, ako učí svatý
Tomáš. Ale může sa stať, že pride na človeka
pokušenie, v ktorom musí vykonat ovel'a via
cej, ako predpisuje litera zákona alebo príkazu.
Preto nepriamo kresťan niekedy je viazaný vy
konat! taký skutok, ktorý vyplýva iba z rady.
Ale keď je reč o dokonalosti a keď niekto po
nej úprimne túži, nemóže sa obísť bez ducha
cvanjeliových rád, musí si z nich osvojit aspoň
niečo, aspoň taký závázok, ktorý je slučitelný
s plnenim stavovských povinností. Je isté, že
matka nemóže zachovávat takú radu, ktorá
Je neslučitelná s manželskými povinnosťami
&s výchovou dietok; kňaz apoštol nemóže odísť
na púšť, nemóže sa zatvoriť do kláštora. Ale
v každom stave móžeme pestovať aspoň ducha
evanjeliových rád. Bohatý móže mať ducha
chudoby. keď sa zriekne zbytečného prepychu
a marnosti, aby mohol rozdávat hojnejšie al
muzny. Ducha čistoty móžu mať aj manželia,
keď sa niekedy uskromnia v používaní man
Ěclskych práv a najma keď sa chránia toho,
co je zakázané alebo nebezpečné i v manžel
skom živote'. Kto poslúcha predstavených ako
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zástupcov božích, má ducha poslušnosti. Nie je
teda ťažké osvojiť si ducha evanjeliových rád
ani nemůže byť prekážkou pri plneni stavov
ských povinnosti. A kto má tohto ducha, rých
lejšie sa približuje k dokonalosti, dokonalejšie
plni božiu vól'u, lebo rady sú tiež prejavom
božej vóle.
Napokon s božou vól'ou sa stotožňujeme aj
vtedy, keď poslúchneme zvláštne božie vnuk
nutia, lebo to sú akési osobné rady, ktoré Pán
Boh dáva každej duši zvlášť. Ale tu musime
byť vel'mi opatrní; každé takéto vnuknutie po—
drobme úsudku spovedníka alebo duchovného
vodcu, lebo l'ahko sa móže stať, že sa oklame
me. Zo skúsenosti totiž vieme, že duše, čo sú
obdarené bujnou obrazotvornosťou, vel'mi l'ah
ko sa presvedčia, že Pán Boh k nim hovoril,
že sa im zjavil, že maly zvláštne videnie. A na
ozaj nie je to nič inšie ako sen, ktorý sa im
prisníva, kedy chcú, a tak, ako chcú. Kým duše
bojazlivé a úzkostlivé mohly by pokladať za
božie vnuknutie také prejavy, ktoré by mohly
byť alebo z obrazotvornosti alebo aj od diabla.
Skúseni učitelia duchovného života poukazujú
na to, že zlý duch vie zvábiť človeka, aby konal
niečo, čo je neslučitelné s jeho stavovským
povolaním, a dá tomu náter božieho vnuknutia.
A toto móže byť najm'á pre úzkostlivých vel'mi
nebezpečné. Lebo ked' poslúchne, v mnohých
veciach stáva sa smiešnym a zbytočne mami
čas so všelijakými malichernosťami. Keď tým
vnuknutiam odporuje, potom si zas myslí, že sa
stavia proti Bohu, takže nakoniec sám nevie,
čo robiť, upadá do duševnej sklalosti. Čo ro
biť v takýchto prípadoch? Keď vnuknutie radi
niečo, čo zvyčajne robievajú horliví kresťania
toho istého stavu alebo povolania a ktoré dušu
neznepokojuje, nuž načim sveriť sa s tým du
chovnému vodcovi a poslúchnuť ho. Ale keď
ide o nejaké mimoriadne úkony, ktoré nevidí
me ani v živote dobrých a horlivých kresťa
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nov, potom, pravda, nič neslobodno robiť, kým
nevypočujeme úsudok spovedníka alebo kňaza,
ktorý nás vedie v duchovnom živote.
Toto je obsiahnuté v slevách Otčenáša: Buď
vól'a tvoja! Keď sa ich denne modlievame, pre
živajme ich, lebo potom budeme mócť vyznat

s Kristom Pánom: Ja vždy činím to, čo

sa páči Otcovi nebeskému.

Půtnik s Bohom.
Prof. P. Emilián Soukup,

OP.

Svatý Tomáš Akvinský vravi, že najhlbšie
jadro viery je prvá Pravda, to jest Boh ako
neklamavá pravda. Neklamavá Pravda musí
byť tiež jadrom života pútnika. Nou musi byt'
preniknutý, lebo ona je zorničkou pri jeho
prvých krokoch, vedúcou hviezdou aj životným
slnkom jeho života & istoty jeho cesty. Boh je
s pútnikom na jeho ceste, cier jeho cesty vlast
ne ho sprevádza už na ceste. Hlbka pútnickej
duše a celý úspech púte je spojený s treťou

myšlienkou:Pútnik

s Bohom.

Celkom sú tri možnosti. Jednu naznačil E.
Hello: „Boh má za svoju slávu premožený byť
od človeka; človek móže si len vtedy spievať,
keď premohol Boha." Druhů možnosť nazna
čujú slová Villonove; keď mu mnich povedal:
Temer si dosiahol Boha, odpovedel: „Máš pra
vdu. Ale ja ďalej nechcem, neprekročím tú
malú piad', čo mi chýba. Nedari sa mi bojovat
s Bohom. Boh musí prísť ku mne, lebo on má
moc nad mojou krvou, a nie ja. Boh sa musi
Vyxíjať vo mne, kým nedozreje. Nechcem ho
rusiť, prekážať mu, ani v pobožnosti ani v oby
cajnom živote. Nech sa veci samy vyvíjajú vo
mne, Boh nech mňa hl'adá; ja už nehl'adám;

Čakám."

. T_ieto dva spósoby neboly len v hlavách
basiukov. Reč Villonova je reč všetkých, ktori
maju tulácke vlohy, reč Hellova móže mať
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bludný smysel a tiež nehodi sa pre pútnika,
keďže je príliš sebavedomá. Svátý Tomáš Ak
vinský naznačil tretiu možnosť, ktorá je pre
pútnika nevyhnutnosťou, ak má robiť ozajstnú
púť. Preberá účinky viery čiže smýšl'anie ve
riaceho človeka o Bohu a vravi, že dielom na
ozajstnej a živej viery je srdce dieťaťa a srdce
očistené.
Miesto „srdce dieťaťa" vravi svatý učitel'
„detská bojazlivosť", ale z jeho vysvetlenia
jasne vidíme srdce dieťaťa: „Človek sa bojí od
lúčenia od Boha, takú úctu má k Bohu, že chrá
ni sa akokol'vek porovnávat s nim, že Boha si
cení ako nesmierne a najvyššie dobro a odlu
čenie od neho má za najváčšie nešťastie. Preto
viera působí, že človek lipne za Bohom a je mu
podrobený." O čistom srdci hovorí: „Rozumový
tvor má najva'čšiu hodnotu zo všetkých teles—
ných a časných tvorov a preto sa znečistí, keď
sa s láskou podrobil časným tvorom. Od toho
znečistenia očisťuje sa opačným pohybom, keď
usiluje o to, čo je nad neho, totiž o Boha."
Pútnik s Bohom neznačí Boha, pútnikom
premoženého, ani pútnika nečinne čakajúceho.
ale dieťa s Otcom milovaným, dieťa poddané,
oddané, usilujúce o jednotu s Otcom.
Dieťa z lásky poddané. Viera ukazuje pút
nikovi Boha s pohl'adom a srdcom Otca, milu
júceho a chcejúceho lásku. Kto miluje, ochotne
sa robi poddaným milovaného. Preto vtelený
Syn Boží, jedinečný vzor pútnikov, bol vedo
me a dokonale a všade podrobený Otcovi. Půt
nik vo všetkých príhodách života vidi ruku
Otcovu, ktorá nezávisí od pútnikovej vóle; čuje
Otcov hlas v prikázaniach, radách a pokynoch.
Nerovná sa Bohu, ale tiež neciti sa cudzím
Bohu, nesmiernej dobrote Otcovej sa podro
buje ako dieťa ideálnemu otcovi. Svoju cestu
robí v smýšl'aní a citeni dieťaťa, ktoré koná
cestu podla pokynov otca, ktorý neviditerne,
ale účinne sleduje a vedie svoje dieťa jeho
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cestou, kým sa nevrátí k otcovi po vykonanom
poslaní.
Dieta oddané v úctivosti. Keďže Boh je

Otec takej nesmiemej hodnoty, nijaká iná hod
nota nie je človeku príliš vel'ká v porovnani
s Bohom, obeť nijakej hodnoty nie je mu pri
vel'ká pre Boha. Pútnik je ochotný dávať Bohu
až do vysilenia, nel'utuje, keď dáva, Iutuje, že
nemůže dávat, zabúda na vlastné záujmy, keď
vidi záujmy Otcove. Ktosi krásne povedal:
„Pútnik pokladá za vec svojej cti slúžiť na
vlastné útraty." Nefaká sa nijakej práce, ani
únavy, ani nebezpečenstva, keď má pracovať
pre Otca, pre poznanie Otca, pre lásku k Otco—
vi. lšiel by hoci na koniec sveta; myšlienka na
obetovanie života nijako nie je mu neznesitel'
ná. Keďže dieťaťu takého Otca je nesmiernou
ctou všetko, čo sa robi a trpí v spojení s nim,
taký Otec stoji za všetko. Pútnik vie, že je za
Boha daný, a preto prieči sa mu jednat sa
s Bohom; vie, že by za svoje jednanie dostal
menej ako Boha. Jemu ide len o čestnosť a put—
nickú čest, lebo rozumie svojmu postaveniu,
lebo vie ocenit svoje postavenie.
Pútnik s Bohom je ešte dieťa, usilujúce
o jednotu, to jest o trvanie a prehlbenie sjed
notenia s Otcom. To je to isté ako usilujúce
o zachovanie a zdokonalenie očisteného srdca.
Pútnik sa ničomu nechce tak poddať, aby tým
urnenšila sa jeho poddanosť Bohu. Preto usi
luje se o najtrvalejší a čo najdokonalejši „opač
ny pohyb", telom a duchom, mysl'ou a srdcom
hlada svojho Boha. Vo všetkom hl'adá Spojenie
.?Bohom: raz s božou múdrosťou, inokedy s bo—
mou mocou, vždycky s božou otcovskou a pria

fetskou láskou. Potom pozná, čo chcel povedať
Jems—Pútnik, keď vravel: „Tak sa budete mo—
tUIť: Otče náš, ktorý si na nebesách, posváť sa
Meno tvoje, priď král'ovstvo tvoje, buď vól'a
tvoja ako v. nebi, tak i na zemi. Chlieb náš kaž—
dOdenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny.
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ako i my odpúšťame svojim vinnikom, a ne
uveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého."
Pozná, že je to jedinečná modlitba pútnická
a půtnikovi vždy dokonalo vyhovujúca. Vec
púte je tu uvážená, nakol'ko ide o minulosti, prí—
tomnosť aj budúcnosť. Aby aj minulost bola
vrátená a obrátená k Bohu, aby pritomnosť
bola u Otca udržovaná, aby budúcnosť v ňom
zakotvila. Minulosť s darmi otcovskej lásky
a s hriechmi nevďačného; pritomnosť s rado
Sťami a starosťami; budúcnosť so všetkými oba
vami a nádejami. Keď sa pútnikovi Otčenáš
stane pútnickým Otčenášom, bude modlitbou
najhlbšej a najživšej viery, modlitbou najúčin—
nejšou na držanie u Boha všetkých podrobno
stí cesty pútnika, najvhodnejšou modlitbou na
pohyb od zeme k nebu. Lebo pútnický Otčenáš
je spočinutim dieťaťa na otcovom srdci, návšte
vou v otcovskom dome, spojením všetkého
s otcom, odďal'ovanim od všetkého, čo by zna
čilo sníženie hodnoty pútnika, keďže by to bolo
vzdialenie dieťaťa od otca. Ako samo slovo pút
nik je najjednoduchší výraz života vo viete.
tak zasa Otčenáš pútnika je najjednoduchší
a preto najdokonalejši obsah pomeru pútnika
k Bohu. Tak vlastne je v Otčenáši pútnika celá
odpoveď na otázku o pútnikovi s Bohom. Je
v ňom celá trojica, ktorou sme odpovedali. Je
v ňom Boh, cesta a pútnik, je v ňom poddanosť,
oddanosť a sjednotenie, je v ňom láska, boja
zlivosť a očistenie srdca. Pieta pútnik sa má
velmi stalať o svoj Otčenáš. Má sa starať, aby
mu jeden Otčenáš trval dlho. Cim dalej mu
bude trvat, tym kratšie bude jeho putovanie,
lebo sa čoskoro premeni v začiatočné prežíva
nie ciela púte. Až sa prestaneme diviť, ako sa
mohli stať svátými tí, ktoxi sa nevedeli modliť
nič iného a nič iného sa za celý svoj život ne
modlili ako Otčenáš, potom budeme celými pút
nikmi a naše putovanie bude v správnom po
mere k Bohu.
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Nová úmluva.
Dr. Pavol Beňuška.
Keď Ježiš podával kalich, povedal: „Pite
z toho všetci, toto je krv moja (novej) úmlu
v .. ."' Pavol a Lukáš majú iné formuly
„Tento kalich je nová úmluva v mojej krvi ...""'
Aký je význam dóležitého slova „úmluva"?
Načim uviesf. najprv, že medzi formulou
Matúša a Marka na jednej strane, Lukáša
:: Pavla na strane druhej, rozdiel je viac vo vý
razoch ako v podstate ich významu. Prvi dvaja
kladú váčšiu váhu na príčinu — krv -—',ktorá
spečaťuje úmluvu, druhi dvaja zase vyzdvi
hujú výsledok, — úmluvu — v krvi spečatený.u

Preklad „diadéke"

na úmluvu, smluvu.

je odóvodnený proti iným pokusom,' najměi
textom Exodu XXIV, 8, na ktorý Ježiš naráža,
& i známym proroctvom Jeremiášovým.a Exo—

dus opisuje slávnostnú chvíl'u, v ktorej na úpa
tí vrchu Sinai spečatená bola úmluva medzi
Bohom a Izraelom. Mojžiš na výzvu božiu pri
bližil sa k Jahve a priniesol s hory „všetky
rozkazy a zákony"; celý l'ud izraelský súhlasne
odpovedal, že bude plnit prikazy Jehova. Za
včas rána Mojžíš postavil na úpatí vrchu oltár
& v pritomnosti l'udu priniesol Bohu obetu.
Budu prečítal „knihu úmluvy"; tento zasa sláv
nostne sl'úbil, že bude zachovávat všetko, čo
Jahve prikázal. Nato Mojžíš krvou obetovaných
zmerat pokropil l'ud a povedal: „Hl'a, krv
_'_Mat.

26, 28; Mar.

14, 24.

| 1 Kor. 11, 25; Luk. 22, 20.

' Porov. P. Prat, La Théologie de Saint Paul, 18.,
vyd. Paris 1930, sv. I., str. 148, ktorý odůvod
. ňuje totožnost oboch formúl.
Porov. najma A. Deissmann. Licht vom Osten.
4; vyd.. Tůbingen 1923, ktorý prekladá nie
„umluva". ale ako „jednostranné opatrenie. na
riademe", einseltige Verfůg'ung. Porov.
___
čisiensglspom.

dielo.

str.

180.
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úmluvy, čo Jahve uzavrel s vami o všetkých
týchto slevách." Bud izraelský prostredníctvom
Mojžišovým uzavrel s Bohom smluvu, ktorá
bola spečatená, pokropená krvou obetných
zvierat.
Ježiš je nový Mojžíš, ktorý prišiel doplnit
staré zákony, dať „nové víno", nový zákon
boží. A ako kedysi l'ud izraelský na úpatí Sinai
prijal zákon, čo mu Mojžíš predložil, tak i uče
nici, bunka to nového vyvoleného národa, „na
šli slová života večného"" u Ježiša, tie prijali
a jemu srúbili vernosť.7 Mojžíš uzavrel úmlu—
vu &potvrdil ju krvou obetujúcich zvierat; Je—
žiš uzaviera tiež nový pakt, novú úmluvu. Ne—
potvrdzuje ju však v krvi zvierat, ale vo svojej
vlastnej: „Toto je moja krv úmluvy. Toto je
úmluva v mojej krvi." Je teda podobnost me
dzi úkonmi na úpěiti Sinai a vo večeradle:
\: oboch prípadoch uzatvára sa smluva a po

tvrdzuje sa krvou.
Je len prirodzené, že pakt uzavretý Ježi

šom je nová úmluva,„kainé diadéke";

výraz, ktorý sa vyskytuje u Pavla a Lukáša
shoduje sa s celou ekonomiou evanjelia, ktoré
je nová blahá zvesť pre l'udstvo. Ježiš usku
točnil proroctvo J eremiášovo:s „Hra-, prichádza
jú dni, keď uzavriem s domom Izraela a s do
mpm Judu novú úmluvu . . ." Táto nová úmlu
va vel'mi predstihuje pakt, čo Jahve uzavrel
s vyvoleným národom na úpatí Sinai, keď vy
viedol rud svoj z Egypta. 'Hito úmluvu zrušili;
nový pakt bude charakterizovaný tým, že zá
kon boží nebude len vonkajšim predpisom, ale
vpísaný bude do sí'dc l'udských a všetci ludia
spoznajú Boha. Boh bude patriť svojmu rudu
a l'ud jemu. Ježíš je prostrednikom novej
úmluvy. List k Zidom mu túto úlohu priamo
pripisuje a potvrdzuje svoje tvrdenie práve
_textom proroka Jeremiáša.“
" Jerem.

7 Mat.

" Zid.
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' Ján, 6, 69.
16, 16.

31, 31 un.

8, 6—13.

Z uvedeného vysvítá, že výraz „diadéke"
nemožno preložiť priatel'stvo, bratské Spojenie
alebo závet. Pravda, tento výraz má v Pisme
svátom často aj smysel testament, závet;10prá
ve preto načim dobre skúmať súvis. Také je
pravidlo, ak chceme správne vystihnůť smysel
ludskej reči.
Niet pochyby o tom, že vo vz t a h 11s Exo
dom" a Jeremiášom" ide aj pri poslednej ve
čeri o dvojstrannú smluvu. Tento vztah je tým
oprávnenejši, že u Pavla a Lukáša je reč
o nove j ůmluve. No túto novú úmluvu mož
no pokladať aj za posledný dar Ježišov, daný
nám pred jeho smrťou. Takto zahrnuté sú oba
významy."
Eucharistie — obeta.
Krv úmluvy podl'a Exodu bola krvou obet—
nou, z obetných zvierat. Aj Ježiš uzatvára no
vú úmluvu v krvi, spečaťuje ju svojou krvou,
ktorú podáva za nápoj svojim učeníkom. A ako

stará úmluva spečatená bola krvou o be t nou,

podobne uzatvára sa i nová smluva. V Euv
charistickom nápoji učeníci prijímajú krv
o b e t n in.

0 akú obetu tu ide?
Podla Pavla Ježiš povedal: „Moje telo

za vás", podl'a Lukáša ešte „telo, ktoré

sa

za vás dáva". Marekmá: „Krv vyliata

?.a m n oh ý c h." Matúš k tomu dodáva: „na
odpustenie hriechov". Z paralelizmu, ktorý
.lestvuje medzi jednotlivými formulami, vzta
hUJucimi sa na chlieb — telo a víno — krv,
načun uzatvárať, že Ježíš myslí pri poslednej

večer:na telo a krv obetovanú.

„Krv

vyliata, telo dané" naznačujů, že ide o smrť
Dommanú ako obetu. Ježiš na kríži vylial svoju
:“ Porov. Ruch. stlp. 810—811.
'

4

1—8.

" 31. 31 an

"" Porov. Lagrange, Evangile selon saint

Marc.

4. vyd., str. 379—380; Ruch, stlp. 811.
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krv a tam dal svoje telo, tam sa obetoval. Je tu
teda zmienka o utrpení križa, ktoré sa poníma
ako obeta.“
Táto myšlienka nijako nemusela byť pre
kvapujúca pre učeníkov. Veď Ježiš pred pri
chodom do Jeruzalema ich pripravoval na túto
tragickú obetu,“ na jej spasitelné účinky.m
A keď si spomenieme na Starý zákon, najma
na proroka Izaiáša'" na útrapy a smrť „služob
nika Jahveho", na spasné účinky tohto utrpe
nia, význam slov Majstrových mohol im byť
ešte zrejmejší. Ježiš zdůrazňuje, že jeho smrt
je užitočná apoštolom a mnohým. Ale tento
význam nevystihuje plný obsah jeho slov: „za
a,s z a m n oh ý ch".
Popri myšlienke osožnosti predložka „upés"
má i význam: náhrady za... Ježíšova smrt je
nielen užitočná pre apoštolov a mnohých, ale
Ježiš svojou smrťou dáva sa miesto nich.“ Ma
túš iba rozvádza túto myšlienku a jasnejšie ju
vyjadruje, keď pridáva, že krv je vyliata „na
odpustenie hriechov".
Zaujímavé je, že výrazy „telo dané, krv
vyliata" sú v prítomnom čase.lo Niektori au
tori20 z toho usudzujú, že nevzťahujú sa na
obetu kríža, lež na obeť, na mystické vyliatie
krvi už pri poslednej večer-i.
Pravda, pritomný čas príčastí dáva akýsi
podklad tomuto výkladu. Načim však uviesť.
", Porov. Batjffol, spom. dielo 131.
"' Mat. 20, 19.
“ Mat. 20, 28; Mar. 10, 45.
" 52, 13—53. 12.

'" Užitočné je porovnat v tomto smysle proroctvo
Izaiášovo 53,12.
" Vulgata má futm'um „etfundetur'h Nútení sme

..

prijet, že v dólatých' dogmatických textech
nie je vo Vulgáta nijaká chyba (Denz. 1707).
Možno však pripustiť, že vo Vulgáte nie je vždy
najvernejšie preložený póvodný text. Pomv.

napr. Ruch, stlp. 807.
=““A. Lamb-oy, De esenu'a
Louvain
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1919, 51.1. 2.1—24

ss. missae sacriticii.

že gréčtina doby helémizmu rada používa pri
tomný čas miesto budúceho, aby reč bola žin
" Tento spósob vyjadrovania je tým opráv
nenejší, keď ide o udalosti najbližšej budúc
nosti, už temer súčasnej.
Pri poslednej večeri umučenie Ježíšovo se
už začína. Pravda, tuná ešte telo Ježíšovo nie
je zdrvené, krv jeho nie je vyliata. Preto je
lepšie vzťahovať uvedené pričastia na smrt Je
žišovu na kríži. I rozdelenie tela a krvi, o kto
rých Ježiš hovorí, lepšie sa shoduje s tým, keď
tieto slová vzťahujeme na obetu križa, kde
strata života nastala vykrvácanim, oddelením
tela a krvi.
Predsa však aj pri poslednej večeri Ježiš
sa už obetuje, už sa dáva ako obetný pokrm
a ako obetný nápoj. Krvavá obeta, pride niečo
neskór; ale odteraz už pri večeri Ježiš obetuje
sa Bohu nielen myslou, srdcom alebo vól'ou,
„ale úkonom a vonkajšími slávnostnými a vý
znamnými slovami, ktoré zaznačené sú v Evan
jeliu a u Pavla". ""
Iba Lukáš a Pavol prinášajú ako integrálnu
súčiastku opisu poslednej večere rozkaz Ježi
šov opakovat! ju, aj to nie jednako. Lukáš ho
uvádza pri rozdávaní chleba, "'“Pavol dva razy,
pri rozdávani chleba a pri podávaní kalicha. "“
Oba ho pripisujú Ježíšovi a oba i označujú, aký
ráz má mať toto opakovanie. „Toto čiňte na
moju pamiatkuf' Pavol“ obšírnejšie uvádza,
vakom smysle majú veriaci chápat opakovanie
' V. Goossens, spom. dielo str. 186.

Porov. Ruch, stlp. 806. Porov. tiež M. de la
Taile, Mysterium Fidei, str. 39. „.. .jam actu—
aliter sacratur Deo in ordine ad veram illam
effusionem et mactationem futuram. Sicut
Christus igitur hic et nunc transfertur in Dei
mancipium, sic jam suae addicitur passmni " --—
Porov. tiež Lagrange. Evangile selon saint

Marc,22Paris
1911
;Luk2
2.19.1
1 Kor. 11,26.

Kor.1124—25.

str. 355—356.
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Eucharistie: „Lebo kedykol'vek budete jest ten
to chlieb alebo piť tento kalich, budete zvesto
vat smrť Pánovu . . ." Keď uvážíme, že posled
ná večera smeruje k bližiacej sa smrti Ježišo
vej, že vlastne pri nej začina sa už tragické
utrpenie, že pri nej Ježíš je už obetou, vtedy
nie je ťažko pripustiť, že Pavol v správnom
smysle vysvetl'uje slová J ez1šove E u c h a 

ristia takto je obrad, ktorý pripo

mina a opakuje smrť Ježišovu.

Sl'úbený pokoj.
Dr. MichalMyslavský.
Túžime po pokoji, očakávame vitaza, čo
otvori bránu zasl'úbenej zeme pokoja, ktorý
dnes chýba celému svetu. A nebojme sa hneď
na začiatku priklincovať, že bránou do zasl'ú
benej zeme pokoja je vnútorný pokoj svedo
mia. O tomto pokoji málo sa píše, hoci vnú
torný pokoj svedomia je základom toho pokoja,
ktorý sa má prejavovat vo vonkajších vzťa
hoch medzi národmi. Budstvo musí si najprv
vydobiť pokoj duše, vnútro každého jednotliv
ca musí ovládat prirodzený i nadprirodzený
poriadok, a potom Král' pokoja prevezme vla
dárske žezlo nad l'udstvom a dá všetkým náro
dom, čo im podl'a práva a spravodlivosti patrí.
Ide teda najsamprv o nadprirodzený pokoj,
bez ktorého je nemyslitelný občiansky alebo
svetový pokoj. Výstižne to naznačil Kristus
Pán, keď povedal: „Pokoj vám zanechávam",
ale k tým slovám dal hneď aj vysvetlenie, lebo
ďalej vravel: „SVOJ pokoj vám dávam, nie
ako svet dáva, ja vám ho dávam."1 A na inom
mieste hovoril: „Nemyslíte si, že som prišiel
pokoj uviesť na zem; neprišiel som uviesť po—
koj, ale meč."2

Pokoj je taká hodnota, ktorú si načim za
slúžiť usilovnou a obetavou prácou. Pokoj je
* Ján
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14, 27.

= Mat.

10, 34.

ovocim jednoty, svátý Augustín napisal, že je
to tranquillitas ordinis, akési súladné utišenie
poriadku, je to sjednotenie l'udských túžob
v jednom spoločnom chceni. Nesmieme si teda
myslieť, že pokoj je vedomie stáleho odpočin
ku, bezstarostlivosti, ako to bolo u prvého člo
veka pred pádom. Takýto pokoj bol iba výsa
dou, a túto stratil Adam pre seba i pre nás.
Pokoj, ktorý predpokladá súlad medzi všetký
mi schopnosťami v l'udskej duši, musíme si vy
bojovat, musíme ho takrečeno vykopat, vyhra
bat z neporiadku, ktorý vládne v našom vnútre,
a toto sa nepodari bez boja. Bossuet napisal,
že je to taký „vznešený huk", ktorý je predo
hrou pokoja a ktorý na nás bude dorážať až do
posledného dychu, lebo náš posledný dych bu
de spolu posledným úsilím o sústredenie všet
kých našich schopnosti a sil na jedno spoločné
dobro. Kresťanský pokoj je teda ovocim práce,
je to pokoj vybojovaný.
Tak načim rozumiet i siedme blahoslaven
stvo: „Blahoslaveni pokojamilovni". Nie je tu
reč o bezstarostnom a pohodlnom živote nasý
tených ludí, ktorých nič nevyruší & nepohne
k zmene tohto života. Pokojamilovný má
v Pisme svátom celkom iný význam. Je to
človek, ktorý sústreďuje svoje síly na vydo
bytie pokoja vo vlastnom srdci a pritom sa
usiluje, aby uštedril z tohto pokoja aj bliž
nemu. Je to využitie duševnej i telesnej ener
gie na to, aby v duši zavládla jednota, aby
vsetky schopnosti a náklonnosti boly podría
dené jednej vóli.
_ Pre duchovný život je důležité poznamenat,
ze toto podmaňovanie a sjednocovanie vnútor
nych sil v človeku závisí dosť často od dedič
Ilycb vlastnosti a od nadobudnutých zvykov.
Flekto móže mať napr. bojazlivú povahu, mó
Zt?byť telesne slabo vyvinutý, móžu byt 11nebo

a) nedostatky rodinnej výchovy, a taký človek
nestrasm sa do smrti rozličných úzkostí a aké
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hosi nepokoja, hoci žije ctnostne. A v živote
sv'átcov vidíme, že Pán Boh dopúšťa dost často
akúsi pochybovačnosť alebo strach, preto nie
ktorí museli viac bojovat. A na druhej strane
sú aj taki l'udia, čo vel'a trpia telesnými cho—
robami, človek by myslel, že zúfajú, a pritom
v ich duši vládne pokoj, v bolestiach sa radujú.
Preto sjednocovanie duševných sil & schopno
sti nie je u každého človeka rovnaké, je to prá—
ca osobná, ktorej výsledok je podmienený via
cerými vnútornými aj vonkajšími činitel'mi.
Človek, čo už ťažko zhrešil, ktorý vo velkých
veciach porušil boží poriadok, ten bude mať
viacej roboty so sebou, ako povedzme nevinná
duša, lebo po hriechu ostávajú rany, ktoré na
čim hojiť, a niekedy až do smrti.
Nuž pokoj prežívajúci kresťan nikdy ne—
tvrdí, že nemusí riešiť nijaké problémy, že ne
má ťažkostí, že ho nikto nevyrušuje, že o nič
sa nemusi starať. Naopak, práve pred ním stojí
riešenie najťažšej problematiky, lebo musí nájsť
základňu trvalého pokoja, pokoja svojho vnú
tra, & na to musí sústrediť všetky svoje sily.
Z toho potom vyplyva, že trvalý, stály po
koj nebude naším údelom tu na zemi, hoci sa
musíme pousilovať dosiahnuť najvyšší stupeň
tej súladnej vnútornej jednoty, z ktorej vy
rastá sladké ovocie pokoja. Musíme zabezpečiť
v duši ponajprv poriadok (ordo), a potom pride
utišenie (tranquillitas), lebo kto chce mať v du
ši pokoj, utišenie bez predchádzajúceho po—

1iadku.strati časom všetko. Najlepšiu cestu
k pokoju ukázal hádam Pán Ježiš v týchto slo

vách:.,Vezmite na seba moje jarmo
-—to teda najprv, a až potom — nájdete
odpočinok pre svoje duše."a Cesta
utrpenia, krížová cesta vedie do domoviny po
koja, preto Bohu oddané duše nech sa netrá
pia, keď nie sú si isté, či všetko vykonaly na
“ Mat. u. 29.
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zaistenie pokoja duše, lebo túto istotu budú
mať až vo večnom pokoji. Kým sme na svete.
nesníieme prestat strážiť hradby pokoja duše.
nemůžeme sa oddat nečinnému odpočinku, lebo
vnútorný pokoj nie je výslednicou leňošenia,
pohodlného využivania a zneužívania božích
dobier, lež odmenou za mravčiu prácu, za úsilie
utvorit vo vlastnej duši zo všetkých sil a schop
ností súzvučný chválospev na slávu božiu. Áno,
to je najreálnejší výmer pokoje! Veď neraz
sami cítíme, že nám niečo chýba, že nemáme
pokoj, že nás čosi trápi. A keby sme pozreli
až na dno duše, poznali by sme, že pričinou
toho je nesúlad, nepodrobenosť všetkého Bohu.
Odopreli sme niečo Bohu, preto nemáme po
koj. Dajme mu to, podrobme mu všetko v sto
tožnení s jeho vófou, potom zavládne v na
šej duši poriadok, ktorý je najistejšou zárukou
\'nútorného pokoja. A keď náš vnútomý svet
v 'súladnom podrobení zapojí sa do večného
božieho poriadku, boží pokoj a jednota ovládne
tiež verejný a spoločenský život sveta.

Kristovi priatelia.
A. D. Sertillanges,

OP.

_ „A pri kríži Ježišovom stály jeho matka
a sestra jeho matky Mária Kleofášova &Mária
Magdaléna/“ Obďaleč stála menšia skupina
priaterov, totiž ženy, „ktoré prišly za Ježišom
z Galilejska a posluhovaly mu"."' Bol tam aj
lán, ale sám sa nemenuje vo svojom Evanje
hu. Ale kde boli dvanásti?
_ Vzdialili sa. Ústne podanie tvrdí, že sa skry
11 ve velkých hrobkách v cedronskom údolí.
Pravdepodobne sa pokryli v blízkych domoch,
kde prestrašeni a v smutku očakávali, čo sa
Stane. Majster už zomrel za nich. Královstvo

lela
' Ján

B

král'a, škola bez majstra, rodina bez
19, 25.

'-' Mat.

27, 55.
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otca. „Ubijem pastiera — povedal Pán Ježiš
sám, odvolávajúc sa na proroka — a rozpřchne

sa stádo ovčie."aHej! „skala",

Šimon, „hora

live c", Andrej, „statočný", Juda a- Ta
deáš, „silní", Jakub, „bratia" Ježíšovi,.a
vy ostatní, kde ste? Takto chcete byť svedkami
smrti? Či sa nebudete červenať? Chcete byt
len svedkami vzkriesenia, a smrti nie?
Apoštolovia nie sú tam. A predsa, akou
láskou ich Kristus zahrnoval, v akom dóver
nom spojení s nimi žil! Pomenoval ich svojimi
priatel'mi, svojimi dietkami, svojím stádom,
mal k nim súcit ako dobrá matka, a keď ich
vychovával bol k nim taký trpezlivý a milý.
Predvídal ich chyby, preto už vopred ich tešil,
aby zmiernil duševně súženie ich srdca. Veď
vopred im tiež oznámil, že ho opustia. Nuž .ne
mali mu ostať verni? Prečo sa báli postaviť
pred kríž, pred odsúdeného?
' Majster ich poznal, poznal ich lepšie, ako
oni seba, on prenikol všetko. Sú slabí, menlivi,
sebeckí, nechápavi a teraz skleslí. Ale nepre
stalí verit, a to ich zachránilo. Majstrovi vždy
postačila ich dobrá vól'a, ktorá o krátky čas
mala byť posilnená a pretvorená Duchom Svá
tým. Myslí na apoštolov pod dojmom posled
nej večere, myslí pritom aj na chvile, keď ich
povolal, aby ho nasledovali. Tí ludia nechali
všetko a išli za Kristom, a neskoršie za neho
zomrú. Zdá sa teda, že Kristus si nevšíma ich
nepritomnost, v Jánovi vidi ich všetkých.
Apoštolovia sú pod krížom, svojim duchom
sú tam, svojou vierou. Majstrovi oddaným
srdcom, svojim apoštolským povolanim & ver
nou dušou, len strach vzdialil ich od križa te
lesne. Preto Ježiš im žehná a vylieva za nich
svoju krv. O niekolko dní pomenuje ich brat
mi, viditel'ne im sverí svoje vel'ké dielo, dá im
všetky národy za duchovné dedičstvo, budúce
veky im budú náležať.
= Mat.
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26, 31.

Oni vydajú o ňom svedectvo, ich srdcia sta
nú sa živými pergamenmi jeho zákonov. Im
sveri spásu l'udstva, oni musia zasadit svatý
kríž do všetkých končin zeme. To budú zákla
dy jeho svetovej budovy, zázračné konáre vel'
kého stromu, velké svetlá sveta, pramene,
z ktorých sa budú živit národy, žiarivé hviezdy
na kresťanskom nebi. Lebo nemóžeme zaprieť,
že osvecujú a vedú svet i dnes. Boli to veslári,
mýtnici, tesári, múdri veru neboli; báli sa, kým
ich neposilnila milost, kým sa nestotožnili
s križom. Hl'a, taki boli naši predkovia. Áno,
to je práve zázrak kríža! Dvíha každého, kto
ho nesie, zachraňuje aj toho, čo ho opúšťa, len
keď srdce je k nemu blízke.
Apoštolovia sú pod križom, ale nie všetci.
Jeden chýba.
V ten deň ráno, keď Ježiša definitivne od
súdili na smrt, istý človek odišiel do pol'a.
Zdalo sa, že je akosi poplašený. Cítil sa strašne
opustený. Díval sa okolo seba a zdalo sa mu,
že všetko nim opovrhuje. Bol Velký piatok.
Ten človek pohřdol odpustením. Krv, čo tiekla
po križi jeho vinou, nezdala sa mu byť pra—
meňom, v ktorom by sa bol mal prvý očistit.
Našiel strom v poli, na ktorom sa obesil a za
hynull v priepasti púšte. Vrhol sa do náručia
dvojakej smrti.
Nedaleko križa stoja aj svaté ženy. Tie išly
_zaKristom na jeho cestách všade, a teraz keď
l_de o to, aby mu poslúžily naposledy, sú pri
nom, neopustily ho. Ich pritomnost pod križom
Kristovým je proztretelnostne symbolická:
mozeme vytušiť, akú úlohu bude mať v kre
SťanStve a vůbec v živote Ježišovom žena.
Y ?rradení rodjacej sa Církvi žena mala dóle
zrtu ulohu. Svatý Lukáš píše, že po Galilejsku
S Kristom Pánom chodieval Peter a jedenásti,
ktori mu pomáhali v apoštolskej práci, a boly
tam 31 ženy. Pán Ježiš predtým uzdravil nie
ktoré z rozličných chorób, alebo vyhnal z nich
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zlých duchov, a tie chodievaly za apoštolmi na
cestách a staraly sa o ich hmotné potreby.
Tie nábožné ženy, verné Ježíšovi od prvej
hodiny, ostanú mu verné až do konca. Ony
pridu navoňavkovať jeho hrob, budú svedky—
ňami jeho vzkriesenia, zúčastnia sa na milo
stiach Ducha Svatého na Turice, zasvětia sa
službe božieho Priatel'a a nikdy ho neopustia.
Na Kalvárii pod križom sú uvedené do svojho
„úradu". To bude tiež dedičstvo ich sestier
v kresťanstve: stáť pod križom, kde bolo po—
svátené ich ženstvo & kde našlo svoje naj
rýdzejšie zastúpenie.
Všetky tie duše pod križom precitily vzne—
šenú sladkost a nežnú silu Ježiša proroka, me
siáša a mučeníka. Svojou velkosťou si ich pod—
manil, svojou dobrotou udržal pri sebe a svo
jimi bolesťami ešte váčšmi si ich priputnal.
No a žena je od prirodzenosti tešitel'kou. Pre
tože dáva svetu život, vie ho chápat a hodnotit,
preto vie pomáhat, vie tešiť. Láskou Kristovou
preniknuté srdcia pobožných žien boly napl
nené radosťou, že mohly Kristu slúžiť, s ním
trpieť, s ním sa radovať na apoštolských ce
stách, pod križom a pri jeho víťazoslávnom
zmřtvychvstaní. Všetkých držala pri kríži vie—
ra a láska, preto boli priatel'mi Ukrižovaného.

List študentovi.
Prof. Juraj Kohút.

Mladý priatel'!
Myslim, že som Ti dostatočne poukázal na
potrebu vážne sa vyrovnat s problémami duše
aj na hodnoty, individuálne i sociálne, nášho
náboženstva. Verim, že aj Ty uznávaš nástoj
čivosť týchto problémov i užitočnosť metafy
zického nazerania na životný ciel' človeka. Ka
tolicizmus predstavuje skvelé hodnoty, ktoré,
ak sa uplatnia, pripravia l'udstvu šťastie, ra
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dosť, dobrobyt. Od Tvojej oprávnenej a múdrej
zvedavosti však čakám, že sa ma opýtaš, ako
je možné, že l'udstvo za dvatisic rokov úplne
nepoznalo a neusilovalo sa spoznat tieto pre
krásne hodnoty; ako si možno vysvetlit tvrdo—
šijné a blúznivé odvracanie sa od Svetla lásky,
spravodlivosti & absolútnej dokonalosti, čiže
ako móže byť l'udstvo také, ako som ho opísal
\'o svojom predošlom liste & ako ho aj Ty po
znávaš z dennej Skúsenosti; prečo sa tak ne
bezpečne ihrá v priepasti tmy a nenávisti. Veď
predsa nikto neodmieta hodnoty, ak ich naozaj
poznal ako hodnoty. Preto nikto nemóže od
mietnuť ani náboženstvo, ak ho poznal ako
ozajstnú hodnotu a silnú pomoc životnú, ako
žriedlo životnej radosti a ak ho vofakedy prežil
ako silu duchovnú, významnú pre život. Či l'u
dia neodstupujú od náboženstva vlastne preto,
že v ňom takéto poklady nenachádzajú.
I na takéto otázky a námietky pokusim sa
Ti odpovedať. Predovšetkým si uvedom, že
človeka vel'mi nevábi dobro neviditelné, také,
ktoré nepoznávame priamo, ale až v jeho ná
sledkoch. Láska je sice hodnota, ale neviditel
ná, duchovna: nábožnost', mravnost, spravodli—
vost, práca tak isto. Peniaz napríklad očarúva
Yudstvo, pretože zaň si může kúpiť čokolvek,
čo potrebuje na zachovanie a sprijemnenie ži
vota, čo možno hmatať, jest, pit, voňať atď. Ale
73 lásku alebo nábožnosť si nikto nič hmotného
nekúpi. Hmotné dobro sa propaguje samo svo—
jou kvalitou, duchovně dobro nekriči, nedráždi,
zrak sa na ňom nepasie, sluch ho nevníma, ja
zyk ho nevychutnáva; životom plynie pokojne.
Pomaly, bez huku a šumu, v skrytosti dobrých
sí'dc a duši, dá se len preživať. _(Aninajvyššia
hOdPQta, Kristus, nenarodil sa v královskom
palem, pri duneni mažiarov, ale v chudobných
Jasliach a za tichej noci; preto nepodmanil si
svonm učením celý svet, ktorý sa rád dá omá
miť vonkajšlm leskom a slávou, ale dlhým po
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učovanim a hlavne prikladom získal si sopár
Iudí—rybárov, ktori potom jeho učenie, podob—

ne úmorným s ósobom, šírili ďalej, vštepujúc
ho do sřdc h bavejších ludi. Kristus mohol
spravit, aby viera padala luďom ako jablko so
stromu, sama od seba; no neurobil to, lebo
vedel, že by si ju človek ——
ktorý má uprimne
rád len plody krvopotnej práce a křčovitého
boja — takto získanú nevážil. Preto si ju mu—
sime všetci vybojovat, a keďže ju dostávame
len po tuhom boji, je nám vzácna, je nám hod—
notou). Aby sme mohli duchovné dobro zašte
piť aj do srdca bližného, musíme vynaložit!
mnoho námahy, musíme v ňom roztrhat démo—
nické osídla, premócť jeho pohodlnost a du
chovnú ospanlivost. Cesta k duši je velmi ťaž—
ká, na nej treba prekonávať skazenosť l'udskej
prirodzenosti, žiadostivosť tela a oči, pýchu ži
vota a boj s kniežatom temnosti.
Náboženstvo je sice dielom Boha, je náukou
Kristovou, čo už samo zaručuje jeho hodnotu,
ale najhlavnejšou skúškou každej náuky je
skutočnosť, ktorú voláme život. Chápuc nábo
ženstvo s hl'adiska významu pre život, možno
namietneš, že sa ono naskrze neosvedčilo, že
I'udstvu nedonieslo to dobro, ktoré mu srubo
valo. V záujme objektívnej pravdy však musíš
byť opatrný pri posudzovaní. Nie je totiž pra
vda, že náboženstvo neposkytlo I'udstvu sl'ubo
vané dobro. Pohliadni na plejádu svátcov a I'u
dí uprimne oddaných Bohu a uvidíš blažené
tváre, ktoré ani v utrpení nestrácajú úsmev
a ktoré naozaj šíria lásku a pokoj Kristov
v královstve Kristovom. Ak I'udstvo teraz trpí
na rozličné neresti, to je znakom toho, že ono
náboženstvo neprijalo. A tým, čo Boha ne
prijmú, ani náboženstvo nesfubuje nijaké do
bro. Ovocie neoberá človek, ktorému sad ne
patri, ale len a len vlastník sadu.
Ale i božskú náuku, ak ju má prijať celé
Iudstvo, treba rozširovať. A musia ju rozširo
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vat ludia vo svojej nábožnosti dósledni, telom
dušou oddaní Bohu, ludia, ktori svoju nábož
nost nedokazujú slovami, ale skutkami. Eud
stvo neveri ani evanjeliu, ak je hlásané len slo
vami. Najmá v dnešných časoch odohráva
ctnostný život ovel'a významnejšiu úlohu ako
kedykol'vek predtym. A aj my, katolíci, si radi
zahráme na l'udi s dvoma tvárami. Pekne reč
níme, ešte krajšie kárame iných, ale náš život
je peleš lotrovská, pre seba zl'ahčujeme katoli
cizmus. Nič však tak neškodí katolicizmu, ako
takýto dvojfarebný postoj k učeniu Kristovmu.
Dnešný človek sa stal v pomere k písaným
a hlásaným náukám pochybovačným, pretože
mnoho hlásatel'ov katolicizmus v jeho očiach
zdiskretitovalo. Moderný človek preto veri len
skutočnosti, činom, životu. Inými slovami po
vedané: hodnoty náboženstva treba l'uďom uka
zovat v činoch, treba ich propagovat činmí.
A toto móžu úspešne robiť len l'udia velkej,
ba hrdinskej hodnoty duchovnej, u ktorých
učenie Spasitelovo odzrkadl'uje sa v živ_ote
kresťanskom. Na svete by bolo lepšie, keby
svátcov a l'udí uprimne oddaných Bohu bolo
čím viacej. Potom by náboženstvo neposkyto
valo- duchovně dobro len jednotlivcom, ale i
spoločnosti a celému l'udstvu. Ide teda o to,
aby sme sa my všetci, ktorí uznávame Boha,
stali uskutečňovatel'mi jeho zásad v tom pro
stredi, do ktorého nás postavil život. To je úlo
ha najma pre mládež. Aj v našej vlasti nájde
me velké pracovné pole, i medzi nami je mno
ho ludí, ktori sa dajú nečinne unášať prúdmi
p_lytkého života. Vela Slovákov patrí ku kato
hcizmu' len v matrikách. z tradicie, pretože ich
F_l'altodičiaa rodičia boli katolíkmi. Tento ata
Vlzmus je sice pre náš národ šťastím — Slováci
sa nikdy nestali výstrednými bojovníkmi Sa
tana —'ale nemóžeme sa s ním uspokojit, ak
chceme .svoj národ obrodiť v duchu Lásky
& Pravdy. Atavistickí katolíci nemůžu povzná
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šat svoje okolie, nemóžu propagovat hodnoty
náboženstva. Na také úlohy musia prist kato
líci plnši, plnši v zásadách i v činoch. Pozoru
jůc život okolo seba, spoznáš, že aj medzi Slo
vákmi ešte žblnkocú jarčeky lásky k bližnému,
mravnosti, žertvovania a túžby po ideáloch;
duchovná situácia u nás ešte nie je zúfalá. Ale
aby náš národ na ceste k dokonalosti nestag
noval, ba aby nekráčal račím pochodem, treba
uvol'niť tieto jarčeky, treba z nich učinit mo—
hutné rieky. Základom katolicizmu je Kristus,
na ňom a v ňom rástla kultůra europská a teda
aj slovenská. Pre ďalšie uskutočňovanie díela
Kristovho je potrebný rovnaký génius, podob
ný géniu jeho Zakladatela. A taký génius jest
vuje, je nim Duch. Preto je zle na svete, lebo
v nás katolikoch je primálo Ducha. Od nás zá
visí rozvoj mystického tela Kristovho & jeho
diela, my sme sa stali vykonávatel'mi zámerov
a plánov Ducha. Stvorené svety a božie po
riadky sú pre ludi chladné, nesrozumitelné.
preto ich treba oživit Duchom, treba ich spri
stupňovať a propagovat apoštolovanim. Svetlo
božskej múdrosti je zavreté do I'udskej mysle,
v našej horlivosti je zapečatená dobyvatelská
moc Krista.
o, my máme moc zdokonalit
stvoritel'ské dielo božie. Či to nie je pre nás
oblažujúce, sladko ohromujúce vedomic? Ale
nemáme a nesmieme týmto vedomim oblažo
vat len seba. Blaženost musí z nás sálat i do
nášho okolia, medzi našich bližných; aj- oni
musia vidiet, citit, prežívať radost z nábožen
stva. Apoštolskou prácou musime odpečatiť
dobyvatelskú moc Kristovu, ktorá je v nás.
otvorit pokladnicu náboženských hodnót, čin
mi ukázaťlesk, krásu a silu duchovného života,
aby sa aj iní potešili z nich, nadchli sa za ne.
prijali ich za svoje ako najvznešenejši dar Stvo
ritela a uviedli ich do svojho života. Na svete
je i' preto zle, že náboženstvo sa mylne chápe
len ako náuka. Nie. náboženstvo je činnost.
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je život. A keďže život sa rodi len zo života,
aj najúčinnejším prostriedkom obrodenia sveta
nie je naša veda, naša teologia a filozofia, ale
naša láska, naše činy, náš život. Náboženstvo
nepatri len' do kostola, ale aj do celého života.
Podla spósobu prvých kresťanov všetko musime
obnovit v Kristu. I rodinu, i obec, i politiku,
i hospodárstvo,_ i školu, i úrad, ba i šport, zá
bavu a tanec. Keďže l'udstvo posudzuje hodno
tu a nosnost náboženstva podla toho, ako sa
ono uplatňuje v živote, volám Ta, mladý pria
tel', k činom. Slová vyšly z módy, aj také, čo
zvestujú náboženské pravdy, svet ich počúva
spiaco a podozrievačno, túži po činoch. A pr
vým, ba najhlavnejším činom je život, kzestan
ský život, tak, ako hovorí svatý Cyprián: „Non
magna dicere, sed magna vivere!"
Do celého složitého moderného života uviesť
božské zásady nestačia len kňazi. Kňazov je
na tolké úlohy primálo, práce však privela.
V kňazskej práci vznikajú medzery. Tieto me
dzery zaplnit je povinnosťou nás laikov. Svia
tosťou krstu a birmovania sme sa stali účast
nikmi na mystickom tele Kristovom, preto mv
všetci sme zodpovedni za krásu a slávu tohto
tela, čiže všetci sme v akomsi smysle kňazmi.
Tým, že preživame požehnanie Kristovho
vzkriesenia, zúčastňujeme sa i na jeho utrpení,
&preto sme viazaní vykonat pre Boha i nejaké
obete. Ozajstný kresťan túži byť podobný Kri—
stu; táto podobnost však nie je možná bez
Obetí a sebazaprenia. Život poskytuje dosť pri—
ležltosti zapierat sa, ovládat svoje vášne, obe
tovať sa za Krista, pracovat za neho. Aj tam,
kde__Ty žiješ, máš dosť príležitosti pracovat.
TYOJispolužiaci istotne nie sú všetci praktic
kyrrp _katolikmi, nuž pousiluj sa, aby sa stali
kamL Vhlb sa do svojho poslania, zamyslí sa
Pad osudom svojich kamarátov, preclt radost,
ze mas možnosť priviect k rozkvetu dielo, kto—
re zaPočal Kristus. Nečinnosť duchovenstva
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robí l'udstvu nesmíeme škody, ale aj lenívosť
katolickych laikov hatí a hasí prežiarovanie
živlu božského na tomto svete. Keďže aj v nás
laikoch je iskra božskej všemohúcnosti, mu?
síme z nej v ohni obetí utvoriť mohutný.. pla—

meň. Náš obetavý duch, chcúc byť ozajstným
konárom na strome Kristovom, musí túžiť roz
množit chválu Boha tým, že vymaní svojich
bližných z duchovných chorób a z duchovného
otroctva. Krestan, ktorého nezaujima osud bliž—
ných, marí božíe milosti v sebe a spreneveruje
sa svojmu apoštolskému poslaniu. „Ak niekto
sa nestará o svojich, zaprel svoju vieru a je
horší ako neveriaci", vravi svatý Pavol. Je
hrubý egoista. Kresťanská duša však necítí sa
dobre v izolovanej cele svojho ja, túži začlenit
sa do kolektivneho koncertu svetového. A tu
zisťuje, že nie je sama, že s ňou je celé lud
stvo, že ju s l'udstvom spája život a osud, soli
dárnosť v radostiach i v boji a zodpovednosti.
Radosť kolektíva je aj jej radosťou, utrpenie
kolektíva je aj jej utrpením, preto aj nepokoj
kolektíva je aj jej nepokojom a kríza kolektíva
je aj jej krizou. Ak sa má táto kríza pominůť,
musíme všetci, vedení božskou náukou a osviev
tení Duchom Svatým, priložiť ruky k práci.
Pravda, najprv treba seba vybudovat v mile
sti. Ale keď sa nám toto podari, nesmíeme sa
zavrieť do seba, nesmíeme sa nestarať o to, čo
saýstane s I'uďmi pohybujúcimi sa okolo nás
a čo bude s tou duchovnou spoločnosťou, kto
rej sme členmi, nesmíeme pozerat, ako Ino-.
derný človek, zlomený vo svojom ja, habká;
zmieta sa v krážoch vedúcich do skazy. “Apof
štolstvom modlitby, činu a prikladu musíme
vplývať na výchovu svojich bližných, priviesť
ich k pravde a k tomu, aby si obl'úbih' nabo-'
ženstvo. O toto ide: vzbudit v l'uďoch ;lásku
k náboženstvu, ktorého hlavným prikázaním je
láska k Bohu a bližnému.
Drahý priatel', usiloval som sa Ti objasnit
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otázku, prečo celé ludstvo nevidi v nábožen
stve svoju najvyššiu hodnotu a prečo túto hod
notu neprijíma. Príčin je viacej. Azda najdóle
žitejšia z nich je, že táto hodnota má málo
ozajstných, horlivých šíritelov, takých, ktori
by ju šírili činmi, životom, že i ludia, ktori sa
pokladajú za veriacich a nábožných, málo pra
cujú s Kristom, v Kristu, za Krista. Život ute
ká pred nami a za nami, je tvrdý & zakalený,
klamný &bolavý, a my sa neusilujeme vyčistit
ho, rozhojniť o milosti, skrášliť nábožnými čin
mi a obveseliť láskou. Mnoho ludi sa odvracia
od Boha, a my sa neusilujeme šíriť lásku k ne
mu. Rozšírilo sa mylné presvedčenie, že je to
výlučnou povinnosťou kňazov. A zatial je to
povinnost nás všetkých. Veru tak. Zamysli sa
nad týmito problémami, usiluj sa spríjemniť
svojim bratom život láskou a z lásky pochodia
cimi činmi. Ak máš rád Boha, usiluj sa o to,
aby ho všetci ludia mali radi; ak máš rád svo
jich priatelov, usiluj sa vyviesť ich z duchov—
nej biedy, do ktorej, možno z nevedomosti
a proti svojej vóli, upadli. Nevyhováraj sa, že
si laik, že nemóžeš nič urobiť pre mravnú
obrodu ludstva. Naopak, budeš mať váčšie
úspechy, ako može mať pri podobnej práci
l-cňaz.Vieš, na kňaza ludia pozerajú, ako na
profesionála, ktorý musí tak robiť, ako robí,
l_ttorýmusí tak kázat, ako káže, pretože vraj
Je za to platený. Zasváť svoje mladé sily tomu,
ktOI'ý je Cesta, Pravda a Život. Staň sa apošto-é
lom nového, šťastného života, plného milosti!

Svedectvá Vekov
o Spoločnici Prostrednfka.
Univ. prof.

P. Mag. Dr. Gašpar Friethoff,

OP.

_ To isté učenie, čo starovek vyznával v pro-

tleadnom porovnani, znamenite ukazuje velv.
m1 bohatý soznam mien, ktorými po všetky
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veky svatá matka Církev Máriu neobyčajne
ozdobila. Cirkev nikdy nijakého svátého ne
poctievala tol'kými rozličnými menami, ako
světů Matku Božiu. Ale medzi tol'kými mena
mi je dosť takých, čo zjavne vyjadrujú Mári—
ino sdruženie v diele Kristovom. Mnohé z nich
sú už v prvých piatich storočiach, iné v nasle
dujúcich piatich, iné napokon v treťom pát

storoči. Tak napríklad v prvom

paťstoročí:
Pomoc, Strážkyňa celej Cirkvi, Nová Eva,
Zena, skrze ktorú sme spasení, Uzdravitel'ka
ludi, Obroditefka žien, Víťazkyňa svojho po
hlavia, Ničitel'ka neresti, Bohyňa milosrden
stva, Útočište naše, Sprostredkovatel'ka zúfa
jůcich, Pomocnica, Studňa živých vód, Ruči
teIka naša, Nádej hriešnikov, Pomoc v útlaku,
Útecha trúchliacich, Pristav v stroskotaní.

V druhom

páťstoročí:

Jediný náš liek, Cesta spasná, Spasitelka,
ObnoviteIka života, Dielo nášho vykúpenia,
Základ posvátenia, Svetlo národov, Okriatie
mysle, Prostrednica, po Bohu Pričina nášho
spasenia, Víťazkyňa nad starým hadom, Zdvi
hadlo padajúcich, Ochrankyňa pozemšťanov,
Svetlo slepých, Podpora hriešnych.

V treťom

pěťstoročí:

Dcéra vedúca nás k Otcovi, Víťazkyňa nad
diablom, Hróza démonov, Zármutok diablov,
Tábor boží, Póvodkyňa odpustenia, Rodička
milosrdenstva, Zmilovanie hriešnikov, Hojitel'
ka Iudskej biedy, Upokojitelka, Osloboditerka
zajatých, Obnoviterka stratených, Kotva, O
chrankyňa verná a mocná, Smieritel'ka naša,
Nádej klátiacich sa, Milost hriešnikov, Nádej
zúfajúcich, Utešitelka usúžených, Ničitel'ka
pekla, Hubitefka smrti, Odstraňovatel'ka roz
brojov, obranný Štít, ochranné Rameno, Roz
vázovatel'ka zlorečenia, Prositel'ka milosti, Ob
novitel'ka všetkých, Darkyňa pokoja, Spoloč
nica božského rozdel'ovania, Pričina nádeje,
Božia Almužnička. Počiatok všetkého dobru,
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Zriedlo dobier, Rozširovatel'ka Cirkvi, Obožo
vatel'ka smrtelníkov, Skaza smrti a pekla, Bo
žia Spoločnica, nepremožitelné Viťazstvo, Ob
novenie sveta, Sprostredkovatel'ka smierenia,
Zivot sveta, Tišitel'ka božieho hnevu, nepoa
škvrnená Obeta, Nádej sirót, Záchrana celého
sveta, Ospravedlňovatefka previneni, Poklad
nička milostí, Príčina smierenia.
Stojí za to pokojne prečitať tieto litánie
:) nad slnko bude jasnejšie, že Církev nehl'ade'
la na Máriu len ako na Matku Božiu, ktorá zro
dila Spasitel'a, ale bola si vedomá toho, že Má
ria naozaj mala účasť na diele spásy. Tá účasť

nemóžebyťiná ako spolupráca

s jediným

Prostrednikom. Táto spolupráca zdá sa však
jasnejšie vyjadrená v týchto litániách ako v sa
mom (protikladnom) porovnani. Dajme pozor!
Nech nikto netvrdí, že toto vypočítanie vel'mi
rozličných mien len vtedy má cenu, ak sa naj
prv ukáže, čo každý, ktorý použil tieto mená,
chcel vyjadrit tým alebo oným menom. Veď
toto je otázka o rozvinutí a zahalenosti. Je ne
možné, aby všetko sa rozvinuto nachádzalo vo
všetkých storočiach. Ale ide o v ecné, sku
točné označenie. Či v slovách a menách, ktoré

spisovateliapoužili, objektívne

je to, čo

hladáme, aj keď oni to nezamýšl'ali vyjadrit;
& to, ako sa zdá, tým viacej sa nás dotýka, že

tu nejde o dajaké vyjadrenie toho alebo onoho
Spisovatel'a, ale 0 také velké bohatstvá názvov,
ktoré Cirkev po tol'ké storočia použivala. Veď
museli by sme ju vel'mi obviňovat, keby pri—

pustila tol'ké mená, objektívne

naznaču

Juce vel'mi vel'kú Máríinu účast v diele spa
senia, kým by ju však Mária podl'a jej učenia
nemala.
Ústne podanie (tradicia) však svojou pova
hOu'nie je čosi napísaného, ale to, čo ako by sa
POdavalo z úst do úst. Preto nesmieme ústne
podame smiešať s ostatkami spisov starých spi
SOvatel'ov,ktoré ostaly. Veď mnoho nie je na
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písaného a mnoho sa cez storočia stratilo. Ta
kéto napisané veci nie sú ústnym podanim,
prameňom, z ktorého podanie móžeme poznate.

Iný prameňzasa je dneskajšia

náuka Cir

kvi, lebo keďže Cirkev nemóže blúdit a ani
nové pravdy sa nezjavujú, nevyhnutne vždy
predkladala náuku, ktorú teraz učí, hoci ju
vždy nepredkladala r o z vin u t e. A preto mu
síme sa uchýlit k autorite učiacej Cirkvi,
v ktorej prvé miesto má najvyšši učitel' Církvi,
totižto rimsky vel'kňaz.
Aby sme to teda viacej osvetlili, odvoláva
me sa na vieroučné (úradné) Listy apo—
š t o l s k é pápeža P i & IX., zvané Ineffabilis
Deus,l v ktorých nepoškvrnené počatie najbla
hoslavenejšej Panny Márie všetkým veriacim

predkladá verit nadprirodzenou vierou ako
článok viery.
Musíme si dobre uvedomit, že nejde 0 ne
jaký súkromný list pápežov, v ktorom ako bo—
hovedec prejavuje svoju súkromnú mienku,
ani o úradné breve, týkajúce sa tej alebo onej
Kongregácie, v ktorom pápež mimochodom do
týka sa alebo vysvetl'uje mienku bohovedcov.

Ide o Vieroučný

list, napísaný pre celú

Církev, východnú aj západnú, v ktorom naj
vyšši vel'kňaz mocou neomylnosti, ktorú mu
Boh dal, predkladá pravdu o nepoškvrnenom
počatí ako od Boha zjavenú a preto ako takú,
čo všetci veriaci majú pevne verit. Je zrejme,
že pápež svoju neomylnost používa len pokial'
ide o toto jedno, že definuje pravdu, ktorú má
me verit, nie však nakol'ko ide o to, čo pred
chádza sám výmer alebo čo po ňom nasleduje.
No jednako nijaký katolík by sa neodvážil za
pierat důležitost všetkého toho, čo pápež vv
slovne vyhlasuje a učí v bezprostrednom spo
jení so samým výmerom. Preto bohovedci z ta

kej (vel'kňazskej)pápežskej
' B. decembra
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náuky

čer—

pajú pravý bohovedecký dókaz. Keď teda pá
pež prikročuje k tomuto výmeru, ukáže, že aj
v ústnom podaní aj v Písme svátom je obsiah
nuté' nepoškvrnené počatie, teda v prameňóch
božieho zjavenia, v ktorom musi byt aspoň
z a'h al e n e obsiahnuté, čo nám svátá matka
Cirkev rozvinute verit predkladá. Je velmi dó
ležité' uvedomiť si, čo neskoršie širšie vysvetli
me, že pápež na výslovnú žiadosť biskupo'v
v tomto liste poukázal na pramene, aby totiž
'obhajcovia nového článku viery mohli ho l'ah
šie“hájit proti odporcom. Teda biskupi žiadali
najvyššieho vel'kňaza, aby ich poučil. Tak pá
pež uči biskupov o tom, že náuka o nepoškvr
nenom počati Máriinom p o d l' a ú s t n e h o

podania je v Písme svátom, a to tak
to: „Veru,cirkevni Otcovia a spiso

vatelia, nebeskou náukou vyuče
ni, . .. vykladajúc slová, ktorými Boh podivne
vzpružil nádej Iudského pokolenia, keď vravel:
',Nepriatel'stvo položím medzi tebou a ženou,
medzi semenom tvojím &jej semenom', u čili,

že touto božskou predpoveďou

jas—

ne a zrejme bol predpovedaný milosrdný Vy
kupitel' Iudského pokolenia, totižto jednorode
ný Syn Boží J ežiš Kristus, a naznačená jeho
najblahoslavenejšia matka Panna Mária a spo

lu neobyčajne vyjadrené nepria

tel'stvo oboch voči hadovi. Pretoako
Kristus, prostredník medzi Bohom a Iuďmi,
prijavši l'udskú prirodzenosť, sotrel rukopis
proti nám vydaného výroku a pribil ho na kri

žl akoViťaz, tak najsvž—itejšiaPanna,

najužším a nerozlučným putom
s _nim spojená, s p olu s n i m a skrze neho
suc vo večitom nepriatel'stve s je
d9V8týmhadom a nad ním celkom

zvíťa

Žila
&. 'C',jeho hlavu nepoškvrnenou nohou rozdr
_Teda najvyšší vel'kňaz, ktorý má hájit a
stražit poklad viery a preto aj vysvetlovať,
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učia c, výslovne vyhlasuje, že“ústne podani
chápalo túto božskú predpoved= o dokonalm
Kristovom víťazstve nad diablom a o víta'zstv
jeho Matky, s ním spojenej nerozlučitel'ný1
putom. A teda, keďže to víťazstvo iba vted
móže byť vonkoncom dokonalé, ak blažen
Panna nikdy nijako nebola pod diabolsko
mocou, preto
nepoškvrnené počatie je ok
siahnuté v onom texte Písma svatého. Keď tc
tíž rozvínute a formálne zjavený je celok, tal
pravda, každá časť, bez ktorej onen celok ne
móže bvť, zahalene je v ňom obsiahnutá. A pre
to z dokonalého súčasného víťazstva Krist

a Panny bezprostredne

vyplýva

Blahoslavená Panna je nepoškvrneno počat.i
ináč nemožné je jej víťazstvo, božsky zjavenc
Teda vefkňaz, zastávajúci svoj úrad na
vyššieho učitel'a, uči nás dve veci: najsampr
na čo sme sa pýtali, totižto Osdružení Máriinor
--v spasnom diele Kristovom, o ktorom sme u
čítali v protikladnom porovnani starých a v
velmi bohatom sozname mien vekov. Po druhe
že ono sdruženie v spasnom diele Kristovom j

Máriinpodielna najdokonalejšom
vi
ťazstve nad diablom, vylučujúcaké
kolvek diablovo víťazstvo nad Mariou. To m
nesmierny význam a preto viacej treba o tor
uvažovat.
"' Gen.

3, 15.

Chudobný Kristus.
Sv'átýTomáš Akvinský, OP.
Slušalo sa, aby Kristus žil na tomto svet
chudobne. Najprv preto, že to zodpovedalo ka
zatelskému úradu, pre ktorý prišiel, ako vrax
Marek:' „Poďme do susedných miest a dedir
aby som i tam kázal; veď na to som prišiel.
Lebo hlásatelia božieho slova musia byť oslo
' 1. 38.
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bodeni._od starosti o svetské veci, aby boli cel
kom uvolneni pre kázanie. A to nemóžu vyko
nat ti,—čo majú bohatstvo, preto sám Pán, po
sielajúc 'apoštolov kázat, vravi im: „Nemajt'e
uni zlato, ani striebro." A sami apoštolovia
_vraviaz-„Nie je slušné, aby sme my opustili
slovo božie a obsluhovali pri stoloch." Dalej.
ako Kristus prijal telesnú smrť, aby nám udef
lil duchovný život, tak znášal telesnú chudobu,

aby nám udelil duchovné bohatstvo, podIa
onoho 2 Kor. 8, 9: „Znáte milost Pána nášho
Ježiša Krista, že pre vás stal sa chudobným,
hoti bol bohatý, aby ste vy zbohatli z jeho chu
doby." Po tretie Kristus žil chudobne aj preto,
aby jeho kázaniu neprivlastnila sa chamtivost.
Preto vravi svátý Hieronym, že keby jeho uče
nici mali bohatstvo, zdalo by sa, že nekážu pre
spásu ludi, ale pre zisk; a ten istý důvod je aj
u Krista. Napokon aj preto, aby sa ukázala tým
váčšia moc jeho božstva, čím sa zdal nižší
v chudobe. Preto sa vravi v jednej reči efez
ského snemu: „Zvolil si všetko chudobné a
všedné, všetko prostredné a váčšine neznáme,
aby sa poznalo, že božstvo pretvorilo zemský
obvod. Preto si vyvolil chudobnú matku, naj
chudobnejšiu vlasť, mal nedostatok peňazí. A to
ti vysvetlia jasle."

DO VÝŠAV.
Můdrosť nad múdrosti.
P. A. Massoulié, OP.
Jedinc- zamestnanie. důstojné pre kraťanskú du—
ŠU, je poznávat Boha, večnú Pravdu, ktorá jediná
může nasýtiť nášho ducha. Ale aj 7. tohto poznávania
treba vylúčiť zvedavosť a cha'eť sa naučit iba vedu
máty :. milevania, o ktorej vravi apoštol. „Pomať
“Wm Kristovou, ktorá prevyšuje všetku vedomosť."l
50h, čože anjelovi pomohlo, že mal také jagavé svetlo
Poznania :: také vznešené vedomosti? Zavim'ly jeho
' Ef. 3, 19.

9
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záhubu. „Tvoja krása ťa olúpila o múdrosť", povedal
mu pro:—ok."Ale či krásou anjela nie je. jeho mú
d'rosť? Teda sama múdrosť spósobila, že stratil mú
drosť; inými slovami: zvedavosť ho pripravna o prav
du. O načo je nám také vysoké poznanie! Bwpochyby

približilo by nás k stavu anjelov, ale uvrhlo by nás
aj do podobného nebezpečenstva. Stačí poznat Boha,
aby sme vedeli, že si zaslúži, aby sme jedine jeho
milovali. Ci viel-a nám nehovori dost o ňom, Viera,
ktorá je dar boží a ako by predchuť toho vedenia,
ktoré bude raz našou blaženosťou a dá nám zúčastnit
sa na vedení Boha? Viera nás poučuje o najvnútgr—
nejších tajomstvách božstva ktoré by nám m-imcbený
rozum nemohol odhalit. Ak viacej treba, nože, ó mo
ja duša, milujme Boha, lebo božské tajomstvá láake
sa oznamujú. Boh je vševedúci, ako ho nazýva Piano
svaté, a preto vel'mi zle by sme ho napodobňovali,
keby sme chceli poznat niečo iné ako jeho alebo to,
čo by nám nepomohlo získat jeho lásku. Lebo keby
sme svojho ducha použili na plané poznávanle, proti
samému
Bohu
sme to
najbohkejšie,
sme
prijali,
akoobracali
to svatýbyDionýz
vyčítal
starýmíi Ičo
žoťom. Napokon, čože chceme vedieť o Bohu, aby sme

ho milovali, keď vieme, že je pre nás mrtvy??0 Bože
mój, nech mi nikdy na um neprichádza iná myšlien
ka! Nech so svatým Pavlem vravím: „O mój Bože,
len Jeůša Krista chcem poznať, a to Ježiša Krista
ukrižovaného. Len z tejto lmihy chcem sa učit; kiež
by si ma o tom viacej poučiL' aby si mi ukázal, ako
si zaslúžiš, aby sme ťa milovali!"
: Ezech.

28, 17.

O marnosti sveta.

Svatý Augustín.
Tento smrtel'ný život. v ktorom teraz sme, je
smrťou v porovnani s eným životom; tak vrtkavo sa
meni a nijako sa nespevňuje stálosťou, & velmi krát
ka je jeho cesta. Co je na svete, trati sa, pomiňa.
Ci tento život nie je to, čo Zalm vravi: „Za rána ako

tráva hynie, za rána kv-itne a miňa sa,de

večer

padá, tvrdne a \.uaycha"?1To jest každý človek. Vše
tok lisk l'udského pokolenia, pocty, moci, bohatství.

hrozby, sú len rozkvitnutá tráva.

Vravíš, že si šťastný? Vedz, že ti, čo ti ho
Šťastný si, klamú ťa „Bud mój, ktori ti nahováraiú.
že si šťastný, ti ťa klamú a kazia cestu tvojlch

krokom"

* 89, s.
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= Iz.

3, 12.

' Toto je kraj iní-tvych a v kraji mí'tvych je tvfdza,
bar, strach, sůženie, pokušenie, narek, stou; tu sú
klamlivo šťastni a naozaj nešťastní, lebo klamlivé
šťastle je ozajstné nešťastie. Ci nie je všetko dym
a Vietor? Cl všetko nepomiňa; nebeží? A beda tým,
čo prilipnú na pomiňa'júcnosti, lebo s nimi pominu.
Ci nie je všetko ako dravá rieka, valiaca sa do mora?
A beda tomu. čo do nej padne, bo do mora ho stia-hne.

Pri zapalovaní zore.

Svatá Brigita.

Mária hovorí svatej Brigite: Videla som tri po
divné veci. Videla som totiž hviezdu, ale nie takú,
aká žlaa'ieva na nebi; videla som svetlo, ale nie také,
aké svietieva na svete; pocítila som vóňu, nie ako
z bylin alebo z nlečoho podobného, ale velmi l'úbemú
a naozaj nevýslovnú! ktorá ma vonkoncom naplňo
vala, a radosťou som jasala Vtom som začula akýsi
hlas, ale nie z l'udských úst. Keď som ho očula, dosť
som sa bála, lebo som myslela-, aby to azda nebol
klam. A hneď sa predo mnou zjavil anjel boží ako
prekrásny človek. ale neodetý telom, a vravel ml:
„Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." Keď som to
počula, čudovala som sa, čo to značí, alebo prečo ma
tak pozdrav-uje. Pravda, vedela som, že som nehodná
a pokladala som sa za nehodnú niečoho takého alebo
niečoho dobrého. Boh však může robiť, čo chce. Vtedy
anjel druhý raz vravel: „A to svaté, čo sa z teba na
rodí, volat sa bude Synom Božím, & ako sa jemu
zapáči, tak sa stane." Nepokladala som sa však za
hodnu, ani som sa anjela- nepýtala, prečo sa to stane
alebo kedy; ale opýtaala som sa. ako sa to stane, keď
ia nehodná som stat sa matkou Boha a ani muža ne
poznávam. Anjel ml odpovedel, ako som hovorila:
Bohu nlč nie je nemožné, ale čo chce urobiť, stane sa.
Keď som anjelovo slovo začula, mala som vrúcu tuž
bu byť matkou Boha a duša moja v láske hovorila:
Alhl'a ja, nech sa stane vo mne božia vól'a. Po tom
Slove Syn Boží hneď sa počínal v živote mojom, a du
ša moja pritom nevýslovne plaala a aj všetky údy.
A keď som ho mala v živote, nosila som ho bez bo
latl. bez ťažkosti a odporu v živote. Pokorovala som
sa vo všetkom, keďže som vedela, že všemohúceho

Som nosila.

Tajomné opájanie.

Svatá Katarína Sienská, OP.
Keď tvor odpúta lásku a náklonnost od seba

& složí ju všetku v Krista ukrižovaného, dostáva naj—
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váčšiu dosažitelní: důstojnost, lebo splýva v jedno
so svojím Tvorcom. A čo lqošíeho může rnať, ako byt
sjednotený v tom, ktorý je všetko dobro? A nemůže
sebe pričítat tú důstojnost a to Spojenie, ale láske.
Lebo otrokyňa, ktorú by si panovník vzal za man—
želku, bola by preto vznešená, že len čo s ním bola
spojená, stala sa panovnicou; nie však sama zo seba,
lebo bola otrokyňou, ale pre důstojnost panovníkovu.
Dtůa do Boha zamilovaná, ktorá je slůžkou a otro
kýňou, vykúpenou krvou Syna Božieho, dostáva tak-ů
důstojnost, že ju nemůžeme nazývat slúžkou, ale pa—
novnicou, manželkou Panovníka večného. To celkom
súhlasí so slovom prvotnej Pravdy: „Slúžiť Bohu ne
mačí byť otrokem-, ale královať' Zbavuje ju to aj
otroctva hriechu a robi ju slobodnou. Teda istotne
silné je toto dokonalé Spojenie, že nehl'adiac ani na
důstojnost jej stvorenia, zdokonal'uje túto prvotnú
důstojnost bytia spojením lásky a ctností, totížto spo
jením s jej Tvorcom. Taká duša svliekla so seba sta
rého človeka a obliekla sa do nového, Krista, slad
kého Ježišan. Vtedy je súca prijať a podržet milost.
ktorá jej v tomto živote dáva okusovat Boha; naosta—
tok hradí na nebo vo večnom videni, kde sa upoko
juje a ziskava dokonalý odpočinek a pokoj, lebo jej
túžby sú splnené. To je príčina, že v tomto živote
nemůže mať pokoje, keďže jej túžba nie je ukojená,
kým nedosiahne večné Spojenie s božskou bytnostou;
má len hlad a túžbu, kým je pocestnou &-pút'nioou
v tomto živote, túžbu ísť priamou cestou a hlad důjst
ku koncu a ciel'u svojmu. Tá túžba působí, že beží
po ceste, ktorou kráčal Kristus ukrižovaný. Keby to
tiž nemala lásku k svojmu ciel'u, to jest k Bohu.
nič by nechcela vediet o tejto ceste; ona nie je chmur
na, ani temná, ani tí'nistá, ale osvetlená pravým svet
lom. Po tejto dráhe kráča Ježiš Kristus so svojou
krvou, ktorý je tým svetlom. Niet tam třnia! je von
ná, plná kvetov & lahodných plodov, preto len čo sa
človek pridrží tej dráhy & sladkej cesty, zakúša takú
sladkost, že by radšej volil smrť, ako by s nej sišiel.
A keby aj bolo vidno tí'nie na tejto ceste, ktorým by
sa nám javilo třnie mnohých útrap a klamov diabol
ských a svet by sa proti nám stav—als nadutou pý
chou, vravím, že duša, ktorá má zaJ'úbenie v tejto
roste, na to nedbá, ale počína si ako ten, kto ide k ru
žovému kru, aby si odtrhol ružu a tí'nie nechá stát;
tak aj ona s útrapami a úzkosťami sveta: nevšíma
si ich a trhá vonnú ružu pravej & svatej trpezlivosti,
stavajúc si pred oči poznania krv Baránkov-u, dáva
júcu život, ktorá je na konci tejto dráhy. Nože, všetci
verni kresťania bežme k ciel'u tejto krvi, za jej vůňou.
Vtedy sa naozaj opijeme touto krvou, rozpálení &
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strávení v sladkej božskej Láske, splynieme s ním
v jedxw. Budeme si počínat ako opilec, ktorý namysli
na seba. ale len na víno, ktoré pil & ktoré má ate
vypít. Opájajte sa krvou pre Krista ukrižovaného;
keď ju máte pred sebou, nedopúštavjte, aby ste smid
dom umierali.

ŽIVOT.
Vojna pre pokoj.
Nevyhl'adáva sa pokoj, aby sa viedla vojna, ale
vedie sa vojna, aby sa dosiahol pokoj. Preto, keď bo
jujá, buď miermnilovný, aby si tých, proti ktorým
bojuješ, víťazstvom priviedol k uživaniu pokoje.

Svátý Augustin.

Katolicke náboženstvo.
Podl'a metaiyzickej úrovne všetky náboženstvá.
okrem katolíckeho, bývajú niekedy až otrockou sú
čiastkou určitých kultúr, prispósobených krajovým
národným a dejinným činitel'om. Iba katolícke nábo
ženstvo, keďže je nadprirodzené a vyšlo 2 prebodnu—
tého srdca Boha, umierajúceho na križi, je vonkoncom
a doslovne transcendentálne, nadkultúme, nadrasové,
nadnacionálne. Je to jedno zo mai-neni jeho božského
původu. A je to tiež znamenie, kterému budú proti
rečiť a ktoré bude pričinou utrpenia Církvi až do
konca sveta. Dá sa očakávat, že preto možu prist
kruté srážky, hádam také, aké boly v časoch apo
štolských v cisárskom Rime. Lebo na jednej strane
nekresťanské národy nevedia odstrániť bludy & po
very z kulti'u'y svojich náboženstiev, v ktorých sú
Pudské hodnoty, hodné samy v sebe synovskej úcty.
ý univerzalizmus musí im ukázat, ako na
čim vykonat toto rozlišenie a ako evanjelium si váži.
dviha a pozvol'na pretvára tieto jednotlivé hodnoty.
A toto sa zvyčajne uskutečňuje krvavo. A učem'e
hJúlbeho pozitivistického sociologizmu, ktoré sa širi
V0 všetkých zemiach pod menom europskej vedy
&podia ktorého náboženstvo je iba zvláštnym ov
nejakeho spoločenského činitele (a kresťanstvo je
"láštnym ovocim europských rás), túto prácu ne
ul'ahči. A na druhej strane, keď u kresťanských ná
rodov sa menší viel-a a láska, nastúpi potom vy
myslený názor, že kraťafnstvo, ktoré bolo oživujúcim
Drvkom ich dejinnej kultúry, je s ňou podstatne alia
barVVeď či sa nenašli apoštolovia latinskej kultúry
(ktorej nechceme nijako škod1ť). ktori boli presvedče
ní že naše náboženstvo je náboženstvom grécko
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latinským? Naozaj, stnašný názor. Nepoznajú seba sa
mých & zabúdajú na iransoendentnost toho, čo tvori
ich život, preto prakín'cky začnú uctievat pravého
Boha tak, ako Efezanía uctíev-ali Dianu & primitivne
kmene laneňových bóžikov. Týmto kresťa-nský univer
zalizmus musi pripomenúť, že evanjelíum & Církev
sa ich mocní a jednako nedotkne sa ich nezávislosti,
nepoškodí ani svojráz ich kultúry, ani štát, ani národ,
len ich podriadi večným záujmom Yudského bytia,
božiemu zákonu a láske Kristovej. A takejto činností

kladie sa odpor.
Jacques Maritain.
Os Jeruzalem — Rím.

Duchom Svatým obrodení a posilnení apoštolov'ia
rozišlí sa z Jeruzaléma do všetkých končin zeme, aby
oznámili národom víťazstvo ukrižovaného Krista. Vel'
kopiatočné udalosti v Jeruzaleme zakončily éru stam
zákonnú, a na Kalvári-i bol zasadený strom Nového
zákona, ktorého konáre sta ratolesti zdravej a bujnej
révy maly obkolesiť celý svet. Bolí to a-poštolovia,
ktori zalievalí ten mladý strom Církvi novozákonnej
v Jeruzaleme, a jeho mladé výhonky, ktoré rástly
tak mohutne a rýchle, privázovali na blízke i daleké
kraje zemegule. Boly to nové církevné o
Jedna
z najsilnejších ratolesti, o ktorú sa staral najmíi svatý
Pavol, vypučila smerom na Grécko, až napokon v Rí
me vydala najboha'tšie ovocie. Smrť Kristova v Jeru
zaleme zakončila éru židovského zákona, smrť apo
štolov Petra- a Pavla v Rime ukončila vládu boha.-n
stva. Vtedy vznikla živá, duchovna, nezlomítel'ná os
Jeruzalem — Rím, ktorá dnes má spojencov na celom
svete. Hej, celý svet sa drží osi Jeruzalém —
lebo len od nej móže očakávať zabezpečeníe pokloja
časného a nádej na radost v nebeskom Jeruzaleme.
Pohl'aďte v duchu na dva póly tejto osí: Jeruzalém, —
tam sú hmotné pamíatky života, smrti & víťazstva
Vykupítel'a; Rím, — tam je majítel' duchovného bo
hatstva' krizí, Kristovho umučenía & víťazstva. Jeru
zalem nám stále pripomina, že žil na svete Bohočlo
vek, Kristus, ktorý vykúpil l'udstvo a obnovil svet.
Rím ústami Kristovho zástupcu na zemi nám nepre
stane hlásat večne platné pravdy, ktoré dal svetu
Kristus na záchranu tela i duše. Tie dva oporné body
kresťamstva musíme postaviť najma v dnešných ča
socb do rozladeného života národov, lebo to sú Dilíere,
na ktorých s božou istotou móžeme zabapečovať
stranné šťastie všetkým národom. Rimskolmtolickavšed
os
Jeruzalem — Rím má dvaíísícročnú tradiciu & pozná
najvyskúšanejšie prostriedky, ktorými sbratáme všet
ky národy zeme. Drbne se jej. zamyslíme se nad de—
jinným významem Kalvárie v Jeruzaléma, uvažujme
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o boůom poslaní rimskeho pápeža, & potom poznáme.

bude pre svet skalopevná vernosť

Kalvín-ii & Vatikánu.

—i —

Priatel'stvo zbraní.
Výborné heslo! Ale rád by som vedel, čo by bolo
lepšie: Priatel'stvom dobijať zbrane, alebo zbraňami
rstvo? Nech je to akokol'vek. uvažujte, rozmýš—
P—ájteá pridete

na zaujimave

závery & názory. My

katolíci musime chápat toto svetove heslo v duchov
nan smysle. Ved máme spoločné duchovně zbrane,
sme bratia a sestry —- teda viac ako priatelia —
jednej duchovnej rodiny, sme údy jedného tela. Má—
me spoločný nadprirodzený život, spoločné sviabosti.
spoločného velitel'a — zástupcu Kristovho, rimskeho
papae; máme spoločný ciel' — narjváčšiu slávu božiu
a spásu nás všetkých. Teda v zbraniach & v majetku
sme priatel-ia; Ale móžeme to aj obrátiť.'1'ýmito wo
ločnymi zbraňami vydobývajme si priatel'stvo. Roz
dávejme z duchovného bohatstva- Církvi tým, čo sa
na nás pozerajú ako na nepriatel'ov, láskou si vydo
bývajme ich priatel'stvo. Máme účinné spoločné zbra
iie: modlitby, hrdinské skutky, obetujme ich za tých,
čo sú nepriatel'mi pokoja, teda nepriatermi krestah
skej lásky. Takto si ich ziskame, spriatelime, lebo
božia milost ich obrátí. Nuž buďme priatel'mi duchov
ných zbraní.

— i —

My tridsiatnici.l
V istom čisle Smeru som sa dočital to, čo nám
často hádžu do očí, a prv ako by se presvedčili, zfo
' Uverejňujeme odpoveď tridsmftnika na niektoré
v Smere o nábožend-to-nu'avnej výš
ke trid'siatnikov (ba aj štyrldsiaúnikov). Roma
menávam, že ich nepísal mladší muž ako tri
'dsimt.nik, lebo redaktor má už tri danatlp' zá
“sebou. Dalej, ako všetci tridsiatnici nie sú ve
rejní hriečnici, práve tak nie sú ani světci.
Mifunedobrych i zlých, ale najviac je tých vlaž
ných, l'ahostajných. a toho se bojíme. Keď ne
presvedčte sa o tom v našich mestách
& mestečkách. A pričina toho je zlá výchova.
to sam: uznávate. Ide teraz o to, ako všetko
napravit. Napokon neviem o tom, že by se ko—

nala priprava na světorečaiie Světopluka alebo
Pribinu. církevně kruhy nie sú o tom informo
vané. Čitatelia nech posúdia, či o všetkých
trickiatnikoch můžeme tvrdit to, čo píše v tomto

článočku

náš

tridsiatni-k.

a napište nám svoj úsudek.

Súďbe

wmvocBiVO

Redaktor.
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mia nad nami palicu a odsudzujú: nespolehlivý. Boz
p_rával som sa o téme s vrstovnikmi. Zistili sme: boli
nás to odsudzov anie. Prečo sa neohlásime, zam—atam—
jemc, napravíme?
S pokojom skúsených na ceste icriža v tomto slza
vom údolí odpovedám za 1011cýeh:Na.náte nás.

1 v Smere písal asi o nás mladší, lebo tak smrajú

o nás mladší. Sú i starší, om"o nás smýšlejí: zas ináč.
Chcel by som, aby nás poznali duchovní pastierl. od
ktorých si nárokujeme, aby nás viedli na ceste spásy
n'ašej duše,. preto o nás píšem.
„Keďže nechcem sa zdat príliš múdrym. ani ne—
chcem luhať, preto podl'a príslovia: Kto mnoho hovorí,
buď vera vie, alebo vera cigáni. budem lu—átky.v tečí.

Ked"stretáte trídsiatnika, vedzte. že

vosvojan

zivote dva razy musel zúčtovať s výsledkami dvoch
pomýlených výchovných systémov, ktorých kreatúrou
mal byť on sám. Vidíte, preto on nevie sa púšťat
& vetrom o závod, aby vás mladších predbehol, ale
nechce byť ani balvanom klátíacim sa vám mladším
pod nohy, aby ste na nich spadli, ako by si to priali
starší. Prečo? Lebo vie, ako ťažko, prebolestne je pte
budiť sa z omylov a začať ubitý znova. No tu to máš-'.
Sám sa priznáva! Tridsiatnici sú nespofamivi! Nie.
nie sú! Sú skůsení, vedla, že len zlatá stredná cesta
predíde tomu, čo sa hovori zrůtením duše. které oni
dva razy prežili.
Pozrite, nás krmili duševne meditáciou sviti-Hm
života svátého Stefana, svatého Imricha, svátého La
dislava a svátej Margity, uherských král'ov, potom.
ako by nič, nás surovo vytrhlí & kázali nám o
níkovi pravdy Husovi, vyhlasovali, že Církev však
omyl napraví a musí Husa za svatého vyhlásit ap.
Teraz začína nás hriať milota svátého Svorada & Be—
nedikta, _svátého Cyrila & Metoda a našu dušu znepo
kojuje hlas kra-jný, ktorý chce buď Svištopluka alebo
Pribinu prehlásiť za svátého. z tej zmietajúcej agónie

ducha vyšiel tridsiatnik vyliečen'ý.k'torynrekypujúcu

úctu svatých poručil prislušnej dulii, odpůt-al se od
neprirodzenej dulie & klania sa Balm. Praktický prí
klad: Tridsiatnik navštevuje kostol len pre poldonu
prevelebnej Sviatosti oltárnej, a nie napriklad len pre

svňtéhoAn to.nka

Preto ty ho odsudzuješ: nespol'ahlivý! Je on ním
naozaj? Tak divne sa diva na nábožná spolkytÁno
pozri, pýtaj od tridsiatnika cirkevnú daň, dá ti ju
ba slova, pýtaš od neho príspevok na boží hrob. nad—
platí ti ho, ale ak chceš od neho, aby vshipleo

,vedzme, .do Oltárneho spolku. nevstúpd. Prečo. Lebo

jeho horlivost o slávu božiu a vzáav Oltánlom

ku se nestotožňuje. Nuž, ale prečo?v Budem la-áugy.

1%

v spolkoch sa schádzate, aby ste pisali zápisnice, vo
lili funkcionárov, tito, aby dávali zprávy o účinko—
vani spolku; sem-tam neusobraná modlí-tblčka bez
dostatocnej pietx. a napríklad oltár zostane po roky
:; otlčenými soškami. Robíte čajový večierok s tan—
com, čistý Výnos sa venuje napriklad na vymalovam'e
kostela-; ale neviete. že ten trldsiatnik vo všeobec
nosti nevie tancovat. lebo mládenčil v krutom roku
vojny & v rokoch biednych po vojne. Myslíte, že tam
pojde? A keď tam nepójde, je on nespolehlivý v ná
boženstve?
Tridsiatnika inteligenta nevie rozohniť ani Dr.
Hanus v „Kultúre" svojím ka-tollckympluralizmom,
ani F. Skyčák svojim stupňovavnimkatol. ideovosti.
ani s totalizmom. Lebo je nespolehlivý! Nie, krivdíš!
Ten nespol'ahlivý tridsiatnik nebadane kl'ačí pred
svátostánkom a modlí sa: „Nedopust Majster, aby som

sa dal zvábit slovami

a stále sa meniacimi teó

i-iami moderného sveta, alebo aby som popustil kvůli
vášňam svojim z prísnosti svojho náboženského pre
svedčenia. Všetko pominie, každý názor, každá taloš
ná životospráva, len Ty zostaneš. Pane, na veky, & ja
chcem zostať tiež len s Tebou. Verim, verím, verím"

(Kórper)!

Tridsiatnik.

Novomanželom.
V týchto ťažkých časoch je jednou z prvých va
šich starosti zabezpečit hmotne nový kozub & zaistlt'
novej rodine každodenný chlieb. Ale i duchovm'l

chlieb je predmetom velkej starosti. Najtažším tre
stom. ktorým sa Boh ústami proroka Amosa vyhrážal
židovskému národu za nespravodlivosť, bola vyhraž
lca, že budú trpiet hlad, ale nie hlad po chlebe, ani
smád po vode, ale po slove božom. Hradať budú slovo
božie a nenájdu

ho (Amos 8, 11—12). Ale viac ako

hr'notných ťažkosti & nedostatkov, ktoré vás v dneš
nych časoch můžu zastihnút, musite sa obávat, drahí
novomanžeh'a, hladu a nedostatku slova božieho.
S láskou vyhladávajte chlieb pre svoju dušu, slovo
vlery, pomanie pravdy, nevyhnutnej pre spasenie, aby
vas _kadejaki vyrábaltella sofizmov nestrhlj do nemrav
nosti svojimi falešnými zásadami. Starajte sa. aby
vase duše a duše vašich detí usilovne pokračovaly
na ceste ctnosti, povinnosti a dobra-. Dbarjte, aby vždy
130_13'
nasýtené chlebem slova božieho. Chlebom nad

Dnrodzeným, ktorý vlieva do duše silu štastne pre
konat cestu života a dosiahnuť blažený ciel', kde vy
volení „nemajú hladu ani smádu" (Apok. 7, 16). Ne
buďte nedbali. ani leniví, ani hluchí pre slovo božle.
Al terajšie vážne časy sú hlasom, ktorým Boh hovori.
& to viac ako v hodinách šťastia a radosti. Je Pánom
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nad búrkami a vetrami, ktorým rozkazuje svojim s_lo.
vom. Desatoto, ktoré l'udia tak často naachovavali,
ohlásil Boh za rachotu hromov a bleskov. Dnes dáva
hovoriť hučiacim vetrom a dunivým vichriciam &
strachu smrtel'nikov. Zdá sa, že mlčí, kráčajúc po na
stálom živle mori a oceánov. uprostred hučania pri
valov, ktoré hádžu sem a tam loďky, vyrobené rud'mi
v zemských lodenlciach. Odbivujeme jeho kroky a je
ho mlčanie! Táto búrlivá hodina je hodinou návratu
k Bohu a Spomienky na Boha.
Pius XII.

Entelecheia.
Nedávno sme sa zamysleli nad tým, ako vel'mi
D r i e s c h o v i chýbala znalost katolickej nauky
o probléme l'udských dejin & slobodnej vóle vůbec.
Povšimnime si teraz, ako sa; u neho prejavil tento
nedostatok v jeho najvlastnejšom odbore, v biologii.
Vo svojej poslednej práci „Uber hóhere Probleme der
Biologie" 1941, zdůrazňuje svoje vitalistické stano
visko, ktoré opatovne vyhlasuje za radikálny dualiz
mus, ale tiež rozberá dnes zodpovedané otázky tohto
systému, ktorý, ako vieme, uči, že organizmy nie sú
iba stroje, ani nie azda stroje mimoriadnej kompli
kácie. lež že sú nadané zvláštnym regulačným prin

cipem, pre ktoré zaviedol Aristotelovo
meno
cntelechia
a ktorý. hoci je iba prirodný elemen

támy činitel, nemóže byť hmotný, ale musi byť ne
hmotný. Ako vieme peripatetická a scholastická filo
zofia tento princip už dávno poznala-, ako každý nor
málny zdravý rozum l'udský aj bez vyššieho vzdela
nia musi poznat, a užívala preň pomenovanie „ yché,
anima" ap. Tiež niektori terajši moderni biologovia
hovorievajú o psychoide, psychobiologii atd. Velmi

zaslúžilý nemecký fyziolog Otto Kestner

je vita

listom drieschovského rázu, ale bráni sa označeniu
„nehmotný" princip, lebo je to záporný názov a ozna—
čuje aristotelovsko—ch-ieschovskú entelechiu ako „č a
sový" faktor. Nemieni týmto princip telesný alebo
priestorový; ale názov časový faktor nie je dost štast
ne volený, nakol'ko zvádza- k rozličným postr
predstavami. Proti názvu nehmotný sa taktiež vyslovil

kardinál D. J. Mercier

vo svojom slavnom diele

„Psycholog:ie".' Ani táto slovná fonnuláeia nie je
štastlivá. Móžeme dobre požadovat netelesný (tak to
označuje aj sám Mercier) princip vitálny ako pripad
najnižšej možnej nehmotnosti. Táto je celkom zabo—
rená do tela živých bytnosti, & Mercier si sám odvo—

láva na svatého Tomáša Akv., ktorý o tejto
„anima" brutorum
výslovnevyhlásil, že je do
' Tome I, LL. vyd., 1923, str. 364.
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organickýchtiel „penitus

immersa".

Týmto by

sme teda vyviazll z rozpakaov.Ale Driesch
ešte aj
na samom sklonku svojho života opakoval, že tu má

me pred sebou nerozlúštený problém, najmh': 1. od
kial' sa tento entelechický faktor berie pri vzniku
individuálnych organizmov a 2. kde sa podeje pri zá
niku organizmu; čerstvá mrtvola sa vo svojom složenl
neliší od tela, ktoré pred chvíl'ou bolo ešte živé, a kde
sa teda podel vo chvili oduxm-etia spornenutého mít—
veho zvierata? Akosi čitatel'a naplňuje podivom, že aj

v tejto svojej poslednej práci Driesch

tento pro

blém niekolko ráz opakuje, hoci na túto otázku už
sám dávno odpovedal; vyložil to kedysi velmi námme
v tejto úvahe: nie je možné, aby človek sostrojil ume
le žijúcu bielkovinu. Ale dajme tomu, že by to nie
kedy l'udstvo dokázalo; nie je pri tom zasa dalej
možné, aby človek sestrojil z umelých živých bielko
vin a iných náležitosti umelú bunku s umelým bun
kovým jadrom a všetkými ostatnými bunkovými sú
čiastkami. To je pre človeka nemožné, a to navždy,

usúdil Driesch,
ale pripojil k tomu poznámku:
Keby sa toto všetko stalo, sostrojili by sme tak na
najvyš bunku, aká je v prirode vo chvili smrti, teda
by sme sostrojili nanajvýš mí'tvu bunku: Teda
Driesch
si bol toho vel'mi dobre vedomý. že pri
rozmnožovaní rastlín a živočichov dostáva sa tento
vitálny princip z predchádzajúcej generácie, teda kon
tinuitou hmotného tela aj kontinuitou tohto časového
entelechického činitele. Toto je jasné. Druhá otázka,
kde sa podeje tento vitálny faktor po smrti zvierata,
zostalo mu nerozlúštitel'nou záhadou.= Škoda, že ne
poznal scholastiku! Svatý Tomáš Akv. napísal:'
"' Entelechického

činitele

v organizme zvieraťa

znázornil pedagogicky Driesch

takto: Nie je

možné, aby niekto sostrojil umelý l'udský hrtam
ale dajme tomu, že by to niekedy niekto sestro
jil; ale potom zase nebolo by možné, aby se ten
umelý l'udský larynx naučil hovorit; ale pav

vedzme, že by a-j to bolo možné. Pomyslime Si
dalej (nie je to možné), že by niekto sestrojí-l

umelý fudslq' larynx, ktorý by hovoril nemec
ky, a ďalej (je to celkom nemožná vec, ale daj
me tomu), že by sa tento lary'nx naučil ešte
hovoriť francúzsky; ale keby sa toto všetko po
darilo, taký umelý l'udský larynx nesostroji
nikdy nik, ktorý by luhal.

“ Driesch
sa ocitol až na Velmi nebapečnej
hranici úvah o rozličnýcneh
nehmotnostiach, ale
o tom sa tuhá dalej nemusime zmieňovať.

' Suma teolog. l, 118, 1.
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Quidam posuerunt animas sensitivas animalium Deo
creari. Quae quidem positio conveniens esset, si
anima sensitiva esset res subsistens, habens per se
esse et operationem... Et ideo cum non sit forma
subsistens, habet se in essendo ad modum aliarum
formarum corporalium, quibus per se non debetur
esse, sed esse dicuntur, inquantum composita sub—
sistentia per eas sunt. Ted-a aj táto vec je jasná. Vi—
tálny faktor zvieraťa nie je nadaný nijakou nehmot
nou individualitou, tak ako duchová duša človeka.
& pieto teda entelechický princip zvieraťa s indivi
álnym počiatkom vzniká & zaniká s telom zvieraťa.
ktorého hmotnost ničím nepresahuje. Aké strašné
zdrža-nie vo vedeckom pokroku spósobi-l v novom vc
ku násilný odklon od pravej scholastiky!
Prof. MUDr. J. F. Babor.

LITERATÚRA.
SAINT AUGUSTIN: De l'áme

magistro,

De libero

arbitrio.

a Dieu.

De

Descléede

Brouwer et Cie, Bruges (Belgique) 1941. str. 524, viaz.
fr. 35. V náuke sv. Augustina jeden z najzaujimavej—

ších problémov, o ktorom sa tiež najviacej debatuje,
je teórla pozna-ma. Dve diela svatého učitel'a: De nm
gistro a De libero arbitrio, ktoré vydáva nakladatel'
stvo Desclée v tomto svazku, obsahujú základné tex—
ty tejto teórie. Kniha obsahuje aj známe dokazy sv.
Augustina o božom jcstvovani „per veritates aeter
nas". Napokon je tu aj riešenie problému, ktorému
venoval světec vel'kú pozornost a ktorý rozriešil
v nadprirodzenom svetle tak že musí uspokojit aj
tých najnáročnejších: problém zla. Najmá v dnešných
basech, keď sa zdá, že fyzické i mravně zlo začina
triumfovať, načim sa vhlbiť do náuky sv. Augustina.
lebo jeho riešenie vnesie vel'a svetla do duševných
temnot mentality dnešného človeka. V knihe popri
francúzskom preklade je aj latinský originál, ku kto
rému sú piipojené vzácne vysvetlivky z celej augu

stinskej
spisby.odporúčam
Na konci inteligentom,
diela je obšímy
vecný
so
znam. Knižku
kňazom
i 131
kom, lebo ti dnes potrebujú direktivy velkého hip
ponského biskupa. Pouiamenávam, že z Belgicka m6
žete už knihy objednávat. — im.

LOTHARSCHREYER:Bildnis
gen Geistes.

des Heili

Mit 24 Biildtafeln. Verlag Herder.

Freiburg im B. 1941, str. 204. viaz. RM 7.50. Herde

mvo katolicke nakladaterstvo je už dobre známe na
Slovensku. Pomajú ho najma naši kňazi &bohoslovci
lebo tých zásobuje vybranou bohovedeckou i duchov
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nou katolickou spisbou a vůbec knihami zo všetkých
odborov kultúrneho života. Táto kniha o Duchu Svů
wm svedči o vel'kej pohotovosti a starostlivosti Her
de:-a, s akou vychádza v ůstrety duchovným potrebam
lcatolikov. Kto dnes hovori o Svátom Duchu? Kto
žije z jeho darov? Zdá sa, že pre mnohých je to
„neznámý Boh". Po krátkom úvode o umeleckých
tvorbách o Svátom Duchu v šiestich hlavách je vy
svetlená táto náuka: Najsviitejšia Trojica, Duch Svá
tý, Duch Svatý v živote Spasitela. Duch Svatý v ži—
vote Božej Matky, Duch Svatý v ClrkvL Duch Svatý
v živote dietok božích. Každá otázka je vylcladaná zo
zjaveného učenia, z najstaršich omšových knih & vó—
bec z liturgie, ďa-lej náukou svatých Otcov, svátoov.
mystikov, katolických bohovedcov od najstaršich čias
až po najnovšie, ba i mysticki pevci sú pripusteni
k slovu. Duch Svatý oživuje Církev světů i dnes, on
je hybnou silou nášho duchovně.-hoůvota, len ho na—
čim poznat & podrobit sa mu. Toto dielo vás o tom
poučí. Hovoria v ňom l'udia, čo žili z Ducha Svatého,
preto pisali z dobre prežitej skusenosti. Teória je do
plnená životem z darov Ducha Svatého, takže čitatel
má pred sebou živů učebnicu školy Kristovho Ducha,
v ktorej máme dozrievať na božie dietlcy. Texty
náuky sú sprevádzané 24 umeleckými obrazmi z naj
starších čias krestanstva až po najnovšie spósoby zná.
zorňovania hlbokých tajomstiev viery. Autor neomj
vybral to, čo v katolickom umeni bolo na-jlcrajšie, aby
čitatel'ovi aj opticky približil pravdy, o ktorých piše.
Ku každému obrazu je pripojený vecný a dejinný
výklad, takže obsah knihy a názorné vyobrazenie tvo
n súladnú jednotu. Vonkajšia úprava je tiež vkusná.
technické pnevedenie fotografií prvotriedne, důstojné
predmetu, o ktorom sa v knihe piše. Vrelo odporú
vam. — im.

Dr. GABRIELEDOLEZICH:Frauen,

dem Glauben

lebten.

die aus

2. Band. Verlag Benzi

ggr, Einsiedeln/Kom 1941, str. 160, broš. RM 2.80,
V182.RM 3.50. Nakladatelstvo Benziger vydava krás

nu sbierku životopisov katolických žien, ktoré v naj
ročlišnejšich životných okolnostiach vedely pveživať
MĚ" vieru. V tomto svazku je životopis hrdinky Me
lame, Jany z Arku, Mechtildy z Hackeboru, Wibaraty
7-0 St. Gallena. Pestrý život týchto katolickych žien
svedci o tom, že každý úsek nášho života musi byt
usmernený tak, aby v ňom vynikla krása nábožen
StVa, _a pritom aby nebola zanedbaná starostlivost
0 VĚC) Pozemské alebo stavovské. Náboženský život

nemoze prekážat rodinnému životu alebo plneniu sta

YP'VSkXchpovinnosti, hoci vyžaduje obete a niekedy
<=Jhrdmstvo. Ale práve tuná sa ukáže vel'kosť kato
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Hokej ženy. Nie povrchnost alebo Iahostajnost. lež
statočnosť a obetavost je ozdobou žien, čo sa hlásla
ku Kristu. Knížku vrelo odporúčam našim paniam
i mLadšej ženskej generácii. Kniha je vkusne up:-a,
vená, móžete ju darovat na meno alebo pri iných
rodinných

slávnostiach.

——im.

Dr. H. SCHNELL:Katholische
missions—
'árztliche Fůisorge 1941. FránkischeGesell
sch
hattsdruckerei Wiirzburg, Echtex-Verlag. Str. 144,
bros. RM 2.80. Je to ročenka katolíckeho misionárske
ho lekáiskeho inštitútu v Nemecku za rok 1940/41.
Pracovali na nej viaceri odbornici, ktorí živo opisali
svoj život a pracu medzi primitivnymi obyvatel'mi
misijných krajov. My sa nevieme vžít do položenia
lekárov, ktorí z lásky k nesmrtelným dušiam pohanov
opúštajú domov a svoj lekársky um, svoje Skúsenosti
venujú životu l'udl, ktorí o kultúre nevedia takrečeno
nič. Liečia ich telesne, aby ich ziskali Bohu. Starajú
sa o ich hmotné potreby, aby ich priviedli k svetlu
& k poznaniu pravdy. Spolu s kňazmi misionármi
zachraňujú duše a svojou hrdinskou obetavostou do
kazujú nadprirodzenú silu katolíckej lásky. V knihe
je vel'a obrazkov, na ktorých ich vidíme v spoločno
sti tých, o ktorých by človek pochyboval, že sú l'udia.
Ročenka bude
morských
misií. za_ujímať slovenských horlitel'ov zá

des

ALOISLEICHER:Licht aus dem Herzen
Gottmenschen.

Verlag Ars sam—a,Josef

Muller, Munchen 1941, str. 64, broš. RM 1. Svatej
Margite M. Alacoque bolo zjevené, že svetlo, ktoré
potrebujeme vo svojom živote, najdeme v na—jsv.Srdci
Ježišovorn. Cestu, čo vedie k prameňom tohto svetla.

chce autor ukázat v tejto knižočke. Načim najprv
poznat všetky bohatstvá skryté v Srdci Ježišovom.
V ňom je prameň svetla, lásky a pravdy. Svetlo, kto
ré vyžiaruje z Ježišovho učenia a z jeho života, po
ukazuje nám súčasne na večnú pravdu, z ktorej kre
stan musi žít a podra ktorej má zariadit svoj život.
V tomto svetle poznáme tiež skutočnú pravdu a správ
ne shodnotíme všetko, čo je na zemi, lebo toto hodno
tenie bude nadprirodzené. Kniha na rozjímam'e; dá sa
z nej čerpat aj na kázne. ——
im.

Dr. BERNHARDSIEBERS: Zum Traualtar.

Vorbereitung

zur Ehe. Verlag Ars sacra,

Josef Muller, Munchen 1941. str. 144 s 10 obrazmí.
broš. RM 2.15. Vedome alebo aspoň v podvedomí

u každého mladého človeka vynoruje sa postupne
ideál, sta nejaká hviezda, ktorá ho vedie k manžel
skému životu. Tento prirodzený hlas musi človek
dobre pochopit, musí poznat aspoň v hrubých črtách
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stav, ktorý si volí nastať otcom alebo matkou.
uvádza budúcich rodičov
sti-edic. v ktorom začnú

celý život, keď sa chce
Siebers stručne ale vecne
do nového životného pro-.
žiť, keď odídu od oltára.

manželov. Ale manželstvo je sviatost, a tu autor po—
ukazuje na pramene, z ktorých majú žiť katolicki
mmmželia. Preberá rad-radom všetko, Co může prist
v manželskmn živote, aby mladi zavčas poznali všet
ko, ale správne, aby v budúcnosti nenastaly výkyvy,
zapríčinené predchádzajúcou nevedomostou. Knižočka
je naozaj časová, písaná srozumitel'ne, preto ju odpo
rúčam mládeži, ktorá sa pripravuje na manželský
stav. Ale poučia sa z nej aj manželia. — im.

JON SVENSSON:Za slunných

dní. 2. vyd.

stra školstva & národnej osvety Jozefa

Siváka.

Nakla'd. Vyšehrad, Praha 1941, str. 169, broš. Ks 28,
viaz. Ks 38. Dostat v mis. kníhkupectve v Nitre. Vel'
ký milovník mládeže celého sveta opisuje v tejto
knihe najštastnejší úsek svojho života, opisuje det
ské roky, ktoré prežil v l'adovej zemi Islandu. Svens
son krásne & verne liči drsnú islandskú prirodu i je
dnoduchý, tvrdý a veselý život svojho rodného kraja.
Sloh spisovatel'ov je jednoduchý, ale malebný a pó
vabný. Vypráva prirodzene, nevyumelkovane, ale je
isté, že je velkým urnelcom názorného, živého vypra
vovania. — im.
NOVE SLOVENSKÉ SKOLSTVO. Expozé mini

prednasené v Kultúmom výbore Snanu Slovenskej
republiky. Dostat v Státnom nakladatelstve v Bra
tislave. — im.

Mládeži Odporúčame:F. HÁJ: Školák

Marik,

Kajo

diel prvý v slovenčine. Viaz Ks 18. V češti

ne_dostat diel 1.—6. Broš. Ks 128, viaz. 212. Misijné

knihkupectvo v Nitre. — im.

Vo sbierke„Poklady národního umění"
Dr. J. CAREK:Palác Clam-Gallasovský;
Dr. D. LIBAL:Zlatokorunský
klášter; Dr.
nakladatelstvo Vyšehrad vydalo nasledujúce sošity:

A—BIRNBAUMOVÁ:Horažďovice;

Středověká

V. RICHTER:

Telč. Každý svázok po Ks 7.50.

PFLEGERK.: Geburt der Welt aus Chri
Stus;

— eine Weinachtsbetrachtung. Verlag Ars

sacra — Můnchen. Text dvojfareb. form. 8, str. 48.
RM. 1.40. Pre Slov. 250/0 sl'ava. Adam nám zanech
dedičrgy hriech _ Kristus dedičnú radost. Či každý
23028) chápe túto radost vo svojej podstate? Zdá sa,
e me. Nasvedčuje tomu dnešný sociálny poriadok.
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Prežiť Vianoce je vera viac, ako ien sladkastá nálada
svá
v rodinnom kruhu-. V betlehemskej noci
našlo ludstvo záchranu; no dnes miesto radostného
pokoje hlásaného anjelmi sa zdá, že nastupuje satan
svoju „triumfálnu cestu" svetom. To konstatuje Pfle—
ger a prichádza na varovný záver: „Svet musi urobit
miesto Kristu,

ak sa nemá stat

obetou démona—rv."

Hovori to vážnymi slovami. Jeho slová vychádzajů
od srdce a chce, aby sa dostaly zas k srdcu, Ak sa
len Kristus znovu nenarodi & nebude trvalo prebývat
v srdciach l'udských, l'udstvo nenájde pokoja. Knia
žočku vrelo Odporúčame.

——pm.

DOM ODONLOT'I'IN,OSB: Considér-ations

sur l'état religieux et la vie bénedictine.

Desclée, de Brouwer, Paris 1941. Str. 97. Cena neur
čené. — Lottin, mnich mont-césarského opátstva,
oprel svoje Úvahy o rehol'nom stave o mocnú boho

vedeckú kostru, & preto jeho knížka má pečať logic—
kej sporahlivosti. Na—jsamprv osvetruje pojem -rehol'—

nej duše, vlastne duše nábožnej, keďže celý jej život
dýcha ctnosťou nábožnosti. Tá působí, že človek ži
votne uznáva svoju závislost od Boha, vzlieta mysl'ou

k Bohu v modlitbe a jeho věra-, láskou rozpálená, od—'
dáva sa službe božej. Teda duch a vól'a k Bohu srne
rujú a jemu sa podrobujú. Aby bolo zaistené plné,
dokonalé uskutočňovanie ctnosti nábožnosti v jej
dvoch podstatných úkonoch, totižto v zaciel'ov'aní
mysle a vůle k Bohu, na to je určený rehol'ný stav.
'n'i rehol'né sruby sú mohutné opory. ktoré nedovo—
l'ujú výkyvy z tohto nadprirodzeného zamierenia. Re—
hol'ný stav podobá se záhrade, v ktorej mocnejšie
rastie a rozvíja sa ctnost nábožnosti. Rehol'ný stav
však má rozličné podoby. Niektorí sú prostými rehol'
nikmi. iní zasa mníchmi. Najmá u nás tieto dva po
jmy sa vera ráz zamieňajú; jednako medzi nimi je
rozdiel. Aj prostý rehol'nik aj mnich zaisťujú si sme
rovanie ducha & vóle k Bohu rehol'nými sl'ubmi; ale
mnich používa ešte druhů oporu: vzd'al'uje sa od
sveta, ale zato žije v mnišskej obci. Teda mnišsky
život je prostriedok na uskutočnenie dokonalosti reá
hol'ného stavu. A napokon je ešte stav cenobitský,
samotársky, pustovnicky; teda je to prostriedok na
iskutočnenie mnišskeho ideálu a: mnišsky stav je
prostriedok na uskutočnenie rehol'ného ideálu. Rehor
ný ideál je tu najvyšší ciel', ktorému je podriadený
stav mníšsky aj cenobitský. Nakoniec Dom Lottin
načrtá duchovně linie benediktinskeho života a jeho
hlbokú krásu. Lottinovo dielko, myšlienkovo ozaj bo
hato naplnené, Odporúčame tým, čo sa zasvětili vzne
šeným rehol'ným ideálom, ako aj tým, čo chcú poznať
tento utešený útvor kresťanskej životnosti. — fr. a. -—
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OPRAVA. V minulem čísle na str. 89 v článku 1).

prof. MUDr. Babor:
miesto furlbllnom má byť
futuribilnom.
V tom Mom činit:na Str. 02 mld—
pis Luther—ove)knihy treba opravit takto: Uber

dle absondorlloho
Astrologi._

Vormclnung eines

Dary na Studentský tlaěový fond: J. E. Ján Voj
taššák, biskup Spišský Ks 500; Dr. František Hrušov
ský, poslanec, riaditer, Kiáštor pod Znievom Ks 100;
MUDr. G. R. Hoffmann. Snina Ks 100; J. Černák,
fat—árBohunice Ks 64; MUDr. J. Stepan, primár Le
voča Ks 64; A. Dužeková., Tr. Biskupice Ks 03.50; V.

Trstenský, fax-ár Dolný Kubín, Ks 50; P. Korbel,
ita-plán Ružomberok. Ks 50; I. Kšiňan, kupim Doma
niža, Ks 13; M. Zeibrová, N. čiam,
Ks 51; L. Mol
čan, rladitei', Trenčín, Ks 23; I. Gajdoš, Prievidza,
Ks 6; prof. J. Kohút, Kláštor pod Znievan, Ks 15;
pi. Bartanusová, Trenčín, Ks 17; J. Pós, kaplán, N.
Pravno, Ks 30; prof. M. Kollárik, Prievidm, Ks 25;
Aug. Vlčko, Toporčany, Ks 8.50; J. Lakňš, adm. JedL
Kostolany, Ks 30; St. Precner, kaplán, Veselé, Ks 4;
Ant. Tin-az, farár, Cajkov, Ks 23.50; St. Gabin-a.
rešmmtér, Nové Mesto anáhom, Ks 14; A. Rep'po
vá, Bratislava1 Ks 4; J. Boček.. Trenčín, Ks 14; V.
Košilq kaplán, Zilina, K3 9; K. Kopel—nické.,Trenčín,
Ks 14; A. Fančovičová, V. Bytča, Ks 4; P. Maxon,

Bratislava, Ks 14; I. Pokorná, Zilina, K3 8; J. Kýša,
učitel', Pila, Ks 13.0; MUDr. J. Pašek, primár. Levoča,
K3 4; J. Vojtech, M. Leváre, Ks 14; A. Jusko, škol
dozm'ca, Sabinov, Ks 14; A. Daničková, Trenčín, Ks 8;
J. Lovíšek Rapčel-c, Pov. Podhradie, Ks 20; J. E. Dr.
Karol Kmetko, biskup Nitra, Ks 14; V. Kállay, dekan—
farár. Púchov, Ks 14; G. Kollárová, Ružomberok,
Ks 20, M. Ballková, Tvrdošín, Ks 4; Fr. Bmadič,
dekan, Sex-ed, Ks 4; primár MUDr. J. Lukáč, 'h'enčln,
Ks 4; Dr. B. Rajcová, Bánovce nad Bebravou Ks 14.

Darcom Pán Boh zaplať!

Svojim či-tatel'om odporúčame

Katolické nat/my.
'
na Slovensku, preto nesmie chýbat ani
Je
to ústredný
katolickej akcie
v jednej
rodine orgán
katolika-inteligenta!

|

Katolické noviny
I

prinášajú časové úvahy a štůdie zo všet
kých odborov národného aj nábožen
ského života. Zaujímajú vždy správne
stanovisko ku všetkým prejavom nášho
verejného života, udávajú najsprávnej
šie smernice pre náš katolicky súkrom
ný aj verejný život.
Dozviete sa v nich i o drobnej činnosti
katolických pracovníkov na Slovensku
a o živote Cirkvi sviitej na celom svete.
Preto každý smerista nech si pokladá
za katolicku povinnosť odberať

KATOLÍCKE NOVINY

a ziskavať im odberatelov, lebo je to
jediný NÁS týždennik v Republike.

Objednávky prijima

administrácia

KATOLÍCKYCH NOVÍN v Bratislave,
Ulica Rodobrany 12.
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Odpoveď pánu !. na. poznámky v marcovom číSIe
Kultůry. Cudujeme sa. že taký hlboko mysliaci pra
covník z Kultúry nepochopil, že poznámky „nezná—
meho" tridsiatnika uverejnili sme preto, aby sa o nich
rozpriadla debata. Každý POChOPil,že to nie je redak
torova mienka (viď poznámku v Smere II, 3, 135),
len pán f, nie. Ale tu nejde o riešenie nejakych pro
blémov, ako to rozhorčene píše pán !. Z listu., ktorý
mi pán f. poslal, je nad slnko jasnejšie, že ide o číro
čisté osobné veci, kterým by som nikdy nebol uveril,
keby ma o tom pán !. nebol presvedčil. Ide o osoby,
nie o duchovně problémy; to nech si každý uvedomí,
a potom l'ahko si vysvetlí rozohňorvanie pána !. —
A napokon, smer nie je na bezduché rozohňova-nie,
ale na také, ktoré vyplyva z disciplinovaného rozumu,
osv'ieteného viel'OU.— Dr. Miiller.
Dary na študentský tlačový fond: J. E. Dr. Kau—ol
Kmeťko, biskup rútriansky, 500 Ks; F. Baumgartner,
kaplan, Topol'čany, 40 Ks; A. Reháková, Trenčín, 35
Ks; M. Martincová, Banská Bystrica, 34 Ks; prof. Dr.
A. Pauldan, Kys. Nové Mesto, 30 Ks; Ondrej Stiavnic
ký, okresný náčelník, Trenčín, 24 Ks; Dr. Andrej Csa—
lády, Trenčín, 20 Ks; St. Nipča, kaplan, Senica, 20 Ks;
A Hrabovec, Vel'ká Bytča, 4 KS; V. Magnusek, riadi
ter, Nitra, 4 Ks; J. Halmeš, Trenčín, 14 Ks; A. Hodič
ková, sp, Belá, 10 Ks; Dr. V. Bucko, Bratislava, 4 Ks;
K. Hlinková, Ružomberok, 20 Ks; K. Kaučarik, dekan,
Tvrdošín, 4 Ks; J. Daďo, farár, Likavka, 14 Ks; N.
Sarková, Nemšová, 8 Ks; J. Gáplovský, kaplan, Pred
mier, 14 Ks; Anna Karešová, Braůslava, 8 Ks; M.
Sztrechayová, Trenčín, 4 Ks; J. Hanko, kaplan, Krás—
no n/Váh., 4 KS; Dr. J. Csillagi, Trenčín, 14 Ks; Dr.
P. Bukový, Banská Bystrica, 14 Ks; J. Podoba, statkár,
V. Ostratice, 14 Ks. — Darcom Pán Boh zaplať!
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DO TOHTO

ČÍSLA

VKLADÁME

SLO—

ŽENKY. Prosíme čitatefov, aby ich použili na
vyrovnanie starších i novších dlžób. Nezabud
nite pripísať, či platíte za prvý alebo druhý
ročník. Vefkodušných a zámožnejších prosíme,
aby památali na našich chudobných študentov,
ktorým posielame Smer gratis.
DAKUJEME smeristom, ktorí nám ziskava
jú nových odberatel'ov. Naše hnutie sa vzmáha,
prenikáme všade, lebo smeristi chápu svoje
apoštolské poslanie a spolupracujú s nami, aby
každý inteligent-katolík poznal život-nů náuku
Krista-Spasitel'a a jej neocenitelný vplyv na
verejný život. Rozširovaním revue Smer po
máhate nám obohacovat duše svojich bližných
a pracujete pre vospolné dobro národa.
DRUHÉ VYDANIE knihy K B 0 H U
už rozposielame. Objednajte si toto krásne
dielo () duchovnom živote v našej administrácii.

Fr. A. M. Anjclov,

OP.

OMRVINKY
z POSLEDNEJ VEČERE.
Kým čierňavou sa vkráda zrada,
Láska, čo Fudstvo tol'me rada,
širou hlbočiny rozzevená,
bedárom dáva božské vená.
Nie mamony závet, paláce, . . .

lež zisky kríža hodnej pláce,
skryté vo světom tají chleba,
' ktorého biede najvýš treba.
Čo hojne vyzískala v žití
& čo krvou vymodlila pri smrti,
nežne v oltárnu stúli Sviatost'.

Jej tiché taje ti vravia dosť:
že Láska, ohňom presýtená
a z priehrštia štedro rozperlená,
baží po l'udskom obšt'astnení,
v ktorom chmár zloby pekla neni;
by slávili sme večnú Paschu,
majúc za vrcholné blaho Lásku,
v čarovnom, nevýslovnom svazku,
sladšom nad všetku rozkoš svetsků.
IO
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CESTY.
Kristovo víťazstvo nad smrfou.
Univ. prof. P. Mag.

ReginaldGarrigou-Lagrange,

OP.

Na Turice, ako Skutky apoštolskél vravia,
Peter, osvietený a posilnený Duchom Svatým,
povedal židom: „Ježiša Nazaretského, vydané
ho podla ustálenej vůle & predvidania božieho,
pribili ste a"usmrtili rukami nespravodlivých.

Boh však ho vzkriesil a zbavil bo

lestí smrti, lebo nebolo m o ž n é,
aby bol od nej premožený." Peter to
v nasledujúcich dňoch zasa povedal: „Póvodcu
života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z' mřt
vych, čoho sme my svedkami . . ."'Niet v.nikom
inom spasenie.""
Takto vzkriesenie javi sa Petrovi a ostat
ným apoštolom ako konečné potvrdenie. viery
v Krista. A najprekvapujúcejšie je to, že naj—
váčší Kristovi protivníci to tušili, a bez toho,
žeby to boli chceli, podivne slúžili zámerom
Prozretel'nosti. A ako pri umučení 'vel'kňaz
Kaifáš prorokoval bez toho, aby to bol vedel,
& povedal: „Je užitočné, aby jeden človek
umrel za l'ud",4 tak, ako svatý Matúš5 vravi,
kniežatá kňazské a _farizeji rozpamátali sa, že
Ježiš povedal: „Po troch dňoch zasa vstanem",G
„a zapečatili kameň a opevnili hrob strážou'ť '
To sú ti stražcovia, tí vojaci, čo sa pri zmřt
vychvstani zdesili, ked videli anjela, ktorý so—
stúpil s neba,a & čo zvestovali kniežatám kňaz
ským, čo sa stalo.9

Spasitelovo zmrtvychvst'anie bolo róžhodu
1 2, 23.

"—Mat.

? Temže 3,15.

“ Tamt. 27, 63.

* 4,12.

7 27, 66.

* Ján
51.
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18, 14 a 11,

27,

66.

" 28, 4.,
" 28, 11'.

:="

júcim znamením jeho božského poslania. Peter
a apoštolovia ustavične to tvrdili.
_Aj svatý Pavol píše okolo 55. roku: „Odo
v'zdal som vám predne, čo som aj prijal, že

Kristus umrel za naše hriechy po
dl'a Pisem; a že bol pochovaný a vstal z mřt
vych tretieho dňa podl'a Pisem; a že zjavil sa
Kefasovi a potom jedenástim. Potom zjavil sa
vyše pá-ťsto bratom spolu, z ktorých mnohí až
dosial' žijú, ale niektori usnuli. Potom zjavil sa
Jakubovi, neskoršie všetkým apoštolom. Ale
naposledy zo všetkých ako nedochódčaťu zja
vil sa aj mne . .. Ale či ja, či oni, tak kážeme,
a tak ste uverili."10 Potom svatý Pavol pridáva:
„A keď Kristus nevstal z mřtvych, teda máme

je naše kázanie...; ba ukázali by sme sa aj

ako krivi svedkovía... A keď Kristus

nevstal z mřtvych, márna je vaša
Viera, lebo ste ešte vo svojich
hriechoch."11

Čo chce svatý Pavol povedať týmito po
slednými slovami? Chce povedať, že v tom
prípade naša viera vo vzkrieseného Krista,
viera, ktorá je koreňom ospravedlnenia,12 je
márna a klamavá, & že preto ani hriechy nám
neboly odpustené.
Chce tiež povedať, že, ako vravi sv'átý Ján

Zlatoústy,ak Kristus nevstal z mrt
vych, nemáme záruku, že Boh pri—
jal jeho smrť ako vykúpenie. Teda
nič nie je urobené, dielo spásy ešte treba
uskutočniť.13

Aby sme hlbšie vnikli do týchto slov svá—

tého Pavla, ako ich rozumel svatý Ján Zlato
ústy a po ňom početní vykladači, pripomeňme
najsamprv, čim nám má byť Viera v Krista
pre spasenie; potom pochopíme, ako jeho ví
ťazstvo nad smrťou je velkým znakom jeho
víťazstva nad hriechom a nad duchom zla.
“) 1 Kor.

_15, 3—11.

“' Rim.

" Tamt.

15, 14—18.

" PG 61, 335;

4, 25.

1.47

Ako treba veriť v Kristovo víťazstvo
nad hriechom?

Po jestvovaní Boha, póvodcu milosti a naj
vyššieho odplatitel'a,“ máme verit, že Ježíš,

Syn Boží,je Spasitel,

„Baránok Boží,

ktorý snima hriechy sveta"."' Zivou
vierou načim verit v pravdivost jeho slov:
„Poďte ku mne všetci, ktori sa ustávate & ste
obťažení, a ja vás občerstvim",m občerstvim
vaše duše tým, že ich vymanim z hriechu, že
im dám život milosti, zárodok večného života.
Tento úkon viery mal by byť v nás nielen
ako bádatelská istota bez vplyvu na život, ale
ako hlboké a ustavičně presvedčenie. ktoré
pretvára všetko, čo máme každý deň robiť
alebo trpieť. Tento úkon viery často ostáva
v nás velmi slabý. Ak uprostred svojich útrap
ostávame mdlí, stiahnuti do seba, toho príči
nou je, že nemáme dosť viery a dóvery v Ježiša
Krista, nášho Spasitela.
Apoštolovia prví pocítili niekolko dní pred
Turícami svoju slabú vieru; Pán im raz pove
dal za búrky na Genezaretskom jazere: „Čo
ste bojazliví, maloverní."" Svoju slabost ešte
viacej pocítili pri umučení. Bezpochyby uchvá
tení boli vznešeným učením Majstrovým; Vi
deli ho robiť zázraky, vzkriesiť Lazára, vyhá
ňať diablov, kráčať po vodách; traja z nich boli
aj pri jeho premeneni na Tábore, ale videli ho
tiež v Getsemanoch smutného až na smrt, vi
deli ho potupeného, bičovaného, popl'utého, a aj
Peter na chvilu poblúdil, že až tri razy zaprel,
že ho pozná.
Treba veriť a bolo načim verit pod križom.

že umierajúci Ježíš je práve pre
svoje umieranie Spasitel'om duší,
" Ktq Pristupuje k Bohu, musi verit, že je
a ze tým, ktorí
(Žid. 11, 6).

“ Ján

"" Tamt.
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1. 29.

8, 26.

ho hl'adajú, je odplati—tePan
" Mat. 11, 28.

a to viacej, ako pre svoje reči
a zázraky.

Umieranie (agónia) znači boj,

a Kristovo umieranie bolo velkým bojom proti
zlému duchu, boj, v ktorom Ježiš navždy
zviťazil.

Po poslednej večeri povedal svojim učeni

kom:„Dóverujte, ja som premohol

svet"18 Práve na križi dobyl konečné víťaz—
stvo nad najťažším, najváčším zlom, ktoré je
na svete, nad hriechom a nad diablom.
Ale I'udsky povedané, na križi Ježiš sa vidi
premožený: jeho dielo, čo Synagoga odsúdila,
móže sa zdať navždy zničené; jeho, ukrižova
ného medzi dvoma zlodejmi, opustil jeho l'ud,
váčšina učenikov, ktorí ako by mysleli, že ne
besá už nečujú jeho úpenlivé volanie.

Keď zvolal: Dokonané

je, Mária bez

pochyby urobila najváčší skutok viery, aký
kedy bol na zemi, ani na minútu neprestala
veriť, že jej ukrižovaný Syn bol Spasitelom
všetkých ludi; v tejto velkej viere Panny zú
častnily sa svaté ženy, ktoré boly pri nej, aj
svatý Ján, kajúci lotor, stotnik. Verili, pravda,
s rozličným odstupňovaním, že dielo spásy sa
dokonalo v tomto zničení Obety, od večnosti
vyvolenej, aby miesto nás niesla ťarchu našich
hriechov.

_

Lež málo bolo tých, čo takto verili v tejto
vrcholnej chvíli. Váčšina nemohla sniesť Kri

stovu smrť: „Fac ut portem
mortem,

Christi

Daj, aby som sniesol Kristovu

smrti",vravi sa v Stabat

Mater.

' Treba bolo veriť a vždy načim veriť, že

predmet výsmechu, na ktorý hl'adeli ako na
Vývrhel l'udstva, pred ktorým potriasali hla
vami a posmievali sa mu, je silou a svetlom
duši,_je ten, ktorý premohol svet. Treba verit',
že hodina temnót a potupenia je súčasne s Výš—'
šieho hradiska slávnou hodinou Spásy, zo všet

kých najplodnejšou pre duše.
"' Ján

16, 33.
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Teda, ako to ukazujú slová emauzských
učenikov, v tejto hodine mnohi učeníci pociťo
vali v sebe, že ochabujú, ako sa to může stať
všetkým vo chvíl'ach prenasledovania a nená
visti.
No jednako treba veriť, že Ukrižovaný,
ktorý vidí sa celkom premožený, je víťazom
nad hriechom, „ten, ktorý snima hriechy sve—
ta". Toto víťazstvo, také tajomné, také skryté,
má byť potvrdené znamením, hmatatelným &
zrejmým dókazom, ktorý vzpružuje dóveru
učeníkov.
Božská Prozretel'nosť od večnosti rozhodla,
aby týmto zjaveným znamením nebol akýkol'
vek zázrak, lež Spasitel'ovo zmí'tvychvstaníe.
Prečo? Pre vel'mi hlboké vztahy medzi hrie
chom a smrťou. To je jedna z velkých zjave
ných právd.
Kristovo víťazstvo nad smrťou
je znamením jeho viťazstva nad hriechom.

Svatý Pavol v Liste k Rimanom pripomina,

žesmrť prišla na svet skrze hriech

a že ako Adam bol zástupcom l'udstva na jeho
záhubu, tak Kristus je zástupcom & hlavou
Iudstva pre jeho spasenie, nevyčerpatel'né
žriedlo milosti: „Skrze jedného človeka hriech
prišiel na tento svet & s k r 2 e h r i e c h
5 m r ť. . . Keď pre priestupok jedného mnohi
umreli . . ., keď pre hriech jedného panovala
smrť za jedného, omnoho viacej tí, ktori prijali
hojnost milosti a podarovania &spravodlivosti,
král'ovať budú v živote skrze jedného Ježiša

Krista... Keď sa rozmnožil hriech,
ešte nad to rozhojnila sa milost."m
Svátý Pavol pridáva: „0 (1p l a t a za
hriech je smrť, kým milost božia

je život večný v Kristu Ježíšovi,

Pánu
našom."20
__...—
" 5, 12—21.

150

20 Rim.

&, 23.

Vterajšom pláne Prozretel'nosti keby Adam
nemal hriech, keby v ňom nebol nesúlad, úpa
dok, mravně narušenie, ktoré záleží v odde

leni duše a Boha, nebol by v ňom úpadok,
fyzické narušenie, ktoré záleží v oddeleni
tel:; a duše. Smrť je následok a trest

za hriech.
'
Bezpochyby človek je prirodzenosťou ako
živočich smrtelný; ale prvý človek skrze mi
lost dostal pre seba a pre svojich potomkov —
keby bol ostal verný Bohu — výsad_u n-e—

smrtelnosti.

Ako Geneza rozpráva, Pán

postavil ho v rozkošnom raji, aby ho obrábal
a chránil, a povedal mu: „S každého rajského
stromu jedz; ale so stromu poznania dobrého
a zlého nejedz, lebo v ktorýkol'vek deň by' si
s nebo jedol, zomrieš."21 To bola len miema
skúška poddanosti, ako Bossuet22 vravi, nepa
trná uzda slobodnej vóle, aby mu dal vedieť,
že má pána, lež pána plného dobroty.
_ Diabol zasa povedal: „Nijako nezomriet'e!
Leb'o Boh vie, že ktorýkol'vek deň s neho bu—
dete jest, otvoria sa vám oči a budete ako bo—
hovia, poznávajúci dobré aj zlé",23 to jest bn"—
dete sa mócť sami riadiť & nebudete musieť

posluchať. On sám, diabol, povedal: „Nebudem
poslůchat!"
Co sa stalo hneď po hriechu neposlušnosti

a pýchy? Ako Písmo svaté hovorí,..„hneď
otvorily
sa im oči".2*.Mali poznanie do—

brého 'a zlého, nie to, ktoré dáva múdro sa
riadiť, ale ktoré nie je iné, ako trpká_skúsenpsť
spáchaného zla a jeho velkého rozdielu s do—
hrom, so svátosťou, ktorú práve stratili sebe
a svojim potomkom.25 Videli, ako Pán pravdu
hovoril .a. ako diabol luhal.
'" 2 "'15—17.

*= évations sur les mystěres, 6 sem., 7 élév.
*? a,

s.

"""mmm/'

=“ 3, 7.

_

.

snem vravi: „Adam sum-til sebe

a nám svátost a póvodnú spravodli-vosť, ktorú
od Boha dostal" (Denz. 789).
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Citili, že ich duša je mřtva; len čo vvpýchc
okusila zlo, hneď stratila božský život,. pria
tel'stvo s Bohom. Vzdialila sa od Boha, -.ktorý'ju
oživoval, a Boh sa vzdialil od nej. Tým stratila
vládu nad svojimi vášňami; citlivost, až do.
vtedy poddané správnemu rozumu a vůli, vzbúr
rila sa, ako vól'a vzbúrila sa proti Bohu.-Napo
kon, keďže duša neostala pod vládou „Boha, aj
telo prestalo byť pod vládou duše. Duša-sa
vzdialila od Boha, ktorý ju oživoval, telo zasa
malo sa oddeliť od duše, od ktorej. má“ život“,

Duša zradila božské priatel'stvo, preto Boh vzal
telu celkom zadarmo dané výsady netrpnosti
a nesmrtelnosti. Človek dal prednost prirodzef
nosti pred milosťou, preto prirodzenosť uká—
zala sa v chudobe; Iudské telo činnostou-pri
rodzených zákonov bolo vystavené-. .nepriazni
podnebia, nečasu, podrobené bolesti, chorobe
a smrti. Dovtedy človek ovládal smrť; teraz
ona vládla nad ním. Pán povedal Adamovi:
„V pote svojej tváre budeš jesť chlieb,. kým sa
nevrátíš do zeme, z ktorej si vzatý; lebo prach
si a v prach sa navrátiš."26 To nám Církev pri,
pomina na Popolečnú stredu.
-. :
' Táto

telesná

smrť, následok

a trest—.z

hriech, bola' aj jeho symbolom, lebo 'smrte'l'ný
hriech je ako by smrť duše. Po strate' života
milosti prišla strata telesného života; Hrůza
pred smrťou mala by v nás vzbudit hrózu-jpred
hriechom, ktorý priviedol smrť na svet.
.5 
'_"- Pán hneď po páde prisl'úbil vykupitel'a;'lkeď
hadovi povedal: „Nepriatel'stvo položim medzi
tebou a ženou, medzi tvojím semenom a*jej
SQmenom;ona pOšliape tvoju hlavu?“ AkO'to
všetky proroctvá bližšie ustalujú, Ježiš'nanaj—
Výšpredstavuje semeno ženy. Na Vel'ký' “piatok
stal sa vítazom nad hriechom a diablom..A1e
toto SkrYté víťazstvo, čo vydobyl ten,-ktorý sa
139_1101,
zdat premožený a ktorý naozaj bol obe
“
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Gen.

3, 19.

'“ Tamt.

3. 15--'.'Í"-_

tou za nás, malo sa ukázat jasným znamením.
Tu vidno nadprirodzenú logiku týchto tajom
stiev podla plánu Prozretel'nosti. Nanajvýš sa
hodilo, aby tymto zrejmým znamením bolo
Spasitel'ovo vzkriesenie. Keď smrť je následok

hriechu,vel'mi sa patrilo, aby Kri
znamením jeho v i t a 2 st v a nad

stovo víťazstvo nad smrťou bolo
hriechom.

Inými slovami: Keď Kristus je

víťazom nad smrťou, ako to dokazuje jeho
zmřtvychvstanie, je nim preto, že na kríži bol
víťazom nad hriechom.
Preto svatý Pavol Korinťanom napisal:
„Keď Kristus nevstal z mřtvych, márna je va

ša viera,leboste ešte vo svojich

hrie—

choch",28 to jest: nemáme záruku, že Boh
prijal jeho smrť ako vykúpenie. A svatý Pavol
pripojuje, že Spasitelovo zmřtvychvstanie je
zárukou nášho budúceho zmřtvychvstania:
„Keďže skrze človeka smrť, skrze človeka
i vzkriesenie z mřtvych. A ako v Adamovi

všetci umierajú, tak i v Kristu

všetci

budú oživení."2D Ježiš povedal pri Lazá—
rovom hrobe: „Ja som vzkriesenie a život; kto
veri vo mňa, bude žiť, hoci by aj bol umrel."30

A keď prisl'úbil Eucharistiu, tri razy opakoval:
„Toto je vól'a mójho Otca, ktorý ma poslal,
aby každý, kto vidi Syna a veri v neho, mal

život večný, & ja ho vzkriesim

sledný

v po

deň."31 Táto formula sa viac ráz

opakuje v onej Ježišovej reči, ktorý je povo
laný spasit nás s telom a s dušou a dat nám
účasť na svojom oslávenom živote.
Preto svatý Pavol ešte piše Korinťanom:

„Ako najposlednejší
zničená

bude

n e p r i a t e l?

smrť.32 A keď toto smr—

tefné oblečie si nesmrtelnost, vtedy sa naplní
slovo, ktoré je písané: P o.hl t n u t á je s _mr ť
2“ l Kor. 15, 17.
*" T&rnt. 21—22.

““ Ján

:" Tamt. 6, 39—55.
"'" l Kor. 15, 26.

ll, 25.
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vo viťazstve.33 Smrť, kde je tvoje
víťazstvo? Smrť, kde je tvoje ž-i"-'
h a dl o ? Ale žihadlo smrti 'je hriech. . . No,
vďaky Bohu, ktorý nám dal víťazstvo .skrze
Pána nášho Ježiša Krista."“ Priam tak vo Zja—
vení je napisane, že keď sa Ježiš zjavil svaté-—
mu J ánovi, povedal mu: „Neboj sa; ja som
prvý a posledný a živý; bol som mrtvy, a hl'a,

živý som na veky vekov a mám kl'úče od

smrti

a od pekla...3“

Piš: Toto hovorí

Svatý . . ., ktorý otvára- a nikto nezatvorí, za
tvára a nikto neotvori."36
Velkonočná liturgia ospevuje toto víťazstvo

v sekvencii
Victimae paschali laudes:
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
Reconcilíavit peccatore5.'

Baránok ovce vykúpil:
Kristus nevinný Otca
s hriešnikmi smieril.

Mors et vita duello
Couflixere mirando;
Dux vitae monuus
Regnat vivu8.

Smrť & život v súboji
podivnom sa srazily;
knieža života umrúc,
vládne živý.

Soimns Christum
surrexissc
A mortuis vere:
Tu nobis, Amen.
Victor Rex,
Mim-cre.

že Kristus
zVieme,
mrtvych
naozaj: vstal
Ty víťazný Král,
nad
nam-i sa zmilúvaj.
Amen.

Nech každý myslí na to, aké celkom iné
by boly dejiny l'udstva & jeho vlastný život,
keby nebolo vykúpenia & zmřtvychvstania. _
Celkom zrejmé je, že Kristovo víťazšt'vo
nad hriechom je ovel'a váčšie, ako víťazstvo
nad smrťou. Prvé je samou podstatou tajom—
stva vykúpenia; druhé je len viditelným zna
kom tohto nadprirodzeného tajomstva, v sebe
neviditelného. Znak má svoju hodnotu 2 vel

kosti označenej vec'i. Chvila Consumma

tum est (Dokonané je) bola najváčšia 3 máj
slávnejšia z celých dejin l'udstva; lež toto
víťazstvo bolo také tajomné, také skryté,
3“ 08.

13, 14.

'“ ] Kar.
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16, 5+—57.

"5 l, 18.

“' 3, 7.

že uniklo aj váčšine apoštolov, ba muselo sa
prejaviť viditelným, neodškriepitelným zna—
mením. Prejavilo sa Kristovým víťazstvom
nad smrťou, ktorá je následok hriechu. A preto
Velkú noc tak velkolepo oslavujeme, aby sme
uznali velké víťazstvo, čo Spasitel dobyl na
Velký piatok. Úkon lásky Velkého piatku, pri
pomínaný pri každej svatej omši, velmi pred
stihuje telesné zmřtvychvstanie, ktoré ho robi
zjavným.
*

*

*

Apoštolovia boli poučení. Spasitel'ova smrť'
ich zdrvila a zmiatla; vracali sa ku svojim po
zemským zamestnaniam, zabúdali na králov
stvo božie. Odkedy však poznali zmřtvychvsta
nie, ich Viera neochabovala, a znova osvietení
turíčnou milosťou, rozišli sa po svete, aby hlá
sali dobrú zvesť a podla prikladu svojho Maj
stra kázali až po mučeníctvo. V mukách všetku
svoju dóveru složili v osláveného Krista, ako
svatý Štefan, a tou istou cestou vošli do bla-
ženej večnosti, ako on.
Toto tajomstvo zmřtvychvstania akosi po—
kračuje v Cirkvi. Ježiš ju robi podla seba, a ak
na ňu dopúšťa hrozné skúšky, dáva jej aj akosi
vstať z mřtvych a ešte slávnejšiu

po smrtel——

ných úderoch, ktoré jej protivníci vrazili. To
vidieť za prenasledovania Nerónovho, Diokle
ciánovho a Juliána Odpadlíka; krv tisících mu
čeníkov dala vznik tisícim kresťanským církev-
ným obciam.
Cirkev zviťazila aj nad velkými bludmi'
ariánskymi & pelagiánskymi, ktoré daly gréc
kym Otcom a sv'átému Augustinovi príležitosť
napísať nesmrtelné diela.
V hlbokom stredoveku barbari všade šírili
skazu, ale Církev vedela ich skrotiť & obrátiť,
V 13. storoči albigénci chceli obnoviť mani—
cheizmus; vtedy skrsly nové velké rehole, a to—
to 13. storočie bolo zlatým vekom bohovedy.
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V 15. a 16. storočí daktorí mohli myslieť,
že Církev umierala pod údermi pohanskej re—
nesancie a protestantizmu. Stratila vel'mi vel"
kú časť Nemecka a Anglicka; ale súčasne vy
nárala sa v Europe plejada svatých zakladate
l'ov alebo reformátorov, Církev rozšírila sa
V Indii, kde svatý František Xavérsky obnovo—
val divy apoštolských čias, v Amerike, kde
svatý Eudovít Bertrand a Las Casas učili po—
znávať Kristovu lásku, a pravá reforma zria
ďovala sa na trídentskom sneme.
Francúzska revolúcia pokúsila sa ešte raz
zníčit Církev; zabijala kňazov, zakázala rehole,
znesvžítila oltáre, dala základy nového sveta,
nového náboženstva. Ale r. 1801 bol uzavretý
konkordát, bohoslužby boly v chrámoch obno
vené, pomaly roztratené rehole znova sa usa
dily, světci, ako arský farár, upomínali na celú
životnost kresťanstva a misie na Východe,
v Ázií, v Afrike a v Amerike robily ohromu
júce pokroky.
Tak to bude až do konca čias; v Církvi ob
novuje sa akosi tajomstvo Spasitel'ovho zmřt
vychvstania. Život Církvi je život, ktorý pre
šiel cez smrt a ktorý v najťažších skúškach
nachádza vždy novú mladosť. Tak je to najma
so světcami, ktorí móžu vravieť so svatým

Pavlom:„Každý deň umíeram'T“

a ktorí, keď poznali mučenictvo srdca, aby
pracovali na spasení duší v spojení s Pánom
Ježišom, zdajú sa viacej žijúcí ako inokedy
a žijú ďalej vo svojich skutkoch, ktoré nesu
ovocíe pre večnosť.
Tak sa uskutočňuje Majstrovo slovo: „Ja
som vzkriesenie a život.“ Kto smádí, nech
pride ku mne a nech sa napije . . .; potoky živej
vody mu potečú z útroby . . .“ Ja ho vzkriesim
V Posledný deň."“'
,

„, 1 Kor-

'
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*“ 6, 40.
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Božie navštívenia.
Dr. Inocent Můller,

OP.

V predošlej štúdii poukázal som na to, že
stupeň dokonalosti duchovného života závisí
od stupňa stotožnenia našej vóle s božou vól'ou.
Božia vóla sa nám prejavuje aj v neočakáva
ných a v nepredvidaných krížoch a skúškach.
ktoré Pán sosiela pre naše posvátenie. Takýto
prejav menujú bohovedci božou vól'ou zal'ú
benia, a v l'udovej reči vravievame o božích
navštíveniach. Prečo sa máme stotožnit' aj
s týmto prejavom božej vóle?
Ponajprv preto, že nič sa nemóže stať na
svete alebo v živote jednotlivca bez božieho
súhlasu alebo aspoň bez božieho dopustenia.
A boh, ktorý je nekonečne múdry a dobrý, chce
alebo dopúšťa na dušu len dobro, hoci to duša
sama hneď nechápe. Zdůrazňuje to i apoštol
národov, keď. píše: „Tým, čo milujú Boha,
v šetko dopomáha k dobrému."1 Lež toto vie
pochopiť iba človek, ktorý sa diva na všetko
pod zorným uhlom večnosti. Lebo pre koho ne—
jestvuje nič inšie, iba pozemský život a pozem
ské rozkoše, ten nikdy neporozumie skúškam
& križom, ktoré sosiela Boh preto, aby nás vy
skúšal & v budúcom živote odmenil. Zlá, ktoré
na nás doliehajú v pritomnosti, sú na to, aby
dušu očistily, aby ju upevnily v ctnosti, aby
duši pomohly nadobúdať zásluhy, lebo len tak
dosiahne životný ciel' — Boha.

Je to teda povinnost

podrobitsa Pánu

Bohu v šťasti aj v nešťastí, v chudobe i v cho
robe, v radostiach i v bolestiach, V duševných
útechách i v duševnom suchopáre a opuste
nosti, lebo „keď prijimame dobré veci z ruky
božej, prečo by sme neprijali zlé"?"' Všetko
rozdáva tá istá štedrá ruka dobrého Otca. Bo—
lesti a križe dávajú nám príležitosť dokázať
' Rim. 8, 28.

'-' Job

11, 10.
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našu lásku k Bohu. Lebo milovat Pána Boha,
keď nás zahrnuje len dobrodeniami, nie je
ťažké; ale dokonalá láska sa dokáže práve
v skúškach, v ktorých veriaca duša s takou
láskou prijme od Pána Boha križe, s akou pri—
_jima dobrodenia.
Tieto božie navštivenia ťažko znášajú duše,

ktoré ešte neprišly k čistej láske, ktoré sa ne
vedia úprimne radovať v križoch. Aby duševne
neklesaly pod tarchou telesných alebo dušev
ných skúšok, aby ich vedely I'ahšie znášať,
móžu si ich aspoň čiastočne zmenšiť. Ponajprv
nie je múdre myslíeť na všetky nešťastia a kri
že minulosti, pritomnosti, ba ani na tie, ktoré,
hádam, pridu v budúcnosti, a z toho všetkého
vymyslieť si neznesitel'né bremeno. Či Pán Je
žiš nevravel, že dosť má deň svojho trápenia,
prečo sa teda starat o zajtrajšok? Netreba veru
obnovovať ešte nezahojené rany z minulosti,
netreba na ne myslíeť, iba ak si chceme pripo
menúť, na čo nám boly osožné, ako nás upev
nily v trpezlivosti, ako nám pomohly rozmno—
žiť zásluhy pre život večný. Takto sa aspoň
čiastočne zmenší pocit bolesti, lebo bolesť ci—

time len vtedy, keď myslíme na zlo, ktoré je
pričinou bolesti. Urážka, opovrhovanie, podce
ňovanie bolia vtedy, keď o nich uvažujeme,
keď na ne myslíme. A budúcnosť tiež nás ne
smie znepokojovat. Pravda, múdry človek mu
si sa na všetko pripraviť, musi aspoň čiastočne
predvidať, čo ho zajtra očakáva. Ale myslíeť
na zlo, ktoré može prisť a nemusí, a rmútiť sa
preto, to je zbytočné márnenie času a dušev
ných sil. Lebo keď zlo pride, nuž musime ho
prijať a znášať s pomocou milosti, ktorú nám
Pán Boh iste neodoprie, keď ju sami nezavr—
hneme. Lebo keby sme spoliehali iba na svoje
sily, potom, pravda, nič by už neostávalo, ako
padnúť pod ťarchou, ktorú by sme hádam vy
hlásili za neznesitelnú. Ovel'a múdrejšie 'je
v takýchto prípadoch vložiť všetko do všemo
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húcich =a starostlivých rúk nebeského Otca,
ako malovat si v" obrazotvornosti velkosť kri
žov a utrpení z minulosti alebo aj z budúcnosti.
Ochotnejšie prijmeme všetky božie navšti
venia, keď nezabudneme ani na ich kladné
hodnoty. Každý kríž človeku pripomina, že na
svete je iba vyhnancom, pútnikom do večnej
vlasti. Tu na svete nikdy nebudeme žať ovocie
dokonalých radosti, lebo zem ich ešte nikdy
nesplodila: šťastie, dokonalú blaženost dá nám
iba nebo. A_kto by sa dobre cítil v takom vy—

hnanstve, netúžil by veru po dokonalejšom
šťastí, netúžil by po Bohu. Krížmi navštevo
vaný človek je nútený sústrediť duševně aj te
lesné sily, aby obstál, a takto v ňom rastú
ctnosti až po hrdinský stupeň, ako to vidime
v' živote svátcov, ktori trpeli cez celý život.
Kým človek,ktorý okrem pohodlia nič neskú
sil, ktorý už povyprazdňoval všetky kalíšky
rožkoše, nie je súci na nič, stráca sílu a odvahu
a nevedomky blíži sa k istému pádu. Napokon
s vól'ou b_ožoustotožnený trpiaci človek ziskava
mnoho zásluh pre seba i pre druhých. Každé
z'l'o, znášané z lásky k Bohu v'spojení s Kri
stom, je 'zárukOu večnej odmeny v nebi. Preto
svátý Pavol nebál sa napísať prvým kresťanom:

„Tak myslím, že trápenia terajšie

h_očasu nie sú hodné tej budúcej
slávy, ktorá sa zjaví na nás.3 Naše
t_e'r'ajšie chvilkové a lahké súže
n'i'e působí v nás nesmiernu váž
'n'o'sťvelebnosti v e č n ej slávy '
A' horlivejším kresťanom svátý Pavol pripo
mina že keď trpia s Kristom, doplňujú jeho
utrpenie pre dobro Církvi: „D 0 pl ň u j e m

na švojom tele to, čo chybuje
z utrpení Kristových za jeho telo
které

je Cirkevf'“ Je isté, že tieto myš

lienky neodstrár'iia z nášho života križe, ale
“ Rim.

8, 18.

* 2 Kor.

4, 17.

-" Kolos.

1, 24.
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zmiernia pocit bolesti a smútku, lebo poznáme,
že aj z nich můžeme čerpat vel'a dobier pre
duševný život.
Svatý Bernard rozlišuje tri stupne stotož—
nenia s božou vól'ou zal'úbenia, ktoré zodpove
dajú trom stupňom kresťanskej dokonalosti.

Začiatočníci

nemilujú utrpenie, ale na

opak, vyhýbajú mu. Jednako radšej trpia,
ako by mali Pána Boha urazit, stonajú pod
ťarchou križa, ale nesú ho trpezlivo. Pokra
č u j ú c i, čo túžia po nebeských dobrách a ve—

día, že cesta križová vedie do večnosti, nevy
hPadávajú utrpenie, ale znášajú ho dobrovolne

a akosi radostne. Napokon dokonalí,

ktorí

chcú oslavovat Boha a dokonale sa prispósobit
Kristu Ježíšovi, prijímajú križe s láskou, nie
preto, že by križ bol sám lásky hodný, lež
preto, že znášanim kríža osvedčujú svoju lásku
k Bohu a ku Kristu, tak, ako apoštolovia, ktorí
se radovali, že boli hodni trpieť pre meno Je
žíšovo. Tento treti stupeň nazval svatý Fran

tišek Salezskýsvatým odovzdaním.

Keď sa teda stotožníme z božou vófou, spo
jíme svoju vól'u a vůbec všetky svoje schop
nosti s tým, ktorý je svátost sama. Očisťujeme
dušu od zla a nedokonalosti, lebo božia vola
toto všetko vylučuje. Zriekame sa všetkého,
čo je pomíňajúce, ale zriekame sa najma svo—
jich úsudkov, lebo za pravidlo svojho života
a svojich činov volíme prikazy božie a rady,
a takto vyhýbame vel'mi mnohým nebezpeč
ným úskaliam sebalásky, ktorá je prejavom
vóle neposlušnej, vzdornej. Vól'ou spojení s Bo—
hom opíerame svoju slabost o božíu všemo—
húcnosť, lebo keď plníme božiu vól'u, můžeme
byť uisteni, že Boh vypočuje naše modlitby,
on splní našu vól'u, lebo naša vól'a, naše žela
nie bude jeho želanim. So svatým Pavlom
budeme mócť vyznat: „Všetko móžem skrze
toho, ktorý ma posiliíuje."o
' Filip. 4, 13.
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Keď sa celkom stotožníme s božou vól'ou.
vo všetkom sa staneme podobní Kristu Pánu,
ktorého denným pokrmom bolo uskutočňovanie
vóle nebeského Otca. Nuž a aký je ciel' duchov
ného života? Vyvolať v duši obraz života J ežiša
Krista. Z toho najlepšie vidieť, aký význam má
pre duchovný život náuka, o ktorej hovoríme.
Človek, ktorý ju prežije, móže vyznat so svá
tým Pavlom: „Nuž, žijem, už nie ja, ale žije
vo mne Kristus."7 Myslim, pracujem, žijem
ako Kristus. Nech nás povzbudia slová, ktoré
povedal Kristus Pán o tých, čo plnia vól'u jeho

Otča:„Ktokol'vek plni vól'u mójho
Otca, ktorý je v nebesách, to je mój
brat, i sestra,

i matka."8 Svátá Teré

zia napisala: „Každý, kto sa chce modlit, nech
nezabúda, že sa modlí preto, aby sa stotožnil
s božou vól'ou. V tom spočíva celá naša doko
nalost; na duchovnej ceste nič vyššie nemó—
žeme dosiahnuť."

Pútnik s človekom.
Piof. P. Emilián Soukup,

OP.

Ako milujúcim Boha všetko prospieva, tak
pútnikovi na jeho cestu je všetko dané, čo je
mu dané, aby sa tým sústavne sbližoval s cie
lom púte a aby tým rástol. Zo všetkého, čo je
pútnikovi dané na jeho putovanie, najváčšiu
cenu má po Bohu človek, najlepší pozemský
obraz boží. Tak sme pri novej pútnickej veci:

Pútnik s človekom.

„Som presvedčený, že človek tým vyššie
vystupuje, čim vyššiu Iudskú osobností vidí.
keď totiž ju vidí v jej vztahu k Bohu" (Hello).
Pochopit dosah tejto vety značí pochopit ta
jomstvo pútnika s človekom. Podla sv'a'tého
Tomáša Akvinského zrak pútnika je velmi.
jasný, lebo viera mu dáva účast na božom
= Gal. 2, 20.

u

" Mat.

12, 50.
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zraku. Obsah tejto myšlienky a z toho vyplý
vajúcej zásady pre putovanie s človekom mó
žeme vidieť u svatého Tomáša II-II v druhej.
štvrtej a pátnástej otázke. V druhej otázke učí,
že verit znamená troje: veriť Bohu, verit Boha,
verit k Bohu; veriť Bohu, zaručujúcemu pra
vdu, verit obsah zjavených právd, ktoré vlastf
ne všetky sú len o Bohu, vo všetkom potom
vidieť súvis s Bohom. Súvis s Bohom dvojako
sa určuje: všetko vidieť v súvislosti s Bohom
preto, že všetko speje k Bohu ako k _cieIu,
a preto, že vo všetkom je akosi uložená božia
dobrota, to jest božia hodnota. Viera teda musi
byt' sprevádzaná svátou láskou, aby bola celá
a živá. V pátnástej otázke Anjelský učitel' pof
užíva slová žalmu: „Spadol na nich oheň, a ne—

videli slnka", aby naznačil, kde sú prekážky,
ktoré treba odstrániť, aby Viera bola-celá a živá
a aby pútnikov zrak bol jasný. Sú to ťarbavosť
a zaslepenosť mysle. Človek nedostatočnej vie
ry má mysel' ťarbavú na pozorovanie duchov
ných vlastnosti a dobier, jeho mysel' je zaujatá
inými, ktoré viacej miluje; to je oheň zeme.
ktorý ho tiež zaslepuje, takže nevidi slnce vyš
ších dobier a vznetov, ale len to, čo je na do
s'ah ohňa zeme.

' Viera robí človeka pútnikom,aapreto pút—
pik musi používat tieto myšlienky, keď na svo—
jej púti stretáva človeka. Tarbavé a zaslepené
nepútnické oko vidí človeka vo svetle ohňa
'z'e'me,ktorý je nevyhnutne sebecký &svieti le'n
dvojakým smerom: zisk alebo póžitok. Vo svet
le tohto ohňa človek, stretávajúc človeka, ráta
& pozoruje jeho predkov, to jest skúrná jeho
rodinu, z ktorej je; hl'adá jeho tituly, odhaduje
jeho majetok a jeho výkonnost, hl'adá možnosti
----

opustenie pútnickej cesty. Nejdú už po 'zer'n
ských
len sami pútnici alebo váčšiho'u
pútnici,ceštách
ale koristníci.
.
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aPútm'k musi vidieť osobnost človeka vyššiu,
ako je predmet zisku a póžitku. A pritom móže
celkom ostávať pri tom poriadku, ktorého ,sa
drží nepútník, hI'adajúci zisk a póžitok. Človek
je pre pútnika z najvyššieho rodu, z najváčšej
rodiny,. ako to apoštol učil kresťanov myslieť,
keď im vravel, že sme z božieho rodu. Je pri—
pomenutím Otca všetkých aj bratstva všetkých
v božej rodine, ktorá obsahuje celú zem.
Človek je pre pútnika ozdobený najplnšími
&.najdokonalejšími titulmi: priatel' Najvyššie
ho, bOži dedíč, spoludedič Kristov, domáci boží,
spoluobčan svatých, ovečka božej starostlivosti;
kto číta len Nový zákon, nájde tam tituly člo
veka, že sa na ne srdce pútnika len smeje.
Človek je pre pútnika nesmierne bohatý;
apoštol zasa hovori, že Boh nám sl'úbil najváč—
šie' a najdrahocennejšie bohatstvo ako božím
deťom. Jednotlivosti toho bohatstva skór len
tušíme, ako vidíme &vieme povedať. Ale čo je
obsiahnuté v slovách o božej starostlivosti,
o božej láske, o anjelovi, o Výbave na cestu do
večného šťastia, to je nad všetky bohatstvá.
__Človek je pre pútnika obdarený najváčšou
výkonnosťou. Božiu ruku neskráti nijaká I'ud
ská zloba &špatnost. Božia ruka všade zasahuje
a pre pútnika aj ten najšpatnejši človek značí
výkonnosť, ktorou móže osožiť pútnikovi ako
príležitosť k uskutočneniu ctnosti, obeti, k u
skutočneniu kroku vyššie ku sblíženiu s ciel'om
cesty.
_ .Pútnik len jedno nevidí na človeku; nevidi
na ňom predmet vlastného požitku. Pre to pút—
nik' je zase ťarbavej mysle a slepý. Nevidí
predmet seb'eckej, nizkej lásky k sebe, ale
predmet, na ktorom může a musí osvedčiť svá
tú “lásku k Bohu, nesebeckú lásku k človeku,
ktorého nemiluje pre seba ani pre človeka, ale
pre; "Boha: na človeku ukazuje Bohu svoju
lásku;
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Eudská osobnost je takto pre zrak pútnika
povznesená nad všetky zemské hodnoty, a po
tom pútnik může na každom človeku rásť
vo svojej pútnickej zdatnosti a móže sa každým
stretnutim s každým človekom viacej sblížiť
s ciel'om svojej púte. A tým sbliži sa tiež s kaž
dým človekom, ktorého stretne na svojej púti.
Z týchto myšlienok hádam by sme mohli do—
bre rozumieť slovo Božieho Syna, slovo tak
ťažko pochopitelné aj na púti a vonkoncom
nepochopitelné človeku nepútnikovi: „Zehnaj-
te tým, ktorí vám zlorečia, preukazujte dobro
denia tým, ktorí vás nenávidia, modlite sa za
tých, ktorí vás prenasledujú." To vie len pút—
nik, ktorý vidi človeka vyššieho pre jeho vztah
k Bohu.
Vravelo sa, že najv'áčšou prekážkou človeka
na životnej ceste je zasa len človek. Prekážkou
je nizky človek. Keby sme nemali prostriedky
postaviť si človeka vyššie, keby sme nevedeli
vidieť v človekovi to vyššie, čo je naozaj v ňom,
bolo by to tak. Ale pútnik nie je v takých
fažkostiach. Eahko sa mu žije s l'ud'mi, radost—
ne a velmi zaujimavo sa mu žije s I'uďmi, a l'u
d'om sa radostne žije s ním, ak rozumie tajom
stvo putovania s človekom.

Tragédia ikarovského sna.
P. Henrich Dominik L a c o r d ai r e, OP.
Páter Lacordaire (T 1861), obnovitel' francúmkej
dominikánskej provincie, má neocenitefný vý—
znam nielen pre dominikánsku rehol'u, ale aj
pre vzkriesenie náboženského života vo Fran—

cúmku Opustil advokátsku dráhu, stal sa naj

samprv svetským kňazom,
dommi-kánom.
Tento kazatel svetoveho mena použil lmědů
príležitosť, aby večnýuú, neotrasitel'nýnú zása
dami na pravú cestu privádzal mysle, neber,

pečne roztúlané vplyvom revolůcie. Podzim

stručnýúsekzrozhovoruPJacor
Iman—wanna

dým intehgentom, nevercom, ktorý se mu vn
vozni prihovoril. Po dvojhodinovej ceste, cez
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ktarú rozhovor trval, inteligent sestupoval s du
šou mocne pohnutou. Za niekol'ko dní sa už učil
katechizmus. Pravda-, ktorá dobyla také víťaz
stvo, bola jednako velmi prostá. P. Lacordaire
začal mzprávať, že a-j on, keď vyšiel z gymná
zia, bol vol'nomyšlienkárom a myslel si, že samo
svetlo rozumu mu stačí na rozriešenie všetkých

životný—chotázok. Lež za niekolko rokov lahko
poznal, aký velký a hariešny bol jeho klam
a domnienka. Dve úvahy mu stačily, aby ho
poučily:

Či to nebola ozaj pochabosť myslieť si, že
človek, nech už neviem ako rozumovo nadaný,
může za málo rokov svojho života, uprostred
nevyhnutností, starosti, práce, chorób a vášni.
čo ho napÍňajú a rozrušujú, nájsť čas a pokoj,
potrebný na rozriešenie hrozných otázok, ktoré
najvýznamnejší predstavitelia l'udského roz
umu po dlhé storočia márne sa usilovali roz
riešiť? Či Platón, najváčši vel'duch staroveku,
podporovaný všetkými svojimi žiakmi a uče
ním samého Sokrata, nepoužil celý svoj život,
aby prišiel k tej istote, bez ktorej život je iba
zlovestná záhada? A aké bolo jeho posledné
slovo, keď napokon prišiel k vrcholu vedenia,
k bránam nekonečna? Bol to výkrik zronenosti
a pochybnosti: A z d a!
Dneska by Platón padol na kolena pred
najponíženejším dedinským farárom, ktorý by
ho s katechizmom v ruke za hodinu naučil to,
čo všetky l'udské rozumy nemohly objaviť bez
pomoci slova shora.
Teda je tomu devátnásť storoči,1 čo Kristus
hovoril s človekom. Od jeho smrti osemnásť
miliónov mučenikov dalo svoju krv, aby po
tvrdilo toto slovo. Ba sú taki, čo ju denne dá
vajú na všetkých miestach zemegule. Najvěič—
šie civilizované národy opierajú sa o vieru
v toto slovo a ďalej žijú z viery v toto slovo.
Najslávnejšie a najhrdinskejšie vojská dejin
bojovaly vo všetkých krajinách, aby ho brá
* Písané v minulom storočí.
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nily; najvznešenejši vefduchovia potvrdzovali
a ešte potvrdzujú až po najmenšiu slabiku
hodnovernosť a pravdivost tohto božského slo
va; naostatok, — aby všetky tieto zázraky boly
posledným zázrakom korunovaná — starec,
bezbranný a jednako nepremožitel'ný, bol usta—
novený za jeho verného strážcu; a od toho času
temer dva tisic rokov ho víťazne chrání proti
nesčiselným nepriatel'om a ustavičným útokom,
ktoré sa ho pokúšaly zničit a ktoré mohly len
to urobiť, že jeho moc ešte viacej žiari.
Nuž práve proti tomuto nezničitel'nému
svazku sjednotených sil a svetla čochvíIa ohra—
dzuje sa a búri študujúci, nevedomec alebo
krásoduch, vraviac si: „Čože ma po tom, čo
tito l'udia hovoria, robia, veria a myslia? Ja
mám rozum, a on mi stačí na to, aby som ve—
del, odkiaf som, kde idem a čo mám robiť na

tomto svete!"
Čo sa mňa týka, pokorne priznavam, že ne—
otáI'al som cúvnuť pred touto nadutou a šiale—
nou namyslenosťou. Včas som poznal, že mimo
tohto ikarovského sna mój rozum má ešte dosť
široké pole, aby dokonale rozvíjal všetky svoje
schopnosti a skúmal aj moje práva aj moje
povinnosti spolu so svatým Augustinom, so
svátým Tomášom Akvin'ským, s Leibnitzom,
s Pascalom, s Bossuetom a s ohromnou pleja—
dou žiarivých hviezd, ktoré osvetl'ujú cestu
kresťana od kolísky až po hrob. Medzi týmito
dvoma skupinami veriacich a nevercov, -—
z ktorých prvi pýtajú svetlo od toho, ktorý im
dal život, a druhi, nechtiac ho prijať cestou.
ktorú Boh vyvolil, namyslene usilujú sa ho
nájsť sami a tak, ako sa im páči, — je tretia
skupina, čo sa vysmieva zo svetla & vystatúva
sa, že ho nepotrebuje.
Dosť ťažko dat v rozumovom poriadku
presné meno tomuto zvláštnemu rodzaju l'udi,
ktorí sa sami stavajú mimo sveta duchov, aby
sostúpili . . . do druhého. Kráčajú k smrti a pri
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tom &! neusilujú vedieť, kde idú, ako statok,

ktorý 'vedú na jatku.
Uznávajúc, že nemóžem nájsť nijaké ospra—
Vedlnenie takej l'ahostajnosti k najdóležitejšej
otázke _l'u'dskéhoživota, móžem iba jednu vec
povedať "o týchto l'uďoch; totižto: keď pride
růzhoduj'úca hodina, keď budú myslieť, že všet
ko sa pre nich končí, navždy končí, a keď ne
očakávané precitnutie im napokon otvorí oči,
tvrdohlaVo zatvorené pred svetlom, keď nejaké
neprijemne ohromenie sa im naraz ukáže za
hrobOm, budú to musieť zval'ovať len na seba
samýcha na všetkých tých, čo budú spoluvin—
nikmi ich zaslepenosti.
' Jediné východisko z toho, aby smrť nebola
pre nás' týmto nečakaným a hrozným prebu—
denim, je uvažovat o nej v stíšenej a chladnej
pokojnosti rozumu a zdravého stavu. Dvojaký
pohÍad, hodený na smrť človeka, ktorý je na
ňu pripravený, a na smrť človeka, ktorý sa
o' ňu nestaral. stačí aby nás dokonalo poučil.

Smrť-je velké kritérium

života a pravdy.

Teda človek v prirodzenom poriadku hrozi sa
smrti.“ I-ba hlas shora má moc opanúvať smrtel
né zdesenie poslednej chvile. Aj vo svete, ktorý
usiluje 'sa striasť Boha a jeho zákona, naj
vrcholne'jšim životným vedením je čo možno
najďalej zahnat myšlienku na smrt.
A ako vel'mi pobúri sa a zmátie celá bytost,
keď sa raz smrť ukáže v neodvratitelnej sku
točnosti prízraku nabitého klamom, aj keď
obrazotvornost všemožne podvádzala a I'udské
šibalštvo všemožne mámilo! Znamenitým na
učením je byť pri tomto smutnom divadle
mOcne rozrušeného rozumu, ktorý s hrózou
cúva p_r'edtýmto zjavenim sa ničoty. Staré
a vznešené hlavně mesto Lotrinska to pred
niekol'kými dňami videlo v osobe istého vyso
kého predstavitefa verejnej moci, pocteného
hlasm'i velkého počtu jeho spoluobyvatel'ov,
na ktorých mu imanie &spoločenské postavenie
167

zaísťovalo nesmierny vplyv. Na smr'telnej po
ateli jednou rukou odháňal kňaza a druhou

smrť a pritom strašne skrikol: „Nechcem

umrieť, nechcem umrieťl" Pmti to—

muto strachu pred smrťou nič nepomože ani
moc samého vel'ducha, ani veleba trónu ne—
obráni pred ňou králov, ba ani ich neochrání
pred jej údermi.
V tejto najdóležitejšej otázke nijaké slová
nemohly by byť výrečnejšie ako slová Mira
heauva, líčiaceho posledné chvile hrozného; do—

byvatela, ktorého tol'ko ráz vidali vysmievať
sa smrti na najslávnejších dejištiach jeho Viťaz?
stiev. Len čítajme závet tohto všemohúceho
priatel'a Voltaireovho, & uvidíme, čo sú pred
hrózami poslednej chvíle najnamyslenejšie reči
všetkých voltairovcov sveta.
Keď človeka opájajú chvály Akademii alebo
velké úspechy, l'ahko sa móže vysmievaťa zo
záhrobných otázok. Ale keď človek vidí, že ne—
nazdajky prišiel na koniec svojej životnej drá—
hy a že už má len svoje svedomie na jednej
strane, na druhej zasa len svoj hrob, myšlienky
už nie sú tie isté, a zriedkakedy má ešte chuť
smiať sa.

Chvíl'a je naozaj vážna, a ak si umierajúci
popredku nezaistil priaznivý rozsudok, tento

deň sa hiozne podobá posle dnému
odsúdenca.

dňu

Byť pri plnom rozume & ve

dieť, že za niekolko hodin, za niekol'ko minút
bude neúprosne zbavený života, či už pre cho—
robu alebo pre kata, — málo na tom záleží!
Tieto úzkosti a hrůzy sú vel'mi logicky odůvod
nené, a románopisci a básníci, ako aj dejepisci,

neluhali, keď líčili strašné muky týchto duší
pred stínadlom alebo pred poslednou krizou,
čo ich práve vytrhávaly z počtu živých..
Ale obráťme zrak na druhů stranu &pozri
me sa, ako kresťan umiera! Nežiadam od „vás,
aby ste zaleteli do prvých storoči Církvi., aby
ste čítali Corneillea, svojim mohutným géniom
168

opisujúceho

tragédiu Polyeucte, ktorú 5 po—
chvalou prijaly všetky civilizované národy; ne
pýtam vás, aby ste nazreli do Cháteaubrianda

v jeho nesmrtelnom diele Mučeníci;

ani

nežiadam od vás, aby ste išli do Pariža, do Se
minára zámorských misii, a v Sieni mučenikov
skúmali krvavé stopy po našich misionároch,
ktori v našom storoči nevery išli v ústrety
smrti, aby Kristovu vieru širili vo všetkých
zemiach a cez všetky moria. Ani vás nežiadam,
aby ste boli pritomný'z pri slávnom odchode
nových misionárov, mladých & plných života,
čo viac ráz cez rok opúšťajú toto semenisko
mučenikov a vyznavačov viery, aby išli po šla
pajach & za prikladem nespočetného potomstva
hrdinov. Ani vám nebudem vravieť o podiv
ných synoch svátého Bernarda, o trapistoch,
ktori, keď umierajú, spievajú Te D eu m. Len
vás nabádam, aby ste sa vvzvedeli, či už sami
a či prostredníctvom priatel'a, o tom, aké sú
najvnútornejšie city najskromnejšieho kresťa
na pri bliženi sa jeho poslednej hodiny.
Ak si zachoval vieru svojho krstu & ak nie
je zbabelý, móžem vás už napred uistiť, že je
ho odpoveď, nech už v akejkol'vek podobe
& v akomkolvek jazyku, bude takáto: „Nijako
nebojím sa, že padnem do priepasti nejakej
ničoty, tiež celkom dóverujem v mocného & do—

brého Boha, ktorý keď ma stvoril, aby ma so
sebou spojil vo večitom šťasti, dal mi svojho
Syna,“ aby ma uistil o jeho nestratitel'nom
vlastnictve, ale len s podmienkou, že zomriem
s rúchom nevinnosti alebo s rúchom lútosti

a' rozhrešeniaf'

' Encharistické učenie svátého Pavla.
Dr. Pavol Beňuška.
_ U súčasných autorov, pišucich o Euchari
s'tii,_ve1'ký doraz s_a kladie na učenie svatého
Ide

o IOZhOVOIs jedným.
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Pavla o tomto predmete. V 1 Kor. 11, 23-25
svatý Pavol prináša opis poslednej večere,
ktorý celkom je v súlade s opismi troch synop—

tikov Už takto je daný smer, v akom sa črtá
eucharistické učenie svatého Pavla.
V tom istom Liste sú ešte iné texty. vzta
hujúce sa na Eucharistiu. Ich výklad dá nám
príležitosť bližšie poznať osobne j ši náhrad
svatého Pavla na Eucharistiu. Učenie toto však
včleňuje sa do celej teologickej sústavy Apo
štola národov, ktorú on síce nesystematizoval,
ale priležitostne vysvetlil jej jednotlivé články
svojim čitateI'om. Čerpajúc z jeho Listov, mož
no sa pokúsiť, a to i s velkým úspechom, o ná

črt teologického systému Pavlovho,1 do kto—
rého sa zapojuje aj jeho Viera v Eucharistiu.

Eucharistia udržuje jednotu s Kristem.
772

V „evanjeliu, ktoré svátý Pavol zvestoval
židom aj pohanom, najváčší doraz kládol na
vykupitelské dielo Kristovo a na jeho blaho—
darné účinky pre l'udstvo. Vrchol tohto diela
je utrpenie SpasiteI'ovo, jeho krvavá smrť.
Opáť a opáť vracia sa vo svojich Listoch
k ukrutnej tragédii na Golgote, aby zdůraznil,
ako nás Kristus miloval a ako dal seba samého
za nás.3

Svatý Pavol smrť Kristovu výslovne po
kladá za obetu.4 Pripodobňuje „ju k obete
* Porov. napr. P. Prat, La théologje de saint Paul,
_ 2. sv., 18. vyd., Paris

"Gal.1,11.

1930.

“ Porov. texty napr. u Riviěrea: Le Dogme de la
Rédemption, études critiques et documents,
Louvain

1931, str. 18—57.

Tajomstvo kríža bolo predmetem Pavlových
náboženských úvah, obl'úbenou témou jeho kám
ní. To kázal Korinťanom „nadovšetkd' (1 Kar.
15, 3), takže im mohol povedať: „Tak som si
umiem'l: nič iného nevedieť medzi vami, iba
J ežiša Krista—,a to ula'ižovaného" (1 Kor. 2, 2).
' Efez. ], 17; 2, 13; Rim. 5, 9; Kol. 1, 20. Porov.
Pra-t; tamže, str. 215.
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vel'konočného baránka,5 nazýva ju obetou no-f

vej úmluvyf a ako židia mali na slávny deň
Kippurim ročnú obetu zadosťučinenia a smie
renia, tak aj smrť Kristova na križi je podob
nou obetou, lež vo vznešenejšom smysle. „Boh
predstavil J ežiša Krista v jeho krvi ako obeť
smiernu — skrze vieru."7

Kristus dobrovoIne

zomrel, seba sa-

mého obetoval za nás, z lásky k nám stal 88
žertvou a krvavou obetou v l'úbeznej vůni.“
Miloval Církev a chcejúc ju posv'átiť, dobro
vol'ne sa dal za ňu.0 Ako však možno mať účasť
na blahodarných účinkoch tejto obety Kristo
vej, ako sa ňou posvětit? Účast na vykúpení
móžeme mať iba tak, ak sa pripodobníme Kri
stu a spojíme sa s ním. Toto naše Spojenie
s Kristom stáva sa už živou vierou v Krista
umučeného a osláveného,10horúcou láskou voči
Kristu, životom vedeným podl'a jeho prikladu
a učenia. No, Spojenie kresťana s Kristom ne—
zastavuje sa tuná; medzi Kristom osláveným
a veriacim jestvuje Spojenie, jednota nadpri
rodzená, jednota jedinečná vo svojom druhu,
ovel'a intimnejšia ako jednota mravná alebo
právnická, jednota temer fyzická, ktorú —
keďže nenachádzajú iného výrazu ——
nazývajú'

mystickou.u

Aká úzka je táto jednota, dosvedčujú silné
výrazy svatého Pavla: s Kristom sme „spolu
umreli („commortui"),12 „spolu sme s ním po-—
chovani" („consepulti"),13 „spolu sme s ním
_vzkrieseni" (conressuscitati").“ Kristus zase

prebýva v nás. Krásne to vyjadruje svátý Pa
vol o sebe v Liste ku Galaťanom: „Lebo ja
'" ] Kor. 5, 7.
“ Efez. 5, 2.

' 1 Kor. 11, 25.
" Efez. 5, 25.

7 Rim. 3, 25,

*“ Porov. Pra-t, tamže, str. 225.

" R. Plus, Dans le Christ Jésus, Tolouse 1930,
str. 20; porov.

Rim. 6, 5; 1 Kor. 12, 12, 27;

6, 15—18.

" 2 Tím. 2, 11.

'“ Rim. 6, 4.

" Efez. 2, 6.
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skrze zákon umrel som zákonu, aby som žil
Bohu; s Kristom pribitý som na križ. Nuž, ži
jem, už nie ja, ale žije vo mne Kristus."m
Vnútorné očistenie a preporodenie je pod—
mienkou tohto spojenia, ktoré spósobuje svia
tostný obrad, krst: „Či neviete, že ktorí smc
v Kristu Ježíšovi, v jeho smrti sme pokrsteni?
Veď skrze krst pochovaní sme spolu s nim ako
mřtvi, aby sme, ako Kristus vstal z mí'tvych
skrze slávu Otcovu, i my nový život viedli . ..
To vieme, že náš starý človek je spolu ukrižo
vaný, aby zahynulo hriešne telo tak, žeby sme
viac neslúžili hriechu . . ."“ Krstom rodíme sa
pre toto mystické telo, spolu tvoríme jeden ce—
lok a vo všetkých prebýva jeden Duch"
A keďže krstom sme sa takto úzko s Kri

stom spojili, Eucharistia udržiava

túto

jednotu, živí mystické telo Kri
stovo.18 Takto do apoštolovho „evanjelia"
vsunuje sa náuka o Eucharistii. Okrem už vyš
šie označeného textu 1 Kor. 11, 23—25,v kto

rom svátý Pavol opisuje poslednú večeru, tri
iné texty z toho Listu vzťahujú sa na Eucha

ristiu.10

Apoštol tento List zaslal Církvi v Korinte,
ktorú sám bol založil, a chcel nim najma vy—
pudiť omyly a neporiadky, čo sa zahostily me

dzi tamojšich veriacich. Varuje ich pred roz
tržkami, napomína ich k čistému životu a ro
zoberá i predloženú mu otázku, týkajúcu sa
'poživania mása zo zvierat obetovaných modlám.
V tejto súvislosti piše: „Nechcem bratia,
„abyste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod
oblakom a všetci cez more prešli a všetci boli
od Mojžiša pokrsteni v oblaku a v mori, a všet

ci jedli ten istý duchovný
"' Gal.

2, 19—20.

pokrm & všetci
.

"' Rim. 6, 3—6. Porov. Tit. 3, 5—7; Kol. 2, 12.
"_1 Kor. 12, 13.

“ Porov. P. Prat, tamže sv. II,- str. 305—317.
"' 1 Kor.
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10, 1—6; 10, 14—22; 11, 26—32.

pili ten istý duchovný

nápoj, pili totižto

z duchovnej, sprevádzajúcej ich skaly, a skalou
bol Kristus. Ale vo váčšine z nich nemal Boh
zal'úbenia, lebo boli porazeni (zahynuli) na

púšti. Toto stalo sa na obraz

pre nás, aby

sme neboli žiadostiví zlého . . ."“
Vzácne poznatky možno vyčítat z týchto
riadkov. Treba najprv vyzdvihnúť porovnanie,
čo apoštol uvádza medzi zdanlivými „sviatosťa
mi púšte" a kresťanskými sviatosťami, ktoré
tamtie napred zobrazovaly. Oblak, ktorý spre—
vádzal a chránil z Egypta utekajúcich Izraeli—
tov, more, cez ktoré prešli, boly ako by vodou
krstu, ktorým národ izraelský stal sa l'udom
božím, l'udom oddaným zákonu božiemu. Toto
symbolizuje v očiach Pavlových novozákonný
krst, ktorým veriaci zasvácujú sa Kristu, s ním
sa spojujú. Manna zase, ktorá padala s neba,
a voda, čo prýštila zo skaly, sú obrazmi dvoch
prvkov eucharistických. „Apoštol predstavuje
si tieto zázraky ako sviatosti, na ktorých spo
čívala ekonomia Zákona, sviatosti, ktoré boly
symbolmi tých, na ktorých sa zakladá na
ozajstná a definitívna ekonomia spasenia skrze
Krista."21

Krst a Eucharistia uskutočňujú obrazy Sta
rého zákona, majú teda miesto v pláne božom.
Keďže Izraeliti mali pokrm skutočný, nápoj
skutočný, a keďže tento pokrm a nápoj mal aj
svoje účinky, už z toho by sa mohlo dedukovať
na podstatu a účinky Eucharistie. Veď tento
obrad pre svatého Pavla nie je nijako menej
cenný a menej účinný, ako bol jeho obraz.
Duchovný pokrm a nápoj.

Ale citovaný text dovoluje aj priame zá
very, ktoré možno vyvodit z toho, že svatý
Pavol rozpráva o „duchovnom pokrme" a o
*“ l Kor.

10, 1—6.

2' Pon-ov. Loisy, Les mysteres,

str. 272.
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,duchovnom nápoji'í Prečo ich určuje ako po
krm a nápoj duchovný? Výraz „pneumatikón"
može sa preložiť „prorocký" , „napred zobra
zujúci, figuratívny". “2„Tieto pokrmy boly ,du
chovné, lebo maly význam duchovný, napred
zobrazujúci."23 Ale tento význam nezahrnuje

celý obsah. Pokrm a nápoj boly duchovně,

lebo boly duchovného p óvo du a duchovnej
po ds t at y, lebo prýštily z duchovnej skaly.24
Boly naplnené duchovnýrni prvkami, duchov
nou silou & túto dávaly tým, čo ich požívali-.

Záver je zrejmý: Eucharistia, nimi napred zo
brazená, je pokrm a nápoj duchovný svojim
póvodom aj podstatou, dáva duchovnú a nad
prírodzenú silu tým, čo ju prijímajú. Teda je

sviatost

. Nie je ešte dóležité poučenie v tom, že voda
púšte prýšti sa z duchovnej skaly, ktorou je
Kristus? Netreba, azda, uzatvárať, že aj prvky
Eucharistie napred zobrazené mannou a touto
vodou sú tiež V akomsi smysle Kristom? Isteže
tento výklad nevyplýva priamo z textu. No
keď uvážíme aj druhé úryvky, v ktorých svatý
Pavol rozpráva o eucharistickom chlebe a vine
ako o tele a krvi Kristovej, vtedy móžeme
tvrdit, že eucharistický nápoj, predpovedaný
v duchovnom nápoji, prýštiacom z duchovnej
skaly, a pravdepodobne i pokrm, pochádzajú
od “Krista, sú samým Kristom.
Dobre ešte poznamenat, že svatý Pavol vy—
lučuje koncepciu magickej sviatosti, ktorou aj
nehodný by si bol istý svojej spásy. Pravde
podobne proti tejto mienke reaguje apoštol
'" Batiffol, tamže str. 98.
" Prat, tamže, sv. II., str. 317. Na důkaz tohto
prekladu Prat cituje Apok. 11, 8.
"" Důležitá pre tento výklad je spojka „gar"; na
důkaz tohto výkladu Prat uvádza 1 Petr. 2, 5.
Ruch, stlp. 1044 hovor-í, že pre neistotu, aká
panuje u exegétov, pokial' ide o tento text, ne
možno z neho robiť závery o eucharistickom
učení.
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& dokazuje svojim čitateI'om, že nadprirodzené
obrady ich nechránia ani od pokušenia, ani od
hriechu, ani od straty večného spasenia.

Umenie a morálka.
P._Dr. Hyacint Boškovič,

OP.

Smelo sa može tvrdit, že o nijakej estetic
kej otázke nerokovalo sa tak často a tak vášni
vo,- ako o vztahu medzi umenim a morálkou.
Podnes mnohí estetici hovoria velmi mnoho
o tomto probléme, čo svedčí o tom, že otázka,
bez zvláštnej psychologickej analýzy, obsahuje
temer neprekonatelné ťažkosti. Tieto ťažkosti
povstávajú priamo z povahy samej veci, ktorá
ani dnes nie je celkom jasná a známa. To platí
najma vtedy, keď je reč o definicii umenia,
O..ktorej ešte mnohí, 'najmá moderni kritici,
nemajú celkom jasný pojem. A nemóžeme po
ložiť popri sebe dve neznáme veci, ktoré ne—
máme“ jasne definované. A to je jediný důvod,

že aj odborníci v tejto veci nevedia sa vyznat

a nemóžu sa dohodnúť v otázke o umeni a mo
rálke, o umeni a umelcovi. _
_ Otázku mohli by sme všelijako vyjadrit,
podl'a toho, čisa divame na vec so stanoviska
subjektivneho alebo objektivneho. Najjasnejšie
sa ukazuje tento problém v relativnom porov
návani predmetu umenia s predmetom morál
ky._ Takto sa usilujeme riešiť otázku, lepšie
povedané vlastný predmet, a spolu chceme ur
čiť, v čom spočiva podstata umenia, nie v ce
lom rozsahu, ale iba vo zvláštnom vztahu k mo
rálke. Otázku můžeme položit aj takto: Pojem
krásna obsahuje spolu i pojem dobra? Inými
slovami: Co je krásne, je i dobré? Pojem krás
na uzaviera v sebe pojem dobra tak, že ich ne
možno oddeliť?
Ešte lepšie móžeme problém určit porovná
vanim krásna so zlom. Nie je ťažké pochopit,

že všetko dobré je i krásne, alebo naopak,
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že všetko krásne je dobré; a jednako nie, je
l'ahké povedať, či tieto dva pojmy sú tak úzko
spojené, že si nemůžeme myslieť jeden bez
druhého.
Takto položená otázka zdá sa na prvý po
hl'ad prostá a jasná, takže riešenie je každému
srozumitelné a jasně — aspoň znalcom tomi—
stickej metafyziky a tým, čo vedia, že všetko
krásne musi byt' dobré, alebo naopak, čo je zlé,
nemůže byť krásne. Už preto, že niečo nie “je
dobré, nemůže byť krásne.
A zasa nedá sa pochopit, ako můžeme na—
zvať niečo umelecké, čo samo v sebe je zlé.
Umenie, ten vznešený boží dar, ktorý Dante
právom menuje „di Dio nipote", usiluje iba
o všetko krásne a důstojné človeka, o to, čo
může človeka zušl'achtiť a zdokonalit. Umenie

najsamprv privádza dušu k vznešeným citom,
)( prameňu krásy a dokonalosti a vedie ku kaž—
dému dobru. Ušl'achtilé city, ktoré nás můžu
hlboko presiaknuť, nemůžu v nás vzbudit niz
ke, zlé, človeka nedůstojné pudy. Očistenú l'ud—
skú dušu povznáša iba to, čo je ušl'achtilé. Nuž

keď je umenie najkrajšim prejavom človeka;
človeka zušl'achťujúcim, je nemožné, aby v ňom
bolo niečo zlé, ponižujúce, poškvrňujúce.
Nesmieme zabúdať, že umenie je prejavom
Tudského ducha, a že umelec práve nim vnáša
do svojho diela súlad a působivost. Umelecké
dielo vzniká, keď umelec svoju prácu rozdelí
tak, aby zodpovedala jeho duševnému stano-_
visku. Preto umenie je prejavom duševnej vy-_
rovnanosti. To je správne. Tým skůr, keď ani
morálka nie je ničím iným, ako duševným roz—'
delením náklonnosti a vnútorných túžob. Obi—
dve, umenie aj morálka, vychádzajú z rozumu,
zo strediska všetkého krásna a dobra. Ako by
mohlo z tohto strediska niečo vyjsť, čo menu
jeme dobrým a čo by v skutočnosti bolo zlé?
Keď je umenie preto krásne, že je umné, plné
ducha, totiž preto, že je prejavom rozumu,
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a keď je morálka preto dobrá, že s rozumom
strhlasi, potom umenie a morálka nemůžu si
v prejavoch odporovat. Inými slevami, aj mrav

ný skutek musi byt sám v sebe práve tak

krásny, ako umelecký, lebo oboje má ten istý
původ. Preto oboje musí mať ten istý ciel'.
Jednako nemóžeme len tak naivne obísť
ťažkosti, ktoré sú v položenej otázke. Tažkosti
sú tým váčšie, čim hlbšie siahajú na umeleckú
podstatu tvorivého umenia. Ony dokazujú, že
s_úumelecké diela, ktoré predstavujú niečo zlé.
Nemůžeme zamlčať skutočnosť, že sú také ume—
l—eckédiela, ktoré predstavujú rozličné veci,

a odporujú mravným citom a nesúhlasia s na
šimi mravnými a náboženskými názormi. Napr.
zvodná rímska a grécka Venuša, ako aj ne—
mravné a necudné piesne tých čias; ani neho
vorim o moderných románoch, v ktorých sa
nenozerá na čistotu náboženských citov a po
lní.-dasa všetkým, čo je dobré a ušl'achtilé. Tieto
dic-Ia dnes sa počítajú medzi umelecké tvorby,
&nebolo by rozumné odoprieť aspoň niektorým
z nich umeleckú cenu.
A tiež velmi dobre vieme, kol'kí umelci na
šich čias sa oslobodili od katolickej morálky
& svojou tvorbou šíria všetko, len nie to, čo
zodpovedá pravde a čo je dobré. Za námety
Dre básnické práce berú sa rozličné neestetické
veci s l—iberálnyma protináboženským zafarbe—
nim; sů—
zastůpené zlé pOhanské prvky, a z tých

to lži a ehýb vzniká umelecké dielo. Ale už
nech je kolkokofvek ideových smerov v moder—
nej literature, i v tomto zmátku móže byť len

jedno dobré a správne stanovisko.

Ku každej veci móže byť len jedno správne
stanová-sko. Jednako neváhame zaradit tieto
dieta najrozličnejších smerov do krásnej litera
túry a menujeme ich umeleckými útvormi,
hoci ——ako som vravel —- móže byť iba jedno

správne stanovisko.
12
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Nikto nebude taký naivný, aby zapieral
ekistencíu zlej literatúry. Priznať musime aspoň
to, že kritika ju zaraďuje medzi umelecké die
la, ktoré sa nijako neshodujú s našimi mrav
nýmí zásadami, ale literárnu cenu majú. Obdi
vujeme ich, hoci nesúhlasíme s myšlíenkami,
ktoré predstavujú. Často sa vravi: Dielo je do
bre spracované, ale s obsahom nesúhlasíme.
Pripúšťame, že dielo je napisané krásne, ale
Odporuje našim názorom.
__Ale netreba

sa tomu čudovať, lebo s taký—'

mi výstrednosťamí velmi často stretávame sa
V dennom živote pri rozličných priležitost'iach.
Kolko ráz chválíme nevšednú obratnost tých,
ktorí ju v skutočnosti zneuživajú na hriech.
Isteže nikto z nás nebude súhlasíť s krádežou,
ktorou sa druhému odoberá majetok a neza
chová spravodlívosť. Zručnosť nás prívádza
k. obdivu, ktorému takrečeno nemůžeme vy
hnúť. Vidíme v tom bystrú lesť, ktorá sama
osebe nie je zlá. Ukázal pri svojej zlobe tiež
dobrú vlastnost, napr. bystrého ducha, a to je
tiež akési umenie.
Keď analyzujeme psychologíu l'udského
prejavu, presvedčime sa, že umelecká činnost
je v neobyčajnom rozpore s morálkou. V psy
chologickej analýze vidíme, že umelecká práca
nijako sa neshoduje s morálkou. Oboje je,
pravda, priamym prejavom rozumu, nakol'ko
do umeleckého diela je vnášaný rozumový sú—
lad; ale to sa stáva len v niektorých prípadoch.
Kým morálka ríadi vnútorné konanie, umenie
zas pósobí súlad vo vonkajšej práci. Takto sa
výkonnost nášho ducha rozdel'uje a má dva-_
jakú tvár. To pochádza odtial', že rozum —
najváčšia l'udská mohutnost — ktorý všetko
usporaduje V našom konaní, riadi vnútornú aj
vonkajšiu činnost. Niečo iné je s umeleckou
zručnosťou hrať na klavír, a niečo iné dávat
každému, čo mu náleží. Oboje je prednosťou,
už 'preto, že v obojom sa prejavuje rozumnosti.
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Úlohou rozumu nie je len poznávat pravdu,
ale i povinnost podia nej zariadít život. Prvá
úloha ducha je povahy špekulatívnej — pozna—
nie pravdy, ale potom prichádza úloha prak
tická — podla toho žit.
Príroda nedala človeku rozum len preto,
aby poznával pravdu, ale aj preto, aby podl'a
toho poznania zariadíl život i prácu. Človek
vtedy plní svoju druhú úlohu, keď všetky svo
je práce postaví pod dozor rozumu, a takto
krotí aj nižšie náklonnosti, lebo musia doko—
nale poslúchat túto najváčšiu l'udskú mohut—
nost. Takto nadobúdajú nižšie I'udské prejavy
rozumovú povahu a stávajú sa v pravom smv
sle slova fudským konáním, čím sa líšia od pre
javov živočišnych. Zvieratá nemóžu hrešit, lebo
nemajú vyššie meradlo, podl'a ktorého by ria
dily svoje prejavovanie. Ale človek — rozumná
bytost — musí žiť podl'a rozumu, a jeho kona
nie musi byt rozumné. Rozum musí dávat
smernice a riadiť každé konanie.
Eudské konanie je dvojaké: vnútorné a von
kajšie, a týmto sa určuje rozdiel medzi umením
a morálkou. Pretože naše konanie je dvojaké,
aj rozum má dvojakú činnost: usporiadanie
vnútorného života a vonkajšia práca. V dennej
práci vidíme, že človek potrebuje dvojaký du
ševný dozor, totižto na usporiadanie vnútor
ného života a citov a na usporiadanie vonkajšej
práce.
Najprv vnútorné city. Človek citi v duši
rozličné ponúkania, ktoré si odporujú. City niž
šej prirodzenosti sa búria proti rozumu a takto
vnášajú do života nesúlad. I vól'a, sama osebe
slepá, niekedy je naklonená k zlu. Rozum tu
musí dozerat a usporiadat celý organizmus,
A keď sa tak stane, naša činnost je mravná.
Ale to nestačí. Človek nežije len vnútorným
životom, priroda nám dala tiež hmotu, aby sme
ju používali. Ale neukazuje, ako ju máme pou
žívat. Zvieratá musia žit určeným spósobom,
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človek musí použivať hmotu rozumne, aby
vhodne vyhovel svojim potrebam. Načim nájsť
spůsob, ako krásne a vhodne použiť hmotu na
ciele rozumu. Tieto ciele možu byť mechanic—
kej (hmotnej) alebo duševnej (intelektuálnej)
povahy.
Schéma l'udskej činnosti:
Činnost

| smyslová
| rozumová

'

citová

\ poznávada | špokulalívna morálka.
| praktická
'
. umenie.

Tu jasne vidime rozdiel medzi morálkou
a umením. Oboje vyviera z toho istého prame
ňa, & jednako v duševnom poznani nemá rov—

naký účel. Morálka riadi vnútorný život, ume
nie je zvláštnou schopnosťou zaoberať sa von—
kajšou činnosťou.
(Pokračovanieš

Mužné kresfanstvo.
M. Lacko, SJ.

Už koncom minulého, ale najm'á počiatkom
tohto storočia až po naše dni cítiť v katolíckom
myšlienkovom svete zvláštne, nie celkom pria—
znivé ovzdušie. Keď August Comte,1 otec pozi
tivizmu, postavil svoju teóriu o „troch štádiách"
fudstva, v ktorých teologické vysvetlovanie ži—
vota a iných zjavov je najprimitivnejším štá
diom, odvtedy možno pozorovať vo vzdelaných“
kruhoch velký odpor ku všetkému, čo má na
sebe náter zjavenia, znak kresťanstva. Comte
postavil ako vrcholné štádium vysvetlovanie
pozitivne, to jest žiada od nás, aby sme sa po—
stavili na stanovisko prirodných, pozitivnych
vied a všetko si vysvetlovali prirodne, experi—
mentálne, podla prírodných zákonov. Wm
Comte naznačil úlohu kresťanstva už len ako
historickú a vyhlásil ho za prežité. Teraz vrai
* 1798—1856.
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prišla nová doba, nové štádium Iudstva, ktoré
nepotrebuje nadprirodzených zjavení, sil mimo
sveta a viery. Comte mal vel'ký vplyv na vývoj
ďalšej vedy, takže mnohí a mnohí vedci odklo
nili sa od kresťanstva, od katolicizmu. Najmá
filozofia & v nej psychologia je preplnená tým
duchom. Vo Francúzsku vznikla celá škola,
takzv. psychopatologická (Charcot, Ribot), kto
rá vyhlásila všetko, čo je nadprirodzené, za ab
normálny, nižší duševný stav, za nervózu, hy
steriu, za pomátený psychický život atď. To bol
triumf naturalizmu. Zvlášť treba spomenúť
Fridricha Nietzscheho,2 ktorý po Comteovi naj
viac škodil kresťanstvu. Jeho opovrhovanie kre
sťanskou morálkou, celým kresťanským nazera
ním, každou službou božou bola nová posila pre
boj začatý Comteom. Pravda, všetko to, čo je
v krest'anstve sváté, nedá sa spojit s nadutosťou
jeho Ubermenscha, a on nazýva celé kresťan
stvo „Weiblichkeiten",“ ženské pletky. Na jed
nom mieste vravi: „Dnes svedčí proti krest'an—
stvu náš vkus, a nie naše důvody."1 To sú idey,
ktoré vyšly z filozofických kruhov a maly do
brých šíritel'ov. Dr. Juraj Gračanin, prof. teol.
v Záhrebe, takto načrtá další vývoj: „Následok
všetkého toho bol, že vo verejnom živote na
stala mentalita pohřdania a snižovania všetké
ho, čo bolo krest'anské, ale najma toho, čo malo
na sebe znaky svátosti alebo života bohatého na
mimoriadne skutky. A keďže sa tá mentalita
šírila pod vplyvom vládnucich kruhov, v praxi
sa javila ako silný mravný nátlak, ktorý po
miatol mnohé katolícke duše. Bezpochyby je
jasné, že práve to bola jedna z príčin modernej
nevery.""'
Aj tam, kde neprišlo rovno k nevere, nastal
ogipený, pasivny duševný stav. Zeny sa ešte
'—'1844—1900.

“ Nietzsche, Fróhl. Wi-ssenschaft.
? „Ecce homo" 80.

" Dr. Dj. Gračanin: Moderni fllozof-branitelj krš
čanstva? H. Bergson, Sarajevo 1935, str. 5.
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držia verne svojej viery, aj navonok ju preja
vujú, no u mužov so dňa na deň sa stráca Do
vedomie a hrdost. že sú katolíci. Dať najavo
svoju vieru považuje sa za slabost, ženskost,
zpiatočnictvo nielen vo vzdelaných kruhoch, ale
už aj medzi prostým l'uďom. Otto Knapp V roz
prave „Der katolische Mensch" vystihuje tento
dnes takmer všeobecný zjav: „Človekom v pra—
vom a najlepšom smysle chce byť každý. Ale
mnohi l'udia dneška ani nemyslia, že to je na
pokon povinnosťou, plynúcou z ich náboženstva.
Skór stoja ďaleko od náboženstva, lebo sa boja,
že by mu museli dať za obeť svoju l'udSkú
hodnost."o To je jasná skutočnosť. Nemáte dnes
v mužskej spoločnosti presvedčenia, že by ka—
tolicizmus vychovával ozajstných mužov, akých
žiada dnešný život. Obzrime sa len po našich
spol'koch. Máme tam takzv. „pobožných" ludi,
ktori nie sú svojim kolegom vzorom mužnej
sily. práce, charakteru, uskutočňovania katolic
kych zásad. A predsa zmužilosť je charakteristi—
kou muža. Akýsi spisovatel takto charakteria
zuje muža: „Ako póvab je silou ženy, tak sila je
póvabom muža."7 Poukážem na konkretne pri
klady. Bol som na istej procesii vo vel'kom
meste. Okrem asistencie a klerikov nebolo
v sprievode skoro ani jedného muža. Pred na—
mi dievčatá a panie, za nami celá čierňava
sestričiek. To je krátka charakteristika smýšla—
nia v meste. Co si mohol myslieť nejaký cudzí
pozorovatel, keď to videl? Asi to, že teda ten
katolicizmus je naozaj len pre ženy a že ti kle—
rici medzi samými ženami sú im asi charakte
rom podobní. Pozrite sa v kostoloch. Ako by
miesto mužov bolo len pri dverách. Okrem to
ho hrozná je nevedomosť v základných veciach
vierv a liturgie. Hanbia sa mať modlitebnú
knížku, nevedia si kl'aknúť, ani ako, ani kedy...
' Otto Knapp: Der kalth. Mensch. _— Verl. Boni
_ fazi-us, Paderborn 1932.

' Wóhrmůller: Mannhaftes Christentum, str. 24.
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a.tď To sú dósledky filozofických zásad Nietz
scheových.
Konečne aj katolíci zbadali svoje položenie.
Dr. Gračanin pokračuje: „V katolickych kru
hoch dvihaly sa zrejme úsilia proti tomu duchu
skleslosti a malodušnosti. Povstávaly prekrásn'e
apologie na obranu kresťanských zásad, pisaly
sa dokOnalé kritické životopisy svatých, čo
mnoho pomohlo rozbijať jedom zamorené
ovzdušie."8

'

Katolici sa zpamátali. Ved to nemůže ísť tak
d'alej. Katolicizmus, Kristova ideologia života,
ktorá by mala vyplňať celý súkromný a verej
ný život, stráca svoj vplyv, a to vinou samých
katolikov. Veru mnohi sa zamysleli: Či teda je
vhodný ten katolicizmus aj pre dnešok? Či má
_v sebe ešte životaschopnosti? Aký je rozdiel
v chápaní kresťanstva v prvých storočiach
a dnes! Kresťanstvo bolo všetko. A dnes ešte
možno dávajú rodičia krstiť svoje deti, pred
oltárom vstupujú do manželského svazku, ale
či _tá vonkajšia forma je vyplnená pravým ka—
_tolickym smýšl'anim? Či manželia sú si vedomi,
čo im káže zákon Kristov o vernosti, o rodeni
a výchove dietok? A najma či sa usilujú uplat
ňovat Kristove zásady vo verejnom a spoločen
skom živote?
„Preto", piše dr. Gračanin, „vznikaly cenné
apologie kresťanstva" a aj vznikajú, v ktorých
sa poukazuje na. odóvodnenosť, vhodnost, živo
taschopnost, ba nevyhnutnosť kresťanstva. Spi
sovatelia majú na ume predovšetkým-námietky
Nietzscheove, ktorý „klasicky vyjadruje, čo
mnohi iní svojím spósobom hovoria", totiž, že
neveria. v krest'anstvo, pretože sa im nepáčia
jeho .privrženci, pretože nemajú na sebe nič
priťažlivého, nič čo by ich vedelo ziskat, nijaké
svetlé črty, že nemajú presvedčivej rozvážnosti
v dobrom. S predstavou kresťana spája sa oby
“ Spom. dielo, str. 6.
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čajne čosi pochmurneho, čosi ubitého, čosi ne
mužského, čosi, čo sa pridržiava temných idei
& rozličných malicherností; pritom čosi bojazli—
vého, skostnatelého, čo depce život a rozvojÍ
To sú námietky, ku ktorým poznamenáva
ten istý autor: „sie sind nicht ganz unverstánd—
lich -— m'e sú nesrozumitelné". Sami katolíci
dávajú k tomu príčinu. Nežiju z prameňov kre
sťanstva, ktoré odchovalo charakterných hrdi—
nov všetkých vekov, ale držia sa len toho po
vrchného, vedl'ajšieho a najlahšieho v krest'an
stve. Také kresťanstvo, pravda, nepáčí sa mu—
žom, a oni ho preto oprávnene podceňujú. Mo—
derné apologie hladia preto odpovedat' na tieto
námietky a ukázat kresťanstvo v jeho p-r'avom
svetle a mužnej sile. Okrem uvedeného die-la
Otta Knappa: Der kathol. Mensch, chcem tu
zvlášť spomenúť velmi cennú knihu: Bonifaz
W'o'hrmůller: Mannhaftes Christentumf“ ktorá
je priamo zamierená na Nietzscheove námietký,
Keďže dnes podla Nietzscheho rozhoduje 0 na
šom postoji ku krest'anstvu vkus a nie důvody,
chce táto kniha, prispósobená vkusu dnešných
l'udi, osvetliť ideály kresťanstva nie suchým
spósobom morálnej teologie, ale tak, aby to
bolo ad hominem, teda pre dnešného človeka.
Chce podať primerane ideál mužného, pravého
kresťanstva i tým, čo sú kresťanmí celým
srdcom, i tým, ktorých vkusu kresťanstvo sa
prieči. Prvým odkazuje: Estote viri! Buďte
mužní; druhým: Ecce viri! Pozrite sa na“"ťých
pravých mužov, & oni sú katolíci!
Autorovi sa skvele podarilo dokázat „a vy.—
riešiť problém, ktorý sa stáva dnes nielen
okrídlenou frázou, ale aj nebezpečnou zbraňoú
proti kresťanstvu & jeho životaschopnosti. Po“
ukazuje sa totiž na iný prameň zmužilosti, ku
ktorej sa ide druhými cestami, než sú kresťané
ské. Ale je jasné, že pravá zmužilosť a pravé
" Knapp: Der kat-h Mensch, str. 71.
'“ Pustet, Munchen 1934.
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hrdinstvo, ktoré sa ukáže aj v čase pokoja, aj
vo vojne, može vyplývat“ len zo správneho,
ocelového charakteru. Takej zmužilosti života
nás učí kresťanstvo.

DO VÝŠAV.
O snímaní s kríža.
Blahoslavený Henrich Suso.

OP.

Preč'stá Matka a laskavá Pani-, kedy skončilo
tvoje hou—ké& bolestné utrpenie pre Syna?
Odpoveď: Nože, čuj s vrúcim súcitom! Keď mój
milý Syn Slam-al a keď tak rní'tvy predo mnou visel
a srdce moje aj mysel' sa chvely ako zlomené, ne—
mohla som n-ič iného, len občas žalostne som pozrela
na mí'tve dieťa. Tu prišli l'u'd'ia .a chceli ho sňat';
i piecitla som ako by zo smrti prebudená. Ako ma
ierinsky som objada jeho mřtve ramená, s akým zár
rmxtkom som ich pritúli-lar na svoju zakrvavenú tvar.
ako láska-vo som ho objala- a k materinskému srdcu
som priviňala svoju jed'mú lásku. Vybozkávala- som
jeho čerstvé ran-y & sina-vé lica, ktoré sa teraz hail-ily.
ako celé telo, v nevyslovnú krásu. Vzala som si
imeem: dieťa- nva lono a dívala som sa naň — bolo
mřtve. Usbavíčne som naň hladela — bezduché, neměl
Pozri, znovu sa mi srdce sovrelo &-zo všetkých tých
rán tak rado by sa rozskoči'lo na tisíc kusov! Vtedy
som poslala k nebu mnoho vrrúcnych vzdychov, moje
oči vyrazily mnoho bolestných, horkých slz; celá som
mam-ela.
Ked“ som nasriekala, ból' prerýval moje
slová, takže ani celé nevychádzazly z úst. Vtedy som
=vas—vela:„Ach., kedy s ktorým človekom na svete tak
kruto nakladu—li, 3190 s tebou-, moje nevinné, drahé
dieťa! Ach, dieťa moje, moj-a útech-a & jediná radost,

prečo si ma opusti-lo? Prečo si sa zmenilo na takú
horkosť? Kde je radost, ktorú som mala z tvojho
narodenia? Kde je slast, ktorú mi působilo tvoje roz
tomilé detstve? Kde čest“ a dóstojnosť, ktorú som
mala z tvojej prítormiosti? Kde zmizlo všetko to, čo
tešilo moje srdce? O, hrůza; horkost & bolest! Všetko
sa mi obrátilo v bezdný bóI' a smrtel'nú bolest. Ach,
moje dieťa, moje dieťa, ako som zbavená všetkej
lásky, aké prázdne-je moje srdce na útechu!" Tak
a podobne vzlylcala- som nad mrtvym Synom.
Služobm'k:

O, spaní-lá & prečistá Matička, dovol'

mi,. aby som $te .raz osviežil svoje srdce láskou
tvojoru -a tvojho Pána, večnej Múdrosti, prv než sa
s- nim

budeme

musiet' rozlúčiť & než ho donesú
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ku hrobu. Čistá Matka-, aj keď tvoja horkost “bola
nwniema, takže može pohnúť každé srdce, jednako
sa mi zdá, že si aspoň trocha slasti cítila, keď si ob
jímal-a svoje mřtve dieta Čistá, nežná Pani, hra,
dychtím po tom, aby si mi v tejto chvili položila na
lono mojej duše svojho milého Syna, aby som aspoň
duchovne & v rozjímani zakusil to, čo ty si naozaj
Pane, k tebe obraciam oči v najvrúcmejšej ra—
dosti & v najsrdečnejšej láske tak, ako milujúci hradí
na svoju jedinú lásku. Pane, srdce sa mi rozzevuje,
aby ťa prijalo ako útla ruža pred slnečným jasem.
Pane, duša moja k tebe otvara ramena v nevýslovnej
túžbe. O, láska-vý Pane, objímam “ťa vo vrúcne-j
túžbe, vďačne & s chválou &- h'snem si ťa dohlbin
srdca & duše & pripominam si túto milostivú hodin-u,
aby nebola pre mňa máma-, a úpr-imne túžixm aby
ani život ani smrť, ani slast ani stu'asť ma- neodlúčily
cd teba-.

Pane, moje oči sa noria do tvojho svatého obli
ča=ja &—duša hlboko bozkáva

tvoje

čerstvé raný

a

všetky moje smysly sa- sýtzia týmto sladkým plodem
pod živým stromom kríža. Pane, jedni nachádzajú
útechu v nevinnosti svojho života, druhi v pris'noeti'
a d-i-scipline svojho života!, lež moja celá nádej & dó
vera spočíva iba vo tvojom utrpení, vo tvojom
zadosťučinení a vo _tvojich zásluhách. A preto vždy
ich budem nosit na dne srdca &'vo všetkých svojich
slovách aj v skutkoch ukazovat“ pod-la všetkých svo
jich schopnosti jeho obra-z.
O, sla-stný lisk večného svet-la, ach, ako si zhasol,
a to „pre mňa! O, uhas horiace žiadosti
tivšetlcých m0
jich nectnosti! O, čisté zrkadlo božskej Velebnosti,
ako si bolo znečistené! O, očisť ma- od vredov mojich
nepravosti! O, rozkošný obraz otcovskej dobroty, ako
si bol zohavený & pošpinený! O, obnov zohavený
& vyblednutý obraz mojej duše!
- '
O, nevinný Baránok, ako kruto s tebou w
chádza-li! O, urob zadost za mój h—riešnyživot, plný

vín, a napra—vujho! 0, Král? všetkých král'ov, Pán
pánov, moja duša ťa tu vidi leža-ťtorme zbedovaného!
Dožič mi, aby moja duša', ktorá ťa teraz v slzách
a s žalosťou objíma, radostne a s plesaním ťa- objala
vo tvojom večnom jase!

Zmí'tvychvstanie.
Svatá Brigita.

_

Pan-na Mária vravi světici: Mój Syn vstal
?. mi'tvych ako silný lev, lebo zdrvi-l diablovu moc
a vyu-hol duše svojich vyvolených, ktori s nim vy—
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stu-pili do nebeskej radosti. Ale vari si opýtaš, kde
boly duše, ktoré vtedy vyslobodil z predtpeklia, kým
nevystúpil na nebesá? Odpovedám ti, že boly v akej
si radosti, známej len mójmu Synovi. Lebo kdekorvek
mój Syn bol & je, tam bola a je sláv-a & radost, ako
povedal lotrovi: „Dnes budeš so mnou v ráji." Aj
v Jeruzaleme vstali mnohí světí mrtvi, ktorých sme
videli & ktorých duše vystúpily s mojim Synom, ale
telá očakáva-ju s inými súd a vzkriesenie. Mne však
ktorá som Matkou Božou, ked som bola po jeho smrti
skl'účená nepochopitelnou bolesťou, zjavil sa ten istý
mój Syn prv avko iným a ukázal sa mi hmatarterne;
utešoval ma a- pripomínal mi, že viditelne vystúpi
na nebesá. A aj ked' to nie je napisane pre moju“
pokoru, predsa naozaj to tak bolo, že keď mój Syn
vstal, mne sa ukázal prv ako komukol'vek inému.

ŽIVOT.
Telesná medicína & duchovná kultůra.
„Da-j miesto lekárovi, lebo Pán ho stvoril; & nech“
neodchádza—od teba, lebo jeho služby sú potrebné",

vravi Písmo svžáté.1 Už Homér
ospevoval lekára
ato vzácnu osobnost: „Lekár svojou hodnotou vy

váží mnoho iných mužov." A už Hippokratés

žiadal od: lekára filozofické vzdelanie: „Najlepší lekár

je ten-, ktorý je aj iilozofom" Ba Galenus
pta-'
coval vedecky samostatne o logike.2 Svátý Bazil
Vel'ký vyštudoval v Aténách nižšiu & vyššiu me—
dimi-nu,& to vzdeLanie sa mu výborne osvedčilo v jeho

biskupskom úrade a-j ako cirkevnému učitelovi; le
kársku prax nevykonával. A tak kým u niekoho me
dicína s vierou znamenáte spolu pracovala-, u iných
zasa' jej prekáža'la; už sv'átý Ambróz si povzdycholz'
Medicína theologiae semper resistit. Vo Francúmku'
v stredoveku súvisela medicína s cirkevnou organi—
záclon pevnými putami: lekári prislúchali k akémusi
nižšiemu kléru, museli zachovávat celibát, modlit sa
breviár atd. Emeritovaní profesori lekárskej fakulty
často sa stá-vali kňazmi, boli vyznamenávani kanoni

kátom a pod. Až potom kardinál Destoutesvil

les r. 1452 vymohol lekárom, že sa mohli oženit,
Ešte v 19. storoči ženatý lekár patril v Paríži k bie-r
' Eccli. 38, 11-12.

2 K. Průmm,
Freiburg

SJ: Christentum als Neuerlebnis,

im Breisgau 1939, str. 62, pozn. pod

č. 17.
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lym wan-am; po hriechu neišlo vždy o čistý celibát.
naopak. Ešte koncem 19. storočia—Slávny autor dlela
o rozvoji & rozvrate sexuálneho pudu u človeka
Féré výslovne píše, že leká-rovi nie je mravne do
volené z důvod-ov domnele liečebných odporúčat' pa
cientom mimomanželský poh-levný styk, vraj práve

tak, ako neexistuje nijaká terapeutická krádež a me
zločiny. Bohužiaf, nedávno vyšlo celkom cynické
dielo „Aeskulap und Ven-us.", ktoré si robí priamo
posmech z mravnosti v lekáurstve. Katolíclca- Církev
prisúdlilla poctu oltá-ra viac ako 60 svátorečeným a
blahorečeným lekárom (podfa na-jprístupnejších bež
ných prameňov): medzi štyrma—evanjelistami je jeden

lekár; zo staroveku pochádza aj lekárka svatá Zo

1'ia' & v našich dňoch sa rokuje o niekoI'kých beati—

fikačných proces-ochlekárov (prof. N ecchi, študijný
kolega prof. Dr. Aug. Gemelliho,
OFM, stáleho
rektora milánskej katol. univerzity Božského Srdce.
ktorú založil spolu s Piom XI.).
Katolicka mravouka' je aj vedecky taký dokonalý
mravný systém, že pri jeho riadnom zachovávaní ne
může nastat neshod-a povinnosti. Katolícka morálka
má, pravda, tiež najvyšši původ a sankciu. Pre správ—
neho katolíckeho lekára nejestvu-je tiež nikdy nija'ká
neshoda povinností. Ale, bohužial', nie sú v živote
mamanejšieho
lekára vzácne chvile, kde sa na—
chádza v neshode povinností, aspoň zdanlive, a tým
aj v trapných rozpakoch. Pred podobnými stavmi
vefkého duševného utrpenia a ťažkej zodpovednosti
možu zachránit len dve veci: najsamprv dokonalé.
vedecky presne a pokial' možno aj úplné vyškolenie
v medicine, & po druhé čo možno úplné & isté vzde
lanie z katolíckej morálnej teologie. Tieto podmienky
nie sú nedocielitel'né, ale tiež nie l'a'hké; kto vážne
berie štúdium a povolanie v praxi-, pous—i-lujesa iste

ziskat si náležité vyškolenie na lekárskej fakulte; ale
pre orientáciu v m-ravouke nestačí V plnom živote
len to, čo dá gymnázium, nech študent bol neviem
aký horlivý. A tak je priamou nevyhnutnou potrebou
doplnit! medikom tento študjjný program. So súkrom—
ným úsilím si v zasade může každý príčin—livýmedik

za univerzi-tné štúdium ziskat potrebné znalosti z mo
rálky; ale nie je to velmi l'ah'ké, a- preto je povin
nosťou univerzity na lekárskej fakulte dat k tomu
príležitosť. A Slovensko to zavčasu uznalo & usiluje
o to; referent bol touto úlohou poverený od Minister
stva školstva & národnej osvety ako vedl'ajšou funk
ciou & tiež ju plnil po celé dva študijné roky; pravda,
bol to pre medikov nepovinný predmet. Medici sa
dobrovolne zúčastnili na. týchto prednáškach v takom
značnom počte, že pre prechodné obdobie nemohla
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byť táto dóležitá vec lepšie vyriešená." V ustálenej
šich pomeroch sa však zavádza táto lekárska deonto—
logia afko povinný predmet, zarad'uje sa na určité
miesto v š-tudijnej osnove a ukládá sa samostamému
docentovi. Deo gra-tías! Felix faustum focrtmiattm
faveat fatum Deo Maximo Optimo iuvante! Na istej
blizkej univerzite sa nedávno prednášala „etika pre
medikov", ale sverené to bolo slobodnomurámkemu
matadorovi. Naša zodpovednost voči študentom je
nesmierne velká. Lekár musí slúžiť telesnému aj du
ševnému zdraviu svojich chorých.

Prof. MUDr. J. F. Babor.

Budia a pokoj.
Eahko o pokoji písať alebo hovorit, ale ťažšie
pokoj naozaj uskutočniť a zaistiť. Atra-ment je vždy
poslušnejši ako telo a kw; & telo a krv sú posluš
nejšie ako večne nepokojná, vzdorná, nikdy neuspo
kojená, vždy hladajúca a túžiaca duša.
Hl'adime shora ako by na zázrak na umenie kro
titel'a vo zverinci, ktorý vie v jednej klietke priatel'
sky sdružit ved'l'a seba psa:, sovu, opicu a mačku.
Ale ovel'a l'ahšou úlohou je skrotiť zvieratá alko l'udi.
A to najma tých, ktorí sú si navzájom blízki, ako
pribuzní & sošva-grení. Zviera nerobi urazenú, kyslú
tvár; ale l'udská duša je na tisícich miastach zrani
telná a čaká vždy sto ráz viac, ako jej povieš & jej
dávaš. Čaká už od zeme, čo může dať len nebo, a
hnevá sa, že nebo je tak daleko od zeme.

Zvieratá sa rýchlo dorozumejú o svojich hrani
ciach & o svojich lovi—skách.Človek však nepozná ní
jakých hranic. Iba tá najjemn-ejšia civilizácia vie dafť
takú výchovu, ktorá naozaj a do všetkých dósledkov
chápe rozdiel medzi mojim a tvojírn, nielen kde ide
o peniaze a pozemské plody, ale aj tam, kde ide
o spravodlivosť a zodpovednost v ktoromkol'vek smere.

Preto nie zvieracie
pudy človeka sú najváč—
šimi strojcami vojen, ale rudské vášne. Aj zvie—
ratá majú pud odvety, pomsty a závisti. Ale v l'ud'och
koná a zúri pobl-údená nesmrtelná duša, ktorá s ne
vól'ou bije do úzkych priestorov tohto života ako
lastovička, ktorá zaletela do malej podkrovnej izbič'lgy
a clivoko bije hlavou na zasklené okná. Kain nie
preto nenávidí Abela že svet ho má radšej, ale že
Boh. Diablom posedlý nenávidí tých, ktori núlujů
Boha.

“ Na právnickej fakulte Slovenskej univerzity
JUDr. Juraj Rajec, univerzitný docent, pri práv
nej filozofii prednáša aj etiku.
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Preto l'udská spoločnosť, ktorá sa
odpútala od Boha, nie je ničomu tak
vystavená,

jako vojne

a pomste za minulú

vojnu. Každý prekáža ceste druhého, každý dráždí
nervy druhého, každý tlačí druhého a klame druhého.
A ked'_ hnev dosia'hne vrchol, tam vypukne vojna,
aby sa uvol'nilo napátie, ktoré už nebolo možno
dlhšie znášať.
Čím viac vnikáme do života a skutkov l'udi
v spoločnosti, tým lepšie chápeme smysel evanjelia

a utrpenia Kristovho.Lebo Ukrižovaný

nie

je len rozlúštením všetkých osobných
otázok životných, ale je tiež jediným
základom l'udskej spoločnosti.

Len ten.

koho Kristus urobil pokojným & pokomým, koho
Kristus poučil o pravom živote a pravej slobode, je
schopný žiť priatelsky s inými. Neočistené, prirodze
né ja, ktoré sa chce vyžiť v l'u-dskej spoločnosti a nie
v Bohu, vyvolá len vojnu a končí v otravných ply

noch. A naše časy žijú len v posledných důsledth

toho. Len čítaj o týchto skutočnostiach závery a na
pomenutia v Listoch svatého Pavla a poznáš, ako sám
apoštol v prvých kresťanských obciach musel sa o to
usilovat, aby krotil rušivú a rozkladnú činnost cti
žiadosti kresťanov. On celkom konkrétne nám ukázal.
čo znamená prirodzený stav človeka a čo je krst.
A koI'ko disciplíny, sebazáporu a bedlivosti je načim.
aby človek vždy znova nerozlučoval, čo Boh chce
spojit.
Ako často je ťažko udržat' pokoj medzi dvoma
švagrinami, ktoré bývajú v tom istom dome, ktoré
sú sice krestankami, ale nechápu, čo znamená mať
ohl'ad na záujmy druhého. Ako ťažko je zostať
krasťanom a uplatňovat poriadok, zachovat hranice
voči povahám, ktoré trpia nadbytočnou vól'ou a citmi,
a nechcú chápat, že kresťanstvo nežia-da len krotenie
démonov, ale rovnako tiež poslušnost anjelov.
Niet nádeje, že by sporné veci medzi národmi
mohly- byť spravodlivo riešené, dokial' sa neprejavi
v dennom spolužití viac zásad náboženských & viac
dobrej vůle, aby protivy boly odsu'ánené. Pokoj za
iste nie je najvyššie dobro. Byt v shode s pravdou
je dóležitejšie, ako žiť v shode s Iuďmi. A zrejmé
prerušem'e stykov a odlúčenie je často správnejšie,
ako kompromisné pria-tel'stvo a urovnávanie. Ale tým
dóležitejšia je predovšetkým vel'ká disciplinovanosť a
metoda drobných dobrých slov, vmyslenie sa do
cudzej duše, zhovievavosť oproti I'udským obmedze
n'ostiam. Slovom všetko, čo na nás účinkuje blaho—
daa-ne, čo nás utišuje a uspokojuje, od čoho sa- my
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sami radi dišpenzujeme, keď ide o to, aby sme rázne
prejavili svoju energiu.

_Fr. W. Foerster;

preložil V. Košík.
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broš. RM 19, v plátne viaz. RM 25. — Historickí
kritici nemeckí jednohlasne vyznali, že práca Dóllin
gerai, J ansena, Denifleho a Grisara o Lutherovi &
o nemeckej reformácii korunuje moderné dvojsváz
kové dielo profesora Lortza. Shromaždil v ňom
historicke—teologické výskumy o nemeckej reformádi
z posledných. štyridsiaitich rokov a na historickom
podklade ukázal, v čom vlastne spočíva nemecká re
formácia. Práve tu boly nejasnosti, preto aj literatúra
o nemeckej reformácii od čias Lutherových je vel'rni
obsiahla, hoci vieme, že medzi autormi mnohé otázky
ostaly nejasné alebo nevysvetlené. Lortzovo dielo
nesie všetky známky historickej objektivity a jasnosti,
ktorú vyžadujeme od historika, najma od historika
cirkevných dejin. Lortz sa dotkol podstaty „nemeckej"
reforfnácie, vylíčil súčinnosť mnohých nemeckých či
nitelov v rámci cirkevnom a poukázal na dejinný
vyvoj reformácie, čo má nesmierny význam, ked
chceme objektívne shodnotiť osobnost Luthera a sám
fakt reformácie. Autor rozriešil mnohé spletité pro
blémy, ktoré časom vznikly v historických bádaniach
o reformácii, a to sa mu podarilo len preto, že načrel
do všetkých póvodných prameňov a každý problém
riešil nie osve, lež v dejinnej súvislosti so všetkýmí
činitel'mí, 'ktorí ho vyvolali, takže prišiel na koreň
každej otázky a mohol urobiť závery naozaj histo
tické. Pritom z celého diela čitatel vycítí lásku auto
róv'u !: Církvi Kristovej a k nadprirodzenému zja
vepiu, a to i vtedy, keď opisuje cirkevný život v ča
soch reformácie. Dielo prof. Lortza po tejto stránke
je naozaj syntézou nemeckých dejin 15. a 16. storočia,
na ktOrú nemeckí katolíci možu byť hrdí. Stručný
prehl'ad jédnotlivých hláv obidvoch svázkov nás pre
svedčí ó svedomitosti, s akou je spracované monu—

mentálne dielo prof. Lortza
Prvý zvázok: Príčiny reformácie, klerilmlizmu-s,
papehgtw,. národná církev, politické hnutie v Ne
mec'ku a reformácia, náboženský život v Nemecku na
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začiatku

reformácie,

nemecký

humamimmxs, nám—aft

ku scholastike, náboženské blud-y pred. rotou-Wow,
duchovný proletariát náboženstvo a mravmsť, Eraz
mus a kresťanstvo, pápežstvo a Erazmus.Refm1nácia
\ Nemecku. Mladý Luther, jeho postoj ku katem-
mu, začiatky luteranizmu, náboženská politika, vm
deň vo Wormse, prvenstvo náboženských otázok'
Luther ako duchovný vodce nového hnutial, reka-nm

kláštorov, Luthei v súkiomnom živote & jeho filozo—
ficko-náboženský postoj k Církvi.
Druhý svázok: Nové politické & cirkevnwpolitické
smery. Politika ako ústredný problém reformách, zá.—
sah svetských mocnárov do náboženského hnutím, Gb

chovný & náboženský vývoj \: Luthera, Luther ep
ista, politické & nábožensko-politické principy W
mácie, formulovanie protestantského náboženského
hnutia, humanizmus sa stá-va luteranizmoun, mmm—

stvá kňazov & prijímanie z kalicha—.Katohcky život
Jednota katolicizmu, katolicke reformačné snahy, lm.—
tolicka reforma v Nemecku, katolieki biskupů & kato
lícka reforma, antiklerilgaih'zmus,postoj Him
& lab
kov k Církvi, nový katolicky život, pápežská klín—ia,

pápež Pavol III., km'tuziáni, jezuitir,Peter Was.

katol. kontroverzná teologie-, ústne podanie & Pisum
svíité, organizovame všetkých sil-, všeobecný man,
pápežský primát, pápežská kúria & pápežské snům,

postoj protestantov ku cirkevnej organizácii. %

licke teologické riešenie. Politicko-vojenské riešenia,
vonkajšia & vnútorná politika, osobnost Karola V;
& reformácia.

Pravda, tieto nadpisy niektm'ých hláv nemůžu
nám podat obsah celého diela, len jeho študium vás

piesvedči,že tu nejde len o číre ličem'emmm
taktov, lež skor o riešenie náboženátejproblem,.

náboženskej vóle I'udi, čo prežívazli nan—cekam
máciu. To potvrdzujú aj nekatolícki kritici; ktm'i m.
prisúdili dielu historickú objektivitu a ječmečnouť
\ posudzovaní všetkých pricin nemeckej mfaunácit

Autor nič nezmenšuje,tobóž nič nm,.

web

s úžitkom pxeštudujú si dielo naši kům dmg—H;
inteligenti, lebo historická pmvd'a posilní ich viento
& presvedči ich o nepremožiteřnosii veůiej 111W
ktorú učí Církev rímskolcaxtolicka.
Hadem
nam—

datel'stvu patri vďaka za to, že druhým wm

dvojsvázkového diela Dr. Lmtza. dokummmije &dna
mámu pružnost, živost & plodnost! neumekého karb—
icizmu, ktorý sa vedel vymvna—ťso všetkým časný—

mi otázkami.Touto knihou postavili Nemá M—

skú reformáciudo pravéhosvetla,&tmm

hb? toto svetlo zažiarilo aj v katolielrychslovama
dušiach. — im.
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Zodpovednosť ženy v rodinnom živote.
Pre ženu domácnost je hlavným pósobišťom. Svoju
pracu koná v domácnosti. Pomalý preftvára celý byt,
i ten najchudobnejší, na príjemné a pokojné miesto
spolunaživarnia. Byt si nepreplňa studeným hotelovým
nábytkom; jej služobníctvo nie je bez osobného vzťa—
hu k domácím. Kusy nábytku opradené sú rodin
nými spornienkami, do stien príbytku vryly sa príhody
společného života-, vkus, náhrady, spoločné radosti a
trápenia. Na všetkom zostaly stopy a znaky, niekedy
aj viditelné, inokedy neviditelné, ktoré časom utvoria
zvláštny svojráz domácnosti. Jej dušou je zručná ru
ka ženy, ktorá robí priťažlivým každý kútik domáceho
príbytku. Starostlivosťou, smyslem pre poriadok & ši—
stotu udržuje všetko vždy v ta'kom stave, aby všetko
hocikedy slúžilo svojmu ciel'u: jedlo posilňuje po na
máhavej práci a poster poskytuje dobrý odpočinok.
Zene dal Boh prednostný dar pred mužom, smysel
pre milé a príjemné, ktorým aj najjednoduchšie veci
stávajú sa půvabnými a milými. Je to preto, lebo je
stvorená mužovi na podporu pre utvorenie rodiny.
Je určená, aby v domácnosti svojho muža šíríla okolo
seba vznešenost a sladkost. Tým sa dosahuje shoda
v živote dvoch l'udí. Ich život sa stane plodným a bu
de prekvitať & utešene sa rozvíjať.
A keď Boh vo svojej dobrote udeli manželke hod
nosť matky, pláč novonarrodeného dieťaťa nevyruší ani
nezniči šťastie rodiny, ale ho zváčší a pozdvihne do
božských výšin, kde bývajú boží anjeli a odkial' vy
chádza lúč života, prekonávajúceho prirodzenosť a
pretvára—júceho l'udských synov na synov božích.
V tom spočíva svátost rodinného života. V tom spo
číva záchrana vydatej ženy. Svatý apoštol Pavol vy
hlásil, že žena sa spasí, keď splní poslanie matky,
len nech ostane vo viere, v láske a v skromnej svá—
tosti (1 Tím. 2, 15). Teraz chápete, že „nábožnosť je

užitočná na všetko, lebo má prisl'úbený prítomný aj
budúci život" (1 Tím. 4, 8). Nábožnosť podla slov svá
tého Ambróza je základom všetkých ctností. Kolíska
posvácuje matku rodiny. A viacero kolísok ju posvá
cuje ešte viac pred mužom, deťmi, Cirkvou a Vlastou.
Hlúpe, nevedomé a nešťastné matky, ktoré sa zarmu

cujú, ak sa nové dieťa vinie k ich hrudi. Zial' z bo—
žieho požehnania, ktorým Boh obsýpa & obdafrúva
matku-, je nepriatel'om rodin. šťastia. Hrdinské mater
stvo je pýchou a slávou kresťanskej ženy. Jej opuste
nosť a osamotenosť vo vlastnom dome, bez radosti
dieťaťa, mení sa v modlitbu a vzývanie neba. Jej slzy
sú podobné náreku Anny, ktorá pri kostolnej bráne
prosila Boha, aby jej požehnal Samuela. - Pius XII.
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CESTY.
Fr. A. M. Anjelov.

OP.

PETROVA Lob.
Zlomené kridla ból'u objaly Golgotu;
vtedy práve hlasy prorokov dozrely plne.
Vojak Královi kopiju vbodol do boku,
a z božskej skrýše vyplávala po krvavej vlne
loď — božích synov mať spasná,
s vejkou križa taká krásna!

Brodi sa priestranstvami dlhočižných vekov,
hádzaná besným vlnením vtelených satanov,
čo ukrutne ju skrvavia červeňou měkkou;
sužovaná lžou, čo blato kydá za pravdou,
sýtená slzami, popolom,
shodná so svojím póvodom.

Lež aj keď ju zráňajú údery tyrana
n vrieskajúci víchor šibe ju a zmieta,
aj keď ból'ne svňtokrádežníka tiara
tlačí ju a smiech zlomysel'ných peklom znie tak,
predsa v istote ostáva
nezdrvená, čistá a slávna.
Teraz aj nás vezie na večitý Ararat
s Petrovým dedičom, svštým, tiary hodným,
čo ustavične žije a mrie len za návrat
tej lode do pristavu s majákom Kristovým.
Tam končí plavba z krvavého
srdca cez trud a krv do slávneho! . . .
13
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Viditel'ná hlava Církvi.
Svátý TomášAkvinský:

op.

KdekoIvek sú viaceré vlády usmemené
k jednému, musi byt nejaká všeobecná vláda
nad čiastočnými vládami; lebo vo všetkých
ctnostiach a činoch je poriadok podla poriadku
ciel'ov, ako sa vravi v knihe Ethicorum.l Obec
né dobro však je božskejšie ako jednotlivé
dobro. A preto nad riadíacou mocou, ktorá od
haduje jednotlivé dobro, musi byt' všeobecná
riadíaca moc vzhl'adom na obecné dobro; ináč
by nemohlo byť Spojenie v jednom.
A preto, keďže celá Cirkev je jedno telo,
ak sa má táto jednota zachovať, musi byť ne
jaká riadiaca moc vzhl'adom na celú Církev
nad biskupskú moc, ktorá riadi zvláštnu cir
kev; a to je pápežská moc. A preto ti, čo túto
moc zapierajú, volajú sa rozkolníci sťa rozde
Iovatelia jednoty Církvi.
Hoci všetkým apoštolom spoločne bola daná
moc svázovať a rozvázovať, jednako aby sa
v tejto moci naznačil nejaký poriadok, najprv
bola daná len Petrovi, aby sa ukázalo, že táto
moc má od neho na iných sostúpiť; preto aj

jemu bolo zvlášť povedané: „Utvrdzuj

svojich bratov'" a „Pas moje

ovce",a to jest, ako Zlatoústy vravi, „miesto
mňa buď predstaveným a hlavou bratov, aby
oni, prijmúc ťa miesto mňa, hlásali a potvrdzo
vali, že na svojom tróne sedíš na celom zem
skom obvode".
* 1, 1—2.

' Luk. 22, 32.
“ Ján 21, 17.
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Pas baránkg moje.... pas ovce moje.1
Dr. Stefan Dubravec.
Sú to jednoduché, z denného života vzaté
slová. No na ústach Kristových, povedané
Petrovi v tej slávnostnej chvili, majú nesmier
ny dosah: znamenajú udelenie nadprirodzenej
moci nad celou Cirkvou, bez ohraničenia čo do
priestoru a času, keďže táto moc sa vztahuje
na celú zem a trvá až do skončenia sveta.
Ako vóbec božie diela sa vyznačujú jednodu
chosťou a pritom nesmiernou velebnosfou,
takže aj vyjadrit sa dajú každému prístupným
spósobom (napr. „Slovo telom sa stalo"; „Toto
je telo moje"), spolu však znamenajú nevyčer
patel'nú hlbku pre I'udský rozum; tak sa spo
juje jednoduchost so vznešenosťou v slovách
Kristových pri prisl'úbeni a ustanovení najvyš
šej moci v Církvi.
Tu chcem poukázat len na jednu stránku

tejto moci, totiž na najvyššiu učitelskú

moc hlavy Církvi, no najm'á na jej výsadu,

totiž na neomylnost

rímskeho pápeža

v učení viery a mravov.
V spomenutých slovách Kristových je bez
pochyby zahrnutá najvyššia učitelská moc
v Církvi. Spasitel častejšie pripodobňuje svoj
pomer k veriacim k pomeru pastiera a stáda.
Keď teda Petra poveruje, aby pásol celé jeho
stádo, udel'uje mu moc, aby spravoval celú
Církev. K spravovaniu však predovšetkým pri

náleži podávanie učenia.

Čím je paša pre

stádo alebo vóbec potrava pre telo, tým je
náuka pre dušu. Svatý Tomáš Akv. vtipne
dokazuje,2 že medzi činitelmi, ktorí vplývajú
na človeka, najsilnejšou & najvznešenejšou je
pravda, keďže táto hýbe silami intelektuálny
mi, ktorým v človekovi prislúcha prvenstvo
nad ostatnými schopnosťami.
* Ján

21, 15—17.

* Quodlib.

12 a 20.
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Že sa vec naozaj tak má, netreba obšírnej
šie dokazovat. Veď človek vo všetkom hl'adá
koreň vecí, hl'adá pravdy, zákony platné v kaž—
dom odbore, aby podl'a nich zariadil svoju čin
nosť. Tak podl'a zákonov čiže právd, platných
v mechanike, sostavuje stroje; skúma zákony
vegetácie, aby napr. dosiahol lepšiu úrodu;
zdokonaluje lekársku vedu na základe novšich
objavov; zisťuje podmienky utvorenia trvalých

umeleckých hodnót atď.

Vrcholným javom l'udského života je bez

ochyby náboženstvo.

Aj keby azda čo aj

vel'mi mnohí Iudia i cez dlhý čas zdali sa byť
„.- najmá navonok — l'ahostajnými v otázke
náboženstva, pravdou zostáva, že nik nemóže
vo svojom svedomi úplne potlačit otázku svoj
hO pomeru k Bohu; zvlášť v rozhodujúcich
chvíl'ach tento hlas sa znova a znova ozve
a núti človeka buď mať naň ohl'ad alebo
V edome
ho odmietnuť. Takto život l'udský
v najhlbšom svojom zamerani usmerňuje sa
kladným alebo záporným stanoviskom voči ná
boženstvu. A to nielen život jednotlivca, ale.
ravda, aj život váčšieho—menšieho celku ako
takého. Dejiny nám dostatočne dokazujú, že
ráve náboženské otázky vždy najviacej hý
baJy svetom.
Ale ako v iných otázkách hl'adáme koreň

veci, zisťujeme pravdy,

ktoré v tých otáz

kach platia, priam tak sa aj v najvážnejšej
otázke, totiž v náboženstve, nemóžeme uspo
kojit nejakým všeobecným stanoviskem, prí
adne nejakým neurčitým citom. Takéto sta
novisko by bolo práve také hriešne, ako úplné
odmietanie náboženstva, lebo nepravé nábo
ženstvo tiež nie je náboženstvom. Teda aj
v náboženstve musí platit to, čo v iných otáz
kách, totiž že základom tu musia byť p ra v d y
platné v náboženstve, totiž v pomere človeka
Bohu a tieto pravdy musia usmernit celú
činnost, celý život človeka.
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Katolicka viera nás uči, že ohl'adom nábo
ženských právd Pán Boh nenechal človeka na
neho samého, ale dal mu o nich nadprirodzené
zjavenie. Clovek sice aj prirodzeným rozumom
móže zistiť niektoré náboženské pravdy, ale za
terajšíeho svojho stavu i v tejto veci zápasí
s rozličnými ťažkosťami. Predovšetkým však
Boh určil človeka pre nadprirodzený cíel', totiž

pre účasť na božskej

blaženosti, o ktorom

-—ako aj o prostriedkoch na dosíahnutie tohto
cieI'a potrebných — by človek svojím prirodze
ným rozumom vóbec nič nemohol vedieť. —
Boh teda dal I'uďom zvláštne poučeníe čiže
zjavenie aj o prirodzených, ale najma 0 nad
prirodzených pravdách náboženských. Toto
zjavenie božie vyvrcholilo v Ježíšovi Kristovi,
jednorodenom Synovi Božom, ktorý toto defi
nitívne zjavenie božie sveril Církvi, aby ho
bez omylu hlásala všetkým národom. Správu
Církvi však s plnou mocou v každom ohl'ade
— i s výsadou neomylného hlásania zjavenia
-— sveril sv'átému Petrovi a jeho nástupcom,
rimskym pápežom.
Náuka o neomylnosti rímskeho pápeža by
sa azda niekomu na prvý pohl'ad zdala proti
rozumu. No, je to článok viery, a kto by ho
zapieral, prestal by mať pravú vieru. Po—
dobne aj ten, kto by tvrdil, že je to proti roz
umu, lebo aj to je článkom viery, že medzi
vierou a rozumom nemóže byť skutočného

rozporu. Iba pozdávať

sa móže niekomu,

že takýto rozpor jestvuje, a to, — ako vatikán
sky snem hovori — z dvoch pričin: buď článok
viery neponíma v tom smysle, ako Církev učí,
buď nejakú mienku, náhrad, ktorému viera
skutočne odporuje, pokladá za zistenú pravdu
rozumu; v tomto pripade však, podla toho
istého vatikánskeho snemu, je celkom isté,
že takáto mienka, odporujůca víere, je m y 1n á.
Ak by si teda niekto tak vykladal neomyl
nost pápeža, že pápež, číry človek, sotva prijal
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vol'bu za pápeža, stal sa Bohom, že všetko vie,
že vóbec v ničom sa nemóže pomýlíť, že vůbec
nemóže spáchat hriech a podobne, tu by pla—
tilo, že poníma článok viery v tom smysle, ako
ho Církev neučí. Lebo Cirkev učí, že „rímsky
pápež, keď hovorí ex cathedra, t. j. keď vyko
náva úrad pastiera & učitel'a všetkých kresťa—
nov a svojou najvyššou apoštolskou vážnosťou

(autoritou) ustaluje

(definuje) náuku viery

alebo mravov, ktorú má celá Církev dodržia—
vať, prispením božím vo svátom Petrovi mu
sl'úbeným, má neomylnost . . ."
Církev teda neučí, že by pápež bol Bohom
alebo mal skutočne nejaké božské vlastnosti.
Učí sice neomylnosť, ale v náuke viery a mra
vov, ak ju pápež podáva spósobom v článku
viery uvedeným. A táto neomylnost nie je
proti rozumu, ba naopak, javi sa rozumu vel'mí
primeranou, vhodnou a všetky námietky, ktoré
sa proti nej móžu podat, vie rozum rozlúštiť.
Toto tiež platí o každom článku viery. Neob—
stojí napr. námietka, že „aj pápež je len člo
vek, teda sa móže mýliť". Pravda, „aj pápež
je len človek"; aj to je pravda, že vo vel'mí
mnohých veciach „sa móže mýliť". Ale už ne
nasleduje, že vždy a za každých okolností sa
móže mýlit, aj keď hovorí „ex cathedra"
v smysle článku viery o neomylnosti. Veď ístú
neomylnost podl'a všeobecného presvedčenía
l'udi má každý človek: totiž pokial“ íde o vše
obecné, základné principy myslenia, ako je
princip protirečenia, totožnosti, že celok je via
cej, než čiastka atď. Táto neomylnost je daná
už prírodzenou silou rozumu l'udského. Pápe
žova neomylnost sa však zakládá na nadpri
rodzenej pomoci božej. Na otázku totiž, že .,ako
móže byť pápež neomylný", náš článok viery
jasne odpovedá, že „Prispením božím, vo svá

tom Petrovi mu slúbeným". Toto prísrúbenie
je zvlášť výslovne uvedené v slovách Pána Je

žiša Petrovi: „Ja prosil som za teba, aby ne—
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prestala tvoja viera; a ty, keď sa niekedy obrá
tiš, utvrdzuj svojich bratov."a Že to platí aj pre
Petrových nástupcov, vyplýva z toho, že vůbec
celá ústava Církvi, na čele s neomylnou hla
vou, plati na všetky časy, ba — tak možno
povedať l'udsky — akosi pre vel'kú rozšírenosť
Církvi a z iných pričin viacej je potrebná ne
omylnost hlavy Církvi v neskorších dobách,
než za časov svatého Petra. Rozličné nárnietky
z cirkevných dejin tu nechcem preberať; apo—
logetiky ích uvádzajú aj rozlúštia. Ani to ni
koho nepomýli, že tento článok viery bol až
na vatikánskom sneme tak slávnostne vyhlá
sený; obsahujú ho všetky veky počnúc od čias
Ježiša Krista až podnes, tak sv'áté Písmo, ako
aj církevní Otcovía, snemy, správanie sa blu
dárov a rozhodovania pápežov vo veciach náu
ky. Až po vatikánsky snem je tu teda iba ten
zjav, ktorý sa volá (v správnom slova smysle
rozumeným) vývojom dogiem, totiž že celá
nauka, celá dogma je tu už od samého začiat
ku, ale postupom sa viacej objasní, reflexne
výslovnejšie vypovie atď., ako v semiačku je
už celý strom, hoci sa postupne vyvinie v ce
lom svojom obsahu, bez toho však žeby sa zme
nil, lebo už v semienku je všetko obsažené.4
Dogma o neomylnosti pápeža sa rozumu
javi práve vel'mi primeraná, vhodným ,pro
stríedkom na to, aby Církev bola jednotná.
Spojená totiž tou istou náukou, ďalej aby sme

malí úplnú ístotu o pravdivosti

svojej

katolíckej viery atď. Lebo keď raz Boh chcel
nám dať pravú náuku, zaiste vie aj zabezpečit,
aby nám táto bola bez omylu podávaná, aby
Sme ju tak bez obavy mohli, ale aj bez výho
vorky museli prijať. Preto ak niekto proti
článku nedmylnosti, ako ho Cirkev uči, predsa
len namíeta, že „pápež sa može mýliť", je po- '
dozrivý, že vec viery neponíma vážne, že hl'adá
Výhovorku pre svoju l'ahostajnosť, pravda,
“ Luk. 22, 32.

* Mat.

13, 32.
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márne, ako by totiž beztak nebolo možné, aby
nám niekto bez omylu povedal, čo žiada od nás“
Boh verit & konat, aby sme večnů blaženost
dosiahli. Ako však Kristus sám, kým bol vidi
terne na zemi, túto náuku l'udskou rečou bez
omylu hlásal, tak sa postaral, aby jeho vidí—
tel'ný námestník to isté konal. Musíme byt za to
Pánu Ježíšovi len povďačni a celou oddanostou
prilipnúť k jeho Námestníkoví, skalopevne ve—
ríť a húževnate plnit to, čomu nás bez omylu
uči, v tom povedomí, že všetky protivné ná
mietky sú len pokušeniami, ktoré chcú v nás
„ubit pastiera"5 na našu škodu, že všetky sa
dajú rozumom rozlúštíť; takže bezpečne mó
žeme, ale aj musíme sa pridřžať náuky najvyš
šieho Pastiera Církvi ako neomylného ukazo
vatel'a cesty k večnej blaženosti.

Modlitba.
Dr. Inocent M &l l er, OP.

Keď sa človek modlí, neraz si myslí, že Pán
Boh ho musí vypočuť, že modlitba je na to,
aby si Pána Boha akosi naklonil, aby ho o nie
čom presvedčil. A vzápáti na to pride mu na
um strašná myšlíenka, že jeho modlitba je zby
točná, lebo božía vól'a je nezmenitel'ná, Boha
nemóžeme presvedčovať. Nuž prečo sa modlit?
Vieme dobre, že Boh je nekonečná dobrota,
ktorá sa chce nekonečne rozdávat, že je milo
srdenstvo, ktoré ide v ústrety a na pomoc kaž
dému, kto ho prosí. Ale Boh je tiež dokonalé,
nemenitel'né bytie, jeho vól'a je od večnosti
nemenítel'ná práve tak, ako jeho milosrdenstvo.
Boh určil od večností poriadok v celom vesmí
re, od tohto ustáleného poriadku závisia všetky
účinky; můžeme teda tvrdit, že skó'r alebo nec
skóršie všetko sa stane. všetko pride, či sa bu
dem—_e
modlit
* Mat.
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alebo nie?

26, 31.

Jednako ostávajú v platnosti slová Krista
Pána: „Pýtajte, a dá sa vám, hl'adajte, a nájde
te, klopte, a otvori sa vám." Lebo modlitba nie
je naše osobné úsilie, nie je to nejaký útok
I'udskej duše na nemenitel'ného Boha, aby ho
donútila zmeniť jeho prozretel'nostné večné
plány. Tak vravíme my, l'udia, ale je to iba
obrazná reč. Božia vól'a je naozaj nemenitefná,
ale práve v tejto nemenitelnosti je prameň
neomylnej účinnosti modlitby. Lebo pokorná a
vytrvalá modlitba, ktorou prosíme niečo na na
še posvatenie, bude neomylne vypočutá, lebo
takto určil Boh, ktorý nemůže klamať, a Kri
stus Pán to prisl'úbil. Detsky teda smýšl'ajú ti,
čo si myslia, že Pán Boh od večnosti nepredví
dal modlitby, ktoré budeme k nemu vysielať,
ako aj ti, čo si myslia, že Boh musi zmenit
svoju vól'u, svoje úmysly, keď my to žiadame.
Pre duchovný život je teda vel'mi dóležité
poznat, v čom spočiva podstata modlitby. Veď
modlitba náleží k najúčinnejším prostriedkom
na dosiahnutie kresťanskej dokonalosti; preto
vravíme, že kto sa vie dobre modlit, vie aj
dobre žiť. Modlitba obsahuje túžbu po doko
nalosti, lebo kto sa úprimne modlí, musi túžit
po tom, aby bol lepší. Predpokladá určité po—
znanie Pána Boha a seba samého, nakolko
v modlitbe ide o pomer medzi obidvoma. Sto
tožňuje našu vól'u s božou vól'ou, lebo kto sa
modlí, podrobuje sa Bohu, chce, aby sa stala
jeho vól'a. Modlitba teda je duchovnou náplňou
prostriedkov na dosiahnutie dokonalosti, o kto-_
rých bola reč doteraz. Pokrok vnútorného ži
vota závisí od pokroku v modlitbe, to vidime
v živote všetkých svátcov; načim preto dobre
poznat povahu modlitby, jej účinnost a tiež
všetky spósoby modlitby.
Co je modlitba?
V náuke svatých Otcov máme tri výmety
modlitby, ktoré sa navzájom doplňajú. Svatý
Ján Damšský určuje modlitbu v najvšeobec
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nejšom slova smysle ako „výstup

mysle

k B ohu". A pred ním sv'átý Augustín napisal,
že modlitba je vrúcne úsilie mysle po Bohu.
V užšom smysle definujú svatí Otcovia mo

dlitbutakto:„Pýtanie potrebných

ci od Boha."

ve

Tento výmer je najznámejši

a stretávame sa s ním najčastejšie v knihách
duchovných spisovateI'ov. Napokon máme treti
výmer modlitby od svatého Gregora Nysenské
ho, ktorý vyjadruje tiež pomer modliacej sa

duše k Bohu:„Modlitba je rozhovor

du š e s B oho m." Tažko určit, ktorý z tých
to výmerov je správnejší, lebo každý obsahuje
aspoň jeden podstatný prvok modlitby. Novší
spisovatelia spojujú tie tri výmery dovedna
a určujú modlitbu takto: Modlitba je pozdvi
hnutie duše k Bohu, aby mu za všetko poďa
kovala a vyprosila si milosti, aby sa stala lep
šou na jeho slávu.
Slovo „Pozdvihnutie“ metaforicky nazna
čuje úsilie človeka odtrhnúť sa od tvorov, aj od
seba samého, aby myslel na Boha, ktorý nás
obklopuje so všetkých strán, ba, ktorý prebýva
v najdóvernejšom priatel'stve v našej duši.
Vieme dobre, ako sme naklonení upútať po
zornost všetkých svojich schopností na množ
stvo vecí, ktoré dušu iba rozptylujů. A tu prá
ve je potrebné úsilie sústrediť všetky schop
nosti na Boha, pozdvihnút sa so zeme k nebe
sám, k Bohu. Toto pozdvihnutie pomenovali

světci rozhovorom.

V modlitbetotiž, či je

už klaňam'm alebo prosbou, očakávame od Pá
na Boha odnoveď, a to predpokladá akýsi roz
hovor s nim, aj keby to bola modlitba vel'mi

krátka.
Modlitba je rozhovor s Bohom, preto prvý
úkon tohto rozhovoru musi byt prejav úcty
a klaňania, tak, ako keď pozdravujeme osobu,
s ktorou sa stretneme. Až po tomto základnom
prejave móžeme vyjadrit svoje prosby a žia
dosti, na čo sa často zabúda, preto mnohé mod—
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mby nebývajú vypočuté. A keď už človek
predkladá v modlitbe Pánu Bohu svoje prosby,
keď prosí o milosti potrebné pre spasenie, ne
smie zabúdať, že prvotný účel aj týchto pro
sieb je sláva božia. Všetko, čo prosíme, prosí
me preto, aby v nás bol oslávený všemohúcř.
Boh.

Prečo trpieť ?
Univ. prof. Dr. Jozef Búda.

Jedna z otázok, s ktorou sa l'udia vela zav
podievali a zapodievajú. A odpovedať na ňu nie
je lahko. Ani ja nechcem tu posháňať všetky
možné odpovede; chcem skór poukázat na to'
ako má na utrpenie hl'adieť človek, ktorý sa
usiluje žiť duchovným životom.
Je zaujímavé, že l'udía málokedy si spomenú
na Pána Boha, a najma vtedy im Pán Boh
nepride na um, keď sa im dobre vodí; utrpenie
vel'mi radi vyčitujú Pánu Bohu. Myslía si,
hádam, že by to lepšie zariadili, keby oni se
deli na tróne božom. Ustavične vzdychajú:
Prečo Boh to a ono? Prečo dal také prirodzené
zákony, že musíme byť chori a musíme zo
mrieť? Prečo Pán Boh trpí, že jedni žijú v pre
pychu, iní musia biediť? Prečo trpí na svete
zlých l'udí, ktorí nás prenasledujú?
Nuž s tou predposlednou výčitkou už mno
hi akosi zázračne umlkli. Vtedy, keď sa vy
švíhli z biedy a sami začali žiť v prepychu.
Vtedy to už naraz bolo na mieste, a na tých,
ktori aj naďalej ostali v biede, si viac ani
nespomenuli.
A s tou poslednou výčitkou by nám varí
Všetkým lepšie bolo čušať. Pretože tá výčitka
Obsahuje aj otázku: Prečo Pán Boh trpí nás?
Kolkým sme už aj my spósobili utrpenie?
Póvodne, pravda, nemala byť na svete smrt,
nčmalo byť utrpenie. „Pretože Boh stvoril člo
Veka pre neporušitel'nosť a urobil ho obrazom
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svojej vlastnej podoby. Ale závisťou diablovou
vkročila smrt na svet."1
Diabol doniesol na svet hriech. smrť a utr
penie však je následok hriechu. Takto hl'adel
na utrpenie starozákonný človek. Ale v star—
ších časoch mal ten mylný názor, že trest je
vždy následok, trest za osobný hriech. Nie div,
Starozákonný človek, najm'á v časoch dávnej—
šich, bol ešte vel'mi pozemským človekom. Je
ho zákonnik bol plný sI'ubov, že za zachováva
nie zákona čaká naňho tuzemské požehnanie a
dlhý život, za prestupovanie zákona však odpla—
tou bude utrpenie a smrt. Ako vzor trpezlivosti

se nám predkladá Jób. Traja priatelia prichá
dzajú ho potešovať, prednesú mu celé úvahy,
ale všetky ich dlhé reči vyznejú v jedno: Ty
musíš byť velký hriešnik, keď ťa Pán Boh tak
tresce! Ale práve táto kniha o Jóbovi usiluje
sa už rozriešiť otázku: Prečo trpieť? Nerozrieši
ju s tou úplnostou, s ktorou ju máme rozrie
šenú v Novom zákone, ale jedno priklincúva:
Utrpenie nie je vždy trestom za osobný hriech.
Neraz dopustí Boh utrpenie aj na spravodli
vého človeka, aby ho vyskúšal, či je hodný
ďalšieho požehnania božieho, alebo aby pochy
bovačom dokázal, že je tohto požehnania na
ozaj hodný. Pravda, pre poučenie národa, ktorý
smýšl'a ešte velmi pozemský, volí si svátopisec
pripad človeka, ktorý už tu na zemi dosiahol
odmenu za trpezlive znášané utrpenie.
Ale už aj posledné starozákonné spisy nám
predstavujú človeka svojej doby omnoho vyš
šie. Ten hrdinsky znáša utrpenie, ba i muče
nicku smrť za zákon boží, lebo je plný nadeje
na posmrtnú odmenu. Siedmi bratia a ich
matka dajú sa mučit najvyberanejšími mukami,
dajú si po jednom odrezávať údy a sú pre
svedčeni, že im to Boh pri vzkrieseni všetko
vynahradí.: Kniha Múdrosti, ktorá vznikla pri
' Múdr- 2, 23—24-
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' 2 Machab. 7, 1 an.

bližne v tom istom čase, tiež zovrubne opisuje
l-ozdielny osud spravodlivých a bezbožníkov tu
na zemi, ale aj ich rozdielny osud na druhom
svete. Aspoň jeden výrok o spravodlivých:
_.I keď v očiach I'udí trpeli muky, ich nádej
je plná nesmrtelnosti, a keďže znášali to málo,
dosiahnu mnoho dobra, lebo Boh ich skusoval
a uznal ich za hodných seba."a
Ani by človek nečakal v starozákonnej kni
he tú myšlienku, ktorá je tu vyslovená: utrpe
ním sa človek stáva hodným Boha. Ale tu ne
má táto myšlienka ešte ten vznešený význam,
ako v Novom zákone. Veď starozákonný človek
nemal ešte pochop o trpiacom Bohočlovekovi.
Kniha Múdrosti hledí na vec tak, že utrpeníe
cčisťuje človeka, a len takto očistený človek je
hodný Boha. „Skusoval ich, ako zlato v ohni."
A vieme, že zlato sa v ohni očisťuje od trosky.
Všetko, čo Starý zákon o utrpení a o jeho
trpezlivom znášaní učí, vychádza akosi zo seba
lásky človeka. Zo sebalásky síce dovolenej, no
nedokonalej. Starý zákon nám predstavuje
jedného človeka, ktorý bude trpieť nevinne,
z lásky. Novozákonný človek vie, že tento trpi
tel je Boh, Bohočlovek, ktorý aj sám, aj skrze
svojich apoštolov neraz vyhlásil, že ten ho bude
hodný, kto vezme na seba jeho križ a kto bude
s ním trpieť. A tieto láskavé výzvy Bohočlo
veka, ale hlavne jeho vznešený priklad, pre
svedčily lepšiu čiastku l'udstva, že utrpeníe má
nesmiernu cenu. Boh ho dopustil a dopúšťa na
človeka, ale nie na jeho škodu.

Ako prijimat teda utrpenia? Ponajnrv poní
žene, vo vedomí svojej hriešnosti. A i v treste
hl'adajme vždy lásku božiu. Boh nás tu tresce,
aby nás nemusel trestat na druhom svete, kde
tresty budú prísnejšie.
A ak sa nám niekedy zdá, že jednako len
primnoho trpíme? Pre ten pripad nám dáva
“ Mudr.

2, 4—5.

* Tamt.

2, 6.
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veI'mi pekné poučenie kniha „Nasledovanie
Krísta". Tam Pán takto hovorí k duši: „Nebu
deš sa ospravedlňovať, ako by si to a tolko
nemal trpieť, ale vo všetkom budeš ospravedl
ňovat mňa a chválit ma čo svatého.“ O, a Pána
Boha je tak I'ahko OSpravedlniť! Vieme, že nič
nekoná bez príčíny, a každé utrpenie, ktoré na
nás sošle tu na zemi, smeruje vždy len k nášmu

dobru.
Katolík smie sa utrpenia chránit, smie mu

predísť, smie sa ho zbavit. Ba možu byť okol
nosti, keď je toto priam povinnosťou. Vtedy,
keď ide o záchranu vlastného života. V chorobe
teda musí človek hl'adať pomoc. A móže na to
použiť všetky možné moderné vymoženosti
a vynálezy. Ale jedno nikdy nesmie, a to nie
len katolík, ale ani nikto iný: za cenu duše
zachránit telo od utrpenia. Nik nesmie spáchat
hriech, aby sa nejakého utrpenia zbavil. Kto
by sa od utrpenia len hriechom vedel oslobodiť,
alebo by len hriechom vedel skrátiť utrpenie
'bližného, ten musí ďalej trpieť a musí sa ďalej
dívat na utrpenie iného, nech by mu bol ako—
kolvek blizky. Tu nijaké filozofovanie, nijaký
„humanizmus nepomóže". Filozofovanie, ktoré
by toto chcelo odmudrovať, je nevera, a huma
nizmus, ktorý by takto chcel pomáhať iným,
je nel'udskosť. A pritom v tajných záhyboch
duše človek obyčajne nemá na mysli iných,
ale seba. Sám sa chce zbavit utrpenia, ktoré
'musí znášať vtedy, keď hladí na muky iného.
Vrchol kresťanstva je dobrovolne brať na
seba utrpenie z lásky k Bohu a z lásky k bliž
nému, pravda, dobre pochopenej lásky. A kato
licizmus mal a má mnoho duší, ktoré vystúpily
na tento vrchol.
Svet nepochopí výrok světice: „Pane, alebo
trpieť, alebo zomrieť." Nepochopí svátca, ktorý
ako odmenu za mnohé utrpenia si žiadal: „Pa
vne,trpieť &byť opovrhnutým pre Teba." Nepo
chopí iného svátca, ktorý sa_ani pekla nebál
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pre utrpenie, ale len preto, že by stratil lásku
božiu: „Pane, nedaj ma do pekla, lebo tam
nemožno Ta milovat."
Ale toto bol duch apoštolov: „Apoštolovia
radostne išli od vel'rady, lebo boli uznaní za
hodných pohanu trpieť pre meno Ježišovo."“
A toto je Duch Kristov, ktorý jedine z lásky
k nám bol „opovrhnutý a posledný z ludi, muž,
ktorý poznal bolesti a útrapy"." Kto si tohto
ducha osvojí, pochopí všetky výroky svátcov
o utrpení. Pochopí množstvo duší, ktoré aj dnes
chodía po svete a ktoré sa samy ponúkly Pá
novi za obetu. Samy prosily o križ, a potom ho
aj nesú s hrdinskou láskou. A to i svet uzná,
že láska sa najviac ukáže v utrpení.
A kto raz kresťanom chce byť, musí si osvo
jiť ducha Kristovho, ducha utrpenia. Je to
príkaz Pánov: „Kto chce za mnou prisť, nech
sa zaprie, nech vezme svoj kríž a nech ma na
sleduje."3 A kto nevezme svoj kríž a nenasle
duje mňa, nie je mňa hodný."
„Kto nemá ducha Kristovho, ten nie je
jeho."10

Podstata Eucharistie
podl'a svatého Pavla.
Dr. Pavol Beňuška.
Pre pochopenie náuky apoštola o Eucha
ristii ovela dóležitejší je text veršov 14.—22.
tej istej hlavy. Svatý Pavol, chtiac dobre za
štepiť do srdca Korinťanov zákaz zúčastňovat
sa na stolovaní, kde sa podáva pokrm z pohan
ských obeti, píše im: „Preto, moji najmilší, ute
kajte pred modloslužobníctvom. Ako múdrym
hovorím; vy sami posúďte, čo vravím. Po
žehnaný kalich, ktorý požehnávame, či nie je
" 3, 25, 16.

' Skut.

5, 41.

7 Iz. 53, 3.

“ Mt.

16, 24.

' Mt. 10, 38.
"' Rim.

8, 9.
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zúčastnením sa na krvi Kristovej? A chlieb,
ktorý lámeme, či nie je zúčastnením sa na tele
Pánovom? Lebo jeden chlieb, jedno telo sme
mnohí; všetci, ktori sa zúčastňujeme na je—
dnom tele. Pozrite na Izraelstvo podl'a tela;
či nezúčastňujú sa na oltári tí, ktori jedia obe
te? Čo teda? Hovorím, že modlám obetovanie
je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale čo po—

hani obetujú, zlým duchom obetujú, a nie Bo
hu. Ale ja nechcem, aby ste boli spoločnikmi
zlých duchov. Nemůžete piť kalich Pánov aj
kalich zlých duchov; nemóžete sa zúčastnit
na stole Pánovom _i na stole zlých duchov.
Či budeme dráždit Pána? Či sme silnejší
od neho? .. "
_ Keď čítame tento text, máme neklamný
dojem, že tvrdenia, vzťahujúce sa na Kristovo
telo a krv Kristovou, sú také zrejmé i pre Ko
riňťanov, že nimi móže svatý Pavol dokazovat
iné. Neopisuje podrobne Eucharistiu, ale pri
pomina jej prvky &jej hl av n ý účinok; preto
ani netreba sa zastavit nad tým, že tuná najprv
uvádza kalich a až potom chlieb. Pri opise po
slednej večere, ktorá sa opakuje v kresťan
ských shromaždeniach na Ježišov rozkaz, je
uvedený postup chlieb — víno.l
V tejto argumentácii svatý Pavol porovnáva
tri druhy obety a účast veriaceho na nich. Po
stup možno vyjadrit takto: Ako chlieb a kalich
eucharistický sú zúčastnením na Kristovom
tele a krvi Kristovej, ako požívanie židovských
obetí spojuje s oltárom, tak aj požívanie z po
hanských obetí spósobuje spojenie s diablami,
ktorým pohania obetujú. Z tejto analogie, čo
jestvuje medzi jednotlivými obradmi, načim
predovšetkým uzatvárať, že aj pre svatého
Pavla aj pre Koriňťanov Eucharistia je ob e t a.
Apoštol totiž porovnáva tri druhy obetných
jedál. Zidia požívajú máso zvierat, ktoré boly
' 11, 23—25.
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obetované Bohu, a preto s nim vstupujú do spo
]očenstva. Pohani jedia zo zvierat obetovaných
modlám, & preto vstupujú do společenstva
s diablom. I chlieb a kalich, z ktorých kresťania
požívajú, uvádzajú do spoločenstva s telom
Kristovým a s jeho krvou. Prečo? Pre tú istú
pričinu ako predošli, lebo sú obetné dary. Po-.
rovnanie, ktoré je medzi „kalichom a stolom
démonov" _a „kalichom a stolom Pánovým",
tiež nabáda k tomu, že svatý Pavol myslí na

obetné

jedlá. Teda i tuná apoštol vyjadruje,

čo Zdůraznil aj v opise poslednej večere, kde
vyzdvihol, že kresťania prijímajú z obetných
darov.
A čože sú tieto obetné dary? Zidía majú
svoje obetné zvieratá, pohani svoje obetné
predmety — a požívanie z nich uvádza do spo
ločenstva s Jahve alebo s diablom. Ktorá je
kresťanská obeta? V tom istom Liste ku Ko
riňtanom svátý Pavol hovorí: „Kristus, náš
baránok vel'konočný, sa obetoval."2 Kristus je
teda obeta kresťanov. A keďže, ako hovorí
Msgr. Batiffol, „ozajstné je požívanie idolo
thytu (obety pohanskej), ozajstné je požívanie
z chrámovej obety (thusia), nič neoznačuje,
že nová obeta, z ktorej poživame pri stole Pána,
by bola iba figurou; analogia tomu protirečí". “
Kresťania teda tiež skutočne požívajú zo svo—
jej obety, prijímajú Kristovo telo a krv Krista,
ktorý sa na križi obetoval. Je zrejmé, že sv'átý
Pavol aj tuná učí eucharistický realizmus;
obetné dary eucharistické, ktoré kresťania po
žívajú, sú ozajstné Kristovo telo a ozajstná
Kristova krv. Opis poslednej večere a tento
úryvok sa vzájomne potvrdzujú, pokial' ide

\

O'realizmus
raz.
"' 5,

Eucharistiď& jej obetný

7.

' Spom. dielo, st.:. 96.

' Proti výkladu symbolickému. ktorý zastáva na
priklady Réville Les origines de l'Eucharistie.
14
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Ale Eucharistia je obetným jedlom iba pre
to, že pripomina, predstavuje Kristovu smrt
na križi? Možno z tohto úseku Pavlovho Listu

vyčítat, že Eucharistia je súčasná

obeta,

odlišná od obety kríža? Mnohi exegéti tak
tvrdia a prekladajú miesto „stól Pánoxť' —

„oltár

Pánov".“ „Stól démonov" rovná sa

„oltáru démonov", kde boly kladené obetné
Zvieratá, aby boly obetované. Nie je to teda
stůl, s ktorého sa jedlo.'J Podobne treba chápat
i výraz „stól Pánov"; na ňom nie je Kristovo
telo a Kristova krv, ale Kristovo telo a Kristo

va krv v stave

obety, ako obeta. Ak po

rovnanie Pavlovo má dajakú cenu, hl'a, čo po
tvrdzuje: Telo Kristovo a krv Kristova, s kto
rými sa veriaci spolčuje pri večeri, neboly iba
kedysi na kríži obetované. Ale na stole a v ka
lichu Pána sú znovu v stave obety . . . Všade,
kde Ježiš je v stave hostie, či je“ to už pri
večeri a či na križi, či to Písmo formálne ho
vori alebo nie, všade obetuje Bohu svoj život
a svoju smrť, svoje telo a svoju ici—v."T

Tento výklad azda presahuje slová apošto

love. Je isté, že obetné jedlo p re dpokladá

obetovanie dajakého daru. Ale svatý Pavol
toto už nevyjadruje a nezaznačuje. No načim
zdórazniť, že tým menej svatý Pavol vylučuje
myšlienku obety, prípadne eucharistického
oltára.
Účinky Eucharistie podla svžitého Pavla.
Keď sme už určili takto podstatu kresťan
skej večere, viďme, aké účinky jej svátý Pavol
“ Porov. J. Brinktrine, Der Masopferbeg-Lff in
den ersten zwei Jahrhunderten, vo Freiburgu
theologische Studien, sv. 21, Friburg in Br.,
1918, str. 38—39; H. Lamiroy, De esenh'a ss.
Missae sacrificii, str. 194—203; E. E. A110, La

synthěse du dogme eucharistique chez saint
Paul, v R. bibl. 1921, str. 324.
' Porov. Ruch, tamže, stlp. 832.
7 Ruch, tamže, stlp. 831.
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p'ripisuje. Prvý účinok vyjadruje výrazom
„koinonia", účast na Kristovom tele a
Kristovej. Tento výraz sa častejšie vyskytuje
u svatého Pavla, vyjadruje vždy „spojenie";
ale nie je vždy jasné, či ide o spojenie morálne
a či o skutočnéf Keďže tuná v' blizkej súvislo—

sti je rečo účasti na oltári a o účasti
na stole zlých duchov, daktoriexegéti
myslia, že stačí ustálit smysel týchto, aby sa
určil dosah „zúčastnenia sa na tele Pánovom
a krvi Pánovej". Takto postupuje napr. Ré
ville" a tvrdí, že u svatého Pavla ide iba „o sú—
držnosť (solidaritu)" so zlými duchmi u poha
nov, pripadne s krvou a telom Kristovým
u kresťanov. Už iného náhradu je Goguel; ten
to tvrdí, že ten, „kto je pokrmy a pije vino
zasvátené zlému duchu a tým preniknuté prv
kami diabolskými, prijíma takto v nich tieto
tajomné prvky, v určitom smysle je posadlý
démonom, je v spoločnosti s ním".10 Podobne
——
mutatis mutandis — aj kňaz židovský, čo je

z masa obetí židovských.
Stačí uviesť tieto dva priklady ako důkaz
toho, že je velmi chúlostivé takto postupovat,
aby sa hod n ot a spojenia s Kristovým telom
a Kristovou krvou určovala podla ceny spoje
nia s démonmi a so židovským oltárom, lebo je
velmi ťažko určit, ako svatý Pavol chápal spo
jenie v týchto dvoch posledných prípadoch.
A tento exegetický postup nie je ani správny,
lebo uvádza do porovnania Pavlovho takú pre
snosť, ktorá tam nie je.11Výstižne hovorí Msgr.
Batiffol: „Svatý Pavol určuje analogiu medzi
,koinonia' s démonmi, ,koinonia' s oltárom,
,k_oinonía' s telom a krvou Krista ukrižované
9 Goossens tamže, str. 205, napočítava až 13 prí
padov. Viď najma': Rim. 15, 26; 1 Kor. 1,9;
10, 16; -.2Kor ,14; 8, 4; 9, 13, Filem. 6.
' Tamže, str. '75.6

*“M. Goguel, LEucharistie des origines a Justin
Martyr, Paris 1910.
“ Porov. Batiffol, tamže, str. 97.
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ho. A vidite nesúmernosť: lebo analogia je iba
medzi bytnostami toho istého druhu; teda buď
medzi obetami ,thusiai', buď medzi božstvami
(numina), ktorým sa obetuje."12 Nie je však

presný ekvivalent

medziúčinkom

týchto jednotlivých hostin." Ba, ako poznamt.L

náva Euch," svatý Pavol úmyselne

rozli

šuje, keď vyjadruje účinky
spojenia: Izra—
eliti sa „zúčastňujú na oltári", pohani sú „spo
ločníkmi zlých duchov", kým kresťania sú „zú

častnení na krvi Kristovej a na jeho tele".

Svatý Pavol nehovori, že kresťania sú „Kristo
vými spoločníkmi", ale priamo jeho tela a jeho
krvi. Toto má svoj význam. Keď uvážíme tieto
výrazové odtienky svátého Pavla a najma, keď
uvážíme aj ostatné texty, kde svatý Pavol ur
čuje vztah, rovnicu medzi Chlebom eucharistic
kým a telom Kristovým, medzi vinom eucha
ristickým a krvou Kristovou, vtedy celkom
oprávnene móžeme uzatvárať, že aj tu svatý
Pavol má na mysli túto eucharistickú rovnicu;
preto aj tu rozlišuje oba prvky a hovori o účasti
na Kristovom tele a krvi Kristovej. Podl'a vše
obecnej náuky, staršej ako svátý Pavol, spo
jenie veriaceho s božstvom stávalo sa poživa
nim z obety. Kresťanská obeta je Kristovo telo
a Kristova krv, obetované na kríži. Dósledne:
spojenie kresťana s Bohom stáva sa požívaním
tela a krvi Kristovej. I z tohto plynie, že svatý
Pavol má na mysli rovnicu eucharistickú.15
Preto teda svatý Pavol hovorí o „zúčastnení
sa" na Kristovom tele & krvi Kristovej, keďže
ide o skutočné spojenie, požívanie tela a krvi
Kristovej v eucharistickej hostina Toto vylu
čuje jednotu čisto morálnu, o ktorej by mohla
byť reč, keby svátý Pavol hovoril iba

o účasti s Kristom.
" Tamže.

'“ Porov. Ruch, stlp. 1050.
" Temže, stlp. 1074—1075.

"' Porov. Batiffol, tamže, str. 98.

Do celého textu zapadá verš 17.: „A keďže
je iba jeden chlieb, my mnohi sme jedným
telom, lebo všetci sa zúčastňujeme na jeho
tele." Táto veta nie je nevyhnutná v logickej
súvislosti Pavlovej argumentácie. Ale apoštol
rád má digresie, zabočenia, najma keď móže
pripomenúť obl'úbenú tému svojho evanjelia:
učenie o mystickom tele Kristovom. Výraz
„sóma" (telo) vo verši 16. a 17. nemá ten istý
smvsel, ako to mieni Réville'" hovoriac že
v oboch pripadoch ide „o mystickú spoločnosť
prijimajúcich'ť Je isté, že „sóma" (telo)
17. verša značí mystické telo Kristovo; tým nie
je povedané, že tento výraz má vždy a všade
u svatého Pavla takýto význam.'
Verš 17. načim pokladat ako by v zátvor
ke uvedený do celého myšlienkového postupu
Pavlovho; jeho umiestenie l'ahko sa vysvetlí
čirou asociáciou myšlienok, kde výraz „telo
Kristovo" 16. verša dal podnet k tomuto zabo
čeniu.
A čo chcel apoštol naznačit?
Podl'a všeobecnej mienky starých spoločné
stolovanie spojovalo všetkých hosti. Táto je
dnota je tým užšia, keď všetci požívajú z toho
istého chleba. I poživanie z jedného chleba
eucharistického, ktoré nás čini účastnými na
tele Kristovom, nás spojuje. Všetci požívame
jeden chlieb, všetci sa zúčastňujeme na jednom
tele ako na duchovnom pokrme, a preto všetci
tvoríme jedno telo Kristovo, jeho mystické
telo, t. j. kresťanskú spoločnosť — Církev.
Už krstom kresťania sa spojujú,"' ale Eucha
ristia udržuje a upevňuje túto jednotu.
" Temže, str. 86.
" Iný význam je istotne v Rim. 4: 1 Kor. 11,24.
" ] Kor. 12, 12.
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Rozumové základy
kresfanstva.
Dr. Teodorik Zúbek,

OFM.

Hovoriť o rozumových základoch kresťan—

stva zdalo by sa na prvý pohfad protirečením.
Veď vieme, že kresťanstvo si nárokuje vlast

nosťnadprirodzeného

stva,

nábožen—

ktoré presahuje bytnosť i všetky pri

rodzené schopnosti človeka. Kresťanstvo vyža
duje a dáva život nadprirodzený, nadprirodze
ný ciel' a na to primerané prostriedky. Ako
teda možno hovoriť o rozumových základoch
kresťanstva?
'
Túto zdanlivú nesrovnalost! riešime správ—
nym rozlišením.
I.

V zjavenom náboženstve kresťanskom sú
obsiahnuté po prvé pravdy, ktoré nepresahujú
prirodzené schopnosti človeka; človek může ich
poznať prirodzeným rozumom. Po druhé v kre
sťanskom náboženstve sú pravdy, ktoré pre
sahujú prirodzený rozum človeka, takže človek
potrebuje na ich poznanie nadprirodzené zja—
venie božie, priame osvetlenie l'udského umu,
svetlo viery. No samo poznanie zjavených
právd deje sa podobným psychologickým po
chodom ako poznanie právd prirodzených;
vitalita a imanentnosť poznávacieho úkonu je
tá istá, lebo nadprirodzenosť neničí prirodze
nosť, lež ju pozdvihuje, zdokonaluje.
Pri pravdách prvej kategórie, takzv. prav

dáchprirodzeného náboženstva,

je jasné, že nezáleží na tom, či človek poznal
tieto pravdy vlastným rozumom, alebo či ich
prijima ako zjavené priamo Bohom. Veď kol'ko
právd človek nepozná z vlastnej Skúsenosti,
ale ich prijme pre autoritu dosvedčujúceho.
Keď sú dané kritériá, že Boh skutočne zjavil
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nejakú pravdu Tudstvu, tu ozaj nepozostáva,
než pravdu prijať a prilipnút k nej, ako
k pravde skutočne najpravdivejšej.
Človek svojím prirodzeným umom může
z právd prirodzeného náboženstva najsamprv
poznat, že Boh jestvuje; na základe príčin
nosti dokáže jestvovanie Boha ako prvej prí
činy, osobného Stvoritel'a. Dalej človek svojím
prirodzeným rozumom pozná aj pomer k ži
vému Bohu—Stvoritel'ovi, svoju

úplnú

závi

slost od prvej príčiny všetkého bytia i denia
a ostatné pravdy a povinnosti prirodzeného
náboženstva. Ale všetko toto pozná len velmi
namáhavo, ťažko, zriedka bez bludov, a aj to
len jednotlivec nadaný, privilegovaný.
_ „Nuž či nie je žiadúce, aby všemohúci a na

najvýš dobrý Boh dal poznat Iudstvu tieto
pravdy, od ktorých závisí dosiahnutie ciela
človeka? Co může Boh dat človeku sprostred
kujúco, vecami stvorenými, prečo by nemohol
dať aj priamo, mimoriadnym zásahom, bez
prostredným zjavenim? Teda zjavenie právd
prirodzeného náboženstva je možné Všemo
húcnosti božej, ba i žiadúce, je morálne po
trebné v terajšom stave l'udstva.

V Bohusú však aj tajomstvá,

na ktoré

človek nemóže prísť prirodzeným rozumom.
Pre zjavenie týchto právd nemóže byť v l'ud
Skej prirodzenosti nijaký predpoklad, nijaká
požiadavka; presahujú jednoducho prirodzený
ciel, bytnosť, schopnosti a túžby človeka. Ak
Boh zjavi aj takéto pravdy, toho dóvodom
může byt len jeho nekonečná dobrota, ktorá
Sa chce rozlievat čim širšie, čím váčšmi dať sa
poznávat a milovat a tak nadprirodzene a ne
Pochopitelne zošl'achtit a oblažit človeka.
'Toto je tajomná ekonómia spásy — pozdvi
hnutie človeka k podobnosti s Bohom, za dieťa
božie. S pozdvihnutím človeka k nadprirodze—
nemu životu súvisí celá súladná sústava nad
prirodzených právd kresťanského náboženstva,
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o ktorých vieme z priameho zásahu božieho,
z bezprostredného zjavenia.
To sú pravdy, ktoré nám zjavil' Kristus, to
je
život,
ktorý
priniesol I'udstvu Kristus —
cesta,
pravda
a život.
Takže l'udstvo pre Kristov príchod je bo
hatšie než bolo v póvodnom stave nevinnosti.
Preto právom spieva Cirkev na Bielu sobotu
0 dedičnom hriechu: „O, šťastná vina, ktorá
zaslúžila mať takého Vykupitel'a!"
II.
Tieto pravdy božieho zjavenia možno ob

hájit aj rozumovo? Veri kresťan rozumne

tajomstvám, obsiahnutým vo svátom Pisme
a článkom, ktoré mu Církev predkladá? Kre—
stan rozumne veri, že historický Kristus bol
Boh. Ze Kristus je Boh, vieme odtial', že Kri—

stus svoju náuku potvrdil zázrakmi, aké móže
učinit iba Boh. Kristus sa vyhlásil za zasl'úbe
ného Vykupitel'a, za Boha, ktorý ruší Starý
zákon a zakladá novozákonnú dobu. Svoju
náuku hlásal ako majúci moc, t. j. svojimi

zázrakmi

dokázal, že je tým, za akého sa

vyhlásil. Na Kristovi sa splňujú všetky staro
zákonné predpovede mesiášske; v Kristovi sa
prejavuje div rozumovej a mravnej dokona
losti, aký v čírom človekovi nie je myslitel'ný;
Kristus vykonal neprekonatel'né divy 'a zázra
ky na l'uďoch aj veciach. Tieto zázraky nedajú
sa pre svoju dóstojnosť, vznešenost a svátost
porovnat s kúskami fakirov a rozličných hyp
notizérov. Konečne zmřtvychvstanie Kristovo
je zázrak, ktorý priamo dokazuje božskú moc
Kristovu.
O historickej pravde týchto znameni ne
možno pochybovať; dialy sa verejne,' za okol
ností prístupných kritike a vylučujúcich každý
podvod alebo nepreskúmané psychické a para
psychické zjavy. O nadrudskej osobnosti Kri
stovej hovoria aj mimokrestanskéi histOrické
216

pramene. Ale aj Evanjeliá samy osebe sú kni
hy celkom hodnoverné po stránke autentič
nosti, pravosti a neporušenosti, oveI'a viacej
než hociktoré profánne knihy, o ktorých niko
mu ani na um nepríde pochybovat. Človek svo—
jím prirodzeným rozumom móže poznat nad
prirodzený charakter takýchto mimoriadnych
úkazov, akými boly zázraky Kristove. Pozná
aj filozofickú pravdu zázrakov, t. j. že udalosti
konajú sa mimo prirodzeného behu svetového
denia, zvláštnym zásahom božim na potvrde
nie hlásanej náuky. Tieto mimoriadne udalosti
možno ako každú inú udalost aj zaznačiť. Pri
spisovani takýchto udalosti treba však najváč
šej obozretností, lebo l'udia ich ako nezvyčajné
prijimajú veI'mi kriticky, najma keď žijú ne
prajni súčasníci týchto udalosti, ako je to pri
knihách novozákonných, ktoré boly spísané
skoro po smrti Kristovej, od svedkov opisova
ných udalosti a pre súčasníkov týchto udalosti,
ktori by prekrúcajúcich a vymýšfajúcich svá
topiscov usvedčili z nepravdy.
Keď Kristus je Boh. aj jeho náuka je bož
sky pravdivá, božsky závazná. Treba prijať
celú Kristovu náuku. Treba verit všetky ta
jomstvá, ktoré Kristus zjavil, prijat všetky je—
ho mravné prikazy. Celú Kristovu náuku treba
uskutočniť vo svojom živote, po krestansky
zariadiť svoj život.
Na rozumovom dokázani božstva Kristovho
zakladá sa teda celé kresťanské náboženstvo.
III.
Toto rozumové dokazovanie základov a
predpokladov krestanstva nie je však prame—

ňom nadprirodzenej

viery. Je iba

podmienkou rozumnosti našej viery, aby člo
vek, prv než neodvolateIne a zavazne prilipne
k zjaveným pravdám a z nich vyplývajúcim
povinnostiam, mal pravdy o božstve Kristovom
& božskej autorite Cirkvi aj rozumovo podlo
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žené, aby poslušnost viery bola rozumná, ako
hovorí svatý Pavol. Toto rozumové skúmanie
hodnovemosti nášho krestanského náboženstva
je iba podmienkou nižšieho poriadku, nezasa—
huje priamo do vlastného úkonu viery, bo vie
ra je nadprirorodzene vliata ctnost. Tak sa
móže stat, že človek-myslitel aj po preskúma
ni týchto rozumových a historických právd,
na ktorých sa zakladá krestanstva, nestane sa
krestanom, neuverí. Obyčajne však milost bo
žia napomáha človeka už pri rozumovom skú
maní pohnútok viery; a človek, ak skúma
&hl'adá pravdu z dobrej vóle & s vedomim zá
v'áznosti najdenej pravdy, dójde istotne až po
prijatie krestanstva, a Boh mu vleje prvú bož—
skú ctnost — vieru.
U jednoduchých veriacich, ktorí nemajú
predpoklady pre toto rozumové, vedecké a filo
zofické zdóvodňovanie základov krestanstva,
je svetonáhl'adové skúmanie krestanstva na
hradené sociálnym nažívaním v krestanskej
spoločnosti, krestanskou výchovou v rodine,
v škole, kostole. Na základe týchto momentov
a praktického života z viery pride krestan na
rozumové presvedčenie o oprávnenosti a roz
umovej hodnovemosti svojho náboženstva, pre
nechávajúc, filozofické dokazovanie svojim bra
tom v Kristu, ktorí majú na to rozumové, vzde
lanostné a spoločenské predpoklady.
Ale ako nie je potrebné, aby všetci l'udia
boli vedcami, filozofmi, lež stačí, aby vedeli

prakticky rozmýšlat a rozumne si zariadi t
život, práve tak nie je potrebné, aby všetci

krestania mali svetonáhl'adové vedecké a filo
zofické odóvodnenie krestanstva. Stačí — ba
je bezpodmienečne potrebné — nadprirodzene
verit a zariadit si život podla vierou poznanej —
zjavenej pravdy. Krestanstvo možno vymedzit
ako od Boha ustanovenú sociálnu organizáciu
pre nadprirodzený náboženský život, t. j. pre
duchovně Spojenie s Bohom skrze Krista. Kre
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sťanstvo je náboženstvo vynikajúco praktické,
náboženstvo života. Lebo kresťanovi, či vzdela
nému či nevzdelanému, sú nadhodené v prak
tickom živote úlohy, ktoré musí zvřšiť s ohra
dom na dosiahnutie svojho nadprirodzeného
ciel'a.Sú to životně úlohy, na ktorých sa všetko
obrátí, na ktorých záleží dosiahnutie blaženosti
alebo večné zatratenie. Kresťan zo zjavenia
vie, že ho po smrti čaká nový život: smrť nie
je len koniec pozemského, telesného putova
nia, lež aj začiatkom nového, nekonečného, bla
ženého života, prípadne večného, nepredstavi
telného, neuhasínajúceho trápenia. Dúfame vo
viere. že nám, l'uďom dobrej vóle, bude Boh
milostivým sudcom a že svojou spravodlivosťou
zdrví zlovol'ných.
Lež milosrdenstvo božie móžeme očakávať
a si nárokovat iba podl'a miery svojej tuzem
skej Spravodlivosti a lásky, lásky k Bohu
a bližnému. Lebo z viery vieme, že musíme
nadovšetko milovat Boha a bližného ako seba
samého.1 Nijaký človek nie je podl'a kresťan
ského náboženstva bez ceny, každý je podobný
podl'a svojej nesmrtelnej duše Bohu & vykú
pený predrahou krvou Kristovou; všetci sme
dietkami jedného Otca nebeského, preto všetci
sme bratia. Z toho vyplýva, že musíme pomá
hat bližnému v potrebách, pretože láska musi
byt účinná, založená na skutkoch. Kresťan po-r
dI'a zásad svojho náboženstva musí sa boriť za
Spravodlivé usporiadanie sveta, primerané po
delenie pozemských majetkov, založené na
Spravodlivosti a láske.
Nadprirodzená láska k bližnému je skúšob
ným kameňom kresťanského smýšl'ania, me
radlom skutkového stavu kresťanského života.
V príkaze lásky, ako hovorí Kristus, je obsia
hnutý celý zákon aj proroci.2 Je to príkaz naj-f
' Mat. 22, 39; Mk. 12. 31.
* Mat. 7, 12; Luk 6, 31.
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ťažŠÍ, ale hodný ozajstného kresťanského živo_
ta, spočivajúceho v účastenstve na božskom

živote Krista a celej Najsvátejšej Trojice.
Lebo láska k bližnému, ktorá je všeobecná,

ku všetkým bližným, či k priateIom či k ne—
priatel'om, láska odpúšťajúca krivdy, láska
účinná, dokázaná skutkami, láska, ktorá, ako
hovori svatý Pavol," je trpezlivá, dobrotivá,
nezávidí, nekoná I'ahkovážne, nenadúva sa, nie
je ctibažná, nehl'adá svoje vlastné, nerozdrá
žďuje sa, nemysli zle, neraduje sa z nepravosti,
ale teší sa pravde, všetko znáša, všetko pre—
trpí, všetkému veri, všetko dúfa — je iba v člo
vekovi, ktorý milosťou posvácujúcou je v naj
intimnejšom spojeni s Kristom a Bohom, ktorý
ozaj nosí vo svojom srdci Boha.
Toto je maximalizmus ozajstného krestan
ského života, ktorý žiada najváčšieho vypátia
sil, celého, stopercentného človeka; človeka,
ktorý je_ sviecou postavenou vysoko na sviet
niku, aby svietil l'uďom dobrým prikladom;
človeka, ktorý sa pripodobňuje vždy váčšmi
KristU, je jeho apoštolom a apoštolom všetké—
ho dobra.
Otázka kresťanstva je napokon otázkou

osobnosti,

otázkou spasenia jednotlivej

duše. Každý jednotlivec bez výnimky musí
zaujat stanovisko ku Kristovi a jeho náuke.
Alebo pre, alebo proti; tretia možnost nejest
vuje- Stanovisko l'ahostajnosti a nezáujmu je
obvčajne zakrývané stanovisko protikresťan
ské, a konečne je len prechodné, krátko trva
júce, nanajvýš po smrt človeka, ktorá je iba
vchodem do večnosti, kde sú už naozaj iba
dve možnosti.
*

$

.

Kresťanstvo teda rozširuje na všetkých
suanáCh hranice života a otvára nové obzory
a výhrady a dáva tak životu plný smysel indi
“1 Kor.
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13, 4—7.

viduálny aj spoločenský. Kresťanstvo dáva
judstvu jasnú orientáciu v životných povin
nostiach a odchováva charaktery, ktoré ani
smrť nevie zdolat, ba ktoré priam pri smrti
najjasnejšie prejavujú svoju výšku a hlbku.
Kresťanstvo vnáša do nášho dedičným hrie
chom znetvoreného života súlad, povzbudzuje
a udržuje v nás životný optimizmus, aby sme
v životných konfliktoch nepodl'ahli a neklesli
pod bremenom žitia.
Rozumové skúmanie, odóvodnenie a podlo
ženie kresťanského náboženstva prispieva k to
mu, aby aj kritický rozum l'udský našiel v kre
stanstve zadosťučinenie a aby tak kresťan vo
svojom náboženstve našiel po každej stránke
celé svoje l'udské „]a'H

Svátý Tomáš Akvinský
ako básnik.
Gorazd Zvonický.
Stredovek, ktorý proti pseudohistorikom
právom móžeme nazvať zlatou dobou kresťan
ského umenia, zanechal nám svoje skvostné
pomníky nielen vo výtvarnom umeni, v stavi
telstve, ale aj v písomníctve, v umeni básnic
kom.

Ako veže stredovekých katedrál vel'kolepo
vyčnievajú nad svoje okolie, tak aj vrcholné
Zjavy stredovekej náboženskej poézie vznešene
dominujú nad priemernými útvormi tohto ume
nia v súčasných aj nasledujúcich pokoleniach.
A podl'a zretel'ných náznakov móžeme bezpeč
ne dúfať, že géniovia katolickeho stredoveku
' Použitá literatúra:

M. Scheeben,
Die Mysterien des Christm
tums. Freiburgi. Br. 3. vyd. 19
St. Zimmermann,
Filozofiai religija. 2
Záhreb 1936—1937,Religija i život, Záhreb.1938,
Filozofia života, Záhreb 11.94
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v náboženskej poézii udržia si svoje výsostné
postavenie na večné časy.
Z náboženskej lyriky tej doby známe sú
nám mnohé hymnické, ódické a elegické útva
ry, ktoré pre svoje vynikajúce vlastnosti do—
staly sa aj do katolíckej posvátnej liturgie. _
Tomáš de Celano svojej lútosti, kajúcnosti a
dóvere v milosrdenstvo božie dal výraz v básni
„Dies irae". Úprimnú sústrasť s bolestmi Pan—
ny Márie pod krížom vyjadril Giacopone da
Todi v elegickom speve „Stabat Mater". Svatý
Bernard ospieval nebeský póvab, príťažlivú
velebnosť a sladkost Ježiša Krista v hymne
„Jesu dulcis". Vznešená invokácia Svatého Du
cha „Veni Sancte" vyvrela z královského srdca
svatého Eduarda, francúzskeho král'a. Uteše
ným chválospevom o Panne Márii je skladba
kanonizovaného polského princa Kazimíra
„Omni die". Sv'átý František z Assisi skladal
ódy na Boha a iné nábožné piesne; ale prven
stvo medzi spomínanými autormi má akiste
svatý Tomáš Akvinský, póvodca hymnických
spevov: Lauda Sion, Pange lingua, Sacris so
lemnis, Adoro te devote, Verbum supernum

atď.

Svátý Tomáš svoje básnické dielo utvoril
na rozkaz pápeža Urbana IV., ktorý ho r. 1264
poveril, aby složil hymny pre cirkevné hodinky
a pre liturgiu sviatku Božieho tela. Ale jeho
poézia nezrodila sa len pod nátlakom vonkaj
ších celocirkevných potrieb. Ona je aj silným
výrazom duše, ktorá zakotvila v Bohu svojimi
túžbami, snahami a celým súborom života; je
ozvenou vrúcnej lásky a úcty voči sviatostné
mu Ježíšovi, ktorá zosilňovaná v srdciach, žijú
cich eucharistickým životom, bude sa rozlievať
po výšinách i údoliach Církvi „usque in con
summationem saeculi — až po skončenie
vekov".
Svatý Tomáš je zvečnený teolog, preslávny
filozof a nehynúci básnik. To nech nás nemýli,
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že v poézii nebol nejako zvláštne plodným.
Aby bol niekto umelcom-básnikom, prípadne
básnikom—géniom, netreba, aby vydal 99 sbie
rok poézie. Pri hodnoteni umeleckého diela
kofkosť je vedl'ajším činítel'om, a akosť hlav
nym.

Aby sme sa mohli lepšie priblížit k básnic
kej tvorbe „Anjelského učitel'a", musíme si
pripomenúť, že v každom odvetí umenia poža
dujú sa od póvodcu umelecké ambicie a mrav
ná zodpovednost za útvor a že na samom diele
sa oceňuje vonkajšia forma a vnútorná náplň.
Je troška odvážne a prismelé hovoriť
o umeleckých “ambiciách u nežne skromného
syna dominikánskej rehole, ktorého pre jeho
nezvyčajné ctnosti už za živa oslavovali ako
svátca. Ale skutočnosť je takáto: aj světci ma
jú ambicie, a to niekedy dosť silné a smelé.
A svatý Tomáš, ak ich nemal ako rehoI'nik
ctnostného a svátého života, iste ich mal ako
král'ovský básnik Král'a kráTov, a ako takému
vel'mi mu záležalo na tom, aby jeho lýra dó
stojne a patrične oslavovala Pána. A z tejto
posvátnej pohnútky vypramenily aj jeho ume
lecké ambicie: na oslavu eucharistických ta
jomstiev stvoriť dielo velkolepé, lebo velko
lepý je ten, ktorý má byť chválený „in hymnis
et canticis".
Pri spomenutí jeho mravnej zodpovednosti
za vlastné dielo citujem autentické svedectvo
profesora Cinka: „Svoje spisy kládol pred oltár
s najsvátejšou Sviatosťou a celé hodiny vo dne
i v noci prebedlil na modlitbách pred najsv'á—
tejšou Sviatosťou, najma keď bol v pochyb
nostiach o nejakom bohovedeckom náhl'ade..."
A Dovedomie, že prostým veršom ide podávat
tie najťažšie dogmy a najhlbšie tajomstvá prí
tomnosti Bohočloveka na oltári, pocit zodpo
Vednosti v ňom len zosilňovalo.
Ako Spasitel' zahalil svoj božský majestát
do bieleho skromného rúška Hostie, tak aj jeho
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Pevec tú najťažšiu vierouku o jeho vteleni
a obetovaní v Eucharistii obliekol do jednodu
chej formy, len aby jadro svojich básní urobil
pristupnejším. Keď porovnávame hymny iných
autorov, složené v antickom metre a v klasic
kej slohe, s jeho prízvučnou stopou a prostou
slohou, máme dojem, že túto velebnú katolícku
jednoduchost naučil sa na vyjadrovacích spó
soboch svojho Učitel'a Krista, na ktorého uprel
obidve oči aj celé srdce, kým póvodcovia mlad
ších i starších hymnických útvarov, ako sú
napr.: Saepe dum Christi . . ., Iste Confessor . . .
atď., aj pri svojej prísnej katolicite obl'úbili si
formy antických klasikov, ktoré sú síce sláv
nostnejšie, ale je ťažšie prebíjať sa cez ne k li
turgickému obsahu a duchovnej náplni veršov.
Vnútorným obsahom jeho hymíen sú — ako
som už spomenul — eucharistické dogmy a ta
jomstvá. Inšpirovaly ho tie najvyššie, najkraj
šie, božské motivy, ktoré úchvatne rozvádza
v účinnej šírke a rozpětí myšlienok a symbo
lov. Bohovedecká hlbka spája sa uňho s prie—
zračnou jednoduchosťou a jasnosťou slohu, dog
matická presnosť a podmanivá presvedčivosť
so silou citu, a všetko toto oblúkovito sa sbieha
nad svoj presvátý tematický Stredobod ako
baldachým trvalých umeleckých hodnot. Pro
fesor Cinek hovorí o jeho liturgickej lyrike
toto: „Táto vieroučná rozjimavá symfonia je
monumentálnou verpiesňou eucharistickej vie—
ry a lásky, dóstojnou svojho posvátného pred
metu a hodnou svojho vel'kého póvodcu, naj
slávnejšieho verducha kresťanských bohoved
cov."
A aspoň letmo pozrime na jeden z najkraj
šich cirkevných spevov, na sekvenciu „Lauda
Sion". Báseň oslavuje toho, ktorý je najdrah
šim skvostom blažených nebešťanov a najmil
ším pokladom putujúcich pozemšťanov. „Doc
tor Angelicus" unesený láskou začína svoju
pieseň vzletnou apostrofou Siona, ktorý býval
224

vrúcnou túžbou každého pravoverného Izra
elitu: Chvál, Sion, Spasitela...! Po prvej slo
he hneď sa pred nami otvára šíre more ta'om—
stiev ako nevyčerpatelný oceán milosti. alej
vynorí sa nášmu pohladu dojímavý obraz po
slednej večere: Quod in coena Christus gessit,
řaciendum hoc expressit . . . No po tejto radost
nej nálade čoskoro raní nám srdce ostrá sku
točnosť, skrytá vo veršoch: Sumunt boni, su

munt mali, sorte tamen inaequali... Čím ďa
Iej speje pieseň ku koncu, tým vrúcnejšie sa
autor s nami prihovára Spasitelovi s prosbou,
aby nás urobil aj v nebi účastnými na svojej
blaženosti, ako aj tu na zemi nás prijima k sto
lu svojej eucharistickej hostiny. — Celou vel
piesňou popri vieroučnej presnosti nesie sa
vrúcny básnický vzlet, & báseň je tak jemne,
čisto a pósobivo zlyrizovaná, že pri jej preží
vani duše sa zmocňuje úprimná kontemplácia
o zázračných hlbkach & výškach Ježišovej
lásky.
Tým, čo som dosial povedal, nemal som
úmysel hodnotit umeleckú rýdzosť a geniálnosť
svatého Tomáša. Toto už dávno urobila Církev
&velki papeži, ktorých Duch Svatý obdaroval
nielen neomylnosťou v učení viery a mravov,

ale aj charizmou umeleckého nadania. O štvr
tej slohe jeho hymnu „Verbum supernum"
básnik Sanbolius hovori toto: „Dal by som všet
ky svoje básne za tú jednu slohu, len aby som
Sa mohol nazvat jej autorom"
Viem, že týchto pár nedokonalých čřt vel
mi slabo vystihuje básnickú osobnost svatého
Tomáše Akvinského, ale viem aj to, že táto
téma nie je témou znásilnenou & núdzovou,
lebo svatý Tomáš nie je len zvečnený teolog
& preslávny filozof, ale aj nehynúci básnik,
torý zo svojich veršov ako z najkrajších ruží
uvil okolo monštrancie nevádnúci veniec na
OZdobu večného trónu eucharistického Král'a.
'5
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List študentovi.
Prof. Juraj Ko hú t.

Mladý priatel',
naša Církev vypozorovala chyby moderné—
ho l'udstva a ako láskavá ošetrovatel'ka chce ho
vyliečiť z chorób, do ktorých vo svojom dejin—
nom vývine upadlo. Preto volá všetkých I'udí
dobrej vole do práce za záchranu l'udstva, za
uvedenie pokoja, za pokrok v láske a pozná
vaní Spasitel'a. Uvedomujúc si, že odstrániť
chyby z celého složitého života nevládzu a ani
časovo a priestorovo nestačia kňazi (keďže oni
nemajú všade pristup), zapojuje do apoštolskej
práce i laikov. Vydala heslo vznešenej myš
lienky Katolíckej akcie, ktorá sa v iných štá
toch už dávno ujala a priniesla krásne ovocie,
len na Slovensku akosi nie a nie sa ujať. A už
je na čase, aby sa i na Slovensku roztriedili
duchovia na takých, čo o katolicizme smýšlajú
naozaj dobre, statočne a hlavne dósledne, a na
takých, čo sú proti nemu; dvojfarebnosť a po
lovičaté taktizovanie nebude v budúcnosti
možné. Je zaiste už aj Tvojím želaním, aby
náboženstvo ako najvyššiu hodnotu životnú
prijala váčšina Slovákov, ba aby ho prijali
všetci naši súkmeňovci.
Co je Katolícka akcia? Definicia zneje:
KA je spolupráca laikov na hierarchickom zá
klade. V tejto definicii — ako konečne v každej
definicii — má každé slovo svoj význam 'a oso
bitnú platnost. Teda KA je spolupráca: p r á c a,
nie spánok a nečinnost. Kristus povedal: Iď te
a učte všetky národy! A tieto slová týkajú sa
tak kňazov, ako i nás -—laikov. Bohužial' i me
dzi jednými i medzi druhými vidime I'udj, ktori
si tieto slová prekrútili alebo nepochopili a
chápu ich takto: Seďte a učte všetky národy!
Čiže chcú, aby nábožensky nevzdelaní, mravne
l'ahostajní alebo neznabožstvom- otrávení je
226

dinci prichádzali si k nim po náboženskú náu
ku. Boja sa vkročit do chudobného, špinavého,
zlou povesťou opradeného pribytku, len aby
neponížili svoj majestát. Alebo natol'ko sú za
ujati svetárskymi starostmi, že o telesné a du
ševné skutky miIOSrdenstva pre svojich bliž

ných sa nestarajú. KA je spolupráca.

Teda nepracuje jeden, ale všetci pospolu, ruka
v ruke, Duchom Svatým osvieteni a vlastným
pozorovaním a rozjimaním podnecovaní. KA je
práca laikov. (Keď uvažuješ o dnešnej nábo
ženskej a mravnej krize, prosim Ta, nikdy sa
neodvolávaj na kňazov. Neospravedlňuj svoje
slabosti a nectnosti poukazovaním: veď to aj
kňazi vravia a robia! Takáto výhovorka neob—
stojí. Veď 1. taký kňaz — ako každý človek —
sám si odpyká za svoje viny pred spravodlivým
Sudcom; 2. taká výhovorka je človeka myslia
ceho nedóstojná. I Tebe dal Pán Boh rozum.
i Tebe dal Pán Boh slobodnú vól'u, i Tebe dal
vieru; nuž riaď sa svojim rozumom, svojou
vólou a svojou vierou.) Len obe tieto složky,
laici spolu s kňazmi, dobrými kňazmi, akých
je vel'a, móžu obrodiť svet. Každý z nás musi
sa stať na svojom mieste kňazom, a to dobrým
kňazom, pripraveným a odhodlaným. Kto má
rád svoje náboženstvo, musí horlivo túžiť spo
lupracovat na kriesitel'skom diele Ducha: roz
širovať královstvo Kristovo na všetky strany.
A napokon KA je spolupráca laikov n a hie

rarchickom

základe.

Co to znamená?

Nič nepodnikáme na vlastnú pást, bez súhlasu
biskupa, alebo aspoň bez súhlasu miestneho
duchovného správcu. Sme laici, l'udia teolo
giCky nevzdelani, móžeme sa potknúť, z nepo
Chopenia veci můžeme hlásat bludy & robiť
Chyby, & tým Cirkvi narobiť viacej škody ako
Osohu. Hlavný predpoklad úspešnej práce
v rámci KA je však, aby sme nikdy neboli
Vedení túžbou po osobnej sláve. „Nie mňa,
Bože. osláv, mojimi skutkami, ale len a len
Seba!n
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Pracovat treba, životom dokazovat opráv.
nenosť a spasitelnosť náboženstva. Ak však
každá práca musi byt milosťou posvátená, prá
ca v KA musi byt! taká tým věčšmi. Už v tercii
si čítal latinskú vetu: Modli sa a pracuj! Na
prvom mieste stálo: Modli sa, až potom: pra
cuj! V Bohu musí koreniť každá naša myšlien
ka, každé naše slovo a každý náš čin. Ak sa

teda chceš zapojit do tejto „Spolupráce" _
a verím, že Ti už osud a záujem Tvoj a Tvojho
okolia leží na srdci — musíš mať na zreteli

svoj život nadprirodzený, musíš

ho mať,

a to v hojnej miere, aby si ho mohol rozširovať
aj medzi inými. Veď vieš dobre, že nikto ne
dáva to, čo nemá. Bez nadprirodzeného života
by aj Tvoje apoštolovanie preletelo ponad pro
stredie, v ktorom žiješ, ako hlasná ozvena,
ktorá hneď utíchne. Inými slovami povedané:
Musíš sa udržať v milosti posvácujúcej. Ak sa
v nej udržíš a ak sa v nej udržia i Tvoji spolu
pracovníci, stanete sa silou, ničiacou dnešné
pohanstvo.
Keď čítaš moje riadky, možno hmkáš &;krú—
tiš hlavou. I opýtaš sa ma: Ako je možné, že
svet je zly, hoci je tol'ko l'udí nábožných, hoci
sú kostoly pri každých bohoslužbách plné? I na
takúto námietku Ti odpoviem. I keď sú kostoly
plné, to ešte neznamená, že všetci „nábožní"
ludia sú už aj apoštolmi svojho náboženstva.
Vo svete je sice mnoho ludi nábožných — ta
kých, čo sa obracajú na Boha — ale mnohí
z týchto Tudí sú len svátuškári, pletkári, hmo
tári, lenivci a farizeji, ktorí rozvoj ozajstnej ná
božnosti skór hatia, ako podporujú. Tito l'udía
netúžia vedome po dokonalosti, po dokonalosti
až ku svátosti, len chcú robiť dojem nábožných
l'udí. — Medzi nábožnými I'uďmi sú však ai
taki, čo svoje náboženstvo nemanifestujú, strá
nia sa spoločnosti, uzavierajú sa do svojich
izieb. Tito zaiste nie sú na škodu katolicizmu
(to sú l'udia typu samotárskeho); ale moderné
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doba žiada aj moderných svátcov, l'udi i v ne
priaznivých okolnostiach celých, ktori vedia
spojit moderný život s katolickým svetonáhl'a
dom, ktori vo svojej záujmovej oblasti vedia
odstrániť hriešne výstrelky dnešného života,
priečiace sa Kristovej náuke, no pritom ostá
vajú deťmi svojho času. Svet chce vidieť, ako
vyzerá plný katolicky, svátý život v hurhaji
20. storočia. Ak mu ho neukážeme, odvrátí sa
od nás a prikloni sa k diablovi. Aj Ty si bol
azda navyknutý myslieť, že svátým sa človek
v dnešnom čase nemóže stať, že k svátosti je
potrebné odsťahovať sa do sedemdesiatej siecl
mej krajiny, za sklené more a drevenú skalu,
niekde na púšť, medzi divé šelmy; že človek,
ktorý túži po svátosti, musi sa bičovať, usta
vične ruženec žmoliť a oči k nebu prevracať.
A preto si si zaumienil, že sa nepozbavíš tej
troška radosti, ktorá Ti v ťažkom živote ešte
ostala. No na šťastie moderný sv'átec nemusi
sa nozbaviť nijakej ozajstnej radosti (zdóraz

ňujem ozaj stnej

radosti, lebo nie je všetko

radost, čo sa radosťou zdá byť; svojvolné vy
chutnávanie hriešnych rozkoší istotne nie je
radosťou, pretože jeho následky nie sú radost
né). A v našom náboženstve máš už aj také
vzorv l'udi. Svatý Don Bosco istotne zažil via
cej radostí, keď sa hral so svojou vrieskajúcou
detvou, keď kopal futbal, vystrájal akrobatické
& kaukliarske kúsky, ako vyžitý vel'komestský
švihák, ktorý vychutnal všetko, čo mu skazený
svet podával. Ak si nechceš za vzor vziať kňa
za, prosím, tu máš Petra Juraja Frassatiho,
24-ročného bohatého vysokoškoláka, skvelého
horolezca, veselého tanečníka, fajčiara, ktorý,
hoci bol synom velvyslanca, v neznabožskom
režime, neváhal sa postaviť proti módnemu
slobodomurárskemu hnutiu, nebál sa vyznat
svojho Boha na ulici, na univerzite, & zomrel
——pár dní pred dosiahnutim doktorátu —
V povesti svátosti. Ako mohol dosiahnuť povat
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svátosti? Zil nadprirodzeným životom, čerpal
posilu zo svatostánku, svoju víeru dokazoval
skutkami lásky k Bohu a bližnému. Keďže žil
stále v stave milosti posvácujúcej, keďže všet
ky svoje činy zacielil na Boha, pred každým
sa opýtal: čo naň povie Pán Boh, — nemohol
urazit svojho laskavého Stvoritel'a ani pri tan—
ci, aní keď preliezal s povrazom Alpy, ba ani
v bujarej spoločnosti pri vine. Odporúčam Ti
soznámiť sa s touto vynikajúcou osobnosťou.
Jeho životopis je už dávno preložený aj do slo
venčiny. Som presvedčený, že Ti bude impo
novať a že ho budeš aj nasledovat. — A takých—
to postáv Ti móžem uviesť vel'mi — vel'mi
mnoho.
Na takéto úlohy sa však musíš pripraviť.
Najprv musíš harmonicky zušl'achtiť svoj roz

um a srdce. Jednostranné pestovanie rozumu
móže sa zvrhnúť v kritikárstvo a suché doktri
nárstvo, opačne zasa, prilišné zdóraznenie citu
by ťa mohlo uviesť do sentimentálnej, svátuš
kárskej povery. Rozumom musíš poznat obsah
nášho náboženstva, aby si ho mohol srdcom
milovat. Upozorňujem Ta, že náboženstvo úpl
ne poznat rozumom nebudeš moct, lebo tam sú
i tajomstvá, ktoré l'udský rozum nikdy nepo
chopí; že náboženstvo je absolutne dokonalá
budova, ktorú absolútne nedokonalý fudský
rozum nikdy nepochopí. Ale my často nepo
známe ani základné pravdy božie a o nich vó
bec neuvažujeme. A práve v tomto ohlade
musí nastat medzi mladou Deneráciou náprava.
Keď poznáme myšlienky božie, vtelené do ka

tolicizmu, DOtom si ich aj oblúbíme a nás na—

plní nadprirodzená sila.
Keď sa už rozumom soznámiš s náboženský
mi oravdami, Tvoje srdce zahori túžbou po do
konalosti a svátosti a láskou k tomu, čo také
spasitel'né pravidlá života l'udstvu zjavil. Mu
siš túžiť po svátosti, lebo po čom netúžiš, to ani
nedostaneš. Máme sa budeme ponosovať, že
zao

svet je taký a onaký, len dobrý nie je, ak my
sami, ktorí už tieto pravdy trocha poznáme
a ktori sa nad osudom l'udstva zamýšl'ame, ne
budeme túžiť po svátosti, ktorá by vylúčila
akékorvek svojvorné spáchanie hriechu. Táto
neuhasitefná túžba musí rozpal'ovať srdcia
všetkých, ktorým leží víťazstvo pravdy božej

na srdci,teda aj laikov.Sebazdokonale

nie, čiže vlastne udržanie sa pri
milosti božej, je prvý a najdóleži
tejši

čin KA. Potom táto milost skrz nás,

skrz náš život, skrz naše činy nasýti aj tých
l'udí, ktori žiiú vedl'a nás a s nami; naše duše
stanů sa rozdávatel'kami milosti hladnému
I'udstvu.

Ale sebazdokonalenie je nepredstavitel'né
bez sebaovládania. Naše city sú vel'mi nedisci
plinované, naše smysly vel'mi lačné, naša vól'a
vel'mi slabá. Nejedna krásna myšlienka, neje
den krásny úmysel sa nám zabije práve na
týchto slabostiach. Preto naša duša musí stát
na stráži, musi oslabit volanie tela, musi uviasť
našu vól'u do súladu s vóI'ou božou. Musíme
dosiahnuť vnútornú disciplínu. A všeobecnú
vnútornú disciplínu dosiahneme, len keď sa

vedome a úmyselne

zapriemev malič

kostiach. V tomto spočíva moderná askéza,
moderné. svátost: nie bičovať sa, nie utiahnuť
sa na púšť, ale z lásky k Bohu a na počest
Boha, uprostred moderného života, zrieknuť sa
sladkosti, pohodlia, zábavy, rozkoše, poslúchať
Dredstavených, svedomite sa učiť. Takéto se
baovládanie nás spája tesnejšie s Bohom, riadi
naše vášne, očisťuje city, posilňuje vól'u a z člo
veka telesného robí čoraz výraznejší obraz bo
zi. Aj TV máš tisiceré spósoby takejto askézy.
Ukážem Ti aspoň jeden: Dobre viem, ako slad
ko sa Ti spí ráno, keď hlahol zvona volá denne
Veriacich na svátú omšu. Nuž vedz, že by vel'
"?i posilnilo Tvoju vóru, ak by si sa dal zobu
drť včaššie, ako si dosial' vstával, tezko vstal
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& zašiel na svátú omšu, pripadne i na světě
prijimanie. Takým činom získaš pevnú varu,
ktorá Ti bude velmi užitočná i ináč v živote,
vymodlíš si pomoc Ducha Svatého pre štúdium
a umožniš Bohu, aby zavládol vo 'IWojom srdci.
Drahý priatel, obrodenie spoločnosti musi—
me začať od seba. Katolici, ktorí hlásajú len
nevyhnutnosť návratu spoločnosti ku Kristu,
ale svoje zdokonalovanie zanedbávajú, sú len
paródiou katolickych pracovnikov. Náš život
musi byt reťazou úprimných, chlapských modli
tieb a dobrých, mravne zamierených skutkov.
Dobri, sv'átí jedinci utvoria dobré, sv'áté spo—
ločnosti & štáty. Daj sa teda do práce sám so
sebou! Nepójde to l'ahko, ale Tvoja práca bude

mať tým krajšie a radostnejšie ovocie.

DO VÝŠAV.
Neotrasitel'ná Skala)
SvátýCyrilAlexandrinský.
A brány pekelné ju nepremóžuř Teda

podl'a tohto Pánovho prisl'úbenia apnšbolská Petrova
Církev ostáva nepoškvrnená, nedotlmutá od každého
kacirskeho zvádzania a podvádzania. nad všetkými
predstavenými a biskupmi a nad všetkýmí správcanl'
cirkvi a národov vo svojich pápemch, v najplnšei

".ÍC'TG& v Petrovej

moci. Ona jediná.

neotrasíterne

upevnená králuje, umlčuje a zapcháva ústa všetkých
kacírov; a my nevyhnutne pre spasenie, nie hadam
ošialení pýchou alebo opojení vinom pýchy, spolu
s ňou vyznávame a hlásame vzor pravdy & světel
apoštolskej tradicie.

Duch Sviitý v nás.:

Svátý Augustin.

Veď náš Spasitel sa nám narodil. ukrižovaný bol
a umrel za nás, aby svojou smrťou zničil našu smrť.
A keďže lrozno tela niesli na lis ICI'ÍŽBa po vytlačení
začal tiecť božský mušt, poslaný bol Duch Svátý, aby
nádoby sí'dc pripravil a aby nové vino uložené bob
do nových nádob: najsamprv, aby očistil srdcia'. žeby
' Na 13. mája.
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* Mat. 16, 18.'

“ Na Turice.

vliate sa neznečistílo, a potom aby ich zaviazal,' žeby
vh'ate nevytieklo; aby ich očistil od radosti z nepra—
vosti, zaviazal proti radosti z marnosti. Veď čo je
dobré, nemohlo prist, kým neodišlo, čo je zlé. Radost
z nepravosti poškvrňuje, bridí a radost z mámosti
vylieva. Radost z nepravosti robí nádobu špinavou
a radost z marnosti robi deravou.
Radost z nepravosti je vtedy, keď hriech milu
jeme, a radost z mámosti, keď pomiňajúce l'úbime.
Vyhoď teda, čo je zlé. aby si mohol prijat, čo je dobré:
vylej horkost, aby ta mohla naplnit sladkost. Duch
Svatý je radost a láska. Vyhoď diablovho ducha
a ducha tohto sveta, aby si prijal božieho ducha.
Diablov duch působí radost z nepravosti a duch sveta
radost z marnosti. Hra-, tieto radosti sú zlé, lebo
jedna má hriech, druhá príležitosť k hriechu. No boží
duch pride, keď zlí duchovia sú vyhnatí, a vojde do
stánku srdca a spósobí dobrú radost a dobrú lásku,
ktorá vyháňa lásku k svetu a hriešnu lásku. Láska
k svetu láka a oklamáva, hriešna láska bridí a ku
smrti vedie; božia láska osvecuje mysel', očístuje sve
domie, obvesel'uje dušu & ukazuje Boha

Cez vnútro navonok.

Alžbeta Leseurová.

Nikto nevie, čo sa deje v mjspodnejších h—lbinách
našej duše. Pocitovat blízkost Boha, mzjimat, modlit

sa, vkladat do duše každú hlbokú myšlienku, aby
sme sa do nej ponor-ili, to tvori vnútorný zivot, a
tento vnútomý život je najváčšou radostou zivota
Ale tol'ko myšlienok, ktoré nás uchvátily, torko vrúc
nych túžob, vel'kých rozhodnutí musí sa prezrádzat
v konaní; lebo sme v plnom l'udskom živote a pred
nami je vel'ká úloha. To je chvíra bolestného úsilía,
lebo duša sa musi odtrhnút od seba, opustit odbor
myslenia pre skutočnost, dat sa do práce, vediet, že
nepochopia nás alebo zle nás pochopia a že azda bu

deme trpiet od l'udstva, lebo sme chceli dobro Pud—
stva. Musíme mat z Boha načerpanú najv'áčšiu silu;
srdce ozbrojené trpezlivostou a láskou, aby sme deň
čoddeň, hodinu za hodinou začínali dielo, ktoré patrí

každému kratanovi:

mravnú a hmotnú záchranu

svojich bra-tov.

ŽIVOT.
Otec kresťanov.
Oči miliónov sú zamierené tento mesiac do stam—
krestanského Ráma, kde spoločný otec všetkých kre
' Rozumej kožené nádoby.
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stanov oslavuje dvadsiatepiate výročie biskupskej vy
sviacky. Toto jubileum je len vhodnou príležitosťo“
zamysliet sa v týchto časoch nad
ppe'l'stva
a poznat vel'kú osobnost terajšieho pápaa Pia XII
Svátá Katarína Sienská nazvala pápeža sladkým Kn
stom na zemi. Ano, je to ústupca Kristov, v ktorom
a skrze ktorého Kristus ostáva medzi nami až
skonanie sveta. Papež predstavuje nám nepremožu
tel'ného Krista, pápež predstavuje nám otca,
miluje všetky duše tak, ako Kristus. preto je spoloč—
ným otcom všetkých. A tak. ako Kristus nemohol
chcieť zlo l'uďom, podobne i jeho zástupce na zemi.
Preto jeho rady, jeho napomenutia prijímame so sy
novskou poslušnosťou, lebo vieme, že to sú napome—

nutia Krista samého, ktorý každú dušu miloval bož
skou láskou a za každú dušu dal & pribiť na m2.
Láska srdca Kristovho prelieva sa do sí'dc jeho zá
stupcov na zemi, preto majú právo deti celej zeme—
gule nazvat svojimi, lebo všetky patria- im, všetky
patria Kristu. Touto láskou je preda-knuté aj srdce
Pia XII. V duchu vidím ho kI'ačať pred svatostán—
kom. vidím jeho k modlitbe sopáté otcovské ruky,
počujem bolestné vzlyky jeho nežného srdca, ktou'ými
vysiela k trónu božieho Majestátu svoje v'rúcne mod
litby. Nikdy som nevidel človeka modlit sa tazk uso
brane, ako sa modJí terajši papež Je to muž modlit
by, jeho duchovna vnútorná vel'kosť priam z neho
vyžiaruje, badať ju v každom jeho pohybe, v každom
siove a prejave. Preto si ho každý obl'úbil, čo ho len
raz videl. Pius XII. žije medzi nami, na zemi, ale
jeho duch je v ustavičnom spojení s večným Bohom.
preto smelo tvrdíme, že každý jeho prejav je ozvenou
neba, je to posolstvo Krista hovoriaceho jeho ústam'i.
On je pápežom pokoja. Riadí lodičku svatej Církvi
na rozbúrenom mori dejin, so všetkých strán počuje
hlasy: Pane, zachraň nás, lebo hynieme! A on za—
chraňuje. Nevládne nad hmotou, preto jeho záchran
ná činnost nie je taká známa. Ale ako vodca duší
všetkých l'udi siaha na duchovně zbrane.
sjednocovat mysle a srdcia národov v pokojamilov
nom srdci Kristovom. On kračí na vrchole hory Sinaj.
oči má upreté na trůn boěej spravodlivosti a prosí:
Otec námdov, daj nám pokoj! Pápež pokoja', Pius XII.
sprostredkuje nám boží pokoj.
Svatý Otec! Rodina smer-istav so synovskou láskou
osvojuje si túžby Tvojho srdca & s Tebou prosí: Otče

na nebi, staň sa vól'a Tvoja!

Muller.

Tajomstvá manželov.
Nehovoríme. že otvorit srdce druhému nemá mať
nejakych hranic, že treba, aby si mnžeha bez roz
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myslenia prozradili a vyjavili všetko, čo prešlo alebo
prechadza ich mysl'ou a čo vzbudzuje pozornost a

'em.

Jestvujú tajomstvá, které nslobodno vy

nadiť, lebo to zakazuje prirodzený zákon., sl'ub alebo
dóvera iných. Vy, manželia. máte mat predovšethm
porozumenie pre tajomstvá, ktore nesmiete od druhej
stránky vedieť. Muž, ktorý je lekárom, advokátom,
úradnikom, činitel'om v štáte alebo zamestnancom
v redakcii má iste mnoho úradných tajomstiev, ktoré
nesnie nikomu prezradi-ť, ani len vlastnej žene.
Mud-ra“ & rozumná

žena preja—vuje mu v tom neob

medzenú důveru, úzkostlivo si váži & obdivuje jeho
mlčanlivosť a nepokúša sa vyzvediet od muže také
veci. Nemsbúdajte, že manželstvom nie je potlačena
vaša osobnost a vaša zodpovednost. Ale aj vo veciach
čisto osobných sú pripady, pri ktorých je lepšie o veci
mlčať, ako ju prezradiť, lebo vyjavenie by bolo škod
a nebezpečné.
MohloManželia
by naštrbiť
a prekaziť
učšie
alivé
úprimnejšie
sbližem'e.
nie sú
spo
spoved-níkov si nájdete v kostoloch, vo spovedniciach,
tam, kde kňazský charakter pozdvihuje človeka nad
osobné záujmy, do sféry prevyšujúcej rodinu, do sféry

na'dp

osti a kde spovedm'k je vy

su'ojený liečitšJduševně rany Tu možno spoliehať na
důveru bezlu'am'čnú, tu se možno vyžalovať na všetko.
Spovedajúci kňaz je totiž otcorn. učitelem, lekáu'om
vašich duši. Ale okrem týchto osobných a svatých

tajomstiev vonkajšieho a vnútomého života musite
sa duševne sblížit, aby z dvoch duší sa utvorila jedna

duša.

Pius

XII.

Malí l'udia.
Nemyslim na tých, ktorým nebolo dožičené obo
hatit a zdokonalit prizmdzené dary rozumu vyšším
Štúdiom; o tých vravíme, že sú jednoduchi. Hej,
Jednoduchi, ale dobri, preto aj múdri. Malí rucne
sú tí, čo vyšli z dobrých rodin, časom poznali krásu
a praktický význam zjaveného učenía, ale nemajú
dobrú vól'u toto učenie Lskutočniť. V náboženskom
zwote sa o nich hovori-, že náboženstvo potrebuju len
niekedy a na niektorých miestach, kde okolie to žiada
neúprosne.Ved1'a sa prispósobiť každému, neuznávají:
platnost nemeniterných večných noriem. zvykli si má
na to,že všetko sa im musí prispósobiť, im musí
Slúžiť. Může sa smi, že pridu na tento praktický zá
ver: Pán Boh je nekonečne dobrý, preto mi musí
Slúžiť. Otvor-me to nevravia, ale v ich duši už dávno
Ozval sa hlas prvého revolucionára: Nebudem slúžiť!
To sú ti duchovne malí l'udia,čo náboženský život
POkIadajú za mútne vody, v ktorých lovia & dúfajú,
“138
takto půjde do nekonečna Nie! Pán Boh má dost
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času. Dobre bude, ked' si uvedomia, že takýmto poči
naním škodia sebe. potomkom, aj tým s ktorými žijú
I pre nich platia slová: Všetko pominie len slová

večného Krista nepominú.

Muller.

Do roboty.
Dnes má hodnotu výkon jednotlivca. Múdra, pre
myslená veta. Práca sa hodnotí. K tomu by som pri

dal len toto vysvetlenie: Robota na osobnom zdoko—
nalovani. Prečo? Nuž preto, že mnohí zdokonalujú
druhých a sami sú až vel'mi nedokonalí. Všimnite si
našu robotu v katolíckej akcii. Kritikov radcov, tých
je vel'a, ale robotníkov. . .? Kritizujú kázne kňazov,
spolkovú činnost, katolícke podniky, ale keď nie
komu pov-lete: Urob to ty, potom si ziskate o jedného
nepriatel'a viacej. Chodievať denne na svatú omšu„ na
světě prijímanie, byt členom všetkých katolických
spolkov, to je všetko dobre, to můžeme iba pochválit.
Ale kto mi dokáže, že takíto l'udia- sú súci na to, aby
posudzovali prácu Církvi svatej? Práve takéto nepre
myslené posudzovania alebo ohovárky nasvedčujú,
že tým ruďom chýba vel'a. Chyba im najsamprv láska
k nesmrtelným dušiam, ku ktorým sa musíme pri
bližovat rozličnými cestami. Ponajprv si osvojte život
Krista Pána-, konajte to, čo on konal, 3 až potom
poznáte, ako treba pracovat. Ale potom nezahál'ajte.
nenariekajte, lež dajte sa do roboty tam kde je to
najpotrebnejšie.
M ii ] l e r.

Učenlivosť.
Učenlivý človek rád prijme radu od iného, sám
sa nepokladá za neomylného, preto v konaní a v roz
hodovaní spravuje sa nielen svojou skúsenosťou, svo
jou múdrostou, ale tiež radami a poučením starších.
A je to celkom prirodzené. Keby sme sa nedali po
učiť, keby sme nikdy neprosili o radu & spoliehali iba
na vlastný rozum, nastal by v súkromnom ai vo vc
rejnom živote dokonalý zmatek. A ked' je reč 0 na
boženskom alebo duchovnom živote, nuž tu bez učen
livosti nedokážeme nič. A je mujímavé, že zpravidla
všetci kresťania na začiatku duchovného života radi
sa dávajů poučovat. Ale len čo si uvedomía. že vedia
viacej, ako tí, čo neboli poučení, odíde im chuť od
poslušného poučovania sa a sadnú na stolicu učiacich.
Ich poučovanie spočiva zpravidla v kritizovaní. Kázne
kňaza sú slabé, prednášky v spolkoeh im nevyhovujú.
redaktorem časopisov píšu, čo by si želali čítat, aké
obrázky maly by byt v časopise, a nepriamo dajú
vám vedieť, že bolo byynaozafj osožné, keby ste po
čiastkach uverejňovali ich životopis, ktorý by neskor
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gie mohol vyjsť knižne na kriedovom papieri. V tej
duševnej zadebnenosti pridu tak daleko, že keď im
miestny kňaz nejde po ruke, zmobilizujú proti nemu
celú farnost a vyhlásia ho za staromódneho, za nesú—
ceho na nič. Nie múdmst, nie veda, lež omedzenosť
zrodila v nich pýchu, preto miesto poslušného prijí
mania radi špecia-lizujú sa na naivně osočovanie a od
sudzovanie práce bližného. Hej, pyšný človek nedá
sa poučit, nepotrebuje radu, vie všetko sám najlepšie.
Učenlivosť je výsadou pokorných a opatu-ných. Učen
livosť, ako aj pokora. je znamením vyvolených.
Učenlivosť je prameň vnútorného pokoja a spokoj
ného svedomia. A to sú klenoty, ktoré v duchovnom
živote nemožno nahradit. Poslúchajme teda tých,
ktorých Prozretel'nost určila, aby nás viedli., aby nás

učili.

Miiller.

LITERATÚRA.
Dr. JOZEF BÚDA:Evanjelium

Starého

zá kon a. Vydala Slovenská katolicka akadémia pri
SSV v Tmavé 1942; str. 206, K5 70. Medzi prorockými

knihami na prvom mieste je zaradená kniha Izaiášo
va, nie preto, že by hádam bola najstaršia., lebo Amos
a Ozeáš písali skor, lež pre velkolepé proroctvá., ktoré
obsahuje. Svatý Hieronym napisal, že všetko, čo sa dá
vyjadrit l'udskou rečou a smyslami chápat, je v tejto
knihe. Pre nás katolikov je to kniha neocenitelné,
lebo v nej je jasne predpovedaný budúci Mesiáš a je
ho dielo, Církev. Izaiáš je naomj evanjelista, lebo
o Kristovi & jeho Cifrkvi hovori tak, ako by písal ich
dejiny, nie proroctvá o nich. Preto sa nečudujcm,
že p. univ. prof. Dr. Búda dáva katolíckej verejnosti
preklad a výklad práve tejto knihy Starého zákona.
Kto je len trošičku Lasvátený do biblického štúdia,
iste vie, s akými ťažkosťami pracuje exegéta pri pre
kladani. Musí prekladat z póvodných textov, nesmie
c-dhliadnut od starších aj novších prekladov, a pritom
crientálnu myšlienku musi vyjadrit po svojsky tak,
aby původný text nič neutrpel. Na toto všetko myslel
Dr. B. a dal nám taký preklad Izaiášových proroch'ev,
L$t01'ýmóžeme porovnat s ktorýmkol'vek prekladom
90_moderných rečí tých národov, u ktorých biblické
studium má už svoju tradíciu. Výklady, ktoré pripojil
k prekladu, sú prísne vedecké; autor v ničom sa neod
klonil od tradičných výkladov, ale nie sú to výklady
Suchopáme. Kňaz pre odborné biblické vzdelanie aj
p_reapoštolskú činnost nájde v nich všetko. Naši inte
llgenti poznajú, že čítanie svatého Písma je velkým
duševným obohatením, o čom ich presvedčí preklad
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aj výklad Izaiáša od Dr. B. Zeláme si, aby Pán Boh
dožičil autorovi obohatit našu katolícku spisbu aj pre_
kladmi ostamých proroclq'wh knih. — im.

Dr. ALEXANDERSPESZ: Manželstvo,
ver
Vydala Slovenská katolicka' akadé—

ké ta jomstvo.

mia pri SSV v Trnave

1941; str. 93, Ks 25. Denná

pastoračná skúsenosť ma prmedačuje o tom, že man
želstvo je naozaj vel'kým tajomstvom. Tajmatvom je
pre tých, čo sa naň pripravujú, ale taijomstvom ostáva

aj pre mnohých ma-nželov. Veď kol'kí dávajú si otáz—
ku: Prečo žit spolu až do smrti? Nehovocrím o deťoch.

Problém manželstva hlrboko siaha až na korene prj
rodzeného aj náboženského života, preto s obidvoch
hradisk načim o ňom uvažovat. Tato kniha rieši man
želské tafjomstvo s hradiska prirodzeného aj nadprri
rodzeného. Dr. S. piše alko odbornik. ktorý si je ve
domý posvatnej důstojnosti predmetu, o kun-om hovori.
Jemne rieši a píše i o tých najchúlostivejšioh otázkach,
ktoré mnohým sú nejasné, a=1ebosi ich vysvetl'ujú tak.
ako to vyžadiije nižší pud, a nie prirodzenosť riadená
rozumem a vierou. Takúto knihu dávno sme už po
trebovali. Sme vďační p. univ. prof. Dr. Spsmw
za toto dielo, ktoré v kňaukej pastorá'cii prin$ie
istotne vel'a ovocia. — im.

ANTON JUROVSKÝ: Psychologia.

Vydala

Matica slovenská v Timi—.sv. Martine 1942; str. 384.
K3 120. Naši odborníci už shodnotilzi psychologiu univ.
prof. Dr. Juu-ovského. Nám prichodí iba konštatovať.

že týmto dielom zai'aďuje sa autor medzi najčinnej
ších tvorcov a budovatel'ov vedeckého zivota doma.
a patri k najvačším predstaviďerom slovenskej kultúr
nej tvorby v zahraničí. Doma sme cítili na' každmn
kroku nedostatok informativnej psychologickej učeb
nice. Naša inteligencia siahala po brošúrkach., ba nie
kedy aj po knihách., v ktorých nenašla vecné vysvetle
nje ďuševných javov, lebo to boly iba vedecké omr
vinky, nie systematické štúdie. Preto kniha Dr. J. je
tým cennejšia a osožnejšia. Dielo je rozdelené na de
sať časti. Autor najprv určuje pojem a metody psy
chologie, potom študuje nasledujúce psychologické
javy: Vnimanie, predstavy, pamět, mysleníe, fantázia
a jej útvary, pozornost, city, vóra. Dielo je zakončené
štúdiou problému osobnosti. Tažkosti, na ktoré na
ráža každý, čo piše učebnicu psychologie, autor pre
konal tak, že sa pousi-loval dať čitatel'ovi čo najjas
nejši obraz o veci, o ktorej je viacej mienok. Objek
tívne informuje o všetkých bádaniach súčasnej psy
chologie, preto kniha može byť smerodajným výcho
diskom pre tých, čo majú záujem o hlbšie štúdium
jednotlivých odborov psychologie. Bohatá psycholp—
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gická literatúra, ktorú autor zaradil podla jednotli

vých kapitol. svedči o všestrarmom ovládaní predne—

tu Ku knihe je pripojeny seznam mien a seznam

vecný. Dielo vrele odporúčam — im.

MARIA HOLKOVÁ:Děvče z tichého
stečka.

me

Naklad. Vyšehrad, Praha 1941.str. 154. bros.

Ks 38, viaz. Ks 50. Dostat v mis. lcnihkupectve v Ni

tre. Jednoducho a milo opisuje autorka priebeh svojej
hrdinky, krajčirky Mily Jónovej. Dej tohto románu,
nosti. Zivo sú tam
razené povahy, záujmy i zá
bava dne-šnej mládeže najma študentskej. Rou-nanHol
kovej nie je všedne mravoďmý. Nielen hrdinkasama
lež aj iné postavy z voselej mladej družiny sú typy
životně a čisté. Spisovatelka našla jasný a blizky po
I'ad na život mládeže. citlivo poznala prirodzenú
rásu jeho vzrastu a dozriev'ania a napis-ala knihu-.
ktorú si zrelejšie dievčaltá a chlapci prečitajú s pote
šenim a s úžitkom. — im.

KARRERO'I'I'O: Schicksal

und Wůrde

des Menschen. Die Frohbotschaft Chri
sti. Verlag Benziger & Co. Einsideln, str. 93 cena
brož Fr. 3.,20 viaz Fr. 4. Kniha plná útechy. Kamer
osud človeka tu nekladie do rúk slepého osudu, ale
laskavého Boha. Kniha má doviesť čitatel'a k vrúc
nejšiemu postoju k Bohu a k náboženstvu, ktoré má
byt najvnútorn'ejšou, najhlavnejšou složkou jeho ži
vota. Kniha působí velmi milo a zošl'achtrujúco. Pre
berá na-jzákladnejšie problémy tuzemského života
každého človeka: tajomstvo božie v prirode a kila
ských dejinách; v osude jednotlivca, v slobode a osu

de. V malom mahu

veri

vel'a dáva čitatel'mn -—

bohatost myšlienkovej náplne. Vel'mi súca knížka do
rúk každého inteligenta. — K. týmto dielkom vyko
nal vermi záslužnú prácu. — pm.

BEVILACQUAQIULIO: Christ

sei Christ.

Verlag Benzinger-Einsiedeln/Kóln; str. 164, broš. RM
2.70, v-iaz 3.50. Bývalý vojak-důstojník, teraz mnich.
učí nás chápat ducha Evanjelia. Proroctvo Izaiášovo
(6 53) a jeho splnem'e na Kalvárh' nasune odradit

křesťana od života ani vlastného utrpenia namleme
Sa zl'aknúť. Veď bolest rodí vel'ké veci. 13. nás chce
naučit nielen krestansky konat, ale aj smýšl'ať, chce
V)chovať celých 100% katolíkov, ktori nemajú iné
\'ýChodisko: okrem áno a nie — alebo byť s Kristom.
a to i v bolesti. alebo ho neznat nikdy, chce dosiahnuť
obtštavých kresťanov, pre ktorých „žiť mamma Kri
Sms" (Phil. 1 21). ktori za Krista hrdinsky bojujú
Žijů a mrú. Utrpem'm Kristovým sa prejavila láska
božia, k nám, ináč by bola strojená a nepochopená.
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Celá kniha rieši problém bolati. Téma časová pre
každého, preto aj kniha je pre každého. kto ešte má
súcit s trpiacim Kristom. Velká myšlienková boha.
tost, vera citátov zvyšuje hodnotu knihy. — p. m.

NEUMANNPAUL: Priester

und Stimme.

Verlag Benzinger & Co., Einsiedeln 1939, str. 88, cena
broš. 3.50, viaz. 4.50 Fr. Reč, hlas je nástrojom, akým_

si prejavom, odzrkadlením duše; preto načim jeho
opatere a postovania venovat mnoho pozornosti.
Otázka pestovam'a hlasu sa nesrnie mnedbávať. veď
úspech reč-nika a kazatel'a často závisí od hlasu a
prednosu. Knihou & dostáva do rúk dielko, príručka
odborníka; je celkom praktická. Patri do rúk budú
cich rečníkov a kazatel'ov. — p. m.

Dr. CZAPIK GYULA:Vasárnapi
szent
beszéd — vázlatok. Nakl. Korda, Budapst, str.
72, P. 1.20. — Kázne biskupa Czapika na nedele ad

ventu až po nederu Deviatnik vyznačujú sa prehl'ad
nosťou preberanej látky, bohatstvom nových myšlie
nok a postrehov, hojnosťou velmi dobrých príkladov,
takže jeho kázne dosahujú to, ut veritas pateat, pla
ceat et moveat. — vm.

MARIE-TERESE GUINET: Un experience

mystique Marie- Antoinette de Geuser.
Desclée, de Brouwer, Bruges, Belgique 1941; str. 296.
Fr. 24. Mystický život mnohi nechápu., myslia si. že je

to duchovný luxus. Je to život tajomný, ponajprv
preto, že vidime v ňom vystupovat do popredia zmeny
psychologické aj morálne; je tajomstvom, lebo tam

ideoživotaosmrť, jetamrečočínnostiapasivite.

o svetle a o temnotách o radostiach a bolestiach, a to
akosi pod jedným zorným uhlom, takže nie je l'ahké
pochopit, ktorý z týchto prvkov tvori podstatu my-'
stického života. V tejto knihe máme vysvetlený pro
blém mystiky na živote M. Antoinette de Geuser.
ktorú menujú tiež Consumma-ta. Je to osoba z našich
čias, preto je nám pochopitelnejš-ia a jej život je sro
zumitelný aj modemému človeku. To, čo u mystic
kých autorov nájdeme vysvetlené teoreticky, tu je to
vysvetlené faktami zo života Consununaty, & to od
rodinnej výchovy až povrcholce jej mystického na
zerania. Kniha pre modemého katolíka. (Z Belg'cka
móžete knihy objednávat.) — im.
Dr. ČENEK TOMISKO — 0. A. TICHÝ: Zpíva
jící mládí. Nakl. B. Rupp, Praha 1941; str. 63,
Ks 36. Je to sbierka vrúcnych a veselých piesní pre
mládež. Autori dobre poznajú spievajúcu detskú dušu,
preto dali do sbierky naozaj také melodie, ktoré ju
dvíhajú k vyššej kráse. Odporúčam pre detské be
siedky. — im.
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prázdnin. Závierka čísla do 5. v mesiacl. Predplatné
na rok 36.50 Ks. Bohoslovci a študenti 25 Ks. Pre
Maďarsko a Pengó. Číslo šeku revue Smer 6181.
V JÚLI A V AUGUSTE Smer nevyjde, preto
nereklamujte. — Cez prázdniny Sídete sa s mnohými.
ktori ešte nepoznají: náš časopis. Získajte ich pre náš
duchovný program. Ak potrebujete propagační: čísla,
napište do našej administrácie. Radi vám pošleme
gratis staršie aj najnovšie čÍSIa.
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zastavit, lebo nezaplatili ani staré dlžoby. a. my pri

rozdávani

gratis

exemplárovštudentomrátame

s každým halierom.
Maturantom. Poznáte dominikánov aj náš apo—
štolát zo Smeru. Po dvojročnej práci naše duchovně
smeristické hnutie zakotvilo na Slovensku všade tam.
kde katolíci mvčasu poznali, že trvalé hodnoty vedia
tvorit len taki ludia, čo žijú na vysokej náboženskei
úrovni. Náš program dobre pochopila katolícka inte
ligencia, a študenti zo všetkých kúbov Slovenska pri
hlásili sa za priebojníkov tohto mladého hnutia. A to
nás teší najviacej. Móžete nám pomáhat ako laickí
apoštolovia, ale účinnejšie nám pomůžete, ked' sa pri
hlásite za členov našej dominikánskej rodiny, ak vás
Boh volá. Co budeme od Vás žiadať? Čistý úmysel
slúžiť Pánu Bohu v dominikánskom živote a potom
slúžit aj nesmrtelným dušiam tak, ako im slúžili naši
najvž-ičšíbratia: svatý Tomáš Akvinský a svátý Albert
Verký. Dominikánský apoštolát má ráz vedecký, ale

k

CESTY.
Fr. A. M. Anjclov,

OP.

BOŽIE TE_LO.
Večně Slovo stlmilo v čase
tienidlom tela nemrúci jas;
a oboje tají zase
hrozno a krehký pšeničný klas.

Človečenstvo, božstva nástroj,
tu pod sviatostnými závojmi
života milosti náš zdroj
viditelný, bezdný a hojný.
Do času večnosť prelieva,
fudskému božské dáva zasa.

Nepoškvrnený spósob chleba
viere šepká: Kolká tam krása!
Hostia svátá, spasný kalich,
dva razy Skrytého obeta;
potrava velkých i malých,
skromne, no zázračne odetá.

Zaclonený božstva nástroj,
láskou nás mocne prikuj k sebe; _
s rozkošnou Trojicou nás spoj,
do jej lona voveď zo zeme!
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Bojovník Pravdy.1
Jeho Svátost Pius XII.
1.

Slovo Stvoritel'ovo, Kristovo, Pavlova,
Dominikovo.

Dejiny Cirkvi'svátej sú dejiny božieho

slov a, toho slova, ktoré na počiatku stvorilo
svetlo a vesmír a celé dielo korunov'alo stvo
rením človeka, ktorého na skúšku postavilo
do rozkošného raja; ono kriesi mřtvych z hro
bu a dáva rozkazy vetrom a búrkam.
Keďže svet svojou múdrosťou v múdrosti
božej, javiacej sa vo stvoreni, nepoznal Boha,
zapáčilo sa Bohu bláznovstvom kázania spasit
veriacich, ako piše sv'átý Pavol.: To je slovo,
ktoré zaznieva od večnosti do večnosti cez
všetky veky, a blahoslavení, ktori ho počúva
jú, lebo je slovom večného života! Slovo, ktoré
vtelené Božie Slovo zo svojich svátých úst
vložilo do úst sv'átých apoštolov ako slovo
smierenía medzi nebom a zemou, “keď im vra
velo: „Iďte, kážte evanjelium všetkému stvo
reniu!" Toto slovo rozhlaholjlo sa nad svetom,
zaznelo aj tu v Rime z úst reťazami sputnaného
Petra a Pavla, lebo božie slovo nemožno stlmiť
ani spútať reťazami pozemských vládcov.
A čujem svatého Pavla, — velkého hlása
tel'a viery a pravdy, ktorý bol daný svetu ako
učitel' národov — ako ďalej zo svojich úst dá
' Urývok zo slavnost-nej ieči svatého Otca Pia
XII. (v ktorej budeme pola-ačovať) ktorú pove
dal 2. júna 1935 pri prenášaní hlavy svatého
Dorm'mka. Geniálna osobnost tohto Kazatel'a
milosti celkom ziskala si srdce terazišieho svá
tého 0112, ktorý ešte roku 1935 pu'ijal rúcho
tretej rehole svatého Dominika. Ako domini
kánsky terciár má meno Brat Albert Tomáš
podl'a dvoch dominikánskych svátcov a církev
ných učitelov.
"“ 1 Kor.
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1, 21.

va slovo, čo od Krista prijal, milovanému žia

kovi Timotejovi, keď mu hovorí: „Hlása j

slovo !"

Pohl'ad na vel'kého hlásatel'a národov vy
voláva pred našim zrakom iné videnie: videnie
hlásatelov božieho slova, udatného a žiariaceho
voja, na ktorého čele obdivujeme Dominika
Guzmana, ktorého oslave zasvácujeme tieto
slávnostné dni. Budeme mu v nich spievať
slávu, ktorá už po sedem storoči obklopuje je
ho oltár.
V Pavlovom svetle budeme uvažovat o vel
kom patriarchovi Bratov kazatelovš ktorý na
sledovaním svatého Pavla nasledoval Krista,
bol učenlivý ku Kristu aj Pavlovi, ktorý nám
volá: „Buďte mojimi nasledovnikmi, ako ja
som Kristovf"
Tak sa Boh javi podivný vo svojich svatých,
z ktorých jeden prijima svetlo od Krista a dá—
va ho druhému; a všetci navzájom sa osvetl'u
júc, rastú v tom istom božskom svetle tak,
ako slnko osvetl'uje planety, ktorých lúče spolu
s lúčami usmievajúcich sa hviezd pósobia čaro
krásny vzhl'ad našich noci.
Dominik podl'a Pavlovho vzoru stal sa Kri
stovým hlásatel'om, jeho vyslancom a zástup

com:Hlásaj

slovo!

Ako svatý Pavol aj on

cítil ustavičné popudy horlivosti a starostli
vosti o všetkých veriacich Církvi svatej: okolo
seba soskupil zástup pomocníkov, apoštolov.
určených, aby prechádzali svetom v útechách
&trápeniach, v dňoch radosti a smútku: „Na

liehaj priležite aj nepriležite!"

So svatým Pavlom prišiel Dominik ako učitel'
všetkej vedy a ctnosti; bol poverený, aby
usvedčoval z falošných náuk, povzbudzoval a
nabádal na dobré, napominal a odstraňoval zlé
“ t. j. dominikánov, ktorých úradný názov je
Bratia imzabelia. Fratres Praedícabores, OP.
(Pozn. prekL)
' 1 Kor.

4. 16; 11, 1.
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mravy. Tento učitelský úrad zastával s ne—
zmenitel'nou trpezlivosťou a nebeskou múdro—

stou:„Karhaj, pros, zahriakavaj so
všetkou trpezlivosťou & pouče
ním !"

V tento deň slávy a radosti pre vznešenú
dominikánsku rehol'u, — v ktorej je nesmier-
na ťarcha podivnej pracovitosti a ktorá po se—
dem storočí, z veku do veku hromadí vavríny
a triumfy učenosti a ctnosti — zdviha sa svátý
Dominik-Velikán: kazatel, zakladatel, učitel.
Ožaruje dlhý zástup svojich reholníkov a ne
bojazlivých nasledovníkov liskom a svetlom
svojej otcovskej slávožiare: apoštolským žia
rom, dómyselnou obnovou a víťaznou predvi
davosťou. To je hrdinská velkosť, ktorú vám
chcem na ňom ukázat, kým ho vidím v búr
kach a tvrdých skúškach trinásteho storočia
vzdelávať seba a utvárať sa na múdreho a svá
tého napomínatel'a. Do výšky dvíha nový štít
viery a vedy pred bojovnikmi svojho vojska,

ktorých poučuje,ako treba

si urobiť

zo štúdia a vedy zbraň na obranu
všetkých právd božských aj lud—

ských

Naozaj patrí sa, aby vel'ká chvála na svá
tého Dominika zaznievala v meste Ríme, ktorý
vídal jeho kroky a má v sebe ešte živé spo
mienky na zázraky a jeho horlivosť, aby za
znievala v tomto velkolepom chráme, zasváte
nom Stolicí Múdrosti, ktorá nesostupuje s fan
tastických svetiel Olympu, ale z jasu sv'átých.
kde sa od večnosti zrodila.
No ak moje nedostatočné slová nevystihnú
takú slávu, budú vám zrejme hovoriť ctnosti
a činy velkého patriarchu Bratov kazatelov.
Ony budú vám kázat príkladnou účinnosťou,
ktorá prevyšuje všetky slová, lebo ony sú slovo
živé a účinné, prenikajúce až do rozdelenia
duše a ducha, článkov aj mozgov a posudzujúce
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aj myšlienky a úmysly srdca,s slovo, ktoré my

pútnici a blúdíaci v neistých myšlienkach a
v nestálosti života vel'mi potrebujeme: „Hlá

saj slovo, naliehaj príležite aj ne
príležite; karhaj, pros, zahriakaj

so všetkou trpezlivosťou a pouče
nim."

Vzor kazatefov.
Hodnost kazatel'a štepi sa na Iudskú pri
rodzenosť tajomstvom viery. Medzi Iudskou
prirodzenosťou a tajomstvom viery otvára sa
priepasť božského. Kto ju presklepí, ak nie
ten, ktorého rameno podpiera božský prikaz?

„Akože budú kázat, keď ich
nepošlú?"“

Uprite so mnou zrak na tento oltár viery!
Vo svatostánku je pritomný a skrytý uprostred
nás ten, 0 ktorom prorokovali, ktorého očaká
vali a ktorý prišiel, najvznešenejši z kazaterov
l'udského pokolenia, Slovo Božie, ktoré sa člo
vekom stalo, poslané od Otca, aby hlásalo a
ukázalo padlému l'udstvu v sebe samom most,
ktorý presklepúva priepasť a vedie na cestu
pravdy a života, ktorý je v tajomstve viery.
Kristus je náš jediný učitel a zvestovatel' več
ného posolstva; je Slovo, ktoré hlása samo
seba: Pravdu a Múdrosť. A keď hlásal sám

seba, hlásal Otca, ktorý ho vyslal: Hlásaj

slovo!

Či Kristus nie je majster kazatel'ov? Či
apoštolovia nenaučili sa v jeho božskej škole
svatú náuku a sposob, ako hlásat svetu božie
královstvo? Či neboli vyvolení a shromaždení
do jednej spoločnosti, aby boli u neho v akom
si noviciáte? A rozoslaní medzi palestinsky
I'ud, nezačali pod jeho dozorom hlásat jeho
slová, ktoré mali niesť ďalej za hranice medzi

národy celého svetď
“ Žid. 4. 12.

' Rim 10, 15.
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O áno, Učitel“ národov, svátý Pavol, voláš,
že si nasledovnik Kristov nielen“ životom, ale
aj slovom. Oblečený v Krista a maj'úc v ústach
Kristovo slovo, nedbáš na únavu a prechádzaš
cez všetky nebezpečenstvá na zemi, na mori
a medzi luďmi. Si zvučná pofnica, zazníevaš
s nového Sionu, aby si prebudil mřtvych k ži
votu a milosti, ty budeš vzorom Dominikovi
Guzmanovi, ktorý nasledovanim teba nájde
pre svojho silného ducha najI'ahšiu cestu, ve—
dúcu k nasledovaniu Krista.
Aj on bude Kristovým kazateI'om, lebo aj
do neho Boh vložil ohnivú a urodzenú povahu,
ktorá z neho robí nepremožitel'ného bojovníka
slova.

Nemáme tu trvalý pobyt.
P. Mag. Dr. Metod Ha-báň,

OP.

Pozemský život človeku nestačí pre mnohé
pričiny. Preto l'udia sa unavujú hladaním svoj—
ho plného šťastia vo stvorených a pomiňajúcich
veciach. Túto skutočnosť jasnejšie poznávame
v modlitbe; tým, že sa duša pozdvihuje k Bohu
a z neho čerpá nové svetlo, bezpečnost a ve
čnosf, lepšie vidí, že pozemské, pomíňajúce veci
sú len tieňom skutočnosti, ktorý zatemňuje
lisk pravého života. Preto človek, ktorý sa
modlí, poznáva, že pozemský pribytok nie je
pravý pribytok, a so žalmistom volá: „Beda
mne, že sa mój pobyt predlžuje medzi obyva—
termi Kedaru", t. j. v pozemskom prebývaní.
V modlitbe sa v človeku prebúdza svatá clivá
túžba po Bohu a po večnom živote: „Ako jeleň
túži po prameni čerstvých vód, tak moja duša
túži po tebe, Bože!"
Modlitbou sa zúčastňujeme na novom po
znani vecí a názore na smysel života a vecí,
lebo sa zúčastňujeme na poznani večnej Mú
drosti, nakofko sa l'udskej duši dáva poznat.
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; Večná Múdrosť volá ludí, aby sa od nej
"učili,ako'sa stať blaženým; volá ludí, podpo
ruje ích', ak chcú prist, a zahřňa ích mnoho
násobnými 'dobrodeniami. „Predchádza tých,
ktorí po nej túžia, a prvá sa im ukazuje. Kto
zrána bedli, aby ju mal, nebude mať horkosti,
lebo! ju nájde pr'i svojich dverách. Múdrosťou
zaóberať svoju mysel' značí byt rozumný."
Večná Múdrosť sa dáva a ukazuje svoje pria
tel'stvo. Kto nežije z večnej Múdrosti, je naj
úbohejší človek, čo aj je ináč bohatý. Zle po
užívané a milované bohatstvo bráni poznávat
večnú Múdrosť. Preto večná Múdrosť, Kristus,
íakým prisne vravi: „Beda vám, boháči,...;
Tahšie je tave prejsť cez ihelné ucho, ako bo
hatému vojsť do královstva božieho."
Kto nepoznáva večnú Múdrosť, Krista, ne
móže ju milovat. Preto treba študovať večnú
Múdrost, to jest usilovat sa poznat najlepšíu
vedu, ktorú svatý Pavol nazval „vyníkajúcim
vedenim o Ježíšovi Kristoví". V modlitbe sa
mysel' pozdvihuje k večnej Múdrostí, aby z jej
plnosti čerpala toto nevyhnutné poznanie. Ve
čná Múdrosť svojou dokonalosťou a vznešeno
stou vyniká nad všetko. Človek teda vel'mí -po
trebuje pozdvihovať sa k nej a približiť sa
k nej, aby poznal večnú Múdrosť, plnú póvabu
a-krásy božej, ktorá usporíadala vesmír, všet
kému dala zákony a poriadok a vie dať poria
dok a smer l'udskému životu. Aj srdce človeka
je stvorené podla večnej Múdrostí. Clovek tol'
me potrebuje účast na večnosti a na božích
daroch, láske. dobrote, milosrdenstve a kráse,
že. bez nich l'udské srdce nikde a nikdy nie je
plné. Meradlom. našej duše. je nakonalá do
brota večnej Múdrosti; preto duša sa musí spra—
vovat týmto. meradlom. Nič iné nestačí na to,
aby duši nahradilo večnú Múdrosťa jej póvab.
Teda modlitba móže nám otvárať zdroje večnej
Múdrostí, aby sme z nich čerpali najlepšie
vedenie.
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Nemožno ani mysliet niečo váčšieho a vzne—

šenejšieho pre dušu nad večnú 'Múdrost. Keď
dušu zušl'achťuje každé nové poznanie a du
ševná láska, aká musi byt ušl'achtilosť duše,
keď poznáva večnú Múdrost, keď sa ňou za—
oberá a ju miluje?
Svátý Ján Zlatoústy vravi, že Kristus, Bo
hočlovek je súhrn všetkých dokonalosti božích
aj stvorenych. „Všetko, čo můžeš alebo máš
chcieť, je náš Pán Ježíš Kristus. Túž po ňom,
hfadaj ho, lebo on je drahocenná perla. pre
ktorú všetko treba predat a kúpiť ju." Ak mo
dlitba nám pomáha zaoberať sa večnou Múdro
sťou a dosiahnuť ju I'udskými schopnostami,
svojou dušou, vtedy modlitba sama je vzneše
ná. Nemožno nájsť vznešenejšiu službu hoci—

ktorému stvorenému královi pozemskému nad
vznešenú službu Kristu.
Večná Múdrosť sa osvedčuje tým, kim—íju
hl'adajú & po nej túžia. „Blažení, ktorí ju po
slúchajú, blaženejší, ktori po nej túžia a ju
hradaíúv najblaženejší tí, ktorí zachovávajú jej
prjkázania a v srdci zakúšajú nekonečnú slast,
ktorá je radosťou a blaženosťou večného Boha
a slávou anjelov."1 Táto slast z večnej Múdro
sti je nad každú inú slast, nad všetko stvoreníe.
čo akokorvek može hladujúcej duši prispiet
k utíšeniu _a osvieženiu. „Gustate et videte!
Okúste a Viďte!" Opojnosť z večnej Múdrosti
je ohnivá, spalujúca všetko ostatné, takže pred
nou nič nema cenu, všetko sa zjavuje vo svojej
úbohosti. Prebývať s večnou Múdrosťou nepo
sobí horkost ani únavu, skor radost a veselosť.
_ Modlitba značí náš rozhovor s večnou Mú
dj-osťou. Dotial' můžeme sa s niekym rozprávať,
dokjal' nám priatel' má čo dávat zo svojej duše.
Ak v ňom n_ietnič, rozhovor meni sa na nudu.
Budia nemaju taký velký dušev'ný kapitál. aby
rozhovor s kýmkol'vek bol ustavične možný

,.
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: Blahoslavený Ludovít Mária z Mombtortu. OP.

a neunavoval. Bahko můžeme odhalit v Iuďoch
alebo v priatel'och slabé chvilky, v ktorých už
nemajú, čo povedať alebo nehovoria zaujímavé
veci. Večná Múdrosť je nekonečná a nevyčer
patel'ná. Rozhovor s ňou je vždy nový a lepší.
Ak je modlitba správná, nemůže sa duši zne
chutit práve pre vnútorný rozhovor s večnou
Múdrostou. Preto sa niekomu znechutí modlit
ba, že buď ju nekoná správne alebo nie je ešte
dosť duchovným človekom, aby chápal rozho
vor s večnou Múdrostou. V takom pripade člo—
vek prezradzuje svoju slabost, kým modlitba
ostáva vznešená, velká a plná občerstvenía pre
čisté duše.
Modlitbou sa povznášame k poznaniu Boha
a jeho Syna Ježiša Krista a tým čerpáme 2 ve
čných a nesmrtelných prameňov. Teda ne
možno žit na tomto svete dokonale bez stáleho
pomeru k večnej Múdrosti, bez ustavičnej
modlitby, k čomu nás povzbudzuje sama večná
Múdrosť.

'

Modlitbou dosahujeme náplň našej clivosti
po večnom živote.

Ako sa modlit.
Dr. Inocent Můller, OP.
V minulom článku sme zdůraznili, že mod
litba, ktorú světci pomenovali rozhovorom
s Bohom, musi byt najprv prejavom úcty
a klaňania, a až potom vyjadrenim prosieb
a žiadosti. Tým bol naznačený ciel' modlitby
a tiež spůsob, ako sa máme modlit. Modlíme sa
preto, aby sme Pána Boha uctili, aby sme sa
mu klaňali, a napokon preto, aby sme mu
predostreli svoje prosby.
Pri modlitbe predstupuje stvorenie pred
Stvoritel'a, slabý človek pred všemohúceho
Král'a, aby s nim rozprával. Co má vykonat
najprv? Uctiť ho, pokloniť sa mu. To musi byt
prvý prejavv duše dvíhajúcej sa v modlitbe
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k Bohu. Klaňat sa Bohu znamená uznat jeho
najvyššiu svrchovanost a svoju úplnú závislost
od neho. Veď celý vesmír sa primerane klania
Bohu. Pravda, neživé a nerozumné tvorstvo
nemá rozum, aby pochopilo velkosť tohto úko
nu, nemá rnilujúce srdce, aby ním prejavilo
vďačnosť k svojmu Stvoritelovi. Ale nevybo—
čuje z prirodzenej dráhy, po ktorej mu káže
ist Boh; preto zachovávaním večného božieho
poriadku stále vzdáva Bohu úctu a klania sa
mu. Celý vesmír s nekonečným bohatstvom
svojich prejavov klania sa Bohu aj tak, že nám
l'uďom dáva možnosť vystúpiť vyššie, od krás
nej prírody k jej Tvorcovi; pre človeka je ži
vou školou, v ktorej móže odpočuť chválospev
na všemohúceho Stvoritela. A v človeku je zas
rozum, iskierka božieho svetla, ktorou poznáva
vznešenost Boha nielen z prírody, ale .aj zo
zjavenia; vie, že všetko stvoril z ničeho, vie,
že jestvovanie celého vesmíru závisí od jeho
svatej vóle, preto padá pred ním, klania sa mu,
aby mu prejavil svoju lásku, úctu a spolu
úplnú podrobenosť a závislost. Človek, král
prirody, poznáva, že Boh je najdokonalejšie
bytie, preto je nepochopitelný; poznáva, že je
najdokonalejšie dobro, ktoré sa ustavične roz
dáva, preto jeho láska ho pritahuje, preto sa
r'nu podrobuje, preto sa mu klania, lebo vie',
že dobre je byť s tým, ktorý je najdokonalej

šie Dobro.
Mnohí mystici s velkou zálubou klaňali sa
božej všemohúcnosti, velebnosti, dobrote a lá
ske, ktorú našli skrytú vo stvoreni, v prirode.
Známy francúzsky mystický spisovatel Olier
pri svojich vychádzkach polom napisal tieto
hlboké vety: „Mój Bože, klaniam sa ti vo všet
kých stvoreniach. Klaniam sa ti ako jedinému
udržovatelovi vesmíru; bez teba by nebol,
a všetko, čo jestvuje, jestvuje len skrze teba.
Milujem ťa, mój Bože, a velebim tvoju vzne
šenosť, odzrkadlujúcu sa vo všetkom stvoreni.
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Všetko, čo vidím, mój Bože, všetko mi vyja
druje tvoju krás'u, skrytú a neznámu l'udským
očiam. Klaniam sa tvojej velebnosti a vzneše

nosti, ktorá zatieňuje aj slnko.. ."
Preto pri modlitbe prvý úder srdca, spoju

júceho sa v rozhovore s Bohom, musí vyznieť
v hlboké klaňanie, ktorým v hlbinách duše
uznávame velebnosť dobrotivého Pána Boha
a svoju úplnú závislost od neho.
Lež Pán Boh nie je iba najvyšší Pán ve—
smira, on je tiež náš najváčší, najvel'kodušnejší
dobrodinec. Od neho máme všetko, len od nebo
můžeme očakávať všetko, a to v prirodzenom
poriadku aj v poriadku nadprirodzenom. Preto
má právo na naše uznanie, na našu vďačnosť,
"lebo denne od neho prijímame vždy nové do
brodenia. Na to myslí Cirkev svátá, keď nás
denne vyzýva pri svatej omši, aby sme Pánu
Bohu ďakovali za dobrodenia, najma za dar,
v ktorom sú shrnuté všetky božie dobrodenia,

za Eucharistiu:„Dakujme Pánovi, náš

mu Bohu. Veru je důstojné a spra
vodlivé, slušně a spasitel'né vždy
& všade

ti ďakovať."1

Na inom mieste

vnuká nám sv'átá Cirkev sposob, ako máme

ďakovať:„Vďačime
vel'kú

slávu."2

sa ti za tvoju

Zdá sa nám, že Církev

svatá pri svojich bohoslužbách nasleduje pri
klad Vel'kňaza Krista, ktorý tak často vzdával
vďaky svojmu nebeskému Otcovi. A svátý
Pavol vo všetkých svojich Listoch neprestáva
pripomínať prvým kresťanom, aby ďakovali

Bohu za prijaté dobrodenia: „Dakujte

za

všetko, lebo toto je vól'a božia
v Kristu Ježíšovi, ohladom na vás
všetkých:1 Chvála Bohu za jeho
nevýslovný dar.“
!

a

Omšová prefácia;
Z chválospevu Gloria in excelsis.

“ 2 T&S. 5, 18.

' 2 Kor. 9, 15.
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V takejto modlitbe klaňania duša može sa
dokonale usobrať a v usobrani rozpriada roz
hovor s Najsvátejšou Trojicou, ktorá v nej
prebýva. Na takúto modlitbu myslel Pán Ježiš,
keď poučoval poslucháčov, ako sa majú mod—
lit: „A keď sa modlite, nebuďte ako pokrytci,
ktorí sa radi modlievajú v synagogách a sto
jačky na rohoch uličných, aby ich l'udia videli.
Veru, povedám vám, dostali svoju odmenu.

Ale ty, keď sa budeš modlit, vojdi

do svo

jej izby, zatvor dvere, a modli sa
ku svojmu Otcovi v skrytosti;
a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplati ti.
A keď sa modlite, nehovorte mnoho ako po
hani; myslia si, že pre mnohé hovorenie budú
vyslyšení"5 Hlboký smysel Kristových slov
vyjadrila svatá Terézia takto: „Modlitba je
priatel'ské obcovanie, v ktorom duša často
a často rozpráva sama s Bohom, o ktorom
vie, že ju miluje." Tuto vnútornú, jednoduchú
modlitbu poznaly všetky duše svátcov, hoci
nepoznaly moderné poučenia a metódy rozji
mania. V nej obsiahly mnohé nadprirodzené
dary a osvietenia, touto jednoduchou modlit
bou pripravily sa tiež na prijatie vliatej kon
templácie tajomstiev života Krista Pána.
Klaňanie v modlitbe vychádza z vel'kej
lásky k Bohu, preto nie je to iba úkon rozumu
ako napriklad štúdium. To si musíme dobre
uvedomit, aby sme nestotožnili uctievanie
Pána Boha klaňaním so štúdiom. Kol'kí ludia
zvedavo túžia poznat Pána Boha, prežívajú
vnútornú radost z podrobných úvah o božích
vlastnostiach, ale toto všetko je číre poznanie
bez lásky a neraz je príčinou pýchy rozumá—
rov. Studium, bádanie, nepredpokladá nevy
hnutne milost posvácujúcu a lásku v duši
a vždy neprispieva k rozmnoženiu týchto da
rov v duši. Vnútorná modlitba klaňania je
“ Mat. 6, 5—7.
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prejavom duše, ktorá miluje Boha, ktorá sú
streďuje svoju pozornost na jeho dobrotu, ko—
chá sa v ňom, vzlyká a túži po spojení s nim.
Vylučuje teda pýchu a predpokladá hlbokú
pokoru, ktorá v duši stále rastie, lebo duše
vidi vždy priezračnejšie svoju poškvrnenú mi
nulost, zneužívanie božích darov, svoju úbo
host a slabost, lebo vie, v akej krehkej nádobe
nosi posvácujúcu milost a všetky nadprirodze
né dary. Z tohto poznania potom vyklíčí v duši
klaňanie, úkon rozumu a vůle, ktorý je stále
zúrodňovaný božskými ctnostami a darmi Du
cha Svátého. Preto jednoduchá vnútorná mod
litba klaňania je najpriamejšou cestou ku vlia
1ej kontemplácii tajomstiev našej spásy. Po
tvrdzuje to svatá Terézia, ktorá takto vypesto
vala velkého ducha modlitby vo svojich du
chovných dcérach; „Osoby, ktoré sa vedia
takto uzavrieť do malého neba svojej duše, kde
býva ten, čo ich stvoril, nech veria, že sú na
najlepšej ceste a že skoro sa budú napájet zo
živých vód. Veru vykonajú dlhú cestu v krát—
kom čase. Podobajú sa človeku, ktorý vstúpil
na loď v čase priaznivých vetrov, preto za

krátko pridu k ciel'u cesty..."“
Duša, v základoch preniknutá týmto du

chom závislosti od Boha, duchom hlbokej po
kory a velkej lásky, může v modlitebnom roz
hovore predostriet prosby a prosit Pána o vy
počutie.

Eucharistia obnovuje
a prlpomfna smrť Pánovu.
Dr. Pavol Beňuška—.

Po opise poslednej večere, ktorého význam
bol už vyššie uvedený, svátý Pavol dodáva
napomenutie pre tých, čo by sa odvážili ne
' Porov. P. Garrigou-Lagrange, OP: Perfection
chrétienne et contemplation, sv. 1, str. 264.
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hodne požívat Pánovo telo a Pánovu krv. Píše:
„Kedykolvek jete tento chlieb a pijete kalich,
Pánovu smrť zvestujete, dokial' nepríde. Preto
kto je chlieb a pije kalich Pánov nehodne, vi
nen bude voči Pánovmu telu & krvi Pánovej.
Nech teda skúma každý sám seba a nech tak
je z tohto chleba a pije z kalicha, lebo kto ne
hodne je a pije, ten je a pije si súd, lebo ne
rozsudzuje telo. Preto sú medzi vami mnohi
chori a slabí, ba mnohi usnuli."l
Niektorí autori, ako napr. Réville, prekla
dajú hneď prvý verš tohto odseku v rozkazo—
vacom spósobe: Zvestujte smrť Pánovu, dokial'
nepríde."' No celý súvisa privádza čitateI'a na
ten záver, že svátý Pavol tu nedava dajaké
nariadenie, rozkaz, ale vysvetl'uje smysel eu
charistickej liturgie, ktorá opakuje poslednú
Pánovu večeru. Sláviť túto liturgiu znamená
zvestovať smrť Pánovu. „Zvestovať nie dajakú
budúcu udalost, ale zvestovať, oznamovat,
predstavovať smrť Pánovu.'H
Takto u svatého Pavla eucharistická litur
gia je pripomienkou, zvestovanim Pánovej
smrti, ktorá v smysle Pavlovho učenia bola
obetnou smrťou.
Podl'a Révilla“ svátý Pavol nikdy ani len
chvil'u nemyslel na to, že pri kresťanskej večeri
sa pripomina & obnovuje smrť Pánova. Píše:
„Kristova obeta bola jedinou obetou dokonče
nou raz navždy na kríži." Podl'a tohto autora
ako aj podla iných protestantských teologov
svátý Pavol videl v eucharistickej liturgii iba
číru symbolickú činnost.
' 1 Kor.

11, 26—30.

* Tamže, str. 77.

“ Je sice pravda, že tento text hneď navázuje na
rozkaz opakovat to, čo Ježiš robil. Ale vo verši
26. je už m'etia osoba, preto nemožno klást tieto
slová do úst Ježíšových.
' Batiffol—, tamže,
"“Tamže, str. 90
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str.

104.

Takýto výklad je v protive s celým eucha
ristickým učením apoštolovým, ktorý, ako sme
už uviedli, zdůrazňuje realizmus, skutočnú prí
tomnosť Kristovu v eucharistických prvkoch.
Ano, eucharistický obrad je pripomienkou
obetnej smrti Kristovej. Pripomina ju už pre
to, že obrad vyvoláva spomienku na smrt Je
žišovu; no pripomina ju najma preto, že telo
Kristovo a krv Kristova, obetované na Golgote,
sú znovu tu pritomné. Pri eucharistickom jedle
mystickým spósobom obnovuje sa utrpenie
Pánovo, kým nepride. Toto tvrdenie nepresa
huje učenie Pavlovo, ba je jeho odzrkadlením.
Z tejto náuky svatý Pavol vyvodzuje prak
tické závery pre prijímajúcich, upozorňuje
hlavne na hrozné následky nehodného požíva—
nia Kristovho tela a krvi Kristovej. Jesť chlieb
a pít kalich eucharistický nehodne značí pre
viniť sa „proti Pánovmu telu a krvi Pánovej".
„Telo Kristovo a krv Kristova, proti ktorým
hrešia ti, čo nehodne prijímajú, majú byť také
telo a krv, ako sa podáva pri eucharistickom
jedle." Opierajúc sa o mienku P. Bachmanna
ten istý autor — Goguel — pokračuje, že svatý
Pavol hovorí: vinný voči Pánovmu telu a krvi
Pánovej, a nie iba voči Pánovi. To preto, že pre
svatého Pavla chlieb-telo a kalich-krv sú na
ozaj Pán, -a nie iba symboly. Takto realizmus
eucharistického učenia Pavlovho je znovu
zdóraznený.
Realistický charakter tejto náuky potvrdzu
je aj nasledujúci verš 29., kde svatý Pavol
zdůrazňuje, že ten, kto prijima nehodne, kto
nerozlišuje telo, sám sa odsudzuje a vystavuje
sa priamo trestom. Preto každý má najprv
Skúmať seba samého, aby nepriťahoval na seba
podobné nebezpečenstvo. Svatý Pavol žiada od
Korinťanov, aby dobre skúmali, ako sú vnú
torne pripraveni, keď pristupujú k stolu Pá
novmu. Jest a pit tak, že niekto nerozoznáva
telo. značí uvrhovat na seba trest boží.
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Preto treba pred príjímanim skúmat seba
samého a chránit sa svatokrádežného prijíma
nia. Lebo prijat Pánovo telo a krv Pánovu
nehodne znamená odsúdit sa a vystavit sa
trestu, ako v Korinte sa už ukázalo. Zaiste ide
tu iba o ojedinelé pripady, o ktorých sa svatý
Pavol zmíeňuje ako by na výstrahu. Daleko
je “od neho myšlienka magických účinkov ne
hodného prijímania.

Radost půtnika.
Prof. P. Emilián Soukup,

OP.

Pútník na svojej ceste chce ist radostne.
O radosti počúva tri výroky. Básník mu vravi,
že radost je ušl'achtilá dcéra nebies. Vážný ka
zatel mu hovorí, že radost je podvodníca (Bos
suet). Náboženský myslitel mu vravi, že radost
je „vóňa Boha, ktorú duša vdychuje" (Hello).
Pútnik sa nad tým trojakým poučením zamyslí,
a chcelo by sa mu prestat mysliet na radost.
Ale pútnícké zásady mu povedía, čo je ra

dost pútníka.

Najvšeobecnejšíe a vari aj najobsažnejšie
a najúplnejšie je radost vyjadrená slovkom
„moja". Svatý Tomáš Akvinský na tejto my
šlíenke stavia celú svoju fílozofiu a teologiu
radosti. Uvidíme to jasne, keď si jeho náuku
sestavíme do stručných víet.
„Radost je daná ako líek proti nedostatkom
a tažkostiam, z ktorých nevyhnutne vzníkajú
smútky. Radost vzniká zo spojenía s vhodným,
ktoré smysel pociťuje alebo rozum poznáva.
Radost móže vzníknút buď z dosiahnutej do
konalosti, ktorá je podl'a povahy veci, alebo aj
z práce, prímeranej povahe a nerušenej. Radost
v človekoví je dvojaká. Buď číro smyslová ra
dost alebo radost, vznikajúca z rozumových
myšlienok. Každá smyslová radost móže sa stat
rozumovou radostou; móžeme pociťovat radost
v smysloch, ktorá nie je radostou ducha, ale
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ducha robi smutným. Podle toho, ako človek
hi'adi na niečo rozumom, smyslami, obojím ale
bo len jedným, móžu byt v človekovi rozličné
radosti. Smyslovú radost poznáme po tom, že
pósobi dajakú zmenu v telesnej stránke člo
veka; duchovná radost je čiry pokojný a pevný
úkon vůle. Smyslové radosti sú menšie ako du—
chovně radosti; teda duchovně radosti sú váč—
šie a hlbšie ako smyslové. Lebo rozumové po
znanie a rozumová činnost je vyššia než činnost
smyslov, & tiež ich človek viacej miluje; radšej
bude slepý ako hlúpy; tiež to, čo človek ziska
duchom, je váčšie a človeku drahšie ako to,
čo ziska smyslami. Z ludskej nepozornosti je,
že sa smyslové radosti zdajú váčšimi ako ra
dostí ducha. Čo sa smyslov dotkne, je človeku
známejšie, lebo takú známost má bez námahy,
tak, ako zviera; smyslová radost sa prejavuje
pohnutim telesnej stránky a preto hrmotnejšie
ako radost ducha; smysel viacej citi každú taž—
kost a bolest, robi ju vel'mi velkou a túži po
lieku proti tažkosti a proti nedostatku pri kaž
dej najmenšej príležitosti. Sú neprirodzené ra
dosti, keď sa totiž v niektorom jednotlivcovi
poruší nejaká vrodená ludská zásada, ako sú
ludia, ktori pocitujú radost pri požívaní hliny.

Jedna radost móže byt proti druhej, jedna ra
dost móže zabránit iné radosti."
Radost je naozaj dokonale označená slov
kom „moja". Ukojenie tohto slovka móže člo
veka priviest do takých tažkostí, do takých
l'ozporov, že by lahko dal za pravdu spomenu
tému kazaterovi, že radost je podvodnica. Ale
pútnik si vie poradit. Pútnika totiž radost ne
móže podviest. Jemu sa radost stane ozajstnou
dcérou neba, nielen tak, ako to básnik myslel,
ale doslova tak, ako to Hello povedal; stane sa
mu vóňou Boha, ktorú duša bude hlboko vdy
Chovat. Viera dá pútnikovi dost svetla, aby
' Suma teologická 1—11, 31.

17
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v prirodzenej dvojitej radosti neostal pri niz-„
kom, ani aby nezablúdil v smere. Co mu dá'
Viera, svatý Tomáš Akvinský ukazuje v 11-11,9.

Viera, vlastná duša cesty pútnika, najsam
prv dáva dar Ducha Svatého, ktorý má v latin—
čine meno dar vedenia v smysle priam vedec-_
kého poznania, to jest poznania z dókazov pre-_
snej úvahy a nielen zo zdania obrazotvornosti..
Keďže každá veda je umenie, naši predkovia
dali tomuto daru meno dar umenia; lebo je to
ozaj najváčšie umenie postaviť dókaz taký plný
svetla, ako jasná žiara. Tento dat je stvorený
najvlastnejšie na radost pútnika, aby svojou
rýdzostou bola primeraná jeho postaveniu. Dá
va mu správny a istý úsudok o stvorených
a l'udských veciach, aby „vo svojom konaní ve
del, čo je jeho povahe primerané'i. Svátý To—
máš neváha tvrdit, že akási blaženost človeka
je v náležitom používaní tvorstva, .že totořpo
užívanie je náležité, keď človek všetko tvorstvo
nejako uvádza do spojenia s Bohom. A k tomu
mu pomáhá dar umenia. Každá stvorená vec
móže byt človeku príležitostou straty niečoho
vyššieho a Boha. Kto nemá správny úsudók
a správne ocenenie tvorstva, na ktoré jeho žia
dost dajako volá „moje", lahko ho pokládá pre
tú chvilu za najvyššie dobro a nevidi vyššié.
aby ho s ním porovnal a poznal, či tu m'e sú
dve radosti, ktoré sa vylučujú, a aby si uvedo
mil povinnost sám vylúčit nižšiu radosti Aby
si ako najhlavnejšie uvedomil to, že nijaká ra
dost nie je primeraná jeho pútm'ckej povahe,
ak nemóže byt uvedená do spojenia s najvyš
ším, z ktorého vyplýva najvyššia radost. Kde
človek jednostranným l'udským umením ne_za
tarasil cestu a prácu najvyššiemu umeniu Du
cha Svátého, dáva mu akýsi podiel na božskom
pohl'ade, ktorý naraz prenikavo vidí. Pozná,
aké hlboké je slovo svatého Tomáša o druhom,
čo Viera dá pútnikovi: že z daru umenia plyníe
do duše blaženost. Tá blaženost, ktorú večná
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Múdrost takto vyslovila: „Blahoslaveni trúch
liaci, lebo oni budú potešení." Budú potešeni,
to jest na svojej míti budú mat vždycky pokoj
„ú, božsky hlbokú radost, lebo vždy budú mat
to, čo je najprimeranejšie ich pútnickej povahe.
Kto je ozajstným pútnikom, teraz lahko po
chopí, prečo sa evanjelium nazýva radostnou
zvestou, prečo viera je prameňom .najhlbšej
životnej radosti, prečo bez viery nemóže byt
hlboká životná radost, prečo odklon od vierv
má vzápětí premenu l'udských príbytkov na
zvieracie brlohy. Tiež sa mu nijako nepriro—
dzené nebudú zdat požiadavky duchovného spi
sovatel'a: Potlačovat každú radost, ktorá nie je
naozaj užitočná. Nikdy nedávat prednost ra
dosti pred povinnostou. Vyberat vždy najprv
povinnost tažšiu a zdanlivo neradostnú. Nikdy
sa radosti nepoddávat ako zviera. Každú radost
nejako spojit s Bohom. Alebo čo Hello povedal:
„Kalvária viedla k 'IHirícam. Obet privádza
radost. Ten je v radosti, kto vykonal svoju obet.
Kto usiluje sa vyhoviet si, mal by nájst radost;
ale deje sa opak. Len ten si vyhovie, kto sa
obetuje."

Výsady
Společnice Prostrednfkovej.
Univ. prof.

P. Mag. Dr. Gašpar Friethoff,

OP.

Poznali sme z protikladného porovnania:
m — Eva, Kristus — Mária, ako aj z vel'
kých litánií, o ktorých sme hovorili, že Mária
sa s“ Kristom spojila vo vykupitel'skom diele;
okrem toho v poslednom článku ukázali sme,
že pápež Pius IX. v bule „Ineffabilis Deus"
tú náuku nielen potvrdil, ale ako najvyšši uči

tel' Církvi na žiadost biskupov vyhlásil,

že ona nauka o Máriinom sdružení s Kristom

Prostrednikom
podl'a ústneho podania
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je obsiahnutá v predpovediach
P i s m a s v a t é h o, ktoré znamenite vyjadru

jú nepriatel'stvo
oboch —totižtoJeží
šovo a Máriíno s diablom, ktorým (t. j. nepria—
terstvom)Mária, súc nerozlučitel'ným
putom

s Ježišom spojená, spolu

s nim

dokonale víťazi nad diablom.

Isté je, že my, ktorí sme predurčeni, —
keďže Boh nás predurčil, aby sme boli p o

dobni obrazu jeho Syna,l — raz ko

n e č n e nad díablom zviťazime a vytrhnutí
z moci týchto temnót navždy vojdeme do neba
v slobode slávy božích synov. J ednako nikto
sa neodvažuje ono naše k o n e č n é víťazstvo
nazývať pl n ý m víťazstvom. Veď diabol tofké
a také víťazstvá dobyl nad nami!
Už od diabla premožení, počatí sme o d

prirodzenosti akosynovia hnevu;'
ťažko sme zhrešili,a žijeme v s ů ž e n i a c h.,

v úzkostiach,'

a naostatokv prach sa

n a v r á tim ef naša duša oddelená musi sa
očisťovať v 0 h 11i,“ — sám Boh vie ako dlho;

a ak napokon vstúpi do neba, p r i r o d 2 e n o u
t ú ž b o u zatúži po opátovnom spojení so svo
jou súpodstatnou čiastkou, s ktorou jedine mó

že tvoriťIudskú osobu, ktorá pred
tým bola a zasa bude. To sa stane iba
na posledné zatrúbenief keď mřtvi
vstanú, a uvidíme

Boha, ako je.3 Opa

kujem, že nikto sa neopovažuje také k o n e č
n ě v i t a z s t v 0 po toI'kých porážkach volať

najdokonalejšim

v i ť a z s tv o m!

P r e d s a l e n zvíťazíme! Veď nech je už ne
priatel'ových víťazstiev neviem kol'ko, nemóžu
zabránit, aby k o n e č n ě víťazstvo nebolo na
še! Lež plné víťazstvo, úplné víťazstvo nestrpi
v sebe n i j a k é protivíťazstvo. Svatý Tomáš
' Rim. 8, 29.
" Ef. 2, 3.
“ 1 Ezdr. 10, 13.

'2
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Kor. 6, 4.

* Gen. 3, 19.
' ] Kor. 3, 15.
7 Tami. 15, 52.

“]

Jůn 3, 2.

to takto vyjadril: „Najdokonalejší druh víťaz

stvaje nikdy sa nepodrobit nepria
t e l' o v i."'

A tak, keďže Máriino víťazstvo nad diablom

s Kristom a skrze nebo je ozaj najdo
konalejšie, vonkoncom v sebe nestrpi nijaké
protivíťazstvo díablovo. Teda to, na čo máme
hradief. ako na díablovo víťazstvo, celkom
z nej vylučujeme. A preto najvyšší vel'kňaz
v spomenutej bule odvážil sa výslovne vyhlá
siť na základe toho, že pod'l'a ústneho podania
v božskej predpovedi Genezy'" je zjevené
Máriíno sdruženíe s Kristom, najdokonalejšíe
víťaziacim: Tu táto božská predpoved obsahuje
božsky zjavenú pravdu o nepoškvmenom
početí.

Ale keď pápež predišiel, aj my móžeme ísť
za ním. Preto ďalej pokračujeme a vravíme:
Níelen nepoškvrnené počatie čiže ochránenie

od dedičného

hriechu

je v tomto sdru—

žení, lebo s nepremožítel'ným Kristom je Mária
nepremožitel'ná, ako s Kristom—víťazom je Má
ria víťazkyňa nad starým hadom.
Teda na čo právom a zaslúžene móžeme a
máme hl'adíeť ako na diabolské víťazstvo, von
koncom musime vylúčiť z najsvátejšej Márie;
a čo patri Kristovmu víťazstvu, s n á 1e ž i t ý m

zachovaním

okolností

musímepride

liť Márii: Veď nerozlučitel'ným putom je s ním
spojená!
Keď je to tak, predovšetkým žiada sa, aby

sa Mária zúčastnila v onom oddelení
od
h riešn i ko v,“ ktoré svátý Pavol Kristu

výslovne prideluje. To obsahuje dve veci: ne
dotknutelnost od hriechu a nedotknutelnost od
trestu za hriech, lebo oboje, hriech aj trest, sú
diablove víťazstvá." A preto božské zlorečenie
' Seat 49, 5, 3,
l k 1.
" 3, 15.

“ Zid. 7, 26.
" Gem. 3, 13;
Můdr. 2, 24.

sa nevztahuje na Mária, ako sa na ňu nevzta
huje ani zákon hriechu.
Preto v našej scheme" právom a zaslúžene

sme dali pod názov: Nedať sa premóct

od diabla:

1. čo do viny hriechu:

dedičného:

Mária má výsadu nepo

škvrneného počatia;
o s o b n ě h o : Mária má výsadu dokona—

lej ' svátosti;
2. čo do trestu:

nezriadenej dychtivosti

smyslovej žiadosti: Máriamá
výsadu podrobenosti nižších sil;
bolestného pórodu: Máriamávý
sadu radostného, panenského pórodu;

vlády

muža:

Mária má výsadu pa

nenstva pred pórodom aj po ňom;

práce v pote tváre:

Máriamá vý
Mária má výsadu

sadu panenského manželstva;

spráchnivenia:

nanebevzatia.
'
No keďže najdokonalejšie víťazstvo nemůže
byť len v nerozdrveni od nepriatel'a, ale skór

v rozdrveni

nepriatela,

blahoslavená

Panna je zrejme s Kristom spojená aj v tomto
úseku svojho víťazstva, bo n e r o zlu č i t e l 

ným a velmi úzkym putom je s ním
spojená.

Jej víťazstvo však najmá tým VY“

niká, že zvíťazením l'udské pokolenie oslobo-_
díla od diabolskej moci a voviedla do slobodnel
slávy božích synov.

Božské materstvo, ako sme už povedali, pre
svoju nevyslovitelnú důstojnost pýta všestran'
nú dokonalost; a preto nemůže byť, aby l'udská
dcéra, ktorá má byť povýšená na Matku Božiug
nebola predurčená pre najvyšší stupeň nebeskel

blaženosti. Tú však v tomto poriadku spád

móže dosiahnuťiba *pripodobnením
" Porov. Smer I, 63.
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si

_Kr'is t u. Božské materstvo pýta najvyššiú ne
b'eskú blaženost, táto zasa najvyššie pripodob—
nenie sa Kristu: sdruženie s Kristom v naj 

úp'ln'ejšo'm

v i t a z 5 tv e nad diablom.

A preto “nielen diabol' nepremohol Máriu s
'stom, lež nadto ona s Kristom premohla
rého hada a božích synov vytrhla z jeho
_Preto v tej istej scheme sme tvrdili

heslem: Premócť diabla:

' _1. nakolko ide o všeobecnú

Kri
sta
rúk.
pod

príčinnosť

výkúpenial'udského pokolenia:
a) spolutrpieť na zemi:
zadosťučinenim za hriechy,
zaslúžiť všetky milosti,
vykúpit l'udi z díablovho otroctva,
- .smierit Boha;

N

. nakolko ide o prisvojeniejednotli
-'vý rn Iuďomz'

královat' spolu v nebesách, t. j. rozde—
l'ovať milosti.
_Tech božské materstvo ostáva najvyšši zdroj,
ciel'ová pričina všetkých milosti, čo Mária kedy
od Boha prijala, ale prvá požiadavka tohto ma
_terstva je najvyššia blaženost, aká je možná
pre čire stvorenie. A preto pre terajší poriadok
spásy, ktorý Boh celkom slobodne vyvolil, aby
totižto všetka spása bola s k r 2 e K r is t a.,
n á š _h0 P á n a božské materstvo prísne žiada
'najvýššie pripodobnenie sa Kristu a tým' aj

sdruženie

Máries Kristomv najúpl

nejšo'm vitazstve nad diablom. Pre
t'o žiada sa všetko, bez čoho toto sdruženie, toto
pripodobneni'e nemóže byt, a aby smerovalo
ku 'svojej poslednej ciel'ovej príčine pre dó

stojné Má'riino povýšenie na Mat
k 11 B o ž i u.

A “tak keď "sme dokončili úvahu o božskom
rria'terstve ajvložili úvahu o spomenutom Mári
inomvsdružení, teraz máme uvažovat o všetkých
'iých' výsadách. Preto najprv o jej nedotknči
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tel'nosti od hriechu a trestu,. t. j. o tom, že dia
bol ju nepremohol,

a__potom o jej zúčastnění

na vykupitel'skom diele.
Preto po prvé: o nepoškvrnenom počatí,
po druhé: o Máriinej svátosti,
po tretie: o Máriinom citovom živote,
po štvrté: o Máriinom panenstve,
po piate: o Máriinom manželstve,
po šieste: o jej slávnom nanebevzatí.
Každú úvahu zasa rozdělíme na tri alebo
štyri články. O to sa s božou pomocou pousilu—

jeme na budúce.

Umenie & morálka.
(Pokračovanie.)

Dr. P. Hyacint Boškovič,

OP.

Už plán je akosi vedením, ktorým zručný
a zběhlý človek ukončuje dielo. Clovek na diele
ukazuje svoju umeleckú schopnost & duševně
prednosti, ktorými majstrovsky uskutpčňuje
svoje umělecké práce a privádza ich do súladu
s rozumom. Teda pri umeni ide o duševně
schopnosti, vonkoncom nie o mravně schopno—
sti alebo ctnosti. Umelec ukazuje zručnost,
a nie svoju dobrotu.
Preto umělecké tvorenie musí sa odlučovat
od mravněho, priam tak, ako odlučujeme ume—
Ieckě a mravně schopnosti. Umelec velkolepým
dielom ukazuje zdatnost, nie je však preto
svatý. Prácou na svojom diele nemůže sa stat
svatým, ladně prevedenie uměleckého dlela nie
je zariadeně pre spravovanie jeho vnútorněho
života. Inými slovami: jehovusporiadaná práca
nemá nič spoločného so spósobom jeho života.
Teda rozdiel medzi mravnostou a umením
je jasný. Kým umenie smeruje k okrášleniu
vonkajšej práce, mravnost je pričinou poriad
ku & pravidelnosti v subjektivnych snahách
: pohyboch. Umelec usiluje sa dokončit svoje
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dielo tak, ako si to zaumienil. Usilovne teše
mramor a všetky linie usiluje sa priviest do
krásneho súladu. Výlučne sa usiluje okrášlit
svoje dielo, ktoré má celkom zodpovedat jeho
plánu a predsavzatému ideálu. Keď je s tým
umelec hotový, dielo je dokončené.
Mravnost má celkom inú úlohu. Spočíva
v spravovani l'udského tvorenia a v stišovani
vášni a túžob. Mravný je, kto ovláda svoje
vášne a nedovoli im, aby pracovaly bez rozumu
alebo proti rozumu. Ale keď sú rozumné, t. j.
keď sa shodujú so želanim rozumu, sú mravně.
Preto človek, nie ako umelecká bytost, ale ako
mravná bytost bude krotit svoje vášne, nedo—
volí im, aby ovládly rozum, uvedie ich pod
spravovanie najvyššej mohutnosti — rozumu.
Bude zdržovat hnev, miemit chtivost, konat
spravodlivo a nepripustí, aby sa nejaké jeho
žeIanie priečilo rozumu. V tomto konaní člo
vek ukáže svoju mravnú hodnotu, ale nie hod
notu umeleckú.
Preto do každej vonkajšej práce musí vlo—
žit dvojakú ctnost, aby práca bola dokonalá
& bez chyby. Najsamprv treba, aby človek
utváral svoju umeleckú schopnost krásne a lad
ne. Aj to patrí k umeniu. Okrem toho musi
byt rozumný a mravný, aby umelecké schop

nosti mohol dokonale

a dobre

použit.

Schopnosti sú aj k zlu aj k dobru indiferentné;
Fra Angelico ich používal, aby duše priviedol
k hlbokému nazeraniu na Boha, Carducci zasa
viedol do díablových pút. Obaja boli umelci,
ale ani jeden ani druhý nebol mravný len pre
to, že mal túto zvláštnu umeleckost. Pre nás
je táto schopnost nezvyčajná a vzdialená od
dobra aj zla. Teda Fra Angelico musel mat
aj inú ctnost, ktorá ho viedla nielen ku zdoko
naleniu tej či onej schopnosti, ale k najváčšie—
mu umeniu — k umeniu žit. Dominikánsky
umelec nebol by sa stal svatým, keby sa bol
len čiastočne zdokonaloval, t. j. len v umeni
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„a pritom zabúdal cvičit sa v najváčšom umeni
totižto v ctnosti, a keby nebol plnil svoje,
.duchovné povinnosti. Ini umelci to nerobih
a preto ani neprišli ku svátosti.
Svatý Tomáš právom vravi, že len mravní.
ctnost robí človeka dokonalým. Kým ostatné
schopnosti a zbehlosti zdokonalujú človeka
v tom či onom, mravnost dáva človeku naj.
vyššiu dokonalost. Matematika vychováva do
brých matematikov, tiež filozofia filozofov,
umenie velkých umelcov, mravná ctnost do
brých l'udi. Istotne matematika sama osebe ne
urobi človeka dobrým. Ani umenie. Robi do—
brých sochárov, maliarov, hudobníkov, nie
však dobrých l'udi. Mravná ctnost nevychádza
z umeleckého tvorenia, ale z vyššej sily, ktorá
spravuje všetky naše činy a uvádza ich do sú
ladu s vyššími zásadami mravnosti.
Móže sa tvrdit, že tá istá schópnost alebo
to isté umenie dáva dielu dobré aj zlé. Kým
krása diela patri umeniu, mravnost pósobí
rozum. Umenie spravuje našu vonkajšiu čin
nost, mravnost utvára vnútro. Hudobník sa
usiluje vypracovat svoje dielo podla zákonov
harmonie, moralista zasa hl'adí na to, aby hud
ba nikomu neškodila a aby výkon skladatele
súhlasil s rozumom.
Nesmie nás prekvapovat rozdelovanie a roz
množovanie l'udských schopností. Svatý Tomáš
Alu. vravi, že ciel' človeka je taký vznešený
že na jeho dosiahnutie treba mnoho schop
nosti. V prirode vidíme, že zvieratká, ktore
majú nižšiu, nevýznačnú úlohu, majú mene
schopností. Mnohé z nich často nemajú paf
smyslov. Čím dokonalejšie zvieratá, tým viacej
schopnosti im priroda dáva. Človek však, na)
dokonalejší tvor, určený je pre najvznešenejš
ciel, pre nazeranie na pravdu. Na dosiahnutif
tohto ciel'a a na prekonanie tažkosti na tej“
rozumovej ceste treba viacej rozdíelnych schop'
ností a ctností. Musíme povedat, že človek mó'
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že všetky tieto tažkosti prekonat, ustálit medze
svojim potrebam jedinou silou, spojit sa s prvou
a najvyššou bytostou, ktorá v sebe a vo svojom
konaní nemá rozdelenost a rozdiel. Kým Boh
jediným úkonom, totožným s vlastnou podsta
tou, tvorí krásne aj dobré, človek zasa má
zvláštne schopnosti, ktorými sa stáva dobrým,
ktorými pósobí mravný súlad — a druhé, kto
rými robi svoje dielo krásným a ladným. Preto
potrebuje na uskutočnenie svojho diela dvojaké
schopnosti pre spravovanie mravného a osob
ného konania a umeleckú činnost pre vonkajšie
práce.
Keď zamieňame tieto dva pojmy, dopúšta
me sa chyby. V psychologii niet váčšich omy
lov, ako obecne zameňovat predmety ctnosti
&mohutnosti. Tvrdit, že mravnost patrí ku krá
se, je to isté, ako vraviet, že sluch náleži očiam.
A ktori chcú mravnost vyviest z požiadavky
krásy alebo umenia, celkom ničia důstojnost
krásy mravného života, ktorá náleží pre bož

ské zjaveniek nadprirodzenému
riadku,

po

ku ktorému umenie nikdy nedójde,

a keby ho nebolo, nielen umenie geniálneho
Michelangela a kontemplativneho Fra Angelica
by bolo nemožné, ale aj samo umenie anjelov,
kebv nejako jestvovalo.
Všetci bez výnímky potvrdzujú, že každé
l'udské dielo musi byt nielen krásne, ale aj
mravně. Teda nelogické je umeleckému dielu
odnimat požiadavku mravnosti. Podnes mnohí
radi prechádzajú z estetiky k morálke, mysliac,
že týmto naozaj nevhodným a škodlivým mo
ralizovaním preukazujú službu náboženstvu a
mravnosti. Hovor-it, že umelecké dielo musi byt
mravně, lebo je umelecké, značí priam tolko,
ako keby niekto presvedčoval priatel'a, že musí
rozumne žit, asi preto, že sa pohybuje a vege
tuje napriklad ako osol. Ctnost mravnosti je
teda vznešená sila, ktorou sa stávame dobrými
krestanmi v každom ohlade, pravými synmi
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nebeského Otca, dedičmi nebies. Dáva nám
možnost žiť spravodlivým životom pred Bohom,
ktorý hlboko vniká do našej duše, pripodob—
ňuje Najsvátejšej Trojici a dáva nám právo na
ňu večne hradíet v raji. Je počiatkom večného
života, ktorý sa v nás začina uskutočňovať vlia—
tymi ctnostami. Krátko: ctnost mravnosti robi
účastnikom božskej prirodzenosti.
Co má umenie spoločného so vznešeným
mravným životom? Ak nás uči tesať kameň,
miešať farby, je naozaj ničím v porovnani
s vel'kosťou nadprirodzeného kresťanského
mravného života. Kým jedno je zručnostou
v mal'ovani a kreslení, druhé je umenim života
mravného súcna. Jedno nás učí napodobňovat
prírodu, robiť bledé obrázky, druhé učí nás
nasledovat Boha, tvori v nás živý obraz Naj—
svátejšej Trojice. Preto je nevhodné zameňovat
tieto dva prejavy, jednému prisudzovat, čo ná
leží druhému, umelcov uisťovat, že musia
mravne pracovat, lebo sú umelci. To by vy
zeralo, ako by krestanská mravnost osebe ne
bola dosť ospravedlnená a ako by sme ju mu
seli hájit inými požiadavkami, ktoré k morálke
nepatria alebo sú jej podx'iadené. Umelec musi
bezpodmienečne konat mravne a každé jeho
dielo musí sa celkom shodovat s mravnými zá—
konmi priam tak, ako súhlasit s rozumom. Nie
však preto že vie dobre tesat alebo zručne
skladat, ale že je ako ostatní l'udia rozumným
tvorom, ktorý musi žiť rozumne, t. j. mravne.
Je zaujímavé, že mnohé veci ťažko chápe—
me, aj keď máme mnoho dókazov a hodnover—
ných prikladov. Nikomu nepride na um porov
návat morálku a matematiku, lebo vieme, že
nemajú nič spoločného a že najlepší matematik
móže byt najnemravnejší človek. A důležité je,
že matematik móže byť nemravný' v predva
' „Nemravný“ rozumej v najširšom smysle, nie
v najzvyčajnejšom.
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(Pozn. sponu—eda

(jz-animatematických výkonov. Predstavme si
důstojného znalcu všetkých matematických vzá
konov, ktorý velmi obratne rieši najtažšie
otázky, a to dókladne a presne. Jednako v jeho
srdci může se ozvat nepravdivá a nemravné
snaha, napriklad sebectvo alebo želanie svojou
prácou priviest l'udi do omylu, s úmyslom svo
jim vedením otriast dóveru v pravdu.
Nikto neupiera tomuto skazenému, nemrav
nému človeku jeho mimoriadnu zbehlost v ma
tematike. Nemóže to tak byt aj u iných schop
nosti a zbehlosti? Prečo umenie vynimame?
Nevidíme denne vlastnými očami., ako umenie
používajú pre zlé, ako aj iní používajú ho pre
dobré, len s rozdielom, že jedni pósobia pod
vratne, druhi výchovne?
Teda umenie, ako každá iná spósobilost
a všetky ostatné zbehlosti, je amorálne, t. j.
abstrahuje od morálky. Móže byt dobré aj zlé,
katolícke alebo liberálne, krestanské aj pohan
ské. Abstrahuje proste preto, že nie je morál
kou a že ho s morálkou nemóžeme stotožňovat.
Ak teda umenie nie je to isté čo mravnost,
nikdy ho nemóžeme stotožňovat s mravnými
zákonmi. Ako každá schopnost osebe, ani ono
nemóže byt ničím iným a je v protiklade alebo'
aspoň rozlišené od každej inej schopnosti. Ten
to protiklad je nesmierny. Porovnajme čiru a
zvláštnu formu tepla s inými formami, naprí
klad s farbou, vóňou, zimou atď. Má teplo niečo
Spoločného s týmito formami? Je medzi nimi
podobnost alebo totožnost? Alebo má teplota
v sebe niečo, čo ju pojí s vóňou? Tým by pre—

stala byt teplotou, a tak by sa mohlo stat,
Že by nejaký výsledok bol bez príčiny, čo je
rozhodne nesmyselné. Bolo by podivne neroz
vážne tvrdit, že umenie samo osebe móže dat
niečo iného ako zasa umenie, alebo že mravnost
prináša čosi, čo presahuje jej medze a zasahuje
do formality umenia. Preto nemožno od ume
nia osebe žiadat, aby jeho dielo bolo mravně,
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ako od rozumu nemóžeme žiadat, aby jeho
dielo bolo umelecké. To sú dve schopnosti,
ktoré nemóžeme odrazu oceňovat, musime ich
vždy Opatrne rozlišit. No jednako obidve sch0p
nosti spojené robia dielo dokonalým a v kaž—
dom ohrade bezchybným. Ako svatý Tomáš
vravi, medzi nimi je politický, nie však despo—
tický súlad. Politickú shodu však možno po
rušit, a rovnako umelec sa može odlúčiť od
morálky, pohrdat jej názormi. Vtedy prehreši
sa proti mravnosti, nie však proti estetickým .
zákonom. S mravného stanoviska jeho dielo
bude nedokonalé. Z toho nenasleduje, že práca
stratí umeleckú cenu. Dielo bude formálne
krásne, hoci predstavuje zlo, ako lapidárne
vravi svatý Tomáš: „Vidíme, že nejaký obraz
sa nazýva krásny, ak dokonale znázorňuje vec
hoc aj škaredú. "2
* Suma teol. I, 39, 8.

DO VÝŠAV.
Celý Pán Ježiš náš.
P. Vincent Mária Bernadot,

OP.

Vo chvili svatého prijimania máme naozaj v moci
život. Máme celé vtelené Slovo so všetkým. čo je a čo
urobila. Ježiša človeka aj Boha, všetky milosti jeho
človečenstva a všetky poklady jeho božstva. alebo
aby sme hovorili ako svatý Pavol, nepochopitelné
bohatstvo Kristovo.l
* Ježíš je v nás ako človek.
Svaté prijimaníe vláeva do nás ozajstný život.
nebeský oslávený život jeho človečenstva, jeho srdca

a jeho duše. Anjeli v nebi oplývajú štastím z vybro
vania tohto života. Niektorí sv'átí na zemi videli Kri
stovo oslávené telo. „Bola to krása, kde umiera rud
ské slovo", rozprava blahoslavená Angela z FoLigna
ktorá si uchovala zo svojho videnia „nwmemu ra—
dost, hlboké svetlo, ustavičnú a nevýslovnú rozkoš
rozkoš oslňujúcu, ktorá všetky rozkoše presahuje."
A toto oslávené telo je nám: hostinou.. telo, oživené
srdcem, ktoré je priepasťou lásky, a dušou, nevýslov
* Ef.
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3, s.

„krásnou

svatou, oslepujúcou svojím svetlom, oplý

„ajúcou životom, mil osum, miemm & radosťou, ktorá
je sva'wňou a rajom božím.
Ježiš prichádza [: nám ako Boh.
_
To je vmhol božej v—er'kmnysehmsti.Keď nulou-al

svojidgktoríbolinasvete,aždokmcaichnuloval,

až po MÍVYŠLGpóžiadavky, až po najvyššie možnosti
lásky. Teda zúčastňujeme sa na Ježišovom bomkom
zivote, na jeho živote ako Slova, ako jedrm'odeného
amd-no Syna.

Onsámnámtovraví:JažijesztcťPocelú

večnosťObec dáva svojmu Synovi život, ktorý je v je

ho lone. Dáva mu ho celkmnbez mia-y, s takou ver

kodušnou láskou., že čo aj ostávajú rozdielni, tvou'in
len jedno božstvo, zúčatňujů sa v tom istom živote.
v tej istej plnosti lásky, radosti a mieru.

Hra, taký život míjíme.
O nestvorený Bože! O vtelený Bože! Clovek je
tvoje telo a pije tvoju krv. Daj, aby som raz s tebou
prebývaa po večné veky!

Pred svšitou hostinou.
Blahoslavený Henrich S uso, OP.
O živý plod, l'úbezný púčik, rozkošné rajské ja—
blko kvitnúceho otcovského srdca_. sladké cyperské
Mozno vo viníci Engaddi, kto mi dá, aby som ta
dnes tak dóstojne prijal, aby sa ti u mňa páčilo, aby

siumňaostalanikdysaužodomňaneodlúčil?

O nekonečnédo
dobro, ktoré naplňaš nebesá aj obvod
zenský, skloň sa dnes ma'lostivo ku mne a nezavrhuj
svojho úbohého tvora! Pane, hoci som ťa nehodný,

jednakoťapotmebujemCimesitoty,

kun-ýsije

dným slovom stvoril nebesá aj zem? Pane, jediným
slovem móžá uzdravit moju chortavejúcu dušu.
O
'Pán, urob so mnou podl'a svojho nevýslov
ného milosrdenstva a nie podl'a mojich zásluh! Ty si
nevinný vel'konočný Baránok, ktorý má být obeto
Vaný za hrlechy všetkých mu. o sladký 1
'

Débesld' Chlieb, ktorý má v sebe všetku l'úbeznosť,
akú si len srdce Zelí občerstvi dnes sebou zvádnuté
Per? mojej duše, nasýť ma 3 napoj, posilní a ozdob“
& Spoj sa láskavo so mnou!
O večná Múdrosť príď do mojej duše s takou
51100,že mzpa—ášišvšetkých mojich nepríatel'ov,

zničiš
“1010pnevinenia & odpustiš mi všetky hriechy! Osvieť
mů) rozum svetlom pravej viery, zapál' moju vól'u
' * Ján

13, 1.
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svojou sladkou láskou, ožiar moju paměť 311,21? ".“
dostnou pritomnosťou a všetkým moiljm
(hi

ctnost a dokonalost. Ochraňuj ma v „came Wuv aby
som mohol teba požívat vo večnej plaža!
Amen.

Najsviitejšia Trojice.

Svátá Kamnm'Sicnská.

0?

o, večná Trojice, ty si bezdné mare! a'“ “3

se do teba nor-ím, tým viacej ťa nat.'l'ládz'"“'oa tobe

viacej ta-nachádzam,tým viacej ta hradní

„a

nikdynemožnopovedať:už dost.““Musím

vo tvojich hlbinách, ustavične po tebe tubv dm „voje
hladujevopotvojom
tebe, večná
Vžděgašío“
wetlo
svetle.Trojica.
Ako jeleň
'

vód, tak moja duše tíži szť z tmavého má"
aby teba videla v pravde...

tele,

_

O, večné božstvo, beznedzný oceán "1553583312132
viacej ako samo seba? Ty si oheň. ktorý u
sebe
plápolá a nikdy nehasne. Ty si oheň. který V,
spa'ruje všetku sebalásku duše. ty si oheň- “Dryml si
tápa
všetok rad a ktorý ožaa'uje.v jeho ““Žena
mi poznat pravdu. Ty si svetlo nad všetky
Ty si svrchované & nekonečné dobm Dobro “a“
všetky dobrá. Dobro, které působí blaho- Dom“o ggg;

chopitelně. Dobro neoceniueme.Ty si m.

t

presahuje všetku krásu. Múch'osťnad však“ „mud'mfbr
alebo lepšie, Múdrosť sama. Ty si „11.315ka . ho:
v žiare svojej lásky sl sa daroval rud'om- TY =*"“c _

ktoré prikrýva nahotu, pokrm. ktorý nxaph'tamaf;

svojou sladkostou všetkých hladujúcicho lebo “*
sladký, bez primiešky hou-kosti.
o, večná Trojica., ty mi ukazuješ ccm“ ““““-3
dokonalosti. aby som ti slůžila' vo svetle 3 nie v'Éhno
notách. aby som bola zrkad-lom čistého & .W“ ho
života a aby som sa napokon vzdaiawtoh_to 1319333
života, ktorým som ti dosial' svojou Vlna“
v temnotách.

Priodej ma, večná Trojitá, pcriodej m8 “Fm
aby som tento smrtelný život prožívala V 131-9ch pů)
slušnosti a vo svetle presvštej viery. ktorou Sl opc) a
moju dušu.

Vykupujúce poznanie.
BlaisePas cal.
Poznanie Boha bez poznania našej biedy rod!
pýchu. Poznanie našej biedy bez poznania Boha rodJ
zúfalstvo. Poznanie Ježiša Krista tvori_ střed lebo
v ňom nachádmme aj Boha aj svoju medu.
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Na zlatej ceste.
CtihodnýTauler. OP.
su isté :rozvrimutia duše, stojace prod chybám
& donáSBjúce vefmi

značmv úžitok tým. ktorí

pestujú. Prvé jev—šetlmmbritiba preBohmvždyea

od:-iekať, v nijakum pripade nehl'adať seba. Dubé:
pre všetko mat priaznive vysvetleme a zo všeucého,
couak wda & sluch začuje, bmiť si príležitosť pre
té: všetky
seba so všetkými tvori-mi jemu dávat ako ustavičnú
obeh'l chvály. Piate: žít v pokojnom znášani litra.
kwré nám Boh posiela, bez akéhokol'vek reptanh
proti Bohu alebo proti Pud'om. Šieste: tak mat upra
venú dušu aby Bohu patřila vo všetkom & aby Boh
jej bol vo všetkom hlavný, aby v každom stvoreni

videla a mitovalaBom aaby všetko v Bohu mib

vaja. Siedme: svojho ducha držať pozdvihnutého v či
smte, odx'iekani a rozhodností nad všetkým
a paniňajúcim.

Svňté šípy.
P. Andirej Mária Meynard,

OP.

SLi-einemodlitby sú užitočné v každom čase a pri
každej príležitosti, au“ pri vnútornej modlitbe, lebo

tieto vznety duše nielen nerušia vnútornú nábožmst,
ale ju ešte upevňujú a rozohňujú. Podra zprávy svů
who Augustina egyptskí pustovnici týmto prosti-“Led—
kan živili oheň svojich světých mod-lih'eb.

lIVOT.

Podlžnosť rodiny vočiBohu.
Chceme pripomenúť plavdy, na ktorých je 7210
Zmá vznešenost manželstva a důstojnost krestanský'ch
manželov Chce-me hovoriť o podiele božom v rodin—
nom živote. mw účast si Kristus vyhradil, lebo chcel
byť priatel'om rodiny. Ba chcel aj sám prebývat v 10
díne, ako by bol utásmutý na cudziu pomoc. V krásnej
Tobiášovej knihe napisanej z božieho vnulcnutia, po
uČ'UJúcejnás o ctnostiach rodinného života, sú zazna
menané slová, ktoré Tobiáš povedal svojmu synovi
na velkej hostine: „Chod a doved' niektorých z nášho
' Úsek z reči sv'átého Otca Pia XII., povedanej
pri audiencii novomanželov.
18
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pokolenía, ktorí sa boja Boha, nech hodujú s namL'w
Kedysi bol krásny zvyk v mnohých kraťanskych ro—
dinách, najma na vídieku, že odložili čast jedál z ho
stiny pre chudobných. ktorých im Prozretel'nost v ten
deň poslala a ktorí sa takto stávali účasmiimn v mg.
ločnej. radosti. A toto sa. na niektorých miastach vo—
lalo „účastou božou".
Podobnej účastí by sa mohol jedného dňa domá—

hat vo vašej rodine aj Kristus. Mohol by k vám prist
keď okolo rodinného stol-a bude shmmddená vaše
rodína. Radostná nálada detí, žíariace'tváre chlapcov
a dievcat, oduševnených skrytý-mi tůžbamí a myšlíen
kami, prezrádzajúdmí život. podobný anjelom, napl
ňuje ovzdušíe. Kristus, ktorý požehnal. Me spojeníe..
ktorý zúrodni váš manželský život a ktorý sa bude
starat o vz'rast a dobrobyt vašith nádejných deti.
Pride azda jedného dňa, ktorý je len janu známy,
a 'zaklope na niektoré z vašich dveri. Ako jedného
dňa na brehoch Tíberiadského jazera povolal dvoch
synov otca Zebedeja & ako v Betánii zanechal Maa-tu,
ktorá sa starala o domáce potreby, a zaoberal. sa

Máriou, sediacou pri jeho nohách, tak azda pride aj
k vám, aby aj vám dal pocítit sladkost svojho slova,
ktorá je svetu celkom neznáma. Kedysí povedal svo
jím učeníkom: „Zatva- je sice verka, ale robotníkov
málo; proste teda Pána htv-y, aby poslal mbotníkov
do žatvy " Spasitel sveta ustav-íčne pozerá na obrov
ské pole duší. ktoré sú jeho krvou vykúpené. Newe-'
stajne chodí po svete, po ulicíach míst a dedin.
brehoch mori a jazíer a hl'adá tých, ktorých sí vyvoiil.
Ponúkajúc ím svoju milost, hovori: „Pod & nasleduj
mai" Volá pracovníkov, ktorí by boli ochotní dat sa
na namáhavú prácu m spásu duši: Obrábat dosial
zanedbané pole a žať tam, kde je už zbožíe biele. .
Kristovo pole, jeho vínica je obrazom božíeho ná
“oda, ktorý pastieri Církvi musia obrábať. Všeobecná
Církev. rozprestíerajúca sa v čase a príestore podTa
slov svatého Gregora Velkého od spravodlivého
Abela až po posledného vyvoleného. ktorý sa narodí
na konci sveta, podobá sa víníču, z ktoného mastá

tol'ko
Starost 0 na?
Církevvýhonkov,
je sverenákol'ko
nám,dáva
ako wátých.
Zástupcoví
To iste dobre viete, milovam' synovía a núlovanué
dcéry. Preto pochopíte. že Krístove záujmy. jeho mod
litby, jeho láska a bolsť precháQa-jú do nášho srdca
a stávajú sa naším záujmom, našou modlitbou. našou
láskou a bolstou. Preto cítíme v sebe oheň lásky
Krístovej. ktorá nás nútí.a Zázračný pokrok l'udského
ducha zmenšuje ohromné v-nd'íalmosin' na zemi, na
= Tob. 2, 2.
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= 2 Kor.

5, 14.

maz-i a' vo vzduchu.“ Vidíme; ako sa pred na'iiii otvá

rajú nové možncs'ti hlásat 'evanjelium medzi národu-ni
pohanskými,
m:,potešovat dtáe útkostlivé, zmatené a tů
žl-ace azda aj podvedome, ale z nevykoreniftel'nélw po—

bádaniá' božieho, po večnej pravde. 'Jednou z narjtrp
kejšidh bolesti, ktoré dolieha'jú na naše srdce, je práve
vedonúe-že-nemáme dostatečný počet obetavých apo
štolov. ktorých by sme poslali, aby ukojili všetky túž
by po pravde. 'Možno Boh vyvolil jedného z vašich
synov; ktorých vám požehná, aby sa stal hlásartel'om
slova božieho medzi neveriacimi a tešitel'om veriacich.
Nikto- to nemůže vedieť, lebo nikto nemůže vystúpiť
do výšok úmyslov Boha a Spasitel'a nášho, ktorý chce
„aby Y"
všetci ludia boli spasení a prišli na poznaníe
Ptal/d
Uvedomte si. milova'ni synovia a milované dcery,
že z rodiny, založenej podla vóle božej na zákonitom
spojení muža a ženy. Kristus a Cirkev sbierajú svojich
služobnikov & apoštolov, svojich kňazov a hlásatel'cv
evamjelta, ktorí vyučujú lcrsťanské národy a plavia
sa križom-krážom oceánmzi,aby prinisli dušiam sve
tlo & spasenie. Co urobite, ak Kristus pride k vám
a vyžiada si od vás svoj podiel, t. j. syna alebo dceru.
z ktorých by chcel mať kňam, rehol'nika alebo rehol'
nicuTCo poviete svojim detom, ak vám jedného dňa
důverne prez:-adm. že skrýva-jú v srdci verké ideály.
že ích dušu lahodne znepokojuje hlas, hovoriaci: Si

vis — ak chceš? V mene božom vás prosíme, nepre—
kážajte vniknúť hlasu božej výzvy do sí'dc svojich dietok.
Nebuďte hrubými sebcami! Nepoznáte východ a cestu
slnka božieho nad širokou hladinou mladistvého srdca!
Nepoznáte jeho úzkosti, radosti, oduševnenia a tužby.
Srdce dieťaťa má neprenilmutel'né priepasti, ktoré
skrývajú záhady aj pre otca a matku. No, Duch Svatý.
ktorý pomáha našej slabosti. oroduje za nás nevyslo
vitel'nými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie.
aký úmysel má Duch, že podl'a vole božej prosí sa za
svatých (t. j. kraťanovť'
Niet pochybnosti, že rodičia majú právo. a v nie
ktorých prípadoch aj povinnost, presvedčiť sa, či deti
majú skutečne kňazské alebo rehol'né povolanie, alebo
či ide len o hru obrazotvornosti alebo o sen, pr

vujúci v jasných farbách život mimo rodičovského
domu. Hlas, volanie možno nasledovat, ak pochádza
z vážneho uvažovania, opretého o nadprirodzené po
hnútky a schváleného rozumnýmspspovednikom alebo
vodcom dLSe. Keby rodičia kládli prekážky skutoč
né'mu povolaniu., o ktorom je zjavné, že pochádza od
Boha, pracovali by proti plánom božím. Ešte horšie je.
' 1 Tim. 2, 4.

5 Rim. s, 26—27.
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ked to robia pod zámienkou, že povolanie treba vy.
skušat a- upevnit tím. že ho vysinvia ne
stvám. Tu obycajne nejde o zistenie stálostlaavytrva—
losti, ale o odvrátenie odpovolaniaNNásledok toho je,
že mladi ludia sa nielen zrielmjú mojho pov-Olma,
ale dokonca ich duševně spasenie je váži: ohromě.

Pravikatolíci,ktmďsúsivedm1iverkmtiavme-_

šenosti božieho riadenia v rodine a v Clrkv'l, vedie
ocenit vel'kú milost, ktorá sa dostáva ich dem &
iej rodine, keď Boh žiada jedného člena rodiny
wojej slaby. Vedla, že je to velký dar boží pro
rodinu, ked' sa jeden z _jej členov stáva kňazom
rehol'nikom. Taký člen je kvet, kun-ý vyrůstal z
krvi, zvlažovaný nebeskou rmou, vydávajúci prijan
nú vóňu panenstva. Tento kvet obetujete na -ŽĚĚ935..
oltár
Všemohúceho & do služby božej, aby svoj život msvi
til Bohu a dušm. Nik nemůže žit štaslnejšim &loaj
ším životom na zemi. Takýto život je priamo
dou na volanie božie. Takýto život
áša požehname
nielen tým, ktori sa naň dali, ale aj ich príbuzným &
blizkym. Je krásne vidiet, ako syn alebo dcérald'ači
pred Všemohúcim a prosí ho, aby vás hojne zasypal

litieb a obeti, ktoré prinášajú kňmi a rehornici za wo
jich rodičov, bratov, sestry a priatel'ov! Tieto modlitby
budú vás sprevádzat na každom kroku,;m každa'n
skutku, pri každej starosti. V tažkostiach sa zdvoj
násobia. Pomoc modliťleb synov a dcer, obetov'aných
Bohu, nebude vám chýbat nikdy, ani v jednej chvili

zivota,anivsmrti, aniposmrh'vosvete. ktorýje

úplne boží. Buďte uisteni, že srdcia, ktoré sa celkom
odovzdaly Bohu a jeho službe, miluju vás dalej ne
zmenšenou láskou. Ano, musia vás milovat, lebo je to
prikaz. Láska k Bohu nezapiera, neničí pri
poriadok, ale ho zdokonaruje a pozdvihuje do vyšších
oblastí, kde láska Kristova stu—etasa s tlkotom l'ud
ského srdca, kde ho posv'ácuje, kde sa s nim mája
a ho objima. Aj ked' hodnost a tvrdost kňazského a
rehol'ného života vyžadujú odriekanie a obmedzenie
prejavov synovskej lásky, neznamená to, že láska
oslabla alebo ochladla. Opak je pravdou. Zriekam'e
jej dodá ešte v'ačšieho ohňa, prehlbi ju, očistí od aké
hokorvek sebectva a zbaví ju rudskej roztrieštenosh'.
Iba Boh a vy budete pánmí ich sí'dc.
Upevnite sa v láske božej a v duchu pravej viery,
milovani synovia a milované dcéry! Potom sa už ne
budete bát momosti, že vaše deti dostanu od Boha
dar takéhoto povolania. Veriaci rodičia majú vel'kú
radost, keď pridu do kostola alebo kláštora a vidia,
že ich syn, oblečený do vel'kolepého kňazsk'ého rúcha,
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pristupuje k oltáru božiemu a obetuje za nich naj
svátejšiu obetu. Podobne, či do hlbky duše nedojm'e
rodičov potecha, ked' vidia svoju dceru ako nevstu
Kristovu slúži! Bohu a milovat ho v chudobných rud
ských pribýtkoch. v nemocnic-.iach v chudobinooch,
v školách. misiách, na bojištiach, v law—emch pri ra
nených a zornierajúcich? Chválte Pána Boha. že z va
šej krvi vyvolil si hndinov a hodinky, ktori mu hor
livo slúžia!
Riad'tez sa
Chmdičmi.
prosia.obetovať
aby si
vzal
svoj podiel
ich
rodiny ktori
a sú ho
ochotni
mu aj jedinú ratolest svojej nádeje.
Takáto rodičovská prosba—,pochádzajúca od Ducha
Božieho, býva však sprevádzaná aj inými myšlien
kami. V starých časech, a ešte arj dnes tam, kde po
stavenie ldiazov je neotrasené, kde kňazský alebo re
hol'ný život sa može podla zemských výpočtov zdat
ňadůcim povolanim, rodičia často aj túžia. aby si ich
deti vyvolily tento stav. Lenže ich túžba sa opiera
o čisto rudské výpočty a zemské pohnúth. Rodičom
ide o sociálne pozdvihnutie rodiny pomocou syna —
kňaza. Dúfajú, že u neho nájdu v starobe pokojný
život a oddych po namáhavých prácach. Takéto smý
šram'e, ktoré bolo velmi časté v minulých rokoch.
neznamená obyčajne, že rodičia sú nízkými sebcami,
ale prezradzuje prizemské tužby, ktoré Boh iste
new-pečuje.
Sursum corda! — Hore srdcia! Vaše myšlienky a
úmysly musia byt vznešenejšie. Ako rodiny, ktoré
uznávajú podiel boží v dobrách, ktore im dal & ktoré
radostne používajú, tak aj vás má predovšetkým odu
ševňovat myšlienka na bohatstvo. ktoré sa dostáwa
svetu od Krista-, Cirkvi, kňazov a rehol'nikov. &túžba.
aby si vaše deti vybraly práve toto povolanie. Zijete
v lu-ajinách starej katolickej viery, kde horliví slu
žebníci boží sa o vás starajú. posilňujú v práci a po—
tešujú v trápeniach, kde kostoly a kaplnky vám po
núkajú sviatosti na- upevnenie pobožnosti a kde Cir
kev vo svojej materinskej starostlivosti o duše nashro—
maždila mnoho pomocných prostriedkov, ktoré móžete
použit v každom životnom položení. Korká starostli
vcst o vás se prejavuje u kňaza, ktorý bedlí nad va
šou rodinou, ktorý stráži jej štastie, ktorý vás navšte
vuje a bedli nad vami ako nad sverenými ovečkami.
Z akej rodiny pochádza tem kňaz? Odkial' k vám pri
šiel? Kto ho posiela? Kto vlial do jeho duše otcovskú
lásku k vám? Kto mu šepká slová ůtechy pre vás?
Církev ho posiela. Kristus ho posiela. A či sa maju

naživali, kým iní synovia národa prinášajú tie naj—

ZT!

ťažšie obete & dobro a velkosť štátu? Kde by bola

vaša lu-esťanská hrdost, keby ste nechodipo
spolupracovat a podporovat a to nielen hmotný-mí
prostriedkami, ale aj obetovaním najvzácnejšieho, čo

máte od Boha—,aby sa Viera a katolícka Církev roz.

širila a upevnila, slovem, aby mohla plnit svoje bož
ské poslanie medzi ruďmi? Pomáhajte neveste Kri—
stovej, milovaní novomanželia, pomáhejte Kristu,
Spasitelovi sveta! Obetujte mu aj deti z vlastnej luryi!
Pomáhajte nám, nehodnému Zástupcovi Kristovmu,
ktori nosíme v srdci všetkých l'udí ako synov!
Všetkým musíme. dať Krista, ktorý je „cata,
pravda a život". Upevňujte svoje deti vo viere, ktorá
víťazi nad svetom! Nepotláčajte v ich duši hlas, ktorý
prichádza s neba! Pestujte v nich vieru. aku mal
milovaný učeník svatého apoštola Pavla Timotej 3
mm už mala jeho stará matka Loide a matka Eun'ike.

od
vás žiada.
Nebuďte
skúpi voči Bohu, ale ochotne muPius
dejte,XII.
čo si

Manželka v rodine.
Manželka a matke je slnkom rodiny. Slnkorn sa
stáva svojou vel'kodušnosťou a oddanosťou, svojou
„vytrvalou ochotou, svojou bedlivou & smrostuwu
jemnosťou, ktorou vytuši a zrobí všetko, čo manže
lovi a deťom spríjemni život. Okolo seba utvára jasné
a teplé ovzdušie. Hovori sa, že manželstvo je vtedy
šťastné, keď každý, čo do manželstva vstupuje, usiluje
sa robiť šťastným svojho spoločm'ka a nehl'adá najprv
svoje osobné šťastie. Toto sa týka obidvoch manželov.
no u ženy je to prvá ctnost, lebo rodí sa s mater-in
ským citom a vnímavým srdcem-, ktoré šíri' radost,
aj keď zakúsi trpkosti. Druhého si váži a ctí, hoci ju
ponižujú. Podobá sa slnku, ktoré ráno svojím jasom
vyjasňuje hmljstú oblohu a večer pri zapade svojimi
lúčami pozlacuje celý kraj.
Zena je slnkom rodiny svojím jasným pohIadom
a svojou teplou rečou. Jej pohrady & slová prenikauú
do duše, pretvá—rajúju, obměkčujú, vytrhujú ; moci

zlých náruživosti, vyvoláva-júradosť z dobra-a z ro
dinného života po ťažkej práci v tovární alebo. na poli
a po naliehavých obchodných alebo úradných ve
ciach. Z oka ženy vychodi lúč, ktorý žiari aim blesk,
a z jej úst vychodaa slová, ktorých zvuk. je plný útle—
ho citu. Táto žiara a tento zvuk, vychádza-júci 2 ma
terinského srdca utvárajú a ožiarujú raj detsld'ch
rokov. Vždy prekypujú dobrotou a sladkosťou, aj keď
karhajú a napominajú; mladistvé duše vždy v _-nich
citia hlbokú a nánú lásku.
Manželka je slnkom rodiny pre svoju žiarivú- pri—
rodzenosť, pre svoju dóstojnú prostotu a pre lu'estan

278

skú a počestnú šrachemost, ktorá sa prejavuje v so

a.sm-ávm

smýšlení, priamosti, .v jemnej

sam—e"sm—ávaniase a satana,

ozdobovania & chovmda,

které musi byt odr'nerané aj milé súčasne. Neřné city,
abný výraz tvare, mlčanňe & milý úsmev, blaho
sklonný pohyb hlavou robí ženu milú ako vyvolený.
aje “predsa je'dmduchý kvet, ktorý roztv'ára svoju

korunu. aby prijal a odtáhl farby shečného svetla.

Kebyste vedeli, aké hlboké city lásky a vďaky vy
volá takáto žena a matka v srdci obce rodiny a deti!
Anj'eli, ktori stráži'oe dom takejto ženy & ktorí po
cru,—atejej modlitbu, naplňte nebeskou vóňou takúto
domácnost, kde prebý'va kresťanské štastie! Pi us XII.

Kedy hovoriť & kedy nie.
Všetko má svoj čas, vmw sa v knihe Kanter

(3 7), aj čas mlčania aj čas hovorem'al. Je naozaj ume
me mlčať alebo hovorit vždy vo vhodný čas. Človek
sa rád vylwvori, rád si odřahčí a nerad mlčí ani vtedy,
kedy- by naomj mal mlčet. Preto celkom správne
pomenovah' rudia nůčmzie zlamom. Ale ms nesmiem
mlčať, keď mám hovorit. Mlčan-íe rodičov, predstave
ných, bratov, sestier alebo priatel'ov je hriešne, keď
mlčia pri chybách alebo hriechoch tých, o ktorých sa
majú starat z lásky alebo zo spravodnivosti. Veď kor—
kí už zlu-ešní proti bantskej láske alebo proti stavov
ským povinnost-iam len preto, že mlčali, keď z povin
ností mali hovor:-iť!A je to dost ťažké, lebo hovorit

v takýchto pripadoch nám prelcážajú zvyajne dru

hotné záujmy. ako napríklad vedomie, že napomínarný

našeslóvá neprijme, zle si ich vysvetlí; nuž a aby
sme vyhla' neprijemnostiam, mlčíme, nemáme odvahu
povedať kan-bawe slovo.

Ale ako hovoríť? To je to najťačšie, & tu chybu
íeme najčaste'jšie, preto naša reč býva bezvýznamná.
Teda, povedzme vždy len to, čo treba povedať, nič
viacej! To je prvá podmienkal múdrej reči. A keď
už niečo chceme povedať. vybenne si na to najvhod
nejšiu chvil'u nehovorme ani vehni skoro, ani ne
skozo. Keď pov.eme niečo veI'm-iskoro, predbehli sne
vhodná chviru; keď povieme neskwo, vhodnů príle
Žitosťsme mešwi! Napokon tretia podmienka mú
ch'ej řeči: povedať všetko primerane, dóstojne, čo sa
musí prejavžf na celom našom vonkajšku, na tvári
v hlase samom, v pohyboch, vo výbere slov a výra
zov; slovom hovor-it musime vel'mi opa'hme, lebo
jedno nepremyslené slovo móže pokazit všetko. Preto
svatý "Jakub napisal, že každá prixodzenosť "zv'ierat
dá sa skrotiť; len jazyk nikto z l'udí nemůže skrobiť,
preto ho
. vyhlásil za nezbedné zlo, plné smr
tonosného jedu. Vídxeť to najma v živote l'udí, ktori
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úprimne

sa chcú

zdokonalovat.

_lch duša

dani jazyka ostávajú vždy začiatočxúoi. Hej. to je u,

trhlina. ktorou vchádm do duše voda a s ňou nam
aj zrútenie celej duchovnej budovy. Světy Jakub vy
hlásil, že človek, ktorý sa v rečí nqnetmýiďe dum.
nalý. Reč je vonkajšim prejavom vuitton-tého sveta
našej dtše; nedokonalost v rači, v úsudlcoch. je ma

menim vnútornej slabosti duše. Cim užší bude náš
vztah k prvej Pravde, ktorá sa nanóže mýlit tým
dokonalejšie vyjadríme pravdu v rači. ktorou

bližného obohatit.

Můller.

Sviňtý Bernard študentom.
Niektori študujú, aby vel'a poznali. a to je zve

davost. mi zase študujú, aby boli mu,

a to je már

nost. Niektori študujú preto, aby rnohl-i iným rozdá
vat svoje učenie, a to je vypočítuvmť bez šlechet
nosti. Sú aj taki, čo štúdiom seba vzdelávejú, a to je
múdrosť. Napokon niektori študujú preto. aby poučili
svojich bližných, a to je láska.

Súd'me spravodlivo.
Večer, keď si človek pany-sli, že zas má jeden
obyčejný deň za sebou, v myšlienkadi pnebehne nad
dennou prácou, aby vedel, čo dobrého vylumal.. Vra

vimžespytujesisvedonule. Akeďčloveknieje

úzkoprsý sebec. dennesa presvedčí že v nmohých
veciach bol nedokonalý, polovtťzty, podmúanemý,
preto v mnohem sa musi napravit, mnoho zo života
odstranit. To je osobné spytavanie svedomia. Lež
v lraždom človekovi je aspoň kahanček lásky, preto
miluje
bližného,aby
preto
posta-á.abynas
abynas
_sám
spytoval
naše svedomie,
námsa poradil,
stn'itimval.
aby nás priviedol na lepšiu cestu. Spytovať svedomie
mého je logický nesmysel; ale v živote nelogických
ludi aj to je pripustné, je to fakt, proti ktoré-mu ne
platia argumenty logiky,Tmčospytujemsvedo
preto postačí, keď si všim
nemesamúskutočnosc.
mie (v l'udovej reči vmvime, že Ici-thuje), vžije sa do
bohatstva osobnej dokonalosti, z ktorej potom vyplyva
důležitosti osob eho

osoba sa ohradzuje, sudca mluiči: Ticho. tem: ja mám
slovo, buď trpezlivý, konán! to : nmšmej lásky
k tebe! Keby tu nebolo mňa, kto ti to pov'ie? Myslim
to vážne, ide o teba. Kdtimvaný pacient mlčí, ale

len dotiaI', dokial' musi. Svedomie začina sa mu ozý—

vat, a_keďhopripustiakslovuhlbohosivydýdme

& povie: Kedy si bol menovaný za sudu.: mójho ave

domig? Potom si mčnú obidvaja vyčítat možné aj
ZV'YČG'

súkmného „spytovama
u nahrať,
a dobrí katolíci
komu vent, na ktoru stranu

sa prikloníť Výsledok tychto posucbovani je v'ulý
lovnaký: Tajná nenávist. závist, ktorá prehlbuje prie
pasť na obidvoch strmém a mviňuje mnohé nedo—
rozmnmia.
Chráňme sa isudkov, ktoré bližnému nepomá
hajú k dobru., ale ženú ho do bahna špíny a nedoho
nalasti. Nepoldnda'jme sa: za: odmcov
& su-ážcov
katolíckej a nábožemkej mýdzosti a m neocení-tema
služobnikov Církvi svátej. Tým nikoho nemchránime,
dokážeme len jednu vec: Druhého budeme chránit.
a pritom ukážeme tol'ko osobných nedokonalostí. že
naša námaha nebude pmjawm lásky k blit'mému, aule
násilným uplatňovaním nášho sebectva.
Nembúdajme pri tých úsmlkoch aj na to, že sme
ludia a že neradi sa divame na pravdu, v ktorej
vidíme seba samý—chv pravom svetle. Pravda nás
může niekedy prekvapiť. může nás mzčúliť. ale na
tom nezáleží. V každej krituke' je zmloo pravdy. Prav—

da, neospravedlňujeme spůsob. ktorýmnám niekedy
vyčíta—júchyby: ale to nie je naša vec, to je vec sve—
domia toho, ktorý nás súdi. Súďme prísne a spra

vodlivo seba samých, nič si neodpusťme; pravdu mu—

slme prijet aj od tých, ktori nemajú úmýsel pravdou

nám pmnáhať. nás dvihart. Ale na tom nezáleží; po—
stačí, keď sa zriekneme nedokonalosti, ktoré nám vy—
číta vlastné svedomie a- na ktoré nás upozorňuje náš

osobný priatel', ktmý nás súdi.

Můller.

Novokňazom.
Chceme kňaszov!
A čo potom,
povzdychol si starý
tarár,unaverw
' pmrmedam
detí.Bolotovčasemój
hoprvéhosvůtéhopríjílmňa. Pmnětámsmakýsnm
bol Mastný pre túto nwm-tmerm otázku. Neskor
šie.:samizdalo,žetotobyboladobráodpoveď
„ApotnnuvravíteT'TojejedxwduchéPounnsi

žbdamvašem'dmChcermabystesphiiJislová
Majstra,abystedalisvojživotzamňa.lnáčsteiba

!!).bOmUm zlým pustim
ktory nepomásvoje
ovečkýaktm'émtiežnepoznajú.Apotom.keďpx-lde

zlode1.na)devasmaťatotalthlbolmžebuduvás

musietprebudiť
mm::nu-ubačovsúdu
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Tak vzlyká dnes každá duše, ktorú nič nevylu).
lajilo zo správnej cesty, am“ odpadlictvo ty'ch ,na-j
lepších'.
Chceme kňazov. Hej, iných kňazov.Ta1q'rch, čo
by boli brartskejši inteligeiciam, ktorí by' milovali
krásu a velkost až do smrti.
Ziada se od vás, páni nástupcovia apoštolov. aby
ste neodháňali chudobného, ktorý *hl'adá Ježiša, aby
sa vám neošklivi'li umelci & básníci-, aby ste nqmsie
.:ali do nepriaatel'ského tábora svojou newravodli
vestou nerozumom & potupami toho, ktorý si nič
lepšie neželá, ako bojovat pri vašom boku., keď bu—
dete dostatočne pokorní, aby ste mu vedeli rozka
zovať. Ale vy nechcete nič vedieť, spokojne podmie
mujete nad ranenými, ktorí krváca—júalebo umierajú,
a keď zúfalý výkvrik násilne vám otvori oči, viete
povedať, iba toto: A potom, moje dieťa? A vtom hneď
zaspíte, a budete sa- čudovať. že nevládnete nad

svetom.

Léon Bloy

Le désaspéré.

Spolubratom.
'Vidim v sebe iba hriechy, a Bob nedopustí, aby
som ich všetky videl, lebo potom pokušenie k_zúfal
stvu bolo by vermi silné. Proti tomuto pokušeníu
mám iba jeden liek: Padnúť pred svátostánok, ako
ked' pes sa krčí k nohám svojho pána... Iste je vera
dobrých a počestných kňazov; ale aby kňaz mohol
slúžiť svátú omšu, mal by byť svatý.

Svatý„Ján Vianey.

Neshoda v názoroch.
V súkromnom aj vo verejnem živote vidime spo
lupracovat l'udí, ktori v názorech na niektoré veci
sa nevedia dohodnúť, každý z nich má inú miaku.
A človek je naklonený hneď k úsudku, že tí hrdla
sa nemilujů, že medzi nimi je nesvornost. Ale nie je
to tak; netreba sa nad tým zarmucovaf. Len potom
by bolo zle, keby tá neshoda v názoroch. porušovala
pokoj a lásku. Ide najma o akúsi různost mienok
v náboženskom & v duchovnom živote, ktorá može
bvt pričinou nespokojnosti svedomia jemnejších duší
Tie nech čerpajú útechy zo slov svvátého Tomáša
Akvinského, ktorý vram': „K priatel'stvu nenáleží
svornosf v názoroch, lež svomosf v dobrách, najma-i
vo velkých dobrách, ktoré patria k životu: lebo ne
dorozumenia v maličkostiach nie sú- vlastne nedoroz
umenie. Preto nič sa nemůže mt, keď tí, čo sa n-a'omj
milujú., rozchádzajú sa v náma—och.A to neodporuje
pokoju. Lebo názory náležia k rozumu, _ktorý pred

282

chádZ? žiadost, ktorá sa spojuje pokojem. A podobne.
keď je svornosť vo ver—kýchveciach, nieto neuhód
v m'ah'čkostiach proti láske. lebo takéto neshoda je
; rómosti mienok, keď totiž jeden si myslí; že niečo
náleží k dobru o ktorom sa obidvaja shodujú; a dru
hý si zas myslí, že k nemu nenáleží. Preto. tal-táto
různost v maličkostiach a v názorech odporuje doko
nalému pokoju, v ktorom dokonale poznáme pravdu
a kde bude vyplnená každá túžba; ale neodporuje to
nedokonalému pokoju. aký je na zemi." Nedorozume
m'a v maličkostíach, různost v názomch. toto všetko
iba povzbudzuje človeka, aby úprimnejšie hladal
pxavdu, aby sa presvedčil. či sa nemýlí. -V duchovnom
a vůbec v náboženskom živote máme jeden ciel'.
& k tomuto ciel'u vedú mnohé cesty. Po niektorých
„musíme ísť, niektoré zas jednému vyhovejú. druhý
sa na nich nudí a mavuje. Prebo neshoda vo vybere
t_íchto cestičiek alebo prostriedkov nie je znamením

nesvornosti.

Muller.

Na poctu zbraň!
Vypaté postavy. jednoduchý trojtakt dlvíhania
pušiek, helmice, pri ních bodáky: Generalisimus
Ježiš prechadza. Pocta zbraní mimovol'ne 'mm'asie
našou ospalosťou & dá nám na chvíli.! pocítit l'ucblqr
makavým spósobom působivost Ježišovho svrchova—
ného Majestá-tu. To vypátie hrude je naša snaha po
sobranosh'. Pocta zbraní, to je naša modlitba-'
Poctu našich zbraní Ježiš zaslúži si denne. Veď
čože je nám každý deň, ak nie vačši-menší úsek
z frontovej akcie, ktorú podnikáme pre oslav-u nášho
Boha a- pre svoju spásu? „Nemo legitime corona'tur.
nisi. legitime certaverit. Níkto nebude korunovaný, ak
riadne nebojoval", hovorí svatý Pavol, gigant činnosti
a kontemplácie.

Sláv-nostnú poctu

zbraní nám

prichoď

dávat

aspoň dva razy denne: 1. ráno, keď svieži deň velí
nastúpit do pozicií. Naše zbrane sú vypočinuté, ob

novené. Vzdávamim pocty Gmemhss'mvi

len zosu—ia',stvrdnú

sa však

a zlígocú sa- leekom milosti,

' 2. večer. keď zaprášení, uznojení-, s vencami ví
ťazstva ba hadam aj s ranami a odreninami, opúšťa
me pozicie. životného postavenia a prv, ako by sme
zaspali, vzdávame Bohu poctu posledným rezlcým

\zop'átim ducha: modlitbou vďakou a spytovaním
svedomía.

No ranná a večerná modlitba má byť pohrad na
zad do zákopov uplynulého dňa. Ona „misi být aci
našou vzpruhou, našim posvátením a obehovanímce
lého nášho bytia do služieb vůle božej. Ak sa pousilu
Jeme o splnenie tejto podmienky, každý aj ten naj
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Míši

a nejmenší úder našej zbrane dostane sol-wa

lenie božieho zahibau'a.
to obrovský rozdiel vo vojnovej talctike
života: vóra božia & vól'a naša — obetovať svoje ztra
ne a každý ich úder do služieb Boha aflebo svojho
azda skrytého sebectva. Vojaci
pozor!
Zbraň, min-dam á naším sebectvom v duševnom

snažentndiodisana
Generelissimus.

poctmkeďprechácha poprinás
E. Macák,

SS.

Preč s bremeňom práce!
Ano, preč s tým neznesitel'ným balvanom! Kol'ko
nudy, nepokoje &nervozity nám vtláča do duše! Kor
ko vrások otroctva a šeblonovitosti vyryl nám na
měkké, hladké tváre! Či nám to může niekto zazlie
vat, že nás už pochytila nechuť ustavične omál'ať
v rukách tie úrodné akty, zápism'ce, klepat na stroji
celé hodiny. účtovat. podpisovaf a pečiatkovať listiny?
A tie ošúchané učebnice doma, v triede; nevďačnost
žiactvaI & akolia, v ktorom účinkujeme! A kor-ko ohra
du musí mat človek pritom voči iným! Naozaj, bre—
meno takéhoto jednotvámeho života dusí človeka ako
dajaká mora.. Nuž a pridejte k tomu aj vel'ký sklon
vzdelaneho človeka k náročným zábavám, kratochvi
ram a pohodliu.. . Ale. načo tu bedákať, či z nás
ten balvan azda- niekto odvalí? Ci jesto liek na túto
chorobu? O, hej! A prlpravite si ho sami. Jeho recept
je velmi jednoduchý: Premeňte prácu na modlitbu!
Hlavné podmienky tejto podstatnej zmeny sú: stav
milosti posvácujúcej a čistý úmysel konat všetko
z lásky k Bohu. Všetko! A vytrvajme! Ak ochabneme.
podlahneme starej chom—obe,vzchopme sa znovu a
znovu a to aj vtedy. keby sme museli začínat každý
deň. Čistý úmysel s predpokladam milosti posvácu—
júcej je v duchovnom živote ten čarovný prútik,
ktorý máme hledali stredovekí alchymisti, aby mohli
pranieňať podstatu veci (napr.: hlinu na zlato). Sna—

živci
po hlbšom dokonalejšom
živote má
majú
naporúdziten
k, ktorý
mocustavične
preme
ntf škálu hierarchicldch hodnot: nižšie hodnoty na
vyššie. Treba- ním IGI vyu-valo šibať, lebo aj na naše

dané

práce vetahujú se slová bohkého Učitele:

Facite vobis amicos ex mammona. Robte si priatel'ov
z mamony.
Ak zužitkujane túto tajomm'i silu svatej alchý
mie podla predpisem-néhonávodu, můžeme byt istí, že

čo sme dosial'
lenrobili
len bez vnútomého
kresťamkého
mier—mich
premednostu
kancelárie,pre
svojho
nadniadeného. pre
prenew!-méně žioctvo, pre neposlušné

deti, pre
praním.
prew
nechápavý rud. pre
zqn.
zisk svojich
a zárobok,
budem-nero
btťpredovšetkým
pre

Boha-Šéf, profesor, deci, chovanci, hd, zálohu: m
r„mm: and.,
braťv našem duše-wm mam-ll,

vomnelixisulswojannulosťouaůankwevnúw'ne

gjmvmwkrmjouspoluprámstomnmiloetmlm

takto strasieme so sebapo čase blahem nudy, ne

CMaodpwukka-tou'ájeináčzmímádom—
gistru pokánia za hriech dediůxý. Milmť posvšcujúca
a čistý úmysel nielen zmenda jej masem funkciu, ale
dajú jej vnútornú hodnotu Mestanskej sk

povýšilaju na radostná & mému

bohnsltňbu aj

v lmnceláni, v škole, všade, v každej čimostl. Bne
meno práce, povolania, kdeže se podela tvoje neune
si'tehmáta-rcha?
E. Macák, SS.

Vojna.
Všemohúd Boh urobil človeka pánom stvurmébo
sveta, korunou; spravit niekoho pánom. vladárom,
vymanenanim. Poverenie spravovat je mdpovedné.
Správou musí od Boha sve-rené poklady
čest :: chválu božiu tak, aby sprijemrúl si život &spri
jemnil ho avj iným, aby spoločne dosiablí večnýclnl'

Už našim prvýmmdičom vla-adlasapu'ispravovani

do sí-dcpýcha, a ňou ovládaní spreneverili sa Vladěn
niu. Ovládam' pýchou zhnešili. Nad pokovetýnú hrieš
niloni Boh sa uniloval, ale ich potomkovia zdeclli
uh'penia hriechu. Za hriech pokorené rudstvo velmi
dlho očekávalo Vylcupltera, až se z poníženej Panny
nalodil, aby svojou smrťou na kríži anjel-ll človeka
s Bohem. Hriech je najváčšie zlo; musela byť do
nesené zaň na-jváčšia obew, aby bol odpustený. Ale
po ňom ostala nezmazatel'ná stopa: náklonnost k zlé
mu_ Pri obetovam' prvých brafwv mm zvíťazila' z pý

chy zrodená závist pre prijatú a odopnetú chem,
ktorú priniesli z na-jmjlšieho baránlca & len z pozad
ného obilja. Nad pravdou zvíťaziio zlo; vrah tiež za
hynul ako tulák.
Kliatba hriechu zvíťazila u prvých bratov, zví
fazi tiež u národov nad porozumením, nad láskou.
Nerasty, rastliny &zvieratá bohatou psh-ostou a m
manitosťou sú na čest a chválu božiu, len človek ako
Vladár sveta neuznáva Boha, lebo brečí. Pohnútkou
POkusu vystavit babylonskú vežu bola opět pýcha
V tom vází neshoda národov, lebo ich kolíska vznik
'a z úkonu, čo sa z pýchy rodil. Dejiny rudstva- sú
výstražnou učitelkou len na papieri, lebo pre hreše
me nevšimame si ich. Ako presvedčivo nás poučujú,
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že Mia-, v pokoji, ničím & nikým nevyrušovani, „(.
vedie preživať rozumne blaho šťastného pokoje, air
vo svojej krehkosti. vo svojich slabostiach vermi rad
sa dávajú uchvátiť náruživostiam a vášňam. Matka

všetkých hriechov pýcha rodi otrokov nadutosti a

celý rad ostatných hriechov; až se—nádoba preplm
za oddávanie sa rozkošiam musí prist trest. dopu
ste-nie, navštívem'e, utrpenie alebo vojna. Vojna! Mož„
no povedať, že nás ,tak často navštevuje, že temer

každá gmerácia prežije po- lu'átkom pokoji vichricu
krvavej vojny. Vojna je nezapieratel'né zlo; teda Boha
so zlým ani spominať nemůžeme. Boh nechce zlo;
ako nekonečná Dobrota ani nemůže chciet, ale ako
nekonečná SpravodJivosť a nekonečná Múdrosť može
dopmtjť niečo len bolestme znášaterného pre potre
stanie zla, teda aj vojnu. Keď túžime po odplate do
bra dobrým, prečo sa nám nepáčí odplata zla zlým.
Poznanie seba je najvačšia múdcrosť; prečo teda ťažko
znášame utrpenia, a- dobro nám lahodí. Skúmajme
len svoje vnútro, či sa azda nenajde v nás toho zla
až príliš mnoho, ale dobro ani pri hl'adani so sviecou
by sme nenašli. Keďže je toho zla, tých hriechov tak.
mnoho v nás, prečo sa aspoň nepriznáme k hriešnosti.
Obava _pred trestom nám v tom zabraňuje. Buďme
dósledjni v priznavam, a uvidíme, že vojnu ako do
pustenie, navštíveníe. utrpenie a trest boží sami sme
si privolali na seba a na iných pre spáchané hriechy.
Proti zlu, trestu sa vzpierame. Prestaňme hráiť, ka
jajme sa, čiňme pokánie, pokúsme sa obl'úbiť si, pe
stovať a činit dobro. Vojna, následok zla, bude od
stránená od nás a nastane odplata za dobro. Túžobne
očakávaný pokoj opat bude nám chný, ktorý nás
blaži. lebo vojna je utn-perúe. V utrpení je akosi pri
rodzenejšie naše vrúcne obrátenie. Ale nestačí len
vyznat sa z hriechov, lebo vojna zastihuje mnohých
smrťou pokrvných, stratou hmotných prostriedkov a
iného časného dobra. Naliehajme teda aj na iných,
aby spolu s nami začali život iný, život Bohu milý.
nielen pre odvrátenie zla ale pre samé dobro, ktoré
je ctnostou. Ta je Bohu milá. Preto bude prijatá.
povšišnnutá,
odplatená dobrým. & zlo bude —K—
odvrátené
n s

LITERATÚRA.
HIERONYMUS

WILMS,

Universitátsprofessor
Albertus

OP:

Der

K6lner

Konrad Kollin.

Magnus Verlag, Korn—Rhein 1941, str. 143.

tnoš. RM 7. V sbierke Quellen und Fomchungen zur
Gachichte des Dominikanerordens in Deutschland
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ako 39. svázal: vychádza. kustodem-teologická „študie
o verkom vykladačovi svatého Tomáša Akvinského
Kau-ádovi Kólh'mvi. Kólh'n je málo známy, hoci ní—
jako neostáva za bohovedcami nielen svojich čias. alle
všetkých vekov. Právom ho porovnávajú s laminá
lom Kajetánom. OP, ktorého vý—ldadyk Stune sva

tého Tomáše sú najlepšie. Kóllin bol dihoročným pro
fesorom
kolínskej
univerzlsty,
a- zvzni
kol
aj jeho
komentár
k Sume.
Vtejto
tom činnosti
čase nemeckí

keď chceme pochopit Kčlljnov výklad k Same, mu
síme sa vžít do jeho čias, lebo v jeho výkladoch sú
zjavné stopy tohto boja, na ktorom sa zúčastnil velmi
účinne. V tejto knihe je objasnená jeho“ vedecká čin
nost s hřadiska historicka—teologického. V siedmych
hlavách autor vysvetl'uje: Zivot Kůllina shodnocuje
jeho výklad k Sume. dalej liči Kóllina ako moralistu.
apologétu, inkvizitora, kolínskeho prriora, a končí
všeobecnou charakteristikou jeho život-nej práce. Kni—
ha bude slúžit najma tým, čo sa zaujímajú o refor
mačné hnutie v Nemecku & čo študujú

dejiny kanto—

lžckej bohovedy. Kóllin v katolickej bohovede je tak:?
velikáš, ktorého načim poznat ako najlepšieho vykla
dača mravouky. — im.

FRANZ WEISS: Das Leiden

Verkl'arung.

und Seine

Verlag Benzinger, Einsiedeln-Kom

1942, 'str. 184, broš. RM 3.80, viaz. RM 4.90. Nepoznám

knihu., v ktorej by bol vysvetlený smysel l'udských
bolestí a skúšok tak, ako v tejto knihe. Autor vy
chádza od výroku Krista Pána: Ci nebolo treba“ Kri
stu toto trpieť a tak vojst do slávy? Tieto slová pri
vlastňuje aj l'uďom a na tomto základe hl'adá smysel
rudského utrpenia. Studuje problém bolesti v pláne
božom, aké požehnanie prináša bolať, ako súdílí o
bolesti učitelia apoštolských čias v jej vztahu k trom
božským ctnostiam. Najlepšíe vysvetlenie účelu utr
penia najdeme v živej knihe bolesti na kríži. Kríž
bol bránou, ktorou vstúpil Kristus Pán do nebankej
slávy. Bolesťami, utrpením vydobil sebe aj nám naj
vačšie vitamtvo. V utrpení sa ukázala jeho najvačšia
láska, obetavosť, vel'kodušnosť a vůbec duchovně hod
noty, ktoré sa nemůžu porovnat s dočasným utrpe—
ním. V knihe nájdete rozuzlené mnohé problémy.
ktoré trápia aj dnešného človeka. Odporúčam na roz
Jimanie a na duchovně čitaníe. — im.

PETER LIPPERT: O láske

aj bolesti,

3.

Vyd. Nakl. Fr. Urbánka, Tmava 1942. Slovenski ka
tolíci si obl'úbili Lipperta, o čom svedči už tretie vy
danie tejto knihy. Lippert vedel rozprávať rečou mo
demého človeka. lebo dotýlal sa vždy problémov,
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pmdkunýmirudiastálibenm.Prinášailiekyna
raný, kim—éholy najbolamejšie,

nym. Jeho myšlimky, jehoríáeme

melo se stal sláv—

jeaá dnes časové.

Pretostošimetretiemuvythúu tohtovýboruzjeho
dielaknihuvrelo odpa—účm—im
PAMATNIK
na zesnulého Karla. kardi

nála Kašpara.

Nak1.Vyšehm'd,Praha 1942.CGJB

Ks 95. V lmihe sú vyučené posledné chvíle aI Sláv-mv

pohreb luna-dinálaDr. K. Kašpara. Tento
tovel'ký muž
katolidceho Ceska nám Slovákom nie je cudzi. Spo

meňmesilmnajelwnávšbevuknašimslovensiúm

biskupan, ktorá bodapm'ejavomjeho vel'kňamkej
kuvšetkým slovenským katolíkem. Viičšia časť pa—

mamikajevyplnenáobramúzjehopoinebuvn'ahe.
Technická úprava knihy je prvotriedna. — im.

VILIAM TOWER: Kristova

vól'a.

Preložil

Ignác Obrokta. Nakl. Urbánek Trnava 1942, str. 103,
Ks 6. Prdctická mra'vouka, vysvetlená v rámci bo
žích prikazov. Autor chce približiť krásu a anulu

prakticky vým

mravny'ch úkonov každej duši,

metovvstručných odpovediach shrnuje všetko, čo pri
náša denný život. aby pmzkázal na pravý Wed 5
vofa a na ďalekosíahle škody, mvinené obchádzanim
božích zákonov. Knižočka pre mládež aj pm star—
ších. — im.

GEORGE ELIAS ZACHARIADES: Tůbingen

und Konstantinopel.

Verlag Gerstung und

Lehmann, Góttingen 1941, str. 109. Na historickom
podklade liči Z. rokovanie Crusia s gréckou pravo
slavnou cirkvou. Luther mal polemiku s Eckom
v otázkach východnej církvi, a zrejme, zaujal stano
visko protipápežské. Da-lej v knihe je historicky rozo
braté rokovanie medzi vychodom a západom v stre
doveku, potom ako bol riešený pomer protestantov
k východu. z protestantských bohovedcov je známy
iba Martin Crusius, ktorý rokovai s carihradským
partriarchom Jeremiášom II. a mai čulý styk s pred
stavitel'mí východnej cirkvi. Knížka historicky cenná,
bude zaujímat tých-, čo študujú náuku východných
ieologov o cirkvi. — im.

GERTRUDVON LE FORT: Posledni
na po
pravi šti. Preložil Ján Zahradníček..Nakl. Velehrad,
Olomouc 1941, str. 96, broš. Ks 18, viaz. Ks 28. Dostat

v mis kníhkup. v Nitre. V novele sa vypráva o hrdin
skej smrti šestnástich kannelitiek z Compiěgne, ktoré
stali vo francúzskej revolúcii. Aj u týchto slabých.
bez-mocných žien mučeníctvo sa ukazuje, nie ako ví
famtvo človeka, ktorého sily sú obmedzené a slabé,
ale ako víťazstvo Boha samého. Kniha pútavá. — im.
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pritom nevylučuje rudov'ú činnost, lebo

nikán musi sa špecialimvať na taký druhapoštolátu,
lcu ktoré-mu má naju$í

vnúwrný vztah a kde naj—

dokonalejšie uplatní vedeckýpro
program rehole. Naši

'
'
dotmm
kánskej roboty. Prihláste se v redakcii Smer-u, kde
vám dáme podrobnejšie informácie.
K. 2. Keď pristupujete denne ku světému priji
maniu, spovedajte sa armoň dva razy maašne. Nie je
to, pravda, predpis alebo zákon,- ktorý by viazal pod
hriechom. ale pre váš dudwoný život bude užitoč
nejšie častejšie sa spovedat. Nájdíte si duchovného
vodcu. ktorý vám najlepšie poradi, čo robiť v jedno—
tlivých pripadoch.

A.R.Sklan_ietesaibavtom,čovámnikdyne-_

chcel dobro uprimne. Ale o dobrote Pána Boha vóbec
nsmiete pochybovat. Veď skúšky a nevypočutia
šich modliin'eb nie sú ešte znamením, že Pána Boh
Vás nemiluje. Hej, aj v krížoch vás miluje! Duďgm
dóverujte potial', pokial' si to zaslúžia, lebo najváčšiu
bolest pocítíte vtedy, keď vás opustia ti, ktorým ste
dali svoje srdce, ktorým ste stopa-centre dóveroveli,
a naaslúžili si to, lebo naraz vidíte, že bolo to rati
novafné far-izejstvo. Ale nečudujte sa, aj takzvané
„.pobohié" duše sú také; to nech vás nijako nepletie.
E. S. V Smer—estále hlásame, že duchovný život

nspočíva v chodení z jedného kostola do druhého,
to může byt nevinná hra na svátost, ale nie duchovný
život. Buďte usobrrane prítomná na, jednej svátej
omši, prežite dokonale obetu Kalvárie, a budete z to—
ho mať váčší úžitok, ako tie ma—lédušičky, čo vyse

dávajú na všetkých pobožnostiach, a pritom sú faleš
ně a farizejské. Takí rudia si myslia, že slúžia Pánu
Bohu, kým v skutočnosti slúžia sebe, svojej tvrdo
hlavosti. svojim osobným chúťkam.
Dary na študentský tlačový fond: MUDr. G. B.
Hoffmann, Snina, 100 Ks; St.. Hudec, kaplán, Rajec,
50 Ks; V. Hromík, kaplán, Dubnica n!.,V 48 K5; 0

Dr V. Marko, Sabinov, 14 Ks; J. Binka, Trenčín, 14
KS: Rim. kat. famký úrad, Podbrezová, 14 Ks; L.
Masník, prokurista, Trenčín, 14 Ks; A. Daničková,
Trenčín, 10 Ks; M. Willingerová, Dul'ov, 10 Ks; A
burčák, kaplán., Sečovce, 4 Ks; A. Rehák, Tr'enč.
Biskupice, 4 Ks; M. F-iačan, Trenčín, 4 Ks; E. Štrba—'

Vý Nitra 4Ks; J. Ziak, V.Hágy,4Ks;

Trenčín. 4 Ks. — Darcom Pán Boh zaplať!

J. 'I'lapa.

PlusX".. papez pokola.
Nlpinl Otto Walter. preločil. doplnil
ThDr. Vojtech Bucho.

Nech niet katolíka, ktorý by si neprečítal
život svátého Otca P ia XII. Synovská
oddanost &láska nás má pobádat, aby sme
poznali svojho vel'kého Otca.
Cona 15 Ks. Ski-“ené vydauie za 5 Ks.

Objednávky prijíma: ThDr. Vojtech Bucho,
Bratislava., Semlnůr. Kapitula“ ul.

Každý smerista nech si pokladá za kamlicku
povinnost odberat
,..
.

zahada MW,

ústmdný orgán Katolíckej akcie na Slovensku.

Prinášajú časové úvahy a štúdie zo všet
kých odborov národného aj náboženského
života. Získajte im odberatel'ov.
Objednávky

prijimaz—.

AdminiStráciaKATOLICKYCH
Bratislava,

NOVIN.

Ulica. ROdobrany 12.

S ll E R, revue
pro duchovný život. Vydávají
trenčimsld dominikán Zodpovedný redaktor
Mii ller. Používanle novinových známok
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výmerom Mm. dopr. &
prác. rezort
' Dntinhvo pod. či.. 144.687-III/1-1Mo.
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-.o i\n-"1lh0 mrsžnva okrem
Dlázdnín 7m- nku lit-la do 5. v mesinci. Pledplatné
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zav--

Smer

6181.

VYTLACOK push-lametým

smeristom, Mori nám ziskali aspoň pintich nových
odberatcrov. Ak by vi- tenlo výllačok potru &nedo
stali ste ho, táčte vim láskavo napisat.
Zmena rdlic: CCI míval-iny v uver! čimteIia
zmenili svoj pobyt. Rář'o nám zadn u oznámit zme

nu adur v,7'1m('121'e takto nudum.'“ ní:) na pošta
a V am, 1-l' \.:u H.

Modlitby míti-bo Tomáša Akvinského. Zakrátko

:ozpošlemu sxoj m L.l'c'om

sťov':an

nr uklad nie

ktoajch mor'Llv) svihbo Tr.-“m
ušn Akú „\\'m'ho. Bude
to brn/inka v rw'cj duai-cvm—jsrisbe, lebo modlitby
Anjc'skóho
ví?-j"— u nús—.q'u mín'u známí.-. a sú to
nuorzlj \'7r—CÝC1H'
Inc) \vv hlbnkej my.;iícl'ej duše sv'át

covej.
našei

Budí!

tc modlitby

pvc si-l—zomnú pobožnosť

řn'('.'g_r_n(=e.

Šiudcnši. l)). do zas?: o jednu hladu \„ššíe. Vidite.
takto ide celý život: vzdy named vždy vyššie, život
nevie stí-f. A h:'-d;.r.1už. mhrhí z vás vcdia, že kridla
na slúíy ?eL k \znr'crwému

chÍ

idcz'uhl dáva len Pán Boh.

smc sltwhi,kuhkí, newim/zdí. A v živote nara

zíte nn mnohé y\w'fr'nžkv,hádam s napnulím všetkých
budete sa p.d„lunt Pulu-n. A na to sn musite pripra—
viť, s tým mu.—ilouž teraz nálaf. SMER vám chce
v tom pomócf! Chce presadit vašu dušu do takej ži

GorazdZvonický.
..

PRED KRÍŽOMJ)
Kadidlo strasti už-už prehorelo.,.
Na tmavom kríži pribitý mój Pán,
diadém z třňov korunuje čelo

a krv sa sráža kolo -rán. . .

Zranené slnko ešte nedotlelo
na vah-e zrady, nerestí a slin . . .
Odpusť im, Otče, vierolomné dielo:

necítia príboj vlastných vín.
I čaša žlče s octom dokypela.

Na ústech drábov nalomený smiech. . .
Kto vlastne otvoril bok Spasitel'a. . .?
Viem: Jeho láska a měj hriech!

') Na Povýšem'e svátého križa (14. septembra).

Bojovník Pravdy.
Jeho Svátost Pius XII.

Dominik na štúdiách.
Veru, keďže milost neničí prirodzenosť, ale
ju oživuje & pcilňuje, pOddávajúc ju nevy.
stihnutelnj'an zámerom, ktoré nebesá chcú1
keďže usb určuje a riadi všetko, čo sa deje
a prihádza vo Vefkom aj malom svete, ktorým
je človek, keďže na tom istom konáriku jeden
kvet je krajší ako druhý, Či bude čudné, že Do
minik, jeden z tI'OChsynov otca Felixa Guzma
na a matky Janky Z_Azy, ktorého Boh určil pre
veflú veci, dmtal takú výsadnú povahu, aby
mdnol vykonať zázračné práce, ku ktorým ho
Boh volal?

Do tejto l'alie, zrodenej v španielskej Cala
roge roku 1170 a rgStucej v ovzduší hór Sta—

rého Kastílska a pn šumivých čistých vodách
Duera, bol vliaty _5hrdinskou odvahou a sta
točnosťou',akú mah kresťanskí obrancovia pmti
maurským vpádom,'spolu žiar ducha, ktorý bu
dúce pokolenia buqu deivovať u svatého Igná
ca z Loyoly a u svatej Terézie Ježišovej.
Nebudem pripomínať tituly z pokrvenstva
ani velkosť feudálneho hradu, ale budem chvá
iiť vym'kajúcu náboznosť a ctnosti, ktoré ob
klopovaly Domimkovu kolísku, a starostlivost
vel'mi nábožnej matky, ktorá v tomto treťom
plode svojho života, ktorý si túžobne od neba
vyprosila, živila a Pegmvala materinským mlie
kom — slovami &.usmevom svojej lásky —
zárodky, predzvestl dobroty a svátosti, ktoré
milost “pri svátom krste zasiala do duše jej
dieťaťa. Či nevidela V0 sne svoje dieťa ako po
chodeň, zapal'ujúcu oelý svet, alebo ako hvie
zdu, žiariacu na nebi.
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Pomlčím aj o nábožnom duchu jeho star
ších bratov: Antona, ktorého úctivo prijme
chrám sv'a'tého Jakuba medzi svojich kanoni
kov, priatel'a chudobných a chorých, a Manesa,
ktorý v rúchu Bratov kazatel'ov zúčastní sa na
Dominikových námahách a bude s ním uctie—
vaný na oltári spolu s matkou Jankou z Azy.
Mój pohfad sa sústredí na malé dieta vel'
kých zámerov božích, v ktorom s rokmi bude
rást nielen telesná a duševná sila, ale aj než
nosť, milost a duch múdrosti a opatrnosti, na
plnenej prostotou, ktorú Boh dáva maličkým.
V tomto duchu premóže vrenie svojej mladosti
a nástrahy klíčiacich vášní hneď v prvých ví
ťazstvách, ktoré dušu robia súcou získat naj
slávnejšie a najťažšie triumfy.
Mladíci, ktorí ma počúvate, hrdí na žiar
svojej krvi, ktorý vám dodtva odvážnosti a že
nie vás na všetky cesty, do zábavných hier aj
do štúdia posvátnej alebo svetskej vedy, ktorí
v sebe cítite horúcu mladosť Dominika Guzma—
na, poďte, uvažujte o tomto anjelskom mladí

kovi!

Má Pánovo meno (Dominus: Dominicus),
odchádza z otcovského domu a v Gumiel d'Izan,
daleko od bedlivého matkinho oka, v škole
svojho strýčka, arcikňaza, ziskava spolu s cvi
čením v nábožných úkonoch prvé základy uče
nia. ktoré mu otvori brány biskupského ústavu
v Palencii, vychýreného aténea, kde sa vyuču—
je všetkým umeniam a posvátným vedám.
Vzdialený od rodičov vie, že nie je vzdialený
od Boha a že svátý strach pred Bohom je po
čiatok múdrosti. Vie, že za neho vznášajú sa
k nebu vzdychy jeho svatej a starostlivej
matky, dobre vie, že usilovné štúdium je istá
zbraň a pancier čistého srdca, v ktorom si
múdrosť so zál'ubou stavia pribytok.
Záviďte krásu mladému mužovi, ktorý me—
dzi nepokojnými povahami svojich spolužiakov
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na vysokých školách písomníctva, filozofie
a ostatných vied a slobodných umeni nestráca
jas svojho živého pohladu a zachováva si prí
jemnosť duše aj mravov, ktorá sa celý život
javi na jeho jasnej, usmievavej tvári a prita
huje k nemu každého, kto sa s ním stretáva.
Dominik od 'patnásteho roku po pětadva
dsiaty rok _- stojac na prahu života a v kvitnú
com čase nežnosti, v ktorom sa neupevňujú len
telesné síly a schopnosti, lež aj duch sa vyvíja
a dychtivejšie a s váčšou dravosťou preniká do
rozličnýag, prijemných odborov vedenía a vni
ká do štúdia sveta, človeka a Boha — utvrdzu
je V sebe nádejný mladícky zápal mužnými
rozhodnutiami a rieši otázku života, usmer
ňuje ho k vznešenému ciel'u, pre ktorý sme
zrodem: „Usilujtesa dosiahnuť lepšie dary."l
No všetci nepohjú toto slovo, všetci necítia
vo svojej mladosti kridla orla, ktorý sa vznáša
k vrcholcom a vo výšave príkrych alpských
skál číhá na korisť a nasýti sa ňou 'v hlbočiz
ných údoliach.
Nábožný mladík videl, že srdce sa neupo
kojuje štúdiom slobodných umení a že nad
l'udským umením, ktoré študuje a napodob
ňuje prírodu, zdviha sa a týči umenie nadl'ud—
ské, ktoré napodobňuje Boha a nás robí doko
nalými a svátými, ako je nebeský Otec, ako je
dokonalý jeho jednorodený Syn, ktorý sa nám
pripodobnil, aby sme sa my stali podobní jemu.
TO je umenie svatých a svátosti.
Dominik uzrel vo svojom mužnom rozhod
nutí: stane sa sluhom Božím. Umřtvovam'm
tela ziska nové síly, aby sa viacej mohol veno
vať svojej duši: nič nebude prekážať jeho štú
diu. Jeho rozum a vól'a zdokonalovaním budú
sa viacej a viacej povznášať a sjednocovať
v Bohu a v Kristu. Radosť z vedenía neochromí
jeho duchovný život. Povinnost a úspechy
' 1 Kor.
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12, 31

v štúdiu tak premeni a využije, že ho privedú
ku vlastnému posváteniu a znamenité mu po
móžu v príprave na kňazstvo.
Nenašiel som, kto bol vodcom jeho duše na
univerzite v Palencii; jeho vodca a učitel bol
sám Duch Svatý, ktorý mu hovoril z Písma
svatého a s vedou zjavenej Pravdy učil ho aj
múdrosti duchovného života. Uspokojil sa čí
rym bádaním vo viere? Alebo či neštudoval,
aby si z viery urobil dušu svojej duše, život
svojho života, pochodeň svojej lásky pre Boha
a pre bratov, znak a tvar svojho diela, hviezdu
svojej cesty? Nie, nebol z tých súčasných štu

dentov, ktorí odlučovali rozum a srdce a sklo—

není nad svátými knihami, ostávali necitel'ni
k žiaru, ktorý z nich sálal.
Na štúdiách v Palencii, v prvom to období
života, Dominik je Dominikom: muž zrelý, pev
ného smýšlania a nezdolnej vóle, ozbrojený
ako hrdina, milý ako dieťa. Kladie základy pre
vlastnú budovu, pripravuje sa na kňazstvo
a zasvácuje sa do činnosti, do bojov a budúcich
víťazstiev. V čase biedy a hladu, ktoré vypukly
v tomto meste a chudobných a úbohých pri
viedly do vel'kej núdze a nešťastia, v tomto
žalostnom položení láskavý študent z Calarogy
cítil, že mu srdce puká. Co však mohol urobiť
proti metle všeobecného hladu? Podl'a prikladu
svatých památal na najvznešenejší prostriedok,
na Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko po
znanie a rmúti sa s trpiacimi, na údiv svojich
spolužiakov a profesorov predal drahocenné
školské knihy, ktoré si draho zadovážil a ktoré
ešte sám obohatil dómyselnými poznámkami.
Predal ich, aby za získané peniaze chudobným
&úbohým kúpil denný chlieb.
A bol by predal aj sám seba, aby vykúpil
z maurského zajatia brata istej chudobnej ženy,
keby Božia ruka nebola iným spósobom vyslo
bodila zajatého úbožiaka.
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Eucharistické učenie
vo 4. Evanieliu.
Dr. Pavol Beňuška.
Keď skúmame štvrté Evanjelium a hl'adá—
me svedectvo, ktoré nám móže dat o Euchari
stii, zaráža nás, že nezmieňuje sa o jej ustano
veni. Prekvapuje to tým viacej, že podáva
obšírne posledné dojímavé poučenia Ježišove,
venuje viacej miesta poslednej schódzke Maj
stra s učenikmi.l V 13. hlave zmieňuje sa 0 po—
slednej večeri pred vel'konočnými sviatkami,

o zrade Judášovej; stretáva sa tu teda s tradi
ciou synoptických Evanjelií. Pozná istotne aj
podanie synoptikov o ustanoveni Eucharistie,
a predsa sa o tejto takej dóležitej udalosti
nezmieňuje. Prečo?
Mnohi pokúšali sa vysvetlit toto premlčanie
štvrtého evanjelistu. Dnes temer obecne sa u
znáva, že úmyselne tak urobil, lebo — tento
dóvod zdá sa byť najzávažnejši — štvrté Evan
jelium je dielo viacej náukové ako životopisné,
a podanie o ustanovení Eucharistie neposkyto—
valo mu už dajaký nový námet, ktorým by bol
mohol rozširiť aj tak obsažné učenie o Eucha
ristii, podané vo štvrtej hlave. Tým viac mohol
vynechat opis ustanovenia, lebo ho priniesli už
synoptici a v čase, v ktorom písal Evanjelium,
Eucharistiu slávili ako ustanovizeň Ježišovu.
Štvrtý evanjelista poznal teda Eucharistiu
a venuje jej náukovému výkladu jednu z naj
dóležitejších hláv svojho Evanjelia, štvrtú hla
vu. Katolícki exegéti všetkých vekov2 tvrdili,
že text šiestej hlavy o chlebe života vztahuje
sa na Eucharistiu. Malé vybočenie z tejto tra
dičnej linie nastalo iba v alegorickej škole
alexandrijskej Klementa a Origena. V teraj
' 13.—17.

* Ruch, Eucharistie, Dict. V, sth.
až 30 cirkevných Otcov.
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990, spomína

šom čase nielen katolícki autori, ale aj mnohi
nezávislí exegéti zostávajú verni tomuto vý
kladu a tvrdia, že aspoň čiastku rozhovoru
šiestej hlavy treba vykladať v eucharistickom
smysle. Rozchádzajú sa, keď ide o presnejšie
určenie, či treba text celej hlavy chápat v smy
sle eucharistického učenia, alebo iba určitú
čiastku, počnúc veršom 48., pripadne Sl.“ Popri
týchto mienkach zápasí o prívržencov stano
visko, že celý text treba vysvetlovať v smysle
symbolickom. „Kristovo telo a krv Kristova,
hovori napr. Goguel,4 sú iba alegoriou ducha,
:: obrad, v ktorom veriaci prijímajú Kristovo
telo a krv Kristovu pod spósobmi chleba a vína,
je iba symbol, ktorý vyjadruje úzke Spojenie
veriaceho s Kristem."
Keďže takto rozchádzajú sa mienky auto—
rov, načim prebrať celý text a určit jeho
smysel.

Prislúbenie Eucharistie.
Ježiš, rozpráva evanjelista, odobral sa na
druhý breh mora Tiberiadskeho a velký zástup
išiel za ním, lebo videl zázraky, čo Ježiš činil.
Blížila sa práve Vel'ká noc.“ Aby sa nasýtil
tento vel'ký zástup, v ktorom bolo asi 5000
mužov, Ježiš učinil zázrak: z piatich chlebov
a dvoch rýb mohol jesť každý dosýta.a Nadšený
l'ud chcel ho vyhlásit za král'a, preto Ježiš
uchýlil sa na horu sám.
Večer učeníci vstúpili na loďku, aby pre
plávali more. Keď sa už sotmelo, videli kráčať
Ježiša po mori a približovať sa k nim.“ Na dru
hý deň l'ud hladal Ježiša; našiel ho na druhej
strane“ Pýtajúcemu sa zástupu Ježiš odpove
—_„Hl'adáte
dal:
ma nie preto, že ste videli zá
“ Porov. Batiďfol, spom. dielo. str. 79—80.
:Spom.
7' Verš
14.—15.
Verš 4. dielo 280.
Verš IS.—21.
' Verš

$).—13.

' V. 22.—25.

zraky, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasý
+.in ste sa."10 Neschval'uje toto počínanie rudu,
ktorý dychtí po pokrme pomíňajúcom, ale po—
vzbudzuje ho, aby si obstaral pokrm života
večného, ktorý dá Syn človeka.u Ale poslu
cháči ako by nechápali; myslia iba na skutky
a pýtajú sa: „Čo máme robiť, aby sme konali
diela Božie?12Dielo Božie, hovorí im, je to, aby
verili v toho, ktorého Boh Otec poslal.u Bud
žiada znamenie, aby uver-il, ako by nestačil
včerajší zázrak rozmnoženia chleba. Pripomína
zázrak manny, chleba s neba, ktorý dostali
izraeliti na púšti." Móže im Ježiš urobiť taký
zázrak, dať im taký chlieb a tak vzbudit v nich
vieru? —-Zidia sa domnievajú, že Ježíš nebude
mócť odpovedať. On však nad mannu postaví
pravý chlieb s neba, „ktorý dáva Otec nebeský

a ktorý dáva život svetu".“ Zástup pýta, aby
sa mu dostalo takého chleba, preto Ježiš bližšie
určuje tento dar: „Ja som chlieb života; kto
prichádza ku mne, nebude lačnieť a kto veri
vo mňa, nikdy nebude směidíť."mA sťa výčitku
poznamenáva, že židia ho poznajú; videli zá
zraky, a predsa neuverili. Potom zdůrazňuje,
že jeho poslam'e je plnit vól'u Otca nebeského"
Ježišove slová „Ja som chlieb, ktorý s neba
sostúpil" vzbudia pohoršenie u židov, ktorí po
znajú jeho pozemský původ." Ježiš zarazí ich
mrmlanie a opěť zdórazňuje, že Otec je ten,
ktorý priťahuje k viere. On dáva intimnejšiu
náukuf“ A zase vracia sa k hlavnej téme: .,Ja
som chlieb života. Vaši otcovia jedlí na púšti
mannu a pomreli. To je chlieb, s neba sostu
pujúci, aby, ak z neho niekto je, nezomrel. Ja
som chlieb živý, ktorý som s neba sostúpil.
Kto bude jesť z toho chleba, bude žiť na veky.
" v. 26.
" v. 27.

"' v. sz.—33.
" v. 34.—35.

" v 28.
" V: 29.

" v 36—40
" vÍ 41Í-42Í

“ V. so.—31.

" v. 43.—47.
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A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo (dané)
svetu na živobytie."20
Zidia nechápu a pýtajú sa ho, ako móže dať
svoje telo za pokrm. Ježiš necúva, neodvoláva,
ale ešte dóraznejšie opakuje to, čo tvrdil: „Ak
nebudete jesť telo Syna človeka a pít jeho krv,
nebudete mať v sebe života. Kto je moje telo
a pije moju krv, má život večný, a ja ho vzkrie
sim v deň posledný. Lebo moje telo je naozaj
pokrm a krv moja je naozaj nápoj. Kto je moje
telo a pije moju krv, prebýva vo mne a ja
v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja som živý
skrze Otca, tak i ten, kto mňa je, živý bude
skrze mňa. Toto je chlieb, ktorý s neba sostúpil,
nie ako otcovia (vaši) jedli mannu a zomreli.
Kto je chlieb tento, živý bude navekyf'“l
Učenie toto povedal Ježiš v Kafarnau22
v synagoge. Mnohí z učeníkov sa pohoršili nad
touto „tvrdou rečou". No on nič neodvoláva
a hovorí: „Toto vás pohoršuje? Co bude vtedy,
keď uzriete Syna človeka, vystupujúceho tam,
kde bol predtým? Duch je, čo oživuje, telo nič
neosoží: slová, čo som vám ja hovoril, sú duch
a život. Ale sú daktori medzi vami, ktorí ne—
veria."23 Nato mnohí z učeníkov odišli od neho;
Peter však vyhlásil v mene dvanástich, že tito
zostanú mu verní, lebo on má slová života več—
ného, a oni uverili, že je Kristus, Syn Boží.
No Ježiš smutne poznamenáva, že aj z nich

jeden ho zradí“
*“ V. 48.—.51

"' V. 52.—58.

" Očíslovam'e veršov v slovenskom preklade vy—
danom SSV (III. vyd., Trnava, 1936), je odlišné
od vydaní iných napr. E. Nestle, Novum Testa- '
ment um graece et latine (Stuttgart, 1930), alebo
tiež Crampon, La Sainte Bible, Paris, 1928. Slo—
venské vydanie vojtešské označuje ako verš 60.:
„Toto povedal v synagoge, keď učil v Kafar
nau." Tú istu vetu Nestle i Crampon označujú
ako verš 59. Označenie slovenského prekladu
shoduje sa s očíslowmim Vulgáty.

" V. 59..——65

V.

66..—72
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Náhrady kritikov.
„Táto slávna stať", píše Réville, „zdanlivo
obsahuje také hrozné protirečenia medzi spiri
tualistickýmí tvrdeníami veršov: 29, 36, 40—47
(spása vierou), 35 (život prisrúbený tomu, čo
prichádza k Ježíšovi, nie tomu, čo je chlieb),
63 (jedine duch dáva život), a materialistickými
tvrdeniami veršov 51—58 (musíme jest Kristo
vo telo a pít krv Kristovu, aby sme mali život
večný), že sa naň odvolávali s podobnou ver
vou
aj aspriritualizmu, aj eucharistic
kéhostúpenci
realizmu."
Niektorí kritici chceli rozriešit toto zdan
livé protirečenie tak, že zapierali jednotu ce
lého rozhovoru. Už v r. 1893 nemecký liberál
ny kritik Spitta" a po ňom Andersen27 tvrdil,
že odsek veršov 51—59 je pridaný, vsunutý.
Ich mienku najnovšie zastáva E. von Dob
schiitz.28 Podl'a nich odsek 51—59, ktorý má
smysel eucharistický, nijako nemožno zarámo
vať do celej state, nemožno ho uviesť do súladu
nielen s tým, čo predchádza, ale ani s učením
štvrtého Evanjelia. Náznaky, ktoré podla Spit
tu označujú túto interpeláciu, sú: Verš 25.
a 29. si protirečia vzhl'adom na miesto, na kto
rom bola reč prednesená, hoci nič v texte ne
označuje, že miesto sa zmenilo. Dalej verš 60.
a nasi. zle sa pripojujú na verše 51—59, a zasa
dobre sa chápu v súvislosti s častou 47—50.
Poznámka v. 61. sa sice může vztahovat na
v. 52., ale taktiež aj na v. 41. No, najhlavnejší
"' Spom. dielo 62.

“' Die mchristlichen Traditimen

Liber Ursprung
und Sinn des Abendmahls, str. 216—221.
'" Zu Joh. 6, 51b ff., v časopise Zeitschrift fůr die

neutestamentliche Wisemschatt und die Kunde
des Urchristentmns,

1908. str. 163—164.

" Zum Charakter dos 4: Evangelium. v časopise
Zeitschrift fůr die neutaiamentliche Wissen
schaft und die Kunde der alteren Kirche, 1929,
str.
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163.

náznak je, že v. 63. nemožno uviast do sůladu
s učením v. Sl.—59. Táto časť“ bola vpísaná
a to preto, aby celú reč prispósobila eucha
ristickému obradu, slávenému v čase, v ktorom
sa uskutočnilo konečné vydanie Evanjelia.
Proti tomuto stavia sa váčšina kritikov,
ktori vyzdvihujú „logické stupňovanie, l'ahko
poznatel'né",'“'0postupný rozvoj tej istej myš
lienkyx“ V prospech hodnovemosti hovorí aj

slovnik, vetná štruktúra" a živý sloh štvrtého
evanjelistu, striedanie otázok a odpovedi. Preto
správne hovori Réville, že hypotézy, čo stavajú
sa proti hodnovemosti odseku 51—59, chcely

by l'ahko vyhnúť problému.“a
Pre tieto dóvody dnes už aj nezávislí kritici
pohřdavo sa vyslovujú o teóriách Welhausena,
ktorý rozlišoval dve vrstvy: póvodný spis
(Grundschrift) & neskoršie prídavky.“ Trvalo
sotva dvadsať rokov, čo W. Bauer mohol na
pisat: „Dass die quellenanalytische Methode

ihre Glanzzeit hinter sich hat."
Ani Spittove dóvody neobstoja. Nie je pro
tirečenie medzi veršami 25. a 59., lebo evanje
lista nehovorí, že reč začala na brehu jazera;
len pripomina, že zástup, ktorý hladal Ježiša,
našiel ho na druhej strane jazera. Stretnutie
mohlo sa stať v meste; možno pripustiť, že celá
reč nebola na jednom mieste, mohla sa začať
mimo synagogy a skončit vnútri, v synagoga"
Verš 60. a nasl. celkom dobre sa zapojujú na
"“ V. 51.—59.

“" Réville, spom. dielo, str. 63.
“' „Odstránít v. 51.—59., hovorí Msgr. Ruch, značí

dokaličit reč, učinit v nej ozajstnú dia-u, za
stavit vývoj myšlienky. Nijaký rukopis, nijai-cý
starý svedok nevynecháva tento odsek." Iný
priklad pekného vystupňovania je v 4, 1—42.

238

Porov. Réville, spom. dielo, str. 63.
Porov. Réville, spom. dielo, str. 62.
Das Evangelium Jdmnnis, Berlin, 1908, str. 33,
119.

Ruch, stlp. 994.
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odsek 51—59, ako to hneď vysvetlíme. A vý
poveď v. 63., zaiste zarážajúcu, treba chápat
ako takú, čo chce varovat pred hrubým Chápa
ním eucharistického prijímania.
Jestvuje teda vzájomný súvis medzi jedno.
tlivými odsekmi celej reči. Viďme bližšie jej
myšlienkovú náplň vzhl'adom na eucharistické
učenie.

Význam textu.
Zázračné nasýtenie“ zástupu istotne samo
osebe nemá ani len náznak o Eucharistii. I keď
vo v. 11. niektoré výrazy, ako: vzal chleby,
vďaky vzdával, rozdával, upamátúvajú na opi
sy poslednej večere, nemožno klást důraz na
tieto podrobnosti. Zázračné rozmnoženie chle
ba však je skutočnosť, ktorá pripravuje mysle,
aby prijaly sl'ub iného pokrmu skutočného,
zázračného, stáleho, ktorý im Ježiš hodlá dať.

Ježiš mohol mať na mysli tento pedago
gický postup, aby takto pripravil mysle svo
jich poslucháčov na prijatie ťažkého učenia
o chlebe života, ktorý je on sám.37
I zázrak chodenia po vode" možno chápat
v tej istej funkcii. Ježiš dokázal týmto, že je

pánom zákonov prírody,

že nie je

podriadený zákonu príťažlivosti, že móže v_v
manit' svoje telo z podmienok hmoty. Takto
poslucháčom ul'ahčuje prih'pnúť k učeniu o ta
jomnom pokrme, ktorý može dať iba všemo

húci vládca prirody.“
Keby odsek 22—51 stál osamote, bez súvisu
s tým, čo nasleduje, celkom dobre by sa mohol
vztahovat na osobu a poslanie Krista, ktorému
posluchači majú veriť. Ježiš odporúča pokrm,
ktorý trvá do života večnéhof“ miesto manny
Otec dá im pravý chlieb s neba;" a tento chlieb“
" V. 1.—l5.

" Porov. Ruch, spom. dielo, stlp. 901.

" V

IS.—22

“ Tamtiež, štlp. 992.
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“' V 27

“ vÍ až.—33.

života je sám Ježíš.“2 Keď tento budú jest,
nebudú nikdy lačnieť. Isteže tieto slová možno
chápat vo všeobecnosti, myslieť na dary, —
vieru, milost, učenie, — ktoré Ježiš dáva, prí
padne na najváčši dar: jeho vtelenie. No keď
si uvedomíme, že jestvuje vzájomný súvis me
dzi myšlienkovým postupom celej reči, že celá
reč je z jednej ruky, ťažko myslieť, že myš

lienka Eucharistie by tu nemalá miesta“
Loisy“ vidí v manne obraz Eucharistie. Toto,
hádam, predbieha to, čo bude nasledovat. Tu
sa hovorí, že aj Ježiš je chlieb s neba ako bol
pokrm na púšti. „Eucharistia nie je vylúčená,
ale ani nie je formálne predstavená."“ Možno
uzatvárať s Msgr. Ruchom, že Ježiš vychádza
z hmotného chleba, aby sa vždy bližšie pribli
žil k Eucharistii.
Eucharistický smysel odseku 51—58 ne
možno zaprieťf“ Tento výklad má za sebou,
ako sme už spomenuli, temer celú tradiciu &aj
váčšinu kritikov súčasnej doby. Ježišove slová
znejú presvedčivo a dórazne: „Chlieb, ktorý ja
dám, že moje telo, vydané za život sveta."
Sotva si možno priať jasnejšie vyjadrenie
eucharistického realizmu, ako je V týchto slo
vách: „Ak nebudete “jest telo Syna človeka
a pit jeho krv, nebudete mat v sebe život,
lebo moje telo je naozaj pokrm a krv je naozaj
nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, pre—
býva vo mne a já v ňom." Aj Ježíšovi poslu
cháči chápali tieto slová v realistickom smysle
a preto sa pohoršovali, hovoriac: „Tvrdá je to
mě." A Ježiš necúval, nič neopravoval zo svo
jich výrokov; práve naopak, až štyri razy opa
koval slovo „jesť". Výraz „jest telo" v semit
skom jazyku, v Biblii buď treba brať doslovne
“' V. 35.

“ Porov. Goossens, spom. dielo, str. 234.
“ Le quatriěme Evangile, str. 443—444.
“ Ruch, tamtíeč, stlp. 993.
" Po:—ov.Batiffol, spom. dielo, str. 82.

301

alebo v prenesenom význame: robit prikorie
níekomu, obvinit, zlorečiť." Súvis povie, či sa
tento výraz má chápat v smysle póvodnom
alebo v prenesenom. A tu J ežiš nehovoril, že
načim mu zlorečiť, aby sme mali život, ale tre—

ba jest jeho telo. Konečne súvztažný výraz
„pit" len potvrdzuje realistický výklad. Keby
sa takto nechápal význam Ježíšových slov, ale
' v symbolickom smysle, ozaj by to bola reč ver
mi záhadná; divno by znely Ježišove prirov
nania.
Ale Ježiš žiadal jest svoje telo, pit svoju
krv, lebo taká bola skutočne jeho vól'a, a ta
kýto pokrm a nápoj srubuje svojim. Jeho telo
je naozaj pokrm, ktorý sa skutočne požíva
a dáva život. Nikdy podobné výrazy sa nepo—
užívaly, aby sa nimi naznačilo, že dajaké uče

nie živí rozum. Ale výrazy sú jasné, keď sa
berú v eucharistickom smysle, kde telo Kri
stovo je skutočne pokrm, ktorý sa požíva
a ktorý živí.
Zaujímavý je aj výraz: „Kto je moje telo
a pije moju krv, prebýva vo mne a ja v ňom.""
Keď štvrtý evanjelista chce vyjadrit jednotu,
ktorú utvára Viera medzi veriacim a Kristom,
používa iné metafory, ako „prísť k nemu, byť
ním pritíahnutý".“ Keď však rozprava o jed
note užšej, intimnejšej, osobnejšej, používa vý
raz „prebýva1!".lm A Eucharistia práve má za
následok túto intímnu jednotu, jej požívanim
vstúpi Ježiš do veriaceho, a preto tento výraz
„prebývať" je velmi dobre volený na vyjadre
nie sviatostnej pritomnosti.
Takto to chápali aj Ježíšovi posluchači,
preto postavili sa proti tejto „tvrdej reči". Ak
" Porov. Ruch, tamtiež

stlp. 999. Autor cituje

tieto texty: Job 19, 22; žalm 27, 2; 31, 31; Mich.
“ 3; Eccle., 4, 5; Gal. 5, 15
“ Priklady:
5“ Ján
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5, 40; 7, 37—39; 1, 12.

14, 23; 15, 4, 9; 1 Ján

2, 6.

Ježiš

skutočne

v metaforách,

r o 2 p r á v a l iba
ako to tvrdi Goguelfl

vtedy tu mal príležitosť vysvet—
lit svojim poslucháčom a opravit
ich mylný

úsudokf“2 Ak Ježišove slová

„jest Kristovo telo a pít krv Kristovu" nemajú
sa chápat v realistickom smysle, ak chcel vy—
jadrit iba jednotu, čo spojuje veriaceho s ním,
tak treba priznat, že použil preto vel'mi ne—
vhodné, priamo záhadné výrazy.
Nikdy také výrazy, také obrazy nevyjadru—
jú to, čo im chcú pripisovať daktori kritici:
„Telo Kristovo, čo veriaci prijimajú v Eucha
ristii, je „logos", večný a božský pokrm duši,
ktorý im dáva nesmrtel'nosť."53 Istotne, účinok
Eucharistie je aj mystické, skutočné spojenie
veriaceho s Kristom; Eucharistia je božský po
krm duše. Ale prečo? Odkial' toto spojenie?

Evanjelista udáva príčinu: Lebo v nej prijí
majú Kristovo telo a Kristovu krv. Takto uvá
dzajú Ježiša do svojej duše, od neho dostávajú
život, život večný; ako Ježiš žije v Otcovi,
tak veriaci je živý skrze Ježiša, keď ho požíva
v Eucharistii. Ježíš je v ňom a dáva mu zá
ruku zmí'tvychvstania pre život večný.
Všetko smeruje k záveru, že treba túto časť
51—59 vykladat v smysle eucharistického re
alizmu. Taký je prirodzený smysel Ježíšových
slov, a každý iný výklad nenarušuje len po
stupný vývoj celého rozhovoru, ale pripisuje
slovám takú skutočnosť, ktorá sa inými obraz
mi dá ovel'a I'ahšie vyjadrit.
'“ Spom. dielo 207—208.

*“Stačí' pripomenúť, ako Ježiš vysvetl'uje vtedy,
keď učeníci ho zle chápu: Ján 4, 32—34; 6.
32—35; a, 21—23; 32—34, 39—44. Mat.

16, 6—12;

19, 24—26. Ale ked' dobre chápu, neodvoláva,
lež opakuje ešte dóraznejšie: Ján 6. 41—44, 46;
8, 56—58; Mat. 9, 2, 5, 6.

*“ Réville, spom. dielo 64.
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Napokon možno ešte uviesť aj to, že v dobe,
keď štvrté Evanjelium bolo sostavené, kresťan
ská Eucharistia sa slávila v Církvi. Čitatelia
zaiste chápali tieto slová v realistickom smysle.
Keby nemal byť taký význam týchto slov,
istotne autor by bol upozornil, ako ich treba
chápat. Naostatok ovel'a záhadnejšie by bolo,
že štvrté Evanjelium nerozpráva o ustanovení
Eucharistie, keby nebolo tejto náhrady jej
prisl'úbenia.
Eucharistickú náuku štvrtého Evanjelia
možno takto shmúť:
Eucharistia je chlieb s neba, chlieb živý,
chlieb, čo dáva život. Tieto výrazné a obsažné
slová označujú nadprirodzený účinok eucha
ristického obradu. Zivot, ktorý Eucharistia
dáva, je život duše; jej požívaním duša sa roz—
viia a bude žiť a rozkvitať naveky. Ba jej účin
ky budú siahať aj na telo, lebo je nielen pokr
mom pre dušu, ale i zárukou vzkriesenia tela.
„Kto je moje telo & pije moju krv, má život
večný & ja ho vzkriesim v posledný deň.“H
A prečo Eucharistia má tieto mimoriadne
účinky? Lebo tento živý, skutočný chlieb, ten
to chlieb života je sám Ježiš, jeho telo a jeho
krv, jeho telo, vydané svetu na živobytie.“
Tu autor naráža na krvavú Ježišovu obetu
na kríži. Nielen Ježíšova smrt je tu označená;
Ježiš hovorí o smrti „pre život sveta". Tento
výraz nám pripomina opisy poslednej večere“
Či možno uzatvárať, že aj v týchto slovách
ako aj v opisoch poslednej večere hovorí sa
i o Eucharistii i o smrti? Tento výklad nie je
vylúčený. Ježiš obetoval sa na kríži; ale v Eu
charistii dáva, obetuje svoje telo pre spásu

ludi“

“ Batiffol, spam. dielo, si:-. 84; vylučuje z v. 51.

narážku na Eucharistia
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V Eucharistii dáva sa Ježiš, intimne spojuje
sa s prijímajúcim. Toto Spojenie podobá sa Je
žišovej jednote s Otcomř“ Eucharistia je vzne
šenejší pokrm ako manna. Manna udržiavala
iba telesný život izraelitov, Eucharistia je
ozajstný pokrm pre dušu. Manna nezaručovala
nesmrtel'nosť, kým Eucharistia, duševná stra
va, je záruka na vzkriesenie tela.
Niektori kriticif' odvolávajúc sa na v. 63.:
„Duch je, čo oživuje, telo nič neosoží; slová,
ktoré som vám ja hovoril, sú duch a život",
tvrdia, že Ježišove slová netreba chápat v re
alistickom smysle. Štvrté Evanjelium, Evanje
lium vteleného Slova nemóže tvrdit bez proti
rečenia, že telo nič neosoží. Ak by sa takto
maly chápat Ježišove slová, ako to mnohí pro
testantskí kritici myslia, prečo potom mnohí
z Ježíšových učeníkov odišli? Prečo mu vy
čítali „tvrdú reč'.'?
Ježiš sa tuná ohradzuje proti masívnemu,
príliš hmotárskemu chápaniu svojich slov.
Isteže je tu reč o Ježišovom tele ako aj v pre
došlých veršoch. Ak niekto chce mať život,
musi požívat, prijimat telo Syna človeka. Ale
telo samo osebe, také, aké vidno u človeka,
nie je zdroj života, najmá nie života nadpri
rodzene duchovného, večného. Iba duch, ktorý
Je skrytý v tomto tele, ktorý oživuje Ježíšovo
telo. móže dať život; to je prvok životodarný.
Takto evanjelista zachycuje celkovú osobu
Kristovu, jeho človečenstvo aj jeho božstvo.
Pokrm. ktorý Ježiš sfubuje, nie je len telo,
ale aj duch. božstvo, ktoré je v Kristovi: tento
ngrm je skutečnost duchovna, oživujúca. Je

\

218nič neodvoláva z toho, čo povedal, len vy
SVetI'uje.
;“ 56—57.

"' Réville, spam. dielo, str. 67; Goguel, spom. dielo,
str. 207.
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Pýtajte, a dá sa vám.
Dr. Inocent Můller,

OP.

Sváti Otcovia učia, že modlitba je pytanie
potrebných veci od Boha. A jednoduchí veriaci
podstatu modlitby vidia práve v tom, že je to
prostriedok na vyprosenie niečoho, čo nám
móže dať iba Pán Boh. Modlia sa preto, aby
od Pána Boha niečo dostali. A keď nedostanú
to, čo prosili, prestávajú sa modlit, lebo Boh
je vraj k nim nemilosrdný, nesúcitný. Ba z úst
zúfalých počujeme aj také slová, že keby „na—
ozaj Boh jestvoval, musel by im pomoct, ne—

mohol by sa dívat na ich trápenia, musel by
ich modlitbu vypočuť". Umiera matka šiestich
detí. Celá rodina na kolenách prosí Boha, modlí
sa, aby ju zachránil, aby im ju ešte daroval.
Ale nadarmo. Zomrela. Nebo sťa by bolo hlu
ché k bolestným vzlykom modliacich sa sirót,
ako keby Bohu nezáležalo na tom, kto sa po
stará o výchovu detí, lebo berie im drahú mat
ku. Nuž ako rozumieť slovám Krista Pána,
ktorý bezvýhradne povedal: Pýtajte, a dá sa
vám? Kedy mi Pán Boh chce dať to, čo pytam?
A na druhej strane zas vieme, že božia věta
je nezmenitel'ná, čo sa má stať, stane sa, čo,
nám Pán Boh chce dať, dá nám, nuž načo sa
modlit?
Budia, čo tak Smýšl'ajú, prestanú sa modlit,
to značí, že prestanú duchovne žit. Načim pre.—

to vedieť, kedy Pán Boh určite vypočuje naše
modlitby. a napokon, či sa vyplatí modlit, keď
božia vól'a je nezmenítel'ná, to znamená, že 60
Boh raz určil, stane sa, či sa my budeme modlí!
alebo nie.

,

Pravda, božia vóra je nemenítelná,
práve v tejto nemenitel'nosti musíme hl'a .
najhlbší dóvod účinnosti našich modlitieb. S *
tý Tomáš Akvinský vysvetl'uje to nasledo
Pokorná, vrúcna a vytrvalá modlitba, v kto _
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prosime niečo, čo je potrebné na naše posvá
tenie, je neomylne účinná, lebo nemenitel'ný
Boh to určil, aby bola taká, a pretože Kristus
Pán to prisfúbil. Boh vidí už vopred všetko.
čo sa stane v budúcnosti, a stane sa iba to, čo
on chce, alebo čo aspoň dopustí, aby sa stalo.
Ale to nie je všetko. Boh predvída aj s p 6 s o b,
ako sa niečo uskutoční, on predvída všetky prí
činy dejov a udalosti; všetko toto je nemenitel'
ne načrtnuté vo večnom pláne Prozretel'nosti.
My vidíme určité účinky v poriadku fyzickom,
rozumovom aj mravnom. 'heba si však uvedo
miť, že každý z týchto účinkov má primeranú
príčinu, ktorá je tiež od Boha. Tak napr. bo—
hatá žatva predpokladá semeno. Aby semeno
v zemi nezahynulo, neuschlo, Boh dáva dážď,
ktorý podporuje vzrast. Keď Boh chce, aby
niektorý národ zvíťazil, aby sa vyslobodil z po
roby, dáva mu udatných vodcov. A dejiny nás
poučujú, že keď Boh chcel obrodiť svet, keď
chcel l'udstvo priviesť na správne životně cesty,
poslal svátcov, ktori uskutočňovali jeho plán.
A aby Boh spasil celé Iudské pokolenie, od več
nosti sa rozhodol poslať na svet svojho Syna,
Krista, ktorý mal uskutočniť tento nezmeni
tel'ný plán boží v čase. A to vidíme v celom
vesmíre, v poriadku hmotnom aj nehmotnom:
Boh predvída nejaký účinok, a aby sa ten úči
nok uskutočnil, pripraví aj príčiny, z ktorých
účinok vznikne. Preto svatý Tomáš píše:1 „Bo
žia Prozretel'nosť nielenže ustanovuje, ktoré
účinky nastanú, ale aj to, z akých príčin
& akým poriadkom. No a medzi príčinami sú
aj l'udské úkony príčinami niečoho. Preto treba.
aby l'udia niečo konali, nie aby zmenili svojimi
úkonmi božské ustanovenia, lež aby svojimi
úkonmi uskutočnili niektoré účinky podIa po
riadku ustanoveného od Boha. A to isté je aj
v prírodných príčinách. A podobne je to aj
* Suma

teol. 11—11, ot. 83, čl. 2.
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s modlitbou. Lebo sa nemodlime preto, aby sme
zmenili božské ustanovenie, ale aby sme do
siahli to, čo Boh ustanovil, že sa má uskutečnit
skrze modlitby svatých; aby totiž ludia ,pro
siac zaslúžili dostať to, čo pred vekmi im usta
novil dať všemohúCi Boh', ako vravi svatý
Gregor."
Teda modlitba je tiež jedna z pričin, ktorej
účinok je prijatie darov od Boha, potrebných
alebo užitočných na spasenie. A keď si všetko
dobre uvážíme, istotne sa presvedčime o tom,
že nielen my, lež všetko stvorenie žije z božích
darov, z božích almužien. Pravda, toho si je
vedomý iba človek; skaly, rastliny a zvieratá
prijímajú božie dary, ale nevedia o tom. Ale
rozumný tvor to vie, lebo denne sa může o tom
presvedčiť. Len pyšný a nerozumný človek
neuznáva, že život, zdravie, svetlo zdravého
rozumu, mravnú silu a všetky ostatné prirodze
ně i nadprirodzené dobrá má zadarmo od Boha.
Vóbec by sme sa teda nemali čudovať, že Boh,
aby človeka poučil, že žije iba z almužien, chce,
aby tieto almužny si vyprosil! A Boh aj tuná
postupuje ako najmúdrejší usporiadatel: Chce
najprv ciel', povedzme konečný účinok, a až
potom určí prostriedky na jeho dosiahnutie.
Keď sa rozhodol, že nám dá nejakú milost, ne
jaké dobrodenie, spolu rozhodol, že tú milost
dosiahneme, keď budeme prosit. Modlitbu ur
čil ako prostriedok na dosiahnutie daru, ktorý
nám predurčil dať. Toto konečne robievame aj
my, ludia. Otec napríklad rozhodne, že pusti
deti na výlet, keď sa budú učit a keď o to
pekne poprosia. To je teda podmienka, ktorej
deti musia vyhovieť, ináč na výlet nepójdu.
Tento postup pri udelovani milostí vidíme na
príklad v živote svatej Márie Magdalény. Pán
Boh od večnosti predvídal a dopustil, aby zhre
šila. Ale mal s ňou zvláštny úmysel; chcel tej
to mřtvej duši vrátit život, ale s podmienkou,
že po ňom zatúži, že sa bude modlit, že bude
308

prosit. A Boh tiež rozhodol, že jej dá zvláštnu
pomáhajúcu milost, aby sa vrúcne modlila, aby
prosila. Tu je teda, žriedlo účinnosti každej
modlitby. Ked' sa Mária Magdaléna bude mod
lit, dostane posvácujúcu milost; keď nie, osta
ne sputnaná hriechom.
Preto je mylné a nesmyselné takto uvažo
vat: Či sa budem modlit, či nie, čo sa má stat,
stane sa! Vysmiali by sme sa sedliakovi, ktorý
by sa postavil k roli a bezstarostne si vzdychol:
Či budem siat, či nebudem, keď pride žatva,
budem žat. No a prvé tvrdenie je celkom také,
ako druhé. Božia Prozretel'nost nie je polovi
čatá, božie rozhodnutie nevztahuje sa iba na
účinok, na ciel, ale spolu aj na prostriedky,
a jedným večným rozhodnutím určuje jedno
aj druhé spolu. Preto je nemožné oddelit pro
striedky od ciela, lebo to by značilo nedosia
hnut ciel'.
Modlitba teda nie je nejaká ,slabá sila, kto
rej účinnost by závisela od nás. Modlitba čerpá
svoju účinnost z Boha a z nekonečných zásluh
Ježiša Krista. Keď sa modlíme, nejde o to, aby
sme Pána Boha o niečom presvedčovali, aby
sme si ho naklonili, aby sme zmenili jeho
prozretel'né plány. Modliac sa stotožňujeme
svoju vól'u s božou vól'ou, aby sme s Bohom
chceli to, čo on nám chce dat na naše posvá
tenie a spasenie."' Modlitbou nepritahujeme Pá
na Boha k sebe, aby nás, povedzme, vypočul;
lež naopak, dušou sa dvíhame k nemu, Pán Boh
nás pritahuje k sebe, aby sme vedeli chciet to,
čo on nám chce dat od večnosti. Móžeme potom
povedat, že nie sme sami, čo chceme nejakú
milost, ale sme dvaja. Dlho sme sa napríklad
modlili za obrátenie niektorej duše, a Boh ju
Obrátil, ale my tiež máme na tom účast, lebo

___

"' Suma teol. II—II. ot. 83, čl. 6 k 2; Garrigou

Lagrange, OP: Perfection chrétienne et contem
plation I, str. 248.
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Boh od večnosti rozhodol, že toto obrátenie
uskutočni, ale s našou súčinnostou.
Kto takto chápe modlitbu ako prosbu k Bo
hu, potom už vie, čo si vlastne modlitbou može
vyprosit. Ciel nášho života je večná blaženost,
Boh sám. Boh tomuto poslednému cielu pod—
riadil všetky duchovné aj hmotné dobrá, to
značí, že dáva nám ich potial, pokial nám móžu
slúžit na dosiahnutie životného ciela. Nuž mod
litbou si můžeme vyprosit iba to, čo má nejaký
vztah na večnú blaženost, či sú to dobrá du
chovné alebo hmotné; čo nemá aspoň nepriamy
vztah na večný život, 0 to nadarmo prosíme.
A hmotné dobrá, ktoré nám móžu byt užitočné
nepriamo, len vtedy dostaneme, keď ich- pod
riadime dobrám a záujmom duchovným, ktoré
sú vyššie a ktoré priamo vedú človeka k Bohu.
„Je dovolené túžit po časných veciach, píše
svatý Tomáš,a pravda, nie tak, ako by boly na—
ším cielom, lež ako po nejakych oporách, ktoré
nám pomáhajú smerovat k blaženosti, totiž po
kial si nimi udržujeme časný život a pokial
nástrojovo konajú s nami úkony ctnosti."
Modlitbou hriešnik móže si vyprosit milost
obrátenia & spravodlivý pomáhajúcu milost,
ktorú potrebuje v každej chvili, aby statočne
konal svoje stavovské a krestanské povinnosti.
Kristus Pán v Otčenáši nás poučil, čo a ako
máme prosit. Musíme ponajprv prosit, aby
Božie meno bolo chválené a posvácované našou
živou vierou, aby prišlo Božie královstvo -—
predmet našej nádeje —, aby sa uskutočňovala
božia vóla s velkou láskou od všetkých ludi.
Modlitba nám může vyprosit každodenný
chlieb, najm'á ten chlieb nadprirodzený, eucha
ristický. Modlitbou si vyprosíme odpustenie
hriechov a pripravime svoju dušu na velko
dušné odpúštanie bližnému. Modlitba nám vy
prosí silu vítazit nad pokušením; preto Kristus
“ Suma teol. II—II, ot. 83, čl. 6.
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Pán povedal: „Bedlite a modlite sa, aby ste
neupadli do pokušenia." Napokon modlíme sa
aj preto, aby nás Pán Boh chránil od každého
zla, i od tých, čo nám chcú zlo, lebo tohto ne
priatel'a porazíme „iba skrze modlitbu a póst".'
Lež modlitebně prosby predpokladajú s na—
šej strany úprimnosť. Lebo keď sa niekto modlí,
aby zvíťazil nad vášňami a nevyhýba príleži
tostiam k hriechu, keď sa niekto modlí za šťast
livú hodinku smrti a neusiluje sa život polepšit,
nuž ten sa vlastne nemodli, nie je to úprimná
prosba, je to, hádam, vól'a chcieť niečo urobiť,
a nič viacej. Dalej, modlitba musi byť pokorná,
musíme sa vžiť do postavenia úbožiaka, ktorý
nemá nič, preto prosí a silne dóveruje božiemu
milosrdenstvu a dobrote božej. Napokon v mod
litbe načim vytrvat, aby sme dokázali, že každá
naša prosba je hlbokým prejavom srdca, ktoré
sa celé podrobuje Bohu.
Móže sa stat, že Pán Boh nás hneď nevypo
čuje. Tu, pravda, nenačim zúfať, lebo ako po
znamenáva sv'átý Augustín, býva to preto,
že s vypočutim odkladá na vhodnejší čas, alebo
že hádam chce vyskúšať našu vernosť a vytr
valost, ako to vidieť v pripade kananejskej že
ny. Ibudsky povedané Kristus Pán ňou opovrhol,
keď vravel, že nie je dobre vziať chlieb deťom
:. hodit psom. Ale žena neprestala prosit: „Pa—
ne, veď aj štence jedia odrobinky, ktoré padajú
so stola ich pánom." Hl'a, toto pochválil sám
Kristus Pán: „O žena, vel'ká je tvoja viera;
nech sa ti stane, ako chceš." A vtom jej dcéra
bola oslobodená od diabolstva, ktoré ju trápilo.“
A čo robiť, keď nás Pán Boh nechce akosi
vypočuť ani vtedy, keď sa modlíme vrúcne,
vytrvalo? Pomyslime na apoštola národov sva
tého Pavla, ktorý tri razy prosil Pána, aby od
neho odstúpil osteň tela, a Pán mu odvetil:
' Mat. 17, 20.
“ Mat.

15, 21—28.

31!

„Dost ti je moja milost."u Modlime
sa, aby sme napr. neboli pokúšani, aby sme boli
zbaveni krížov, a keď vidíme, že naša modlitba
je bez účinku, verme s apoštolom, že všetky
tieto skúšky sú nám velmi užitočné, a nikdy
neprestaňme prosit o milost, ktorú potrebu
jeme najmá v tažkých skúškach, aby sme ne
podl'ahli. Sme naozaj žobráci, a žobrák musi
prosit. Krestan cez celý život musí prosit nad
prirodzenú silu, keď chce prist k ciel'u, ktorý
presahuje všetky jeho sily aj schopnosti.
Keď ide o hmotné dobrá, napr. zdravie, te
lesná sila, denný chlieb, úspechy v podnikaní
atď., to všetko můžeme si modlitbou vyprosit,
keď si to žiadame preto, aby sme Pána Boha
dokonalejšie milovali, aby sme bezpečnejšie
dosiahli ciel' — nebo. Preto Kristus zdórazňo
val, že máme hl'adat najprv královstvo božie
a jeho spravodlivost, a ostatné všetko sa nám
pridá. A keď sme nedosiahli to, za čo sme sa
modlili, to je znamenie, že můžeme byt spa
sení aj bez toho pozemského dobra. A naša
modlitba i tak nie je márna, lebo Pán Boh ne
dal nám jednu hmotnú vec, ktorá nám nebola
užitočná, ale na druhej strane dal nám alebo
dá ovel'a vzácnejšie a potrebnejšie milosti.
Preto pokorná, nábožná a vytrvalá mod—
litba, v ktorej prosíme nevyhnutné dobrá na
naše spasenie, "bude neomylne účinná, lebo to
Kristus Pán prisl'úbil.T Pán Boh nám prikazuje,
aby sme sa starali o svoje spasenie, ale dórazne
pripomina: „Bezo mňa, to znamená bez mojej
milosti, nič nemóžete činit";s preto pýtajte,
a dá sa vám, pýtajte si tú milost, a ja vám ju
udelím, lebo som to sl'úbil. A napokon aj to
si načim uvedomit, že je to zas len božia milost,
keď sa vieme modlit, keď vieme prosit to, čo
f 2 Kor. 12, 7—8.

' Suma teol. II—II, ot. 83, čl. 15 k 2.

“ Ján
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15, 5.

nám Pán Boh chce dať od večnosti. Nuž keby
takéto modlitba bola neúčinná, nemohli by sme
byť spasení, Pán Boh by nám kázal niečo ne
uskutočnitefné, bol by v ňom protiklad. Preto
kedykol'vek začneme pochybovat o účinnosti
modlitby, kedykol'vek budeme v duševných
úzkostiach alebo v telesných križoch, výcho—
diskom zo všetkého nech nám budú slová Spa
siterove: „Pýtajte, a dá sa vám; hl'adajte, a ná
jdete; klopte, a otvori sa vám. Lebo každý, kto
pýta, dostane; a kto hl'adá, nájde; a klopajú
cemu sa otvori. Lebo ktože je z vás taký člo
vek, ktorý, keď jeho syn pýta chleba, podal by
mu kameň? Alebo keď pýta rybu, či mu podá
hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dobré
dary dávat svojim deťom, čim viacej váš Otec,
ktorý je na nebesách, dá dobré veci tým, ktorí
ho prosia."“
Áno, modlitba je mocnejšia sila ako všetky
fyzické sily dovedna, mocnejšia ako peniaze,
technika a veda. Lebo to, čo nedokážu všetky
telesné síly a všetky stvoreni duchovia svojimi
prirodzenými silami, dokáže modlitba: Mod
litba je taká silná, že nám může vyprosiť milost,
ktorú nezískame nijakou prirodzenou silou.
Preto úloha modlitby v živote človeka je ovel'a
vznešenejšia, ovel'a dóležitejšia, ako všetky
technické vynálezy a vojnové viťazstvá. Veď
kto by sa opovážil porovnávat blahodarnú čin
nost takého učenca, ako bol Pasteur, s činno
sťou, ktorú konal pomocou modlitby svátý Pa
vol, svátý Augustín, svatý Dominik, svátý Ján
Bosco? Pasteur pomohol zachránit život tela,
títo zasa ziskali duše pre večnosť.
Sme na ceste k večnosti, k Bohu. Na tejto
ceste modlitba nám zaisťuje dve veci: Nadpri—
rodzené svetlo, aby sme nevybočili s pravej
cesty, a napokon nadprirodzenú silu, aby sme

únavou neklesali, aby sme vytrvali. Preto bez
' Mat. 7, 7—11.
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modlitby duša je v temnotách, stráca smer,
blúdi, a keď sa prestane modlit, nadprirodzene
prestane žit, lebo zvyčajne smrterne padne.
Preto sa modlíme, a modlíme sa vytrvalo,
lebo modlitba sostupuje s neba, ako nebeská
posila pre dušu, aby duša mohla vystúpiť do
výšav nebeskej vlasti.

Ježíšovo šarlátové rúcho.
GorazdZvonický.
Dejiny Kristovho utrpenia spomínajú nám
niektoré udalosti, o ktorých sa nazdávame, že
sú menej důležité, a preto sa pri nich ani ne—
zastavujeme; my, obyčajní smrtelníci, najradšej
vyhradávame senzácie. Vieme sa rozhorčiť pri
falošnej hre Judášovej, prekvapuje nás úpadok
apoštola Petra, so záujmom počúvame rozhovor
ukrižovaného Krista s kajúcim lotrom, lebo sú
to strhujúce výjavy, nabité dramatickým ob
sahom a preto súce zaujat našu pozornost. No
smysel pre detail, pre maličkosti ponechali sme
len umelcom.
Najkrajším prejavom duše je láska. Posled
ným slovom lásky je utrpenie za toho, koho
milujeme. Ježíšova láska bola nekonečná, vzne
šená a nekonečné, vznešené bolo aj jeho utr
penie. Pravda, keď naň pozeráme bez všetkých
nadprirodzených vzťahov, musíme priznat, že
bol to najhroznejší výjav v dejinách sveta; ale
v nadprirodzenom svetle božej lásky k človeku
a Ježišovej lásky k Otcovi, utrpenie Bohočlo
veka je čin vel'kolepý a vznešený.
Vonkajší priebeh tohto utrpenia zvečnili
nám evanjelisti. Obrazy v posledných kapito
lách všetkých štyroch Evanjelii sú zachytené
tak plasticky, zretelne a dopodrobna, že každá
črta, každá čiarka i dnes vyvoláva v nás dojem
živej skutočnosti, či už tá skutočnosť je prí
jemná alebo zdrvujúca.
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Akýmsi detailom, zvláštnou maličkostou
v mozaike vel'kopiatočných udalosti je šarláto
vý plášť, ktorým vojaci zahalili Pána Ježiša
po biŠovaní. „A priodeli ho rúchom šarláto

vým'

Keď si upovedomíme, že každé slovo Písma
svátého má svoje poslanie a dóležitý význam,
chceli by sme sa opýtať zbičovaného Mesiáša
s prorokom Izaiášom: „Prečože je červené tvoje
rúcho a tvoj odev je ako tých, čo tlačia hrozno
v lise?"2 Ozaj, čo asi znamená ten šarlátový
plášť na skrvavenom tele Syna človeka? Prečo
edanjelisti tak shodne a dósledne zaznamená
\ajú nezvyčajný obrad purpurovej obliečky,
ktorá nasledovala hneď po bičovaní?
Purpur, šarlát bol odznakom královskej
a vel'kňazskej moci; patril medzi zvláštne zna
k_v,ktorým sa králi a vel'kňazi rozlišovali od
ludu. Ježišov purpur, šarlát, symbolizoval tú
istú moc, pravda, v poriadku ovela vyššom;
ale nepriatelia urobili z neho pre Ježiša nový
nástroj potupy, posmechu a múk. Farizejom
neišlo len o smrť Ježíšovou; chceli ho aj zo
smiešniť a znehodnotit v očiach l'udu, ktorý ho
len pred pár dňami vítal a sprevádzal do Jeru
zalema ako svojho král'a a vysloboditel'a, kto
rého Boh prisl'úbil a proroci predpovedali;
chceli zosmiešniť jeho mesiášske královstvo,
ktoré prišiel založit na tento svet, hoci ono nie
je s tohto sveta. Zidia tým, že Ježiša z posme
chu obliekali do šarlátu, korunovali třním a že
do rúk miesto vladárskeho žezla dali mu trsti
nu. v_vhlásili ho za bláznivého král'a bez trónu,
bez ríše a bez poddaných a jeho reči o novom
královstve na zemi za blúznenie pomátenej
mVSle. Evanjelista svatý Matúš takto svedčí:
,.Zahalili ho do šarlátového plášťa a uplietli
z třnia korunu, vložili mu ju na hlavu a trste—
nicu do pravice a padali pred ním na kolená,
* Ján

19, 2.

' Iz. 62, 2.
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posmievali sa mu a vraveli: Zdrav buď, krár
židovskýl"3
Zlomysel'né poznámky, rúhavé sliny a oflin—
ky padajú na J ežišovu božskú tvár, a on tu
stojí uprostred v mesiášsko—král'ovskom pove
domí svojho poslania od Otca . .. Vidi pred se
bou chvíl'kový úspech svojich neprlatel'ov, ale
si je istý svojho skorého a zrejmého v1ťazstva
nad kniežaťom tohto sveta. Vidí blížit sa chvilu
triumfu, ktorú len nedávno zvestoval „svopm
učeníkom. „Knieža tohto sveta už je odSlzldepý.4
Dúfajme, ja som premohol svet."5 Vie, ze'sar
látový plášť s nebo čoskoro strhnú, ale kralov
skú moc, božské právo a slávu víťazstva mk
mu neodníme.
Pred l'udom stojí zneuctený, ale pred..SV_CČÍ

jím Otcom stojí ako najvyšší a najsvateja
„pontifex purpuratus", vel'kňaz Nového zako
na, ktorý ako výkupné za I'udské duše obetu1e

svoj život, svoju krv a svoje srdce. „Vos _fugam
capietis et ego vadam immolari pro VObIS.Vy
sa rozutekáte, &ja sa pójdem za vás obetovať",
spieva o ňom posvátná liturgia na Zelený

štvrtok.
Ako som spomenul, šarlátový plášť je pre
Ježiša nielen symbolom královskej a vel'kr'iaz
skej hodnosti, ale je aj výborným nástrojorn
utrpenia, ktorým farizeji a zákonníci ukala'll
na Ježíšovi svoju pomstychtivosť a vášeň nena

ViSti- Ak sa nám zachovaly niektoré nástrOJe
Kristovho umučenia, sú dnes drahocenným po:
kladom Církvi a veriaci ich úprimne uctievaju
ako najvzácnejšie relikvie. Církev tie pamiat'ky
starostlivo opatruje a chrání pred hlodavyrn
živlom času aj pred nepriatel'skými pohromami.
Len jedna pamiatka nepodlieha zákonom star
nutia a rozpadnutia, a to je spomenutý šarla
tOVýPlášť, presiaknutý krvou zbičovaného Me
“ Mat.

' Ján
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27, 28—29.

16, 11.

*"Tamt.

16, 33.

síáša. Áno, táto drahocennosť sa v Církvi za
chováva svíeža a vždy nová, pravda, nie vo vý
zname vlastnom, ale v prenesenom a obrazom.
Ježíšov šarlátový plášť stal sa Cirkví symbo
lom mučenictva už v prvých rokoch jej života
a ako božské dedičstvo dedi ho pokolenie od
pokolenia, dokial' Církev v údolí třnia a plaču
neskončí svoje poslanie.
Podl'a náuky svatého Pavla veriaci spolu
tvoria mystické telo Církvi. „Sme všetci jedno
telo v Kristu.“ Vy ste telo Kristovo",' nepre
stáva zdůrazňovat svojim bratom vel'ký apo
štol národov. Pomer Ježiša Krista k Církvi
uvádza do rovností s pomerom hlavy k ostatnýln
údom. „Boh . .. dal ho za hlavu nad celou Cir
kvou, ktorá je jeho telom."a Ak je doráňaná
hlava, trpí celé telo. Konečne odporcovía kríža
a svetla sami sa postarali, aby sa splnilo Kri
stovo proroctvo: „Prenasledovalí mňa, i vás
budú prenasledovat'."o
Sotva mladá a útla Církev nastúpila svoju
spasitelnú púť dejinamí l'udstva, už ju obliekli
do šarlátového plášťa a predviedlí národom na
posmech ako nepriaznivú rušitel'ku starých po
riadkov. Tri prvé storočia kresťanskej éry sta
čily, aby sa Církev vžila do úlohy mučenice,
aby sa naučila nebojazlivo vystupovat! v šarlá—

Tovom rúchu.

Len letmo Sledujme beh dejin, a jej krvavú,
purpurovú postavu zočíme na javísku moha
medánskych výbojov v Malej Ázií, v severnej
Afrike a v južnej Europe; Tatári chcú ju roz
niesť na konských kopytách a Turci utoníť v jej
vlastnej krvi; za reformačných bojov krváca po
celej strednej Europe, najmá v Čechách, na
Morave, v Nemecku a Anglicku; vidíme ju pre
nasledovanú vo „vlasti vychodiaceho slnka",
v Japonsku, neskór stala sa terčom ukrutností
' Rim. 12, 5.
7 ] Kor. 12, 17.

' Ef. 1, 23.
' Ján 15, 20.
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francúzskych revolucionárov; a napokon v naj—
novšom čase sme ju sledovali, ako oblečená do
šarlátu prekonáva krížovú cestu 3 hodinu tem—
nosti na území Mexika, Ruska a Spanielska. _
Hra, Ježišov šarlátový plášť v Církvi nikdy
nevychádza Z módy!
Purpurové rúcho — ten posmešný odev —
mení sa v majestátny symbol královského vi
ťazstva i pre Ježišovu Církev. Veď povedzte,
či práve mučeníctvo nezískava Církvi palmy
víťazstva a neozdobuje jej tajomnú postavu
žiarou slávy? A tento plášť ohrieva a ozdobuje
všetkých občanov mesiášskeho královstva Kri—
stovho podl'a apoštolových slov: „Keď trpí je
den úd, spolu trpia všetky údy, alebo keď sa
oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky

údy.""

Myšlienku jednoty v Kristu oživujeme v se
be — alebo aspoň mali by sme oživovat —
vždy, keď vyznávame svoju vieru v obcovanie
sv'átých. Medzi oslávenými v nebi, trpiacími
v očistci a bojujúcimi na zemi je príbuzenský
pomer, utvorený krvou Božieho Syna. A prvo
tinami jeho ríše sú sbory mučeníkov, ktorí
vlastnou krvou ručia nám za pravdu jeho náu
ky; svoje životy vydali na smrt, aby dedičstvo
života a víery prešlo nedotknuté na všetky po
kolenía Církvi. Odetí do šarlátu vytrvali pri
prenasledovanom Kristovi, aby posilnili našu
nádej v konečný triumf milosti a kríža.
Príšemý císár Nero chcel ukázat svoj
básnický talent & vybáan pre kresťanov ne
slýchané muky: vo svojich záhradách dal ich
poprivázovať na stožiare, poliať smolou, a keď
Rím bol ponorený do večemého súmraku, roz
kázal ích pozažíhať, aby svietili pri samopaš
ných zábavách, ktoré usporiadal pre pohanskú
sberbu. Ozaj, bola to malebná noc . . .! Hl'a, tie
živé pochodne sú naši horiaci bratia. Ich mod
"' 1 Kor.
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12, 26.

litby letia k Bohu ako vonný dym kadidla, 10h
žiara však rozlieva sa po zemi, aby duše našly
v nej cestu spásy.
Iní zasa pozašívaní do zvieracích koží, pred—
hodení vyhladovaným šelmám v cirkuse, 0_d'
súdeni na doživotný žalár a pomalé odumie
ranie v tmavých doloch — všetci nám posm
lajú svoj pozdrav pokoja, nádeje a lásky 5 pro,
sbou, aby sme žili verne podla viery, za ktoru
oni umierali. A toto je odkaz všetkých muce
níkov každej doby a každej rasy.
Svátyňa Církvi bola vykropená mučeníckou
krvou. Na ich hroboch v katakombách obno
vovala sa nekrvavá obeta Nového zákona; Uf
pod zemou čerpali posilu ich prenasledovanl
bratia, aby nepodlahli súženiam na pOVl'Chu
zeme, takže mohli opakovat so svatým Pavlem!
„Vo všetkom trpíme súženie, ale sa nesužule'
me; sme úbohí, ale nie zúbožení; trpíme pre
nasledovanie, ale nie sme opustení; sme pova—
lení, ale nehynieme."n
Obetujúca Cirkev na sviatky svatých muče
níkov oblieka sa tiež do červeného rúcha, aby
nám pripomenula ich obetnú krv, ktorou ove
rili vyznanie svojho presvedčenia. Ich ostatky,
vpravené do mramoru, sú uložené na našlch
oltároch a bez nich nemožno na oltári Prínášař
obetu. Kňaz pri svatej omši viac ráz bozka
svaté pozostatky & prosí Všemohúceho, aby Ete
ich zásluhy zbavil nás nepravosti & udelil nam
milosti, spojené s obetou svatej omše.
Aj oltáre pohanov boly pokropené krvou:
ale krvou zvierat; naše oltáre sú posvátene
krvou nevinného Božieho Baránka, skrze kto
rého všetci sa zúčastňujeme na tajomstvach
nášho božského náboženstva. Modly pohan
ských bóžikov sa rozpadly, purpur pohanský?1
pontifikov a kňazov zničily mole, ale šarlátove
rúcho Ježiša Krista, symbol královskej hod
" 2 Kor. 4, 8—9.
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nosti, velkňazskej moci, viťazstva a mučeníckej
krvi, Církev si zachová stále svieže a majestát
ne, dokial' v tomto údoli třnía a plaču nedokoná
svoje spasitel'né poslaníe.

Nepoškvrnené počatie.
Univ. prof. P. Mag. Dr. Gašpar Fríethotf,

OP.

1.

Svatá matka Církev nepríkročila bez velkej
prípravy ku slávnostnému výmeru nepoškvrne—
ného počatia najblahoslavenejšej Panny Márie.
Západní bohovedci po páť storočí o ňom dišpu
tovalí. A v porovnani, dovřšenom v našom čase,
keď sa rokuje o prostredníctve tej ístej Panny,
obhajcovia odvolávali sa na dóstojnosť Matky
Božej, odporcovia zase na dóstojnosť Krista,
Vykupitel'a l'udského pokolenia. A tak prví aj
druhi boli presvedčení o pravdivosti vlastnej
mienky, založenej na samej zjavenej pravde,
že neraz protivník bol láskavo obviňovaný aspoň
20 smrtelného hríechu, ak nie z kacírstva! Preto
svatá Stolica opátovne musela takýchto cenzo
rov krotit pohrozením ťažkými trestamí; ale sa—
ma ešte nič vlastnou mocou nerozhodla o tejto
veci.
No znenáhla takzvaná „nábožná mienka",
hájaca nepoškvrnené počatie, u vždy viacerých
nadobudla prevahy, a biskupi aj vládcovía zasa
naliehavo prosili o rozhodnutie svatej Stolíce.
Lež čo robiť? Či by stačila takrečená „kano
nízácía" samého svíatku? A či by bolo rozum
nejšie, keby bolo dané len vyhlásenie, že ná
božná mienka je dovolená? Alebo či by nepo—
škvrnené počatie mohlo byt predložené ako istá
pravda alebo, vari, aj ako božsky zjavená prav
da? Spisy sa množily, ktoré hájily jedno alebo
druhé. Ba sám pápež, neraz obhajca nábožnej
mienky, bol naklonený otázku definitívne roz
hodnúť, ale pre okolnosti zasa len „niečo" robil,
320

ako jeho predchodcovia alebo aj nástupcovia.
Bo sú mnohí papeži, ktori „niečo" robili, ako
neskór povieme.
Ale kým prv na obidvoch stranách boli muži
velmi učení, ba i velmi světí, pomaly ostalo
velmi málo odporcov — nie bez vplyvu pápež
ských dekrétov, ktoré hneď spomenieme — až
prišiel pápež Pi u s IX., blaženej pamati, ktorý
riadením božskej Prozretel'nosti raz navždy roz
hodol celú otázku. Pius IX. dňa l. júna 1848
ustálil dvadsaťčlennú komisiu, ktorej úlohou
bolo skúmat, či — hl'adiac na želanie tol'kých
biskupov — je tu základ pre papežské rozhod
nutie. Komisia okrem troch členov bola pre—
svedčená, že je tu dostatočný dóvod, aby na
základe Písma sv'átého, ústneho podanía, cir
kevnej liturgie dané bolo v tejto veci konečné
rozhodnutie, čo aj príhodné okolnosti niektorým
daly príležitosť pochybovat. V mesiaci septem
bri 1850 a v júli a auguste 1851 pýtali sa na
názor deviatich odbornikov, ktorí okrem jedné—
ho sa priaznivo vyslovili.
Lež medzitým pápež dňa 6. decembra 1848
zriadil inú komisiu, složenú z 8 kardinálov a 5
poradcov, ktorej sa pýtal, či radí, aby pápež
vyhlásil za článok viery, že preblahoslavená
Panna Mária bola pre zvláštnu výsadu bez de
dičného hriechu počatá? A ak áno, aký je vhod
ný spósob v daných okolnostiach? Na prvú
otázku komisia dala shodne kladnú odpoveď,
ale nakolko išlo 0 druhů, v'áčšina pokladala za
vhodné, aby biskupi boli vypočutí.
Preto dňa 2. februára 1849 pápež vydal en
cykliku U bi p rim u m, v ktorej biskupom ob
jasnil svoj úmysel a žiadal od nich, aby naria
dili verejné modlitby. Potom pýtal, aby mu od
povedali na tieto otázky: „Ako smýšl'a tebe sve
rené kňazstvo a tebe sverený l'ud? Ako túžia
POvyhlásení článku viery? A aká je tvoja vlast
ná mienka?"
21
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Do Ríma prišlo 603 biskupských odpovedi,
z ktorýCh 5 bolo nepriaznivých, ktoré totiž ne—
chcely vieroučný výmer; 24 odpovedi pochybo
valo o vhodnosti, 10 nebolo ani pre ani proti;
a asi podobný počet odpovedi sa prikláňal k ta—
kému rozhodnutiu, podl'a ktorého opačná mien—

ka nemalá byť nazývaná kacirskou.
No jednako 546 biskupov (**/„.)žiadalo vieno
učný výmer. _Z nich mnohí si boli povedomí
možných obvmení a nástrah, ktoré by mohly
Skrsnúť na druhej strane pre také vyhlásenie
článku viery, ale boli presvedčení, že také dru—
horadé a vonkoncom vedl'ajšie ťažkosti nemajú
prekaziť vyhlásenie článku. Biskup z Malínes
(v Belgicku) prial si, aby v samej pápežskej
listine bolo vysvetlené ústne podanie o tejto
veci, aby totižto obhajcovia mohli l'ahšie odpo
vedať na ťažkosti odporcov.
Taká priaznivá odpoveď všetkých biskupov

zrejme Pia nemálo utvrdila, takže hneď v me

siaci marci 1851 začal pripravovať tento doklad.

Jednako dve schémy(Deus omnipotens

a Quemadmodum Ecclesia) nevyhovo
valy, preto dňa 10. mája 1852 znova ustanovil
komisiu z 20 bohovedcov, ktorí po mnohých
prácach zasa predložili akúsi schému. Dňa 22.
marca 1854 spomenutú schému odovzdali na
posúdenie komisii bohovedcov a kardinálov, ku
ktorým sa pripojili biskupi, bývajúci v Ríme
alebo do Ríma zavolani. Keď ešte text šest ráz
zmenili, napokon dňa 1. decembra 1854 pápež
mal tajnú poradu, v ktorej sa uskutočnilo ko
nečné rozhodnutie, a 8. decembra bol ustálený
za deň slávnostného uverejnenia.1
Teda tento výmer, tak starostlivo a obozret
ne složený, takto zneje:
Vyhlasujeme, rozhodujeme a definujeme
náuku, ktorá hlása, že
: mbokú štúdiu tohto dejinného vývoja má X. le

Bachelet v Dict. de. Théol. Cath., Vacant -—
Mangenot, svázok 7.. časť 1., stlpec 979_1218.
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najblahoslavenejšia Panna Má
ria v prvej chvili svojho počatia
bola

zvláštnou milosťou a výsadou všemohúceho

Boha vthadom na zásluhy Ježiša Krista,
Spasitela ludského pokolenia,

od každej poškvrny dedičnej
viny
zachovaná neporušené,

je od Boha zjavená
a preto všetci veriaci ju musia pevne
a stále verit.
Najvyšší neomylný cirkevný učitel' akúsi
vel'mi presne ustálenú náuku definuje ako od
Boha zjavenú, a preto všetci veriaci ju musia
veriť. Tá náuka, božsky zjavená, týka sa poča
tia preblahoslavenej Panny Márie:
1. Mária bola neporušená od dedičného
hriechu, a to:
. v prvej chvíli svojho počatia,
zachovaním,
. zvláštnou výsadou,
. všemohúceho Boha,
. vzhl'adom na zásluhy Krista, Spasitela
l'udského pokolenia.
Neporušenosť od dedičného hriechu výslov
mamy—am

ne pridel'uje sa Márii,

no nie jej duši ako

v prvej redakcii, takže výmer vztahuje sa na
osobu Panny. Pod počatím, o ktoré ide, zo
súvisu — lebo vravi sa o osobe -— treba roz

umieťtakzvanétrpné počatie dokona
né. Preto ide o prvú chvilu, v ktorej je reč
o Máriinej osobe. A tak počatienie je
použitie manželského práva jej rodičov, ani nie
počiatočný plod, v ktorom ešte nie je roz—
umová duša. Počatie Máriinej osoby iba vtedy
sa dokonáva, keď z duše a tela, z oboch je utvo
rená sama osoba.
Cirkev svatá nijako nechcela riešiť biolo
gicko-filozofickú otázku o chvíli, v ktorej je
stvorená a vliata rozumová duša. Podl'a názoru
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scholastikov totižto rozumová duša nie je hneď
od začiatku v plode života; pravda, plod žije,
preto hneď je oživený, ale vegetativnou dušou.
Po dostatočnom vývine z možnosti hmoty vzni
ká potom senzitivna duša, &naostatok v l'udsky
upravenom plode Boh tvori rozumovú dušu. Ta—
kéto tvrdenie nijako nie je smiešne, bo spočíva
na v š e 0 b e c n e pravdivej zásade, že nejaký
tvar móže sa utvoriť alebo byť alebo ostávať
len v dostatočne upravenej látke; a zakladá sa
aj na s k ús e n o s t i, ktorá nás učí, že rozumo
vá duša vyžaduje dokonalé rozvrhnutia (dispo
zicie), ako je to zrejme u všetkých, čo umierajú
pre nedostatok takých rozvrhnutí chorobou ale
bo nejakým vonkajším zásahom. — Vel'mi ťaž
ko je dokáz ať, — ak nemám povedať, že je
to nemožné dokázat — že v prvej chvili vo va
jičku už sú také rozvrhnutia, ktoré vyžaduje
rozumová duša; lež priam tak ťažko povedať,
kedy ony móžu byť. Preto vel'kí scholastici tak
to vravia: Nie je nám známa chvíle, v ktorej
rozumová duša je stvorená a vliata. Ale tu

ide o onu chvíl'u!

Ci už teda tá chvil'aje

pri oplodneni vajíčka, ako chcú mnohí moderni
autori (ale kto z nich to dokáže?), a či neskor
šie, Máriina o s o b a vznikla v samej chvíli oži
venia skrze rozumovú dušu a v tej chvíli s v o j
h o počatia Mária bola neporušená od poškvrny
dedičnej viny!

DO VÝŠAV.
Nechajte, nech ma šelmy rozmrvia zubami,
aby som sa stal Chlebom Kristovým.

SvatýIgnácAntiochejský.

Pišem cirkvám a rozkazujem všetkým, lebo do
brovolne umieram pre Boha, aby ste aj vy mi v bom
nezabraňovali. Prosím vás, aby ste mi neboli na pre—
kážku nevhodnou svornostou. Nechajte ma, nech sa
stanem pokrmom zvierat, skrze ktoré dosiahnem Bo
ha. Som božím obilím a zu-bami beštií budem zomletý.
aby som sa—stal čistým Chlebom Kristovým.
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Radšej

lichotte šelmám, aby sa mi staly hrobom a aby nič
nenechaly z mojho tela, aby naomcrúc, nebol som
niekomu na ťarchu. Vtedy budem ozajstným učení
kom Ježiša Krista. keď svet nebude vidiet ani moje
telo. Modlite sa za mňa ku Kristu, aby skrze svetské
úrady stal som sa obetou božou. Nerozkazujem vám
ako Peter a Pavol. Oni boli apoštolmi, ja odsúdený;
om“ slobodni, ja až podnes nevorný. No ak budem
trpieť, Ježiš Kristus zbaví ma otroctva a vstanem
z mi'tvych slobodný. I teraz sputnaný učím sa netúžiť
po m'čom. Cestou zo Sýrie až po Rím bojujem so šel

mami; na zemi a na mori, vo dne aj v noci, obklo—
pený som, ako to vojenský poriadok prikazuje, dem'a—
timi leopardmi, ktorí sú zlí, hoci im dobre činím.
Ich krivda ma polepšuje, ale preto som ešte nie
ospravedlnený. Nech som hodený pred šelmy, ktoré
pre mňa chystajú. a prosím ich, aby ma chytra zo
žraly, a nie, ako sa stalo pri niektorých, že sa ich
bály napadnút. Keďže ma nechcú, hoci sa im núkam,
prin-útim ich násilím Odpusťte mi toto moje počína—
nie! Ja viem, čo mi vaše odpustenie prinae. Teraz
zacinam byt učeníkom. Citim, že nič ma neroznecuje
z vecí viditelných a neviditelných, aby som nehIadal
póži'wk v Ježíšovi Kristovi. Oheň a kríž, shluky še
liem, ronnetané kosti, roztrhané údy, zničenie celého
tela, vel'ké dia-bolské pomsty, nech pridu na mňa, aby
som sa radoval iba z Ježiša Krista. Nič mi nebudú
osožiť svetské riše, ani král'ovstvá tohto sveta. Lepšie
mi je zomrieť za Ježiša Krista, ako panovat nad zem—
ským obvodom. Toho hl'adám, ktorý zomrel za nás.
Toho chcem mať, ktorý za nás vstal z mřtvych. On
mi dá bohatú plácu. Odpusťte mi, bratia; nepreká
žajte mi vojsť do života tým, že mi bráníte zomrieť.
Chcem sa stať majetkom Boha, a preto neodlučujte
ma od neho skrze svet a nezvediete ma ani hmotou.
Nechajte ma, nech dosiahnem jasné svetlo; tam bu
dem príchodzím človekom. Dovolte mi stat sa nasle
dovnikom utrpenia mójho Boha. Ak niekto ho má
v sebe, iste chápe, čo chcem a má so mnou zmijova
nie, lebo vie, akou biednou vecou je telo, ktoré ma
v sebe drží. Chce sa ma zmocnit vládca tohto sveta
a zničit chce vo mne smýšl'anie, ktoré mám o svojom
Bohu. Teda nech nikto z vás prítomných neusiluje sa
mi pomoct; vy sami staňte sa však viac mojimi, to
jest, staňte sa vlastnictvom mójho Boha. Nehovorte:
Ježíš Kristus, a súčasne netúžte po svete. Nech ne
prebýva' vo vás závist. ani neprosím vás ako neprí
tomný, aby ste mi verili. Slovám, ktoré vám píšem,
verte však viac! Píšem vám totiž žvý, žiadajúc si
zomriet. Moja žiadosť je ukrižovaná a nie je vo mne
oheň, milujúci nejakú vodu, lež živý a hovoriaci, ktorý

325

hovorí mi z mójho vnútra: „Poď k Otcovi!" Netešim
sa z jedla, ktoré sa kazi, netešia ma ani radosti tohto
sveta. Chcem chlieb Boží a tým je telo Ježiša Krista,
ktorý pochádza z rodu Dávidovho. A za nápoj chcem
jeho krv, ktorá je láskou neporušitel'nou. Nechcem
viac žiť, ako žiju rudia. To však by sa stalo, keby ste
ma chceli vyslobodiť. Radšej chate, aby ste aj vy
boli prijati'do života. Prosím vás o to pár riadkami;
uverte mi! Veď Ježiš Kristus vám zjavi, že hovorím
pravdu; m'e sú ústa lživé, ktorými skutečne Otec ho
voril. Modlite se za mňa, aby sa splnilo moje želanie.
Nepisal som vám podl'a chuti tela, ale z vnuknutia
božieho. Ak budem trpieť, to bude znamením, že ste
mi boli na pomoci; ak budem zavrhnutý, to bude zna
čit, že ste ma nenávideli.
Prel. J. H.

Savonarolova modlitba za vefké zmilovanie.
Zmiluj sa nado mnou, Bože, podl'a svojho vel“
kého milosrdenstva; zl'utuj sa nade mnou, Pane, nie
však ubohým l'udským milosrdenstvom, lež svojím
vel'kým, nepochopitel'ným, které je nekonečné a váč—
šie než všetka vina na svete. Nakloň sa ku mne, Pane.
so svojim vel'kým milosrdenstvom, ktorým si tak vel'
mi svet miloval, že si dal za nás aj svojho jednoro—
deného Syna. — Ci jestvuje priazeň, ktorá by bola
váčšia ako táto? Ci niektoré iná láska bola by súca
vykonat v'áčšiu vec? Kto chce tu ešte zúfawť,miesto

aby dúfal a dóveroval? Boh stal sa človekom a za
nás l'udi bol pribitý na kríž! Buď nám teda, Pane,
milostivý podra svojho vel'kého milosrdenstva, pre
ktoré vydal si za nás svojho Syna, aby si splatíl dlžo
bu za hriechy sveta. — Skrze svoj kríž dal si celému
svetu svetlo a spásu. Týmto milosrdenstvom obnovil
a oživotvoril si všetko, čo je v nebi a na zemi. Urny
ma, Pane. v jeho krvi! Osvieť ma jeho poniženim!
Obnov ma jeho zmřtvychvstaním! — Buď mi milosti
vý, Pane, ale nie podl'a svojho malého milosrdenstva,
ktorým oslobodzuješ l'udí od telesných chorób! Aké
vel'ké je tvoje milosrdenstvo, ktorým odpúšťaš hrie
(hy a v_yzdvihuješ rudi svojou milostou nad túto zem!
Buď mi milostivý, mój Pane, svojim velkým milosr
denstvom, obráť moje srdce k sebe, aby som orutoval
a oplakal svoje zlé skutky! Ospravedlň a spas ma
svojou milosťou!
Prel. J. H.

Stvorenie volá, že jeho tvorcom je Boh.

SvátýAugustin.

Hra, je nebo a zem: volajú, že boly stvorené, lebo
podliehajú zmene a striedaniu. Lebo čokol'vek nebolo
stvorené a predsa jestvuje, nemá v sebe ničoho, čo
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prv nebolo; teda nemá v sebe zmenu ani striedanie.
Hlasno tiež volajú, že samy seba nem-obily: „Sme tu,
lebo sme boly stvorené. Neboly sme teda prv, než
sme boly, aby sme mohly seba samých stvorit." A toto
ich vymanie je celkom zrejme. Ty teda, Pane. si ich
stvoril; a ty si krásny, lebo aj ony sú krásne; a ty si
dobrý, lebo aj ony sú dobré; a ty si, lebo i ony sú.
Nie sú však také krásne ani také dobré, ba ani nie
sú také. aký si ty, ich Stvoritel'. Lebo v porovnani
s tebou nie sú ani krásne ani dobré, ba ani vóbec
nie sú. Vieme to, vďaka tebe! I naša vedomost, keď
ju prirovnáme ku tvojej, je nevedomost. Prel. J. H

Vedec sa modlí.
James Clerk Ma x vell.
Všemohuci Bože, ktorý si stvoril človeka na svoj
obraz a dal si mu oživotvorujúcu dušu, aby ťa hl'adal
a aby panoval nad tvojimi tvormi, nauč nás tak skú—
mať diela svojich rúk, aby sme si podmanili zem vo
svoj prospech & aby sme sily svojho rozumu vyčer
pali vo tvojej službe. Nech prijímame tvoje sváté
slovo tak, aby sme verili v toho, ktorého si poslal,
aby nám sprostredkoval vedu spásy & odpustenía na
šich hriechov. A preto všetko, čo žiadame, prosime
v mene toho istého Ježiša Krista, nášho Pána.
Prel. J. H.

ŽIVOT.
Duchovný vodca.
Duše, čo túžia po hlbšom duchovnom živote, neraz
hradajú človeka, ktorý by im v tom pomáhal. Zvolia
si duchovného vodcu ——
spovednika alebo iného kňa
za, — s ktorým sa radia o veciach, ktoré samy neve
dia rozriešiť. Ale tu si dobre načim uvedomit, že aj
v tomto pripade vlastným vodcom duše ostáva Kri
stus, ktorý povedal, že je cesta, vedúca do života.
On svojou náukou, svojou milostou a príkladom je
najpovolanejši vodca duše na ceste k Bohu. A kňaz
v úlohe vodcu duše nemóže nič vykonat, ako duši

ukázat najpriamejšiu cestu ku Kristu a naučit ju
vrúcnou láskou milovat Krista. Duchovný vodca musí
teda presvedčiť dušu, že v Kristu nájde všetko, a po
mócť jej odstranit prekážky, čo stoja v ceste pri hl'a
daní Krista. Z toho potom vyplýva, že čím je duša
bližšie pri Kristu, tým menej roboty má jej l'udský
\'Odca, jeho poslanie končí, pomaly musi ustúpiť do
Pozadia. Duchovný vodca, keď už hádam odstranil
Všetky prekážk-y nasledovania Krista, nesmie byt pre

327

kážkou on sám. Jeho úloha nespočiva v tom, aby dušu
priputnal k sebe, ale len ku Kristu. Preto nábožná
duše musia vidiet v duchovnom vodcovi pomocníka,
ktorý ich napanina', povzbudzuje. pripadne aj pokar—
há, a nič inšie. Duchovny vodca je len dočasný nástroj
milosti. čim menej ho duša bude potrebovat, tým bu—
de lepšie. Ten nástroj musi dušu úzko priputnat ku
Kristu. a ked to dokáže. potom duša nebude nariekat
pri odchode svojho duchovného vodcu na iné účin
kovisko.
Kňaz teda nie je mojim duchovným vodcom vte—
dy, keď s nim vo spovedelnici alebo kdekol'vek inde
hodinu rozprávam, lež vtedy. keď pri spytovani sve—
domia móžem si priznat, že ma bližšie priviedol k mi
lovaniu Krista, jeho zákonov, jeho Cirkvi. Keď toto
nedokázal, chyba je na jednej alebo na druhej strane,
a je najlepšie, keď si nájdem iného vodcu duše. Ne
hl'adáme vodcu duše preto, aby sme ho našli a mali,
lež preto, aby nám pomohol dostať sa ku Kristu, kto

ryje cestakBohu.

Miiller.

Budia neutrální.
Je to zvláštny druh l'uckkých bytostí, v ktorých
sa vyzna—júzas len bytosti

im podobné, totiž l'udia

neutrální. Co je človek neutrálny? Gramatikár by po
vedal, že nie je to ani žena, ani muž, ale dieta. To je,
hádam, najpodarenejšia odpoveď, lebo dieťa pre ne
zrelost rozumu nevie sa dokonale rozhodnut, a ne
utrálnym ruďom, vami, tiež chýba primeraná dávka
rozumu, preto sa nepriklonia ani k pravičiarom, ani
k ravičiarom. To teda s hradiska gramatického. S hra—
diska spoločenského je to celkom ináč. Neutrálny člo
vek tvrdi, že je najinteligentnejši, najprezieravejši.
najskúsenejši, preto v spoločenskom živote neorikloní
se k nijakej strane, nesúhlasí s nij-akou vládou., ba
niekedy nehlásí sa k nijakému národu, lebo podl'a
úsudku jeho rozumu toto všetko je zlé, alebo aspoň
nedokonalé. Žije v ústraní, všetko len odsudzuje. v du
chu na všetko nadáva a čaká, kedy pride taká refor
ma, ktorá všetko odstráni, a jeho, muža neutrálneho,
postaví na čelo nového hnutia, ktoré musi byt už
dobré.
V živote totiž vidíme, že len tí fudia sa vyhlásili
za neutrálnych, ktorých vyššia moc 2 akýchkorvek
príčin zahnala do kuta, v ktorom robia politiku ne
utrálov čiže farizejov. Ti zvyčajne stoja na čele úradu
šuškanej propagandy. S mravného hradiska je to pod
liactvo, lebo, keď sa mi krivdí, to ešte neznamená, že
ja mám právo krivdiť nielen jednotlivcovi, lež celej
spoločnosti, a veru, rozširovanie vymyslenych chýb
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alebo zváčšovanie skutočnych spoločnosti škodí. Ka
tolík na dosiahnutíe práv má iné prostriedky ako
obmedzenú neutrálnost. Takáto neutralita nie je nič
inšie, ako zbabelost, slabost vóle tam, kde človek má
ukázat sílu a vel'kodušnost. Tak vyzerá neutrálny člo
vek navonok; čo je v duši, to vie iba on sám a jeho
priatelia v neutralite. Ale že je to bytost spoločnosti
málo osožná, je isté.
Máme však neutrálov aj v náboženskom živote.
Náboženský neutrál je monstrum, ktoré sa nedá defi
novat, lebo kúdý osve je bytost sama pre seba, ktorú
dokonale pozná zas len on sám, preto len on sám
vie, čo je a ako by sa mal menovat. Len z účinkov
vidíme, že je to človek pokojamilovný, do ničeho sa
nepletie, je rád, že je rád, nuž z božieho milosrden
stva dýcha vzduch a lepí na svoju kostru tuk a maso
tak, ako to súčasné pomery dovolia. Keď sa ráno po
modlí, je dobre, keď sa nepomodli. aj tak je dobre.
Ci deti chodia do dobrej alebo do zlej společnosti,
na tom mu nezáleží. Keď jeho rodina v nedelu ide
do kostola, nuž ide, keď nejde, tak nejde. Zarí-adil si
prepychový byt, ale nikto nevie, z akých prosti-lezi—
kov; keď na to prídu, zaplatí, keď neprídu., nič sa
nestane, svedomíe nič mu nevyčíta. Pride Vel'ká noc;
keď sa mu „podarí", tak pristúpi ku svatým svia
tost-iam, keď nie, spokojne si to odloží na druhý rok,
s druhého na treti, s tretieho na štvrtý, až napokon
zabudne, že katolíci sa na Vel'kú noc spovedaju.
A vezmite sí ktorýkol'vek náboženský alebo cirkevný
predpís, neutrálny katolík na všetko prikyvuje hla
vou, a keď sa niektorý predpis zachová, plilcyvne
druhý raz, keď nie, prikyvne zas. Myslí si, že svet
ostane i tak, či sa to zachová, či nie. Najdu sa aj taki,
čo vravia: Keď to nevykonáme my, vykonajú to iní,
keď to nebudeme mat my. katolíci, budú to mat lu—
teráni, hlavna vec je, že to niekto bude mat. Tažko
je opísat, čo všetko koná alebo nekoná taký neutrál—
ny katolík, ale jedno je isté: Keby prišiel taký režim,
který by nalepil na jeho kostru aspoň pátdesiat _kg
tuku a pre jeho buclatú kostru daroval domy. ma
jetky a peniaze, náš neutrál bol by súcí vyhlásit,
že biele je čierne, že deň je noc, lebo pre neho je to
jedno, svojím tvrdením svet by nepreináčil.
Jednako je zaujímavé, že neutrální katolíci napr.
v spoločnosti kňazov chválía Církev, pochvália aj prá
cu kňa'za, a v spoločnosti Církvi neprajných l'udi tých
istých kňazov posíelajú na dno pekla a vedia sa ču
dovat, ako je to možné, že sa nám ešte dnes Cirkev
mieša do verejného života atd. To sú ludia bez vnú
torného hlbokého presvedčenia, ludia prázdni, necha—
raktemí. Neutrální katolíci sú l'udia malej inteligen—
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c.'e, slabej vůle a ešte slabšej vierý, preto nevedia,

če sú a čím by mali byť.

Můller.

Apoštolát prikladu.
Citam práve životopis sv'átej Kataríny Sienskej.
Clovek l'udsky nevie pochopit, čo všetko vedela vy—

konat obyčajná, neškolená mniška z tretej rehole
svatého Dominika. Dnes by sne poved-ali., že bola
vel'kou apoštolkeu. Ale apoštolát tej světice nevidím
v tom, že modlith vypmsovala Zdravie chorým., po
krm lačným, utechu zarmúteným., že prosvedčila ná
mestníka Kristevho o potrebe vrátit sa z Avignonu
do Ríma. Svátá Katarina Sienská najv'áčšl apoštolát
vykonala príkladným životem. Nikto jej nemohol od
porovat, nikto ju nemohol podozrievať ze sebeckých
úmyslov, lebo osobným, svatým životem vedela pre
svedčiť každého o svojom programe: konat všetko
s Kristem a v Kristu pre Boha. Hej, aj dnes potre
bujeme takýchto apoštolev. Světci, plniac prikaz bežej
lásky, boli prikladem všetkým, s kterými žili, ktori
ich videli a počúvali. Boli preniknuti Bohem, preto
ich priklad mal božiu moc. Ich pohl'ad, ich slovo
a skutek strašne účinkovaly na hrieclma na celý svet.
Hriešn'ici sa kajali, neznabohovia sa obracali, & ti,
čo zúrili proti Církvi, pod ich vplyvom krotli. Keď
čitame životopis ktoréhokel'vek sva'tca, vidíme, že bol
apoštolom, keď nie kázňami, tak iste prikladem. Ich
život podobal sa mocnému slovu, pred kterým nikto
sa nemohol ukryt, aby ho nepočul, bolo to slovo, které
účinkovalo aj na tých najza—tvrdlivejších. Ich sv'átý

život se všetkými podrobnesťami obracal duše, lebo
to bol opakovaný Kristov život. V nich Kristus movu
žil prikladem na spasenie mnohých. Buďme apoštol
mi prikladu. Tento apoštolát dnes je velmi potrebný.

Mill er.

Úbohá matka.
Cestujem rýchlikom tretej triedy. V našem kupé
pri okne sedí staršia slečna. Spolucestujúci si všimli,
že pri nohách má malú debničku, na ktorú se často
diva, ohmatáva ju rukami a pod. Nikto netušil, čo by
v nej mohlo byt, lebo nadpis na debničke prezradzo
val, že bolo v nej kedysi naše trenčianske dreždie,
a to si, hádam, nezaslúži až takej pozornosti. Medzi
rečou sme sa dozvedeli, že tá slečna je kandidátkou
profesury, která v budúcnosti má učit zemepis a pri
rodopis'. S cestujúcim kolegom rozpriadla rozhovor
o zvieratách, najma o psech. Keď už sme sa v kupé
akosi poznali, tu kandidátka prírodopcisu zdvihne deb
ničku, jemne, tichúčko ju otvori, a z debničky na
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droždie vylezie vám krásne šteňa. Čo bolo potom, to
sa nedá opisat; mal som dojem, že tá suchopáma pro
fesorka chce zasvátiť psíkovi celý svoj život. Aké ti
mly, aké hladkanie a mazlenie! V tom vkročí do kupé
pán a prosí o místo pre matku, ktorá cestovala so

s—tvortýždňovýmdieťaťom. Cestovala z Maďarska.

sťa

hovalí sa, už štyri hodiny stála s dieťatom na chodbe,
lebo vlak bol nabitý. Hned' sme ponúkli matke miesto,
ale milá profesorka s drahým šteňatom nechcela sa
ani hnúť. Tak sa vám pozrela na tu matku, ako na
nepriatel'a jej drahého psíka. Ubohá mamička! Videl
som, že sotva dýcha, a pritom sa usmieva na drahý
poklad, ktorý drží na zoslabených rukách, ale drží
pevne, lebo je to jej dieta. A pre tú mladú matku
nebolo miesta vo vlaku. To už každého dopálilo & mi
lej profesorke nepriamo sa dalo vycítit, aby so šte—
ňaťom vyšla na chodbu, lebo ináč nebolo možno oše
uiť dieťa a v úzkosti pomoct matke. Nerada, ale vyšla
so psikom na chodbu..

V najbližšej zástavke vystúpil pán kolega našej
profesorky, ktorá mu odovzdala psíka so slevami: Dá
vaj
s mliečkom,
aby bolpozn
buclatý &velký;
keď mu
ho žemličky
navštívím.
Na to netreba
na to vravela matka, ktorá sa mi sťažovala, že už tri
mesiace s deťmi nejedla chleba? Hej, sú aj dnes l'udia
bez citu, bez lásky k l'uďom, preto svoje srdce venujú

nerozumným zverom.

Miiller.

Svedectvo krvi.
Najdrahšie svedectvo na zemi je to, ktoré sa za
platí k1v.0u Je to istotne pre ten uzky vztah kolu
júcej krvi s iným pohybom, vo svojej podstate vyšším,
ktorý voláme životom. Tento vyšší pohyb je v pod
mienecnej závislosti od nižšieho: kolovanie krvi je
nevyhnutným predpokladam života. Zivot je v rade
Drirodzených hodnot, ktorými nás Stvoritel obo
hatil, darom najvyšším. Preto dobrovolné vyliatie
krvi, alebo ako vravíme svedectvo krvi, značí zriek
nuť sa toho, čo biblicky voláme „Spiraculum- vita ",
dychom života. Vyliatie krvi dalej značí zničenie l'ud—
skej bytosti, rozklad organizmu na hrstku neživých
chemických prvkov, ktorým chýba práve tak princip
zivota ako napr.: kyslíku, dusíku, vodíku, unikajúce
mu v laboratóriu zo skúmavky. Strach pred týmto
hmotným zánikom — keďže koreni v samej prirodze
nosti l'udskej — je tak dravo živelným a nezvláda
tel'ným, že zachvátí skoro každého človeka: hrdinu ari
slabocha.
Vlasť požaduje vo vojne od vojaka svedectvo krvi.
Církev rozkazuje katolíkovi v čase prenasledovanla
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vydat svedectvo krvi-, keď ide o to volit medzi zam-e.
nim viery alebo smrťou. A toto druhé svedectvo je
v každom ohl'ade vyššíe ako prvé.
Nie všetci. čo bojujú za vlast — a to i vo spra
vodlivej a obrannej vojne — bojujú dobrovorne. Seb.
cov napr. vlasť donúti, aby vydali svedectvo krvi pre
vyššíe záujmy celku. A štát ako dokonalá spoločnost
má prirodzené právo i na takéto donucovanie. Ta.
kýmto vojakom však potom nepatria ani zásluhy ani
ná20v pmvého hrdinstva. No celkom ináč je to v dru—
hej dokonalej Spoločnosti. v Církvi Tu pri vydávaní
svedectva krvi za Krista sa musí každý svedok 1.
sám, 2. celkom dobrovorne, 3. bez nádeje na prirodze.
né výhody, 4. často uprostred vábivých zvodov prena—

sledovaterov rozhodnut

pre celkom istý ortel

smrti, pre skutočnost: prestat existovat na zemi. Preto
svedectvo krvi z lásky k Bohu za jeho pravdu je
nejvyšší pojem hrdinstva. lebo dobrovolnost pri pod—
stúpení smrti je tu zamčená v takej miere, ako azda
nikde inde.
Naša matka Církev na milióny počíta takýchto
hrdinských synov a takéto hrdinské dcery. Má ich
stále; od sv'átého Stefana, prvého mučeníka, až po
obete krvavej bolševickej revolúcie v Spanielsku
r. 1936 a až po denné prenasledovaníe vyznavačov
Kristových, ktoré uskutočňujú moderní nepriatelia
Církvi velmi rafinovane a úskočne. Má ich zo všet
kých stavovskýCh vrstiev: Od pápeža po veriaceho,
panovníkov a) poddaných. Hej, veríaci každého veku
a stavu, ešte 3) deti níže desať rokov, vedeli vydat
toto najslávnejšie svedectvo vlastnej krví. Co však
najviac ozdobuje korunu našich mučeníkov, je to, že
ich ani dar nezviedol ani hrozba nesl-donna.
Len jeden pripad z hrdinov laického stavu. Pre
ríšskeho kancelára Tomáša Marusa, ktorý bol nielen
geniálnym štátnžkom, ale i znamenitým spisovatelem
anglického humamzmu, nebolo zemskej moci, či už
brachiálnej alebo morálnej, čo by ho bola pohla ne
spečatiť vlastným životom jestvovanie večnej Pravdy,
ktorá je v Kristu Ježíšovi, Pánu našom.
Predpokladom takéhoto hrdinstva je však hlboký
základ žívej viery. nesklátitel'nej nádeje a praktickej
lásky k Bohu A ti, ktorým budú tieto tri veci denne
prežívanou

skutočnosťou, móžu ča-ka-t, že vo chvili,

keď zmučená Církev bude znovu stát pred mode:-ný
mi cézarmi typu Diokleciánovho a Juliánovho, nedo
pustia sa zbabelosti Petrovej. Len takíto teda budú
hodní, ak na to pride. aby ich zdobily odznaky mo
derného mučeníctva: píštora., brovning, guromet alebo
mučenícke nástroje. A oni potom i budú nie menšími
hrdjnmi ako mučemci Kolosea, Tarpejskej skaly
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& Mamertinskeho vázenia. Z ich kyrvi vyrastie nový
edikt milánský.
_

Dobrý krestan musi byt pripraveny aj na sve
dectvo krvi. Najlepšia priprava na toto svedectvo je
vytrvalá snaha po intenzívnorm ďuchovnom živote
v medziach nášho stavu & povolania. E. Ma cák, SS.

LITERATÚRA.
MATTHIAS J.

Schriften,

SCHEEBEN: Gesammelte

BandI: Natur und Gnade. 3. vyd.

Die Herrlichkeiten der góttlichen Gna
de. 16. vyd. Verlag Herder und Co., Freiburg
Breisgau

im

1941, str. 268 a 314, bmš. RM 10.60, viaz.

RM 12.60. Scheebenovo dielo o milost! v súčasnej ka
toliíckej bohovede patri medzi štúdie na-joriginálnejšie
a najvecnejšie. Jeho práca je nesmcieme důležitá nie
len so stanoviska vieroučného, ale tiež pre dejiny bo
hovedy 19. storočia-. A toto vydanie je preto vzácne,
že máme v ňom póvodný text Scheebenov so všetkými
poznámkami, o čo má nehynúce zásluhy prof. Grab

mann. Scheeben ponajprv jasne a presne určuje pri
každej téze význam slova alebo pojmu priroda-pri
rodzený, nadpriroda-nadprirodzený. Bez dokonalého
pochopen'ia týchto pojmov nemožno pochopit podstatu
milosti, ktorá prirodzenosť neničí, ale zdokonaluje.
Okrem svatého Písma sú to najmá světí Otcovia, stre
dovekí scholastici a bohovedci po tridentskom sneme.
ktori pomáhajú Scheebenovi nájsť hlboký, teologicko
mystický význam milosti pre spásu človeka. Nieto
otázky, ktorú by nerozriešil v celkovom plane vykú
penia, lebo samostatný rozbor o milosti v Scheebeno
\'ých spisoch nie je oddelený od bohovedy a—kosyste

matického celku; preto autor venoval tejto práci ve!
ký úsek svojej životnej činnosti a napisal dielo, kto
rým sa zaradil medzi najváčšlch bohovedcov 19. sto

ročia. Další spis, Die Herrlichkeiten
góttlichen

der

Gnade, podla názoru Scheebenovho

Je doplnkom predošlej knihy, v ktorom vyzdvihuje
prakticky význam milosti v kresťanskom živote. Fakt,

Že toto dielo dosiahlo 16. vyda-nie, svedčí o tom, že
autor i jednoduchým kresťanom dokonale objasnil
E'ýmam milosti v jej celej nadzemskej kráse. Vieme,
Ze v duchovnom živote všetko závisí od milosti, a toto
g'nnohi velmi tažko chápu, lebo nepoznajú. čo je mi
\0_sťsama. Tu Scheeben sostupuje s výšav teologic
keho bádatel'a a svoje vznešené pojmy o milosti oblie—
ka do rúcha reči rudu, aby naučil každého správne
hodnotit božiu milost, v nej žít, v nej rást až do
Smrti. Toto najnovšie vydanie podáva text, ktorý
V štvrtom vydaní zredigoval P. A. Weiss, OP. K obi
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dvom knihám je pripojený vecný aj menný soznam
Nalool'ko o Scheebenove spisy na celom svete je velký
záujem, objednajte si toto dielo zavčasu, lebo niektoré,
aj najnovšie diela sú už rozobraté. Herderove knihy
můžete si objednat prostredníctvom našej redakcie.
— im.

ANTON KOCH: Homiletisches
buch.

Hand—

Zehn Bánde in Grosoktav. Erste Abteilung:

Homiletisches Quellenwerk. III.Bandfiinf
ter Teil: Leben mit Gott; sechster Teil: Das
Leben in der Gemeinschaft. VerlagHerder
und Com., Freiburg im Breisgau 1941, str. 518, broš.
RM 9.20, viaz. RM 11.40. Subslcripčná cena na všet
kých desať svázkov broš. RM 7.80, viaz. RM 9.60.
Nakladatelstvo Herder dáva nášm—ukňazstvu ms nový
dar: Desatsv'ázkovú príručku na kázne. Sú to vlastne

pramene na kázne, pramene, vari, nevyčerpatelné.
Toto dielo nie je len prikladným vzorom mravenčej
roboty, vedeckého spracovania najrozmanitejších tém
náboženských a praktickej aplikácie zjavených právd
v živote kresťana, lež epochálnou homiletickou prácou
na viaceré desatročia, a to po stránke obsahovej aj
metodickej. Prezerám tri svazky tejto príručky a v du
chu sa pytam, kedy my budeme mať také niečo!
To nie sú kázne, to sú náčrty, ale také, že z jedného
možno vypracovat dve aj tri kázne. Počul som neraz,
že mladý kaplán po krátkej kazatelskej činnosti ne
má pramene pre svoje reči. Hej, chýbajú pramene.
knihy, a to odborné knihy. A Koch nám dáva práve
tie pramene. Už letmý prehl'ad diela vás presvedčí.
ze je to ozajstná homiletická encyklopedia, bohatá na
myšlienky a povzbudem'a, ktorej poslanie je: povzniesť
kazaterstvo a katechézu na takú úroveň, akú si za
slúži hlásanie božieho slova. Každý náčrt tvori logický
aj psychologický celok, hoci obsahove je taký pestrý.
že napohrad by sa zdalo. že vlastný obsah odbočuje
od úvodu. Ale nie; autor má na mysli všelijakých
poslucháčov, preto v pláne pre každého určuje niečo;
len kazatel musí si vybrat, čo potrebuje pre svoje
publikum. V úvode náčrtu postaví do jasného svetla
problém, 0 ktorom bude hovorit. Každú otázku vy
svetl'uje z Písma, náukou snemov a pápežov, kde po
ukáže na bludy a ich praktické následky. Nasleduje
náuka svatých Otcov a cirkevných učitel'ov, potom
náuka lcresťanských mystikov a najnovších spisova
tel'ov. Keď si prečítate len túto čiastku náčrtu, už
máte dokonalý obraz o veci, o ktorej je reč. Koch
totiž neobchádza ani pohanských spisovaterov a básni
kov, ani bludárov, ani najmodernejšie vedecké smery.
ktoré zasahujú do náboženstva. Všetko vie vložit do
rámca kázne tak, že vynikne pravda, ktorú objasnil
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zjavenou naukou. Potom prikroči k akémusi názor
nému vysvetlovaniu, kde používa priklady z dejin
prvotnej Církvi, zo života otcov na púšti, zo života
starších i najnovších svátcov a katolických velikášov,
priklady zo svetových dejin, z prirodovedy, z techniky,
zo športu, slovom zo všetkých odborov I'udského ži
vota. Preto vravím, že z jedného náčrtu dá sa vypra
covat niekol'ko kázni, a kazatel sa tak skoro nevy—
čerpá, lebo látky je tolko, že sa nedá skoro vyčerpat.
Oltámi bratia a bohoslovci, ktori ovládajú nemčinu,
najdu v týchto kazatelských prameňoch všetko čo
potrebuju na kázne a- na katechézu. Treti svazek:

Leben mit Gott a Das Leben in der Ge

meinschaft

obsahuje vyše dvesto náčrtov. Pripo

meniem iba nadpisy niektorých: Náboženstvo, viera.
nevera, naturalizmus, život 2 viery, indiferentizmus,
povera, naturalizmus, modlitba, pobožnost, Otčenáš.
denne Spojenie s Bohom, poslušnost voči Bohu, hra
danie Boha, cesty k Bohu, odpad od Boha, uctievanie
Boha, srub, svátokrádež, mravnost, dobro a zlo, desa
toro, svedomie, úzkostlivosť, hriech, príležitosť k hrie
chu, hlavně hriechy, život v rodine, manžel, manžel
ka, vol'ba povolania, dieta, rozvod, rodina, náboženská
výchova v rodine, rodinné modlitby, povinnosti deti,
škola, peniaze, zamestnanie rodičov, sociálne postave
nie rodičov, láska k bližnému, ako si pomáhat, pomer
jednotlivca k spoločnosti, zlý priklad, apoštolát atd.
Na konci diela je vecný soznam, ktorý pomůže nájsť
priklady afj z iných náčrtov, kde je reč o príbuznej
téme. O dalších svazkoch budeme referovat v nasle
dujúcich čislach Smeru. Dielo netreba odporúčať, lebo
svojím náukovým a látkovým bohatstvom odporúča
sa samo. Zahraničným kupcom dáva Herder 25%
sl'avu. Dielo radi vám objednáme. — im.

--G.THILS:Le clergé

diocésain.

Ed. Desclée,

de Brouwer et Cie, Bruges 1942,str. 142, broš. fr. 17.50.

Mnoho sa už napisalo o živote a poslaní kňaza, najma
kňaza, čo žije vo svete. Volajú ho svetským kňazom,
pravda, nie preto, že by žil svetsky, lež preto, že ne
žije ako rehol'ný kňaz v kláštore. A vo svete má zvlášt
ne poslanie. V tejto knihe je nakrslený život kňaza
podla hvota apoštolov, ktori tiež žili vo svete, a spolu
je tu načrtnutá aj činnost kňaza. Autor rozoberá po
jmy „apoštol", „vyslanec", a zo svatého Písma uka
zuje na to, že poslanie kňaza spočiva v stálom vyobra
zovani Najsv. Trojice v dušiach, nakol'ko apoštol-kňaz
stoji pri prameňoch, z ktorých boží život prelieva sa
do rudských sí'dc. Toto poslanie má určité predpokla
dy, totiž osobnú dokonalost kňaza', ktorá vyplyva prá
ve z toho, že zastupuje na svete Pána Boha. Kniha je
pisaná pre bohoslovcov, vhodná pre duchovné uso
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bra-nia.01tárnym bratom ju odporúčam na rozjimanie.
Knihu móžeme vám objednat. — im.
Dr. DENYS GORGE: A l'école de Dom Co—

lumba

Marmion.

Ed. Desclée,de Brouwer, Bru

gs 1942, str. 179, Fr. 21. V lu'átloom čase rozšírily sa
knihy Dom Marmiona po celom svete, získal si už

torko príatel'ov. že dnes sa už vravi o jeho duchovnej
škole. Neučí nič nové, ale staré pravdy, keď ich sám
dokonale pren'l. vedel spracovať & tak vysvetlit, že sa
staly prijatelné a milé aj modemému človeku. Kardi
nál Mercier napisal, že z každej stránky jeho knih
,.stúpa vóňa Pisma". Okrem Evanjelií je to najmá
sv'átý Pavol, ktor'ý mu pomáha najst súlad medzi člo
vekom vo svete a nábožnosťou, medzi životom vnútor
ným a vonkajšou činnosťou. Je to náuka o duchovnom
živote taká, akú poznali prvi kresťam'a z rečí svatých
apoštolov: jednoduchá, bez všetkého, čo život človeka
rozbíja a nesjednocuje. Ale nie každý může preštudo
kmhvšetky
vat
spisy
Dom všetkých
Marmíona,
preto
v vrele
tejto
kmhe podáva
syntézu
jeho
knih.autor
Dielo

odporúčam. — im.

KILIAN BAUMER:Krankenliturgie.

Ben—

ziger Verlag, Einsiedeln-Kola 1941, str. 741, na bre
viárovom papíeri víaz. RM 11.80.Tažko potešovat tých.
ktorých choroba donútila dlhé dni, ba 1 roky, ležet na
posteli a očakávať, čo pride. A jednako aj tí l'udía

majú dušu na ktorú ani v telesných bolestnachnamú
zabudnúť. I tým ide Církev svatá v úsirety. V tejto
knihe nájdu trpiaci v nemocniciach, v sanatóriách a na
frontoch útechu ktorú može dať iba Cirkev světě,
v ktorej hovorí Duch boží. Naozaj, Církev zasahuje
vždy tam, kde l'udský rozum a Skúsenosti strácajú
akosi význam, lebo sú bezmocné. Keď telesný lekár
skončí svoje poslanie, pride Církev, aby trpiacemu
pomohla. Ako? Prečitajte si túto knižočku, a uvidíte.
Zivot trpiaceho človeka nie je vyňatý z liturgického
života Církvi. Cez celý rok Církev má vera možností
prihovorit sa k trpiacemu a dat mu odpoveď na otáz—
ky, ktoré pokladá za nerozriašitel'né. Táto kniha patrí
do nemocnic a všade tam, kde choroba stala sa život
nou spoločnicou. — im.

LAMASCHMARGA:Zum Ufer des Glůcks.
Román. Verlag Benn'ger und Co., Einsiedeln-Kom;
str. 262. Cena broš. RM 4.40, 5.50 Fr., viaz. RM 5.40,

6.75 Fr. Autorka nás svojím pozorovacím talentem
s napnutim vedie cez spletílé sociálne a politické po
mer-y povojnové až po najnovšie časy. Svojou vysokou
mravnou hrdosťou poslúži aj ako pedagogické dielo.
To cenu románu len zváčšuje. Díelo hodné povšim
nutia.
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votnej pódy, v ktorej budete rast, silniet. pre dobro
Církvi aj národa. A to bude i vaše najv'áčšie štastie.
Preto v novom školskom roku prijmite SMER ako
svojho najlepšieho priatel'a. Vieme dobre, že vaše pe
ňaženky trpia sur-hotinami, ale čo na tom; Pán Boh
je bohatý, on pomóže vám i nám. Dávame vám Smer
za najmcnši poplatok. Tí, čo si ho nemóžu predplatit.
nech nám smclo napíšu. pošleme im Smer gratis. My
nepotrebujeme vaše peniaze, ale vašu dobrú vól'u.
vaše čisté srdcia. vaše nadšenie pre Boha, lebo toto
všetko už teraz má váčšiu hodnotu, ako milióny. Ci—
tujte Smer, žite so Smerom a ziskajte pre smeristické
hnutie svojich kolegov. Nech nebude na Slovensku
ústav. kde by nebolo smeristov. Postarajte sa o to.
Vdp. profesorov a katechétov náboženstva úctivo
prosime, aby upozornili svojich žiakov na náš časopis.
Na vaše odporúčanie zadarmo pošleme Smer tým štu
dentom, ktori majú záujem o naše hnutie a sú chu
dobní. Podporte nás organizovaním smeristického
hnutia na vašom ústave. S vašou laskavou spoluprá
cou rátame.
Ctp. bohoslovci. Viacerí sa pýtajú, či by mohli
napisat niečo pre Smer. Pokuste sa, ale hádam bude
lepšie, ked' dočkáte na žatvu svojich myšlienok, ktoré
sa teraz rozvijaju, ktoré ešte len kvitnú. Odporúčal
by som vám niečo iné. V seminároch máte patrologiu;
nuž povyberajte zo svatých Otcov také state, ktoré by
sme mohli uverejniť v rubrikách Do výšav alebo Zi—
vot, a tie prekladajte. Tam sa vybrúsi váš um, lebo
budete nútení hlbšie nazriet do obsahu., aby ste pre
ložili veci naozaj hodnotné a aktualne. Prekladam'm
svatých Otcov približite sa tiež k ich duchovnej a teo
logickej mentalite, a to má velký význam pre vašu
vedeckú kňazskú formáciu. Takéto preklady radi vám
uverejnime.
Hromadných odberaterov prosíme. aby nám od
pisali, kol'ko čisel im máme zasielať.
Prvé čislo tohto ročnika už nemáme. na to znovu
upozorňujeme tých, čo pýtajú neskoršie všetky čísla.

Ak by náhodou niektorí čitatelia nereflektovali na
prvé čislo, budeme im povďačni, keď ho pošlu, lebo
vel'a je tých, čo pýtajú toto číslo.
Pre členov SKM a ich spoločné knižnice dávame
Smer za tú istu cenu ako študentom.
Dary na študentský tlačový fond: Dr. M. Chladný
Hanoš, profesor, Zilina, 160 Ks; Dr. J. Tomanóczy, Sp.
Kapitula, 4 Ks; J. Daniš, D. Motešice, 4 Ks; Anton

Šoltys, Kvetnica, 4 Ks; Gejza Hartman,

riaditer.

Trenčín. 4 Ks; Vladimír Hatiar, Ružomberok, 1350 Ks;
Stefan Schimpl, Ružomberok, 13.50 Ks; Jolana Uher
ková, Trenčín, 13.50 Ks; Elena Steisová, Trenčín. 13.50
Ks; St. Pyšný, Vrbové, 3.50 Ks; P. Macko, kaplan,
Bánovce nlBebr., 13.50 Ks; Michal Úradnilc, farár,
Soblahov, 30 Ks; Teodor Skultéty, Sp. Nová Ves, 10
Ks; A. Hrabovec, Vel'ká Bytča, 3.50 Ks; St.. Mrázková,
Trenčín, 3.50 Ks; Juraj Pšenčík1 Turč. sv. Martin, 3.50
Ks; Fridrich Zelina, kaplán, Krupina, 13.50Ks; Viktor
Poliak, 7 Ks; Rudolf Medzibrodský, Trenčín, 10 Ks;
Rím. kat. tai—ský úrad, Dubodiel, 10 Ks; Ferdinand
Frantsik, fa-rár, Trenčín, 40 Ks; Katechéti učňovskej
školy v Trenčíne, 50 Ks; Ing. Alexander Vagáč, Tren
čín, 34 Ks; Vincent Sinkovits, farár, Gutiše, 14 Ks;
Jozef Srobár, kanonik, Tekovská Nová Ves, 60 Ks;
Dr. Pavol Bagin, Trnava, 34 Ks; E. Ferenčíková, Bra
tislava, 40 Ks. Stedrým darcom a. priaterom študentov
srdečné Pán Boh zaplať!

Už vyšlo druhé

vydanie

knihy

univ. prof. P. R. Garrigou-Lagrangea:

K BOHU.
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Máte túto
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v knižnici ani jedného

knihu? Nech nechýba
smeristu.

Nájdete v nej stručne, ale vel'mi jasne
a vecne vysvetlený duchovný život,
jeho vzrast v troch obdobiach na zá
klade životných Skúsenosti najv'áčších
cirkevných učitel'ov a mystikov.
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Casopis vychádza prvého každého mesiaca okrem
prázdnin. Závierka čísla do 5. v mesiaci. Predplatné
na rok 36.50 Ks. Bohoslovci a študentl 25 Ks. Pre
Maďarsko 8 Pengó. Číslo šeku revue Smer 6181.

Smeristi v Maďarsku. Bohoslovcom a študentom
posielame náš časopis gratis. Propagujte Smer medzi
známymi a priatel'mi, takto sa nám dostatočne od
vďačíte. Tí, “čo si móžu časopis zaplatit, nech pošlú

predplatnemedzinárodnou
ukážkou.

poštovou

po

Složenky prikladáme preto, aby ste nezabudli vy
rovnat staré aj najnovšie dlžoby za Smer a za knihu
K Bohu. Keď predplatné máte vyrovnané, pošlite
nám nejakú podporu na študentský tlačový fond
[ malou sumou pomůžete nám zv'áčšiť počet študent
ských gratis exemplárov.
Súkromný výtlačok poslali sme tým smeristom,
to nám ziskali nových odberatel'ov. Ak by aj vám
patril a nedostali ste ho, napište nám.

Apoštolskápovinnost všetkých smeristov

do

Vianoc: Získat jedného nového odberatel'a revlle
Smer. Keď si lepšie všimnete svoje okolie, poznáte;
že je tam ešte dosť l'udí, čo Smer nepoznajú a rad-\
by ho čítali. Veď dostavame listy, kde nám píšu-, že
už dávno túžili po takom časopise, len nevedeli, že

CESTY.
Rainer Maria Rilke:

SMR'Í' PANNY MÁRIE.
3.

Tomáš apoštol sem prišiel, ale
neskoro; nuž anjel pozastal
pred ním, na to pripravený dbale
prv, a na hrob prstom ukázal:

Odval' kameň, keď ti duša čulá
chce znať, kde je tá, čo hojdušká
srdce tvoje: Hl'a: tu spočinula
ako levanduliek poduška

na chvilku, by ňou sa rozvoňala
v záhyboch zem ako jemný šat.
Slasť jej vane (cítíš) oklamala
všetko mřtve chorób každú hať.

Kde belidlo: hl'aď na fanu pás,
kde hneď oslepne & nezahynie?
Z tejto čistej schránky tento jas
nad lúč slnka preňho jasnejší je.

Nežasneš, jak let ztiaď sa zdaril jej?
Nič inde, takmer ešte jak by ona
tu. No hviezdy v dojatí sa klonia.
Muž, tu kfakni, za mnou hl'ad' a pej!
Preložil Janko

S i l a.n.
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Jeho

král'ovstvu nebude konca . . .1
Dr. Stefan Dubravec.
Na poslednú nedel'u októbrovú pripadá
sviatok Krista-Krála. Slávenie tohto sviatku
nariadil síce iba až v našej dobe — v roku
1925 — pápež Pius XI.; no aj keď dotial' ne
bolo výslovného a .zvláštneho sviatku, náuka
o Kristovi-Královi už od najstarších dób vždy
oduševňovala mysle veriacich a liturgia cirkev
ná tiež bola ňou rozličným spósobom popre—

tkávaná.
Už v katakombách i v Colosseu pred celou
rímskou verejnosťou odznievalo z úst mučeni
kov v samom smrtelnom zápase neohrožené
vyznanie: „Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat!" Už aj apoštolské vyznanie
viery nás učí, že Kristus „sedí na pravici Boha
Otce všemohúceho, odtial' pride súdiť živých
i mí'tvych". A nicejsko-carihradské vyznanie
viery, ktoré sa vo svatej omši modlíme, vý
slovne hovorí slovami svatého Písma: „Jeho
královstvu nebude konca"
Ale azda máloktorá náuka katolícka je tak
výslovne uvedená vo svátom Pisme tak Sta
rého ako aj Nového zákona, ako práve nauka
o Kristovi-Král'ovi. Kristus už slovami žalmi
stovými hovori o sebe: „Ja ustanovený som krá
Iom. . ."2 Aj Daniel v prorockom videni uzrel
„Svna človeka", ktorý dostal od Boha moc a
slávu a královstvo, takže všetky národy, po“
kolenia a jazyky mu budú slúžiť, a královstvo

jeho bude večné.a To isté anjel zvestoval P
Márii bezprostredne pred vtelenim Syna BO'
žieho,4 potom sám Kristus to slávnostne VY“
hlásil pred Pilátom,5 a v posledných slovách:
' Luk. 1, 33.
'
2, 6.
' Daniel 7, 13—14.
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' Luk. 1, 33.
“ Ján 18, 37.

ktoré na tejto zemi povedal, s nesmiernou ve
lebnosťou sa odvolával na túto svoju králov
skú plnú moc, na základe ktorej poveril apoš—
tolov, aby pokračovali v jeho diele: „Daná mi
je všetka moc na nebi aj na zemi; iďte teda,
učte všetky národy. . ."“

Pre jasnejšie pochopenie katolíckej pravdy
o Kristovi-Královi aspoň nakrátko uvádzame:
1. Králom celého tvorstva je Kristus nie
len ako Boh, ale aj ako človek. Ako Boh je
zrejme póvodca všetkých tvorov, všemohúci
Stvoritel' a absolútny Pán neba i zeme. Ide
však o to, že Kristus ako človek, ako jeden
z nás, ako podl'a l'udskej prirodzenosti od an
jelov menší7 je predsa skutočne král'om vše
tkých anjelov a l'udí a celého stvorenia. Písmo
svaté uvádza Krista ako človeka, keď hovorí
o ňom, že je „ustanovený" král'om, že je
„Synom človeka", ktorý „dostal" královstvo,
že „Pán Boh dá mu prestol",a alebo ktorému
- ako sám povedal už spomenutými slovami 
je „daná" všetka moc. Tieto Výrazy sa nevzťa
hujú na Krista ako na Boha, lebo ako Boh ne
móže byť „ustanovený" král'om, lebo je ním
svojou božskou podstatou, spoločnou s Otcom
aj Duchom Svatým.
2. Základom královskej moci Krista-človeka
nad celým stvorením je osobné spojenie (unio
hypostatica) l'udskej prirodzenosti Krista s dru
hou božskou osobou, čiže tajomstvo vtelenia
sYna Božieho. Týmto podstatným spojením
Kristus-človek je osobou božskou, takže tento
clovek je spolu Bohom, tento človek je neko
nečnej dóstojnosti, takže aj keď podla l'udskej
Prirodzenosti je menší od anjelov, na základe
tOhto tajomného osobného spojenia tento člo
vek je nekonečnej dóstojnosti a velebnosti, je
Preto hlavou nielen l'udí, ale aj anjelov?
' Mat. 28, 13—19.
7 Zalm 8, 6.
“ Lukáš 1, 32.

' Svatý Tomáš Akv. m,
7 a. 11; III, 8 a. 3—4.
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Kristus teda bol „ustanovený" králom nad vše—
tkými tvormi týmto tajomným osobným spo
jením l'udskej prirodzenosti s osobou božskou;
vo chvili vtelenia bol tento človek „pomazaný"
za král'a & to pomazaný samým božstvom,
:: ktorým bolo jeho človečenstvo podstatne
sjednotené v druhej božskej osobe.
Mimo tohto „rodného" práva, zakladajúce
ho sa na podstatnom spojení so Slovom Božím,
má Kristus vzhladom na l'udí aj „získané"
královské právo, zakladajúce sa na vykúpeníf"
Kým totiž anjeli už vo chvíli vtelenia s jaso—
tom nevýslovnej blaženosti mohli pozdravit
v tomto človekovi svojho Král'a, lebo už po
živali požehnania jeho královstva, totiž radost
nebeskú, zatial' iní jeho poddaní, totiž I'udia,
aj tí, ktorí mu boli najvernejší, pre hriech
svojho praotca upeli v otroctve diabla, úhlav
ného nepriatel'a Kristovho královstva. Ba tým
to dedičným hriechom boli vopred zapredaní
do tohto otroctva vóbec všetci potomkovia
Adamovi, aj tí, ktorí sa ešte nenarodili. Tu
však dobrotivý Král-Kristus sa podujal vyslo
bodiť svojich poddaných z tohto otroctva. Vy
dal seba samého za nich v poníženej posluš
nosti až na smrť a to na smrt na kríži" a tak
ich vymanil z moci diabla. Tým, ktorí boli už
celkom pripraveni (v predpekli), hneď dal
plnú účasť v radosti svojho královstva; pre
tých však, ktorí ešte boli na zemi alebo sa len
mali narodit, založil na zemi viditel'né králov
stvo, aby sa v ňom pripravili &zaslúžili si účasť
v jeho večnom královstve.
3. Král'ovstvom Krista-Krála na zemi je
Církev svátá. Kristus síce ako Bohcčlovek má
l—zrárovskúmoc vóbec

i nad

všetkými

hmot—

nými bohatstvami, ale zriekol sa vykonávania
tejto moci v jednotlivých podrobnostiach; po
“' Pius XI. encykl. „Quas primas".
“ Filip. 2, B.
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drobné spravovanie zemských majetkov pone
chal l'uďom a vyhlásil, že jeho královstvo nie
je z tohoto sveta.12 Církev svatá je sice na
tomto svete, na tejto zemi, ale je to král'ovstvo
duchovně, ako sám Spasitel povedal pred Pi
látom: královstvo pravdy,13 alebo ako to litur
gia podrobnejšie uvádza: „král'ovstvo pravdy a
života, královstvo svátosti a milosti, král'ov
stvo spravodlivosti, lásky a pokoja"." Toto

všetko v zásade

je uskutočnené aj v Církvi

na zemi, v ktorej však ako v Církvi bojujúcej
hriech v mnohých dušiach prekáža skutočné
a úplné dosíahnutie týchto požehnani, ktoré
liturgia tak krásne ospevuje. No nesmieme si
mvslieť, že Církev je len akýmsi neurčitým,
hmlistým královstvom svátosti a lásky. Je to
presne organizované královsvto, s presne
vymedzenou ústavou, Kristom ustanovenou,
s mocou zákonodarnou, sudcovskou a výkon
nou. Túto moc vykonáva Kristus v Církvi pro—
stredníctvom svojich viditelných zástuncov,
keďže on sám po svojom zmřtvychvstaní ne—
zostal viditelným spósobom na zemi. Sv'átý
Tomáš Akvinský dókladne uvádza príčíny, pre
ktoré sa slušalo, aby Kristus po svojom zmřt
výchvstaní vstúpíl na nebesá, kde — povýšený
nad všetky tvory -— sedí na Otcovej pravicí
& svojou královskou mocou riadí svet.15
Našou úlohou tu na zemi je, aby sme aj
vo svojej duši, aj v každej — či menšej či
v'áčšej — spoločnosti horlivým uplatňovanim

\

žákonov královstva Kristovho v každom smere
cím viacej rozšírilí toto nadprirodzené králov
stvo milosti, lásky- a pokoja a tak s nádejou
mohli očakávať aj hodinu svojej smrti, keď sa
rozhodne, či budeme mať večnú účasť na tom
to královstve, a tiež s nádejou a radosťou sa
" Ján

18, 36.

" Ján 18, 37.

" Prefácia sviatku Krista-Král'a.

“ III, 57—53.
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mohli dostavit vo svojom vzkriesenom tele
pred Krista-Krála v posledný deň, keď ešte
raz sostúpi na túto zem a shromaždí všetkých,
aby posledným všeobecným sudcovským výro—
kom vypovedal a ustanovil odmenu spravodli
vým a trest nespravodlivým; po ktorom vý
roku ako večný Král" na čele svojich verných
s nimi všetkými vystúpi na nebesá, kde bude
navždy a v plnej miere uskutočnené jeho krá
lovstvo svátosti a milosti, spravodlivosti, lásky
a pokoja, „aby bol Boh všetko vo všetkom".'“
" 1 Kor. 15, 28.

Rozdelenie modlitby.
Dr. Inocent'Můller, OP.
Modlitba je pozdvihnutie mysle k Bohu,
výstup duše od zeme k trónu nebeského Otca,
s ktorým chce nadviazať dóverný rozhovor.
Tento rozhovor móže sa uskutočniť štvorako:
Čisto vnútorne, ústne, súkromne a verejne.
Na tieto štyri skupiny rozdel'ujeme modlitbu.

Modlitba čisto vnútorná

spočívav roz

hovore s Bohom, ktorý sa odohráva len vo
vnútri človeka a nijako neprejavuje sa na
vonok. Svatý Pavol o tejto modlitbe napisal:
„Budem sa modlit duchom, budem sa modlit
aj rozumom; budem spievať duchom, budem
spievať i rozumom."1 Vnútorná modlitba je
teda uvažovanie, rozmýšlanie, nazeranie, roz
jímanie, usoberanie, lebo to sú úkony rozumu
a vóle, ktorých ciel' je spojit nás s Bohom.
Všetky tieto úkony dvíhajú dušu k Bohu a
uschopňujú ju, aby bola vždy súcejšia v mo
dlitbe spojovat sa s Bohom. Pri týchto vnútor
ných úkonoch utvrdzuje sa naše náboženské
presvedčenie, poznávame potrebu osvojovat si
ctnosti, lebo hlbšie poznávame
* 1 Kor.
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14, 15.

šťastie dušFP.

dóverne spojenej s Bohom. Učitelia duchov
ného života vravia, že táto modlitba je dušou
ústnej modlitby, bez nej ústna modlitba je iba
mechanickým vyslovovaním slov bez želaného
účinku. O duchovnej modlitbe obšírnejšie bu—
dem písať neskoršie.

Ústnu

modlitbu vyjadrujeme slovami a

úkonmi. V Starom zákone častejšie sa spo
mína táto modlitba, keď svátopisci vyzývajú
l'ud, aby chválil Hospodina hlasom, ústami,
spevom: „Svojím hlasom volávam k Pánovi,
a vypočúva ma zo svojej svátej hory.2 Pane,
otvor moje pery, a ohlasovať budú ústa moje
tvoju chválu."a A nie je to hádam zbytočné
ústami vyjadrovat Pánu Bohu to, čo on do
konale vidí v našom srdci? Nie. Ústnou mo
dlitbou vzdávame úctu Bohu nielen dušou, lež
aj telom, najm'á slovami, ktorými vyjadruje
me svoje myšlienky. To mal na mysli aj svatý
Pavol, ktorý, keď vysvetlil kresťanom význam
smrti Kristovej, vyzval ich, aby obetovali Bo
hu chvály úst spolu s Kristom: „Preto skrze
neho (Krista) obetujeme vždy Bohu obetu

chvály,to jest ovocie

perí,

ktoré vyzná

vajú jeho meno."'
Svatý Tomáš Akvinský vo zvláštnom člán
ku zaoberá sa tiež otázkou, či modlitba má byť
ústna.u V troch odpovediach ústnu modlitbu
odóvodňuje takto: „Ústna modlitba je najprv
na vzbudenie vnútornej nábožnosti, aby ňou
pozdvihla sa k Bohu myser modliaceho. Lebo
vonkajšie znamenia, či už slová alebo iné úko
ny, myser človeka hýbajú aj pri vnímani a
preto aj v citoch. Preto vravi svatý Augustín,
Ze slevami a inými znameniami mocnejšie sa
povzbudzujeme k rastúcej svatej túžbe. A tak

mdlitbe

potial' načim používat slová a zna

; Žalm 3, 5.
. Zalm 50, 17.
Zid. 13, 15.

* Suma teol. II—II,
ot. 83, čl. 12.

menia, pokial to osoži na vnútorné povzbude
nie mysle. Ale keď je tým mysel' rozptylo
vaná alebo keď jej to akokol'vek prekáža, nech
prestane. To býva najmá u tých, ktorých my
sel' aj bez týchto znamení je dostatočne pri—
pravená na zbožnost. Po druhé sa pripojuje
ústna modlitba na splnenie povinnosti, aby to
tiž človek Bohu slúžil všetkým, čo má od Boha,
to jest nielen mysl'ou, ale aj telom. A to zvlášť
prislúcha modlitbe, pokial' je zadost činiaca.
Po tretie sa pripojuje ústna modlitba z akéhosi
pretekania z duše na telo pri prudkom citeni
podla onoho žalmu: Radovalo sa moje srdce
a mój jazyk zajasal." Anjelský Učitel dodáva,
že ústna modlitba móže povzbudit tých, čo sú
menej pobožni, aby sa tiež modlili, a najm'á
aby sa modlili usobranejšie.“

Ústna modlitba móže byť súkromná,
keď sa modlí jednotlivec, alebo verejná,
keď sa modlia viaceri, napríklad veriaci pri
svátej omši, recitovanie kanonických hodiniek
v chóre atď. Nielen jednotlivec, lež aj spoločnost ako taká musí Pána Boha uctievať, musí
ho uznávat za svojho najvyššieho Pána a dobrodincu. Preto svátý Pavol tak často povzbu
dzuje veriacich, aby pri chválení Pána Boha
boli sjednotení nielen srdcom, ale aj hlasom:
„Aby ste jednomyselne a j e d ný mi ú s t ami ctili Boha a Otca nášho Pána Ježiša Kri
sta."" Kristus Pán tiež vyzýval svojich učeni
kov, aby sa shromažďovali na spoločné modlit
by, a prislúbil im, že pride medzi nich, aby im
dal akúsi záruku, že ich modlitby budú účin
nejšie: „Lebo kde sú dvaja alebo traja shro
maždení v mojom mene, tam som ja medzi
nimi."“ Nuž keď toto platí o shromaždení
dvoch-troch osób, tým váčšmi sa to vztahuje
na také shromaždenia, kde sa veriaci schádza'
" Tamže
7 Rim.
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' Mat. 18, 20.
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jú akosi úradne na božie chvály, na modlitby.
Svátý Tomáš uči, že je nemožné, aby prosby
mnohých, z ktorých sa stáva sta by jedna
modlitba, neboly vypočuté. Otec nebeský ne
vie odporovať sladkému násiliu spoločných
modlitieb mnohých svojich dietok, ako aj náš
pozemský otec skór sa obmákči, keď ho o nie
čo prosia všetky dietky, ako keby ho prosilo
len jedno.
Keď toto dobre pochopíme, pochopíme
aj význam nedel'ňajšej a sviatočnej svatej
omše a vůbec dennej účasti na svátej omši.
Svátá omša je verejná modlitba v najvzneše
nejšom smysle slova, pri nej sa modlí sám Syn
Boží, veriaci s Kristom spojení modlia sa jeho
ústami, jeho srdcom. Keď teda chceme sa
úzko spojit v modlítbe s Bohom, keď chceme,
aby naša modlitba nebola márna, modlíme sa
so všetkými veriacimí a spolu s Kristom pri
svátej omši.
To je tiež ciel' liturgického hnutia, ktoré
v poslednom čase aj v našej Republike našlo
vel'ké porozumenie medzi pospolitým I'udom
aj v kruhoch intelingecie. Zavádzajú sa recito—
vané omše, veriaci modlievajú sa pri svátej
omši z misálika, a najma mládež je poučovaná
&vedená k prežívanému porozumeniu vel'kého
tajomstva obete svátej omše. Toto sú, vari, ná
znaky lepšej budúcnosti, lebo mlaď, ktorá si
osvojí ducha katolíckej liturgie, pre ktorú ne
del'ňajšia svatá omša nebude iba nanútenou
dvadsaťminútovou povinnosťou, ale očakáva
“Ju chvíl'ou úzkeho spojenia s Kristom, obe
tUjúcim sa a modliacim sa na oltári, tá mládež
bUde nepremožitel'ná, lebo s tou bude žiť &
Pracovat nepremožitel'ný Kristus.
Na to, aby verejná liturgická modlitba ne
ŘOla iba nacvičeným obradom, ale živým pre
Élvaním hlbokých tajomstiev sv'átej viery, vy
ZSlduje sa liturgický duch, ktorý poniektorí
345

pomenovali liturgickým stavom. Kde chýba
duch liturgie, tam nemóže byť reč o litur
gickom živote. Preto verejná liturgická modlit—
ba predpokladá aspoň začiatočné osvojenie roz
jímania, poznanie vznešených článkov viery,
lebo všetky liturgické obrazy a spósoby vy—
jadrovanía, znázorňujú božie zjavenie, ktoré
liturgia predkladá v pestrých obrazoch &ktoré
můžeme aplikovat aj na svoj mravný život.
Druhý dóležitý prvok, ktorý náleží k pod
state liturgického ducha, je úplná podrobenosť
zázračnej sile modlitby. Bahko sa móže stať,
že zpočiatku nespozorujeme viditelné účinky
verejnej liturgickej modlitby. Ale to si načim
zaslúžiť a takrečeno vybojovat stálym, vytrva
lým cvikom. Tí, čo nevedia v sebe premócť
akýsi odpor k liturgickej modlitbe, tí vari
nikdy nebudu užívať dobrodenie tejto modlit
by, lebo je to dar neocenitelný, dar boží. Ale
kto sa úplne odovzdá a priamo zasvětí litur
gickej modlitbe, presvedčí sa o tom, že táto
modlitba opanuje jeho telo aj dušu. Litur
gická modlitba okrášli l'udské myšlienky naj
pestrejšími farbami nadprirodzeného svetla,
vtlačí do našej vůle a do našich sí'dc nadpri
rodzenú silu a lásku, zladí do nadprirodzenej
jednoty našu smyslovosť, ba i pohyby nášho
tela. Je to sv'átý súlad, ktorý uskutoční v duši
Duch Svatý. Preto vel'kí svátci vyhlásili, že li
turgia usmerňovala celý ich život. Liturgia
s kroka na krok vyvoláva v duši boží obraz
sťa umelec, ktorý z obyčajnej hmoty tvori veci
drahocenné a užitočné.
A keď je reč o liturgickej modlitbe, načim
zdórazniť ešte jednu vec. Je to nevyčerpatelné
bohatstvo úmyslov liturgickej modlitby. Veď
štyri ciele sv'átej omše — klaňanie, smierenie,
prosba a poďakovanie — móžu nás dokonale
stotožniť so všeobecným úmyslom božím, istot
ne lepšie, ako naše nepatrné a storaké úmysly,
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ktoré si sami vymýšlame. A toto stotožnenie
je najváčším znamením našej oddanosti k Spa
sitel'ovi a k jeho Církvi, lebo takto zriekame
sa seba samých, aby sme si osvojili všeobecné
úmysly božie. Naša modlitba je potom taká ši
roká, ako vóla modlíacej sa Církvi; je oslobo—
dená od každej nedokonalosti, od každej ma
lučkosti; móžeme povedať, že sa vliala do vel
kého klaňania, prosieb a ďakovania mystického
tela Kristovho. Z toho vyplýva aj účinnost li
turgickej modlitby. Veď vieme, že naše osobné
úmysly, naše Súkromné modlitby móžu byt'
bezVýsledné. Kým úmysly a modlitby Spasi
tel'a sveta & jeho Církvi sú také, že všetko na
svete musí sa im prispósobiť a podrobit, a to
dosť často tajomne a nepochopitefne. Preto li
turgická modlitba spojuje nás s Kristom a
s Cirkvou čo najužšie; nuž a toto Spojenie je
ciel'om duchovného života.

Eucharistické učenie v Liste
k Židom.
Dr. Pavol Beňuška.
List k Židom určený je istej skupine kre
sťanov zo židovstva; má za ciel' povzbudit ich
k vytrvalosti, aby sa nedali zlákat zpět k ži—
dovskej náuke a nezmenili sve'tlo evanjelia za
polotmu starej úmluvy. Póvodca Listu pouka
zuje na to, aký nemúdry, ba aký osudný by
bol podobný krok. Zdórazňuje, že nová úmluva
Je; dokonalejšia ako stará, že zákon lásky je
naboženstvo definitívne nezmenitel'né, večné,
Ideálne.1

Ciel'om náboženstva je spristúpniť styk člo
ngg s Bohom, a hodnota náboženstva je tým

33,

čím lepšie podari sa mu sblížit nebo a
' Viď Prat,
str. 415.

La theologie de st. Paul,

10. vyd.,
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zem. Úloha kňaza je, aby bol prostrednikom
medzi Bohom a l'udmi. Novozákonný prostred—

nik Kristus ďaleko predstihuje Mojžiša a pro
rokov, svojím kňazstvom vyvýšený je nad le
vitské kňazstvo. A konečne aj Kristova obeta
stojí nad obetou starozákonnou.
To sú.hlavné časti, do ktorých autor vsu—
núva povzbudenie k poslušnosti a k výtrva
losti, pričom dáva rozličné odporúčania a na
pomenutia. V poslednej časti je text, čo má
význam pre štúdium Eucharistie: „Památajte
na svojich predstavených, ktorí vám hlásali
slovo božie, pozrite na koniec ich života a' na
sledujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý
včera i dnes i na veky. Náukami menlivými a
cudzími zvádzať sa nedávajte: lebo dobre je
utvrdzovať srdce milosťou a nie pokrmami,
ktoré neprospely tým, čo ich požívali. Máme
oltár, s ktorého tí, čo slúžia stánku, nemajú
moci jesť. Lebo telo zvierat, ktorých krv za
hriechy sa vnáša do svátyne skrze vel'kňaza,
spaluje sa mimo tábora. Preto aj J ežiš, aby po
světil Iud svojou krvou, trpel von za bránou.
Nuž vyjdime k nemu von z tábora nesúc jeho
potupu. Lebo nemáme tu miesta trváceho, ale
budúce vyhl'adávame. Skrze neho teda 'priná
šajme Bohu vždycky obeť chvály, t. j. ovocie
perí, velebiacich jeho meno. Na dobročinnost
však 3 na vzájomnú podporu nezabúdajte, lebo
v takých obetiach Boh má zal'úbenie."2
Réville, pripojujúc výklad k tomuto textu,
hovori: „Treba vel'a dobrej vóle, aby sa tuná
našiel akýkolvek vztah na Eucharlstiu " Smy
sel podl'a nebo je jasný: Netreba sa starat 0
čistotu alebo nečistotu pokrmov, ako to robili
l'udia Starého zákona. Póvodca Listu chce iba
tol'ko povedať, že z obetí kresťanského oltára
sa neje, čo je pochopitelné, lebo podla neho
jediná spasitelná obeta je nadprirodzená obe'czl
'-' 13, 7—16.

348

" Spom.

dielo

70.

Ježiša Krista, prinesená raz navždy, v ktorej
Kristus je spolu obetovaným aj obetujúcim.
List k Zidom, hoci za hlavnú tému má obetu
a kňazstvo Kristovo, nerobi nijakú zmienku
o Eucharistii, čo pravda neznačí, že by póvod
ca nebol poznal alebo nebol pripúšťal euchari
stické stolovanie. No podl'a Révilla možno uza
tvárať: a) že pre autora tohto Listu Eucharistia
nemá v nijakom stupni charakter obety; b) že
Eucharistia nemá v jeho očiach tú důležitost,
ktorú zaujala neskor v kresťanskom obrade.
Totožné stanovisko zaujíma i Goguelf Zdó
razňuje najměi to, že Eucharistia nie je v stre

de záujmov póvodcu Listu a že tento

nespomína

ju

ako obetu, leboju nespo

mína vtedy, keď sa naširoko rozpisuje o obete
Kristovej a keď vypočítava obety milé Bohu.
Vyhranenejšie je stanovisko O. Holtzman—
novo.5Podl'a neho póvodca Listu k Zidom pria
mo odsudzuje sviatostné požívanie, lebo jedlá
neslúžia na utvrdenie srdca.
Aby sa toto radikálne stanovisko mohlo vy
vrátiť, treba podrobne skúmať smysle úseku
XIII, 7 an. Nachádzame tu najprv slová po
vzbudzenia k viere, ktoré autor určuje svojim
čitatel'om, aby sa nedali odvábiť od Ježiša
Krista, ktorý je nezmenitel'ný, a preto nech sa
nedajú mýlit náukami menitel'nými, vrtkavý
mi, cudzimi.“ Čo nasleduje,7 je tesne pripojené
k predošlému spojkou „lebo". Autor povzbu
dZuje svojich čitateIov, aby „upevnili svoje
srdce"_ To isté im kážu aj iní hlásatelia, no
stubenci cudzích náuk odporúčajú im dosiah
nuť tento ciel' požívaním pokrmov, kým pó—
\_*OCica
Listu tvrdí, že to neprospelo ani tým,
Éoich požívali; nebudú mať teda ani oni z toho
:Spom.

dielo 217—218.

Der Hebráerbrief und Abendmahl, v časopise

. ZNW 1909, str. 251—260.
v. 7—9a.
" V. 9b—10.
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osoh. Preto majú otvorit svoje srdce milosti
božej, utvrdzovat sa touto silou, a nie pokrma
mi, ktoré sú bez účinku pre dušu.
Tento výklad dobre zapadá do myšlienko—
vej náplne celého Listu a srovnáva sa aj s jeho
tendenciou: chránit kresťanov zo židovstva i
pred tým, aby sa nezúčastňovali na obetných
jedlách, lebo im to aj tak nemóže osožit.
„My máme oltár, z ktorého ti, čo slúžia
stánku, nemajú práva jest." Takto pokračuje
List veršom 10. Význam tejto vety záleží na
tom, ako sa chápe výraz „ tí, čo slúžia stánku".
Je prirodzené, že „služobníci stánku" sú kňazi
levitskí, kňazi Starého zákona, lebo starajú sa
o stánok židovský. Nie je nijako odóvodnené
vidieť označených takýmto presným, pre čita
tel'a Biblie známym a určujúcim pojmom čle
nov kresťanskej spoločnosti, ako tvrdí O.
Holtzmann. Služobník bohostánku je kňaz Sta
rého zákona, preto nemožno prijať ani vynález
Holtzmannov, že „stánok" je duchovný chrám
Nového zákona. Smysel je tento: Podl'a Starého
zákona mohli iba kňazi jest z niektorých obiet
smiernych;a teraz ani tito nemajú právo jest
s oltára, ktorý máme my, kresťania, tobóž
ostatní Zidia, čo nemajú kňazskej hodnosti.
Preto nemúdre by konali tí, ktorí by sa chceli
vrátit k Starému zákonu, lebo tak by sa vy
tvorili z účasti na kresťanskej obete. Ba kre
sťan je vo váčšej výhode ako sám židovský
velkňaz. Tento priniesol do stánku iba krv
zo zvierat, čo boly obetované za hriechy; telo
ich bolo spálené mimo tábora.9 Kristus — obe
ta ovel'a dokonalejšia, vznešenejšia ako staro
zákonný obraz ——
tiež sa obetoval za naše hrie

chy mimo tábora. No 2 tejto

krestania

obety

majú osoh, požívajú z nej—

Preto roztrhajme všetky putá so Starým, ne
' Lev. 6, 19, 22; 7, 6; 10, 17—18.
' Lev. 16, 16.
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dokonalým zákonom a pridružme
sa ku Kristovi,

poďme k nemu von a

nebojme sa niesť jeho potupu, aj keď nám ju
Židia na oči vyhadzujú. Veď konečne treba sa
nám utešovať aj tým, že tu na zemi nemáme
stály pobyt a že sa máme tešiť nádejou na
budúci.
V závere tohto úryvku autor ešte povzbu
dzuje krestanov, aby památali na skutky
dobročinosti a aby ich obetovali Bohu.
Hra, takýto je smysel odseku. Treba teraz
ešte ustálit, aký je obsah obetného pokrmu, čo
sa požíva s kresťanského oltára. Keď uvážíme,
že vo verši 9. sú spomínané „pokrmy" a
vo verši 10. zase „oltár", s ktorého sa je, pri

deme k najpravdepodobnejšiemu
požívanie. Požívanie s oltára u
kresťanov značí Eucharistiu. Tre
výkladu, že verš 10. naznačuje s k u t o č n á

ba rozumieť pod „oltárom" skutočný obetný
oltár eucharistický, a nie kríž? Msgr. Ruch
takto Odpovedá: „Pre kresťanov, čo prišli zo
synagogy, tento výraz je natol'ko jasný, dobre
volený, primeraný myšlienke, ak chce vyjadrit,
že veriaci skutočne prijímajú z obety, nakolko
zase by bol pre nich podivný, neočakávaný,
vel'mi subtilny, slovom ťažko pochopitelný, ke—
by autor bol chcel vyjadrit, že krestan sa zú
častňuje na ovoci utrpenia, alebo že má sa
Spojit s Ježišom ukrižovaným.lo Máme oltár.
LlSt nehovorí iba o kríži, postavenom kedysi
a už dávno odvtedy spadnutom, kde Ježiš sa
Obetoval. Ale určuje tu buď miesto, kde obeta
Kalvárie sa dáva dnes prijímajúcim, buď krva
Vu obetu Golgoty, ktorú Kristus pokračuje,
Obn_0vuje, aby veriaci mohli sa z nej živit.
Mozno teda povedať, že každé slovo tohto verša

0_r1entuje mysel' čitatel'a k Eucha
rIStii

a ju predstavuje ako obetu."n

“' Uved. miesto, str. 804.

“ Tamtiež 841.
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V celom Liste niet priameho opisu kresťan—
ských obradov; autor ich nepojal do svojich
vývodov. Z toho však nemožno zatvárať, že
by nijakú dóležitosť nebol kládol na Eucha
ristiu. Nemožno všetko všade povedať. Učenie
o Eucharistii, o krste bolo už dostatočne známe
z iných prameňov. Autor sa nerozpisuje ani
o krste, to však neznačí, že ho zavrhuje. Ne
spadá do rámca jeho vývodov, aby naširoko
podával opis kresťanských obradov.

Vzácne dary
preblahoslavenei Panny Márie
slúžia aj nám všetkým.
Dr. Stefan Barnáš.
Sú aj duše „vyvolené". Pán Boh v živote
týchto duší všetko tak zariaďuje, že všetky ich

životné okolnosti plánovite

smerujú ku

Kristovi, ku snúbencovi týchto duší.
A sú zasa duše, ktoré zdanlivo žijú v shone
slepých a ťažkých okolností a udalosti. Tak sn
nám to zdá,-ako keby Prozretel'nosť Božia sa
vóbec nestarala o to, či tie životně okolnosti,
v ktorých sa tieto duše nachodia, podporuj-ít
človeka v jeho snahe po spáse duši, alebo mu
v tom prekážajú. Nám sa to tak vidí, že v ta
kom pripade jedine od duše človeka a od mi
losti to závisí, či tú danú alebo dokonca pri
rodzenú nepriaznivú situáciu zvládne alebo nie.
Ako v prvom pripade, tak aj v druhom ide
o tajomstvo Prozretel'nosti Božej, ktorú my po
chopit nevieme.
Panna Mária rozhodne patri do prvej sku
piny I'udí. Ona je „požehnaná" , to jest naj
\áčšmi „vyvolená" medzi ženami. Rovná a
zretel'ná cesta predvídania božieho (praescien
tia) vedie už od stvorenia sveta až po narode
nie Panny Márie. Od stvorenia sveta pripra
352

vuje Pán Boh svoju nevestu a Matku svojho
jednorodeného Syna. Pripravuje ideál ženy.
Ako Slávny umelec do rozličných farieb
máča svoj štetec, aby namaloval velkolepý
obraz Madony, tak to robi aj Pán Boh. Z roz
ličných pravzorov pripravuje Matku Božiu,
preblahoslavenú Pannu Máriu, a zamierenie
dejin Starého zákona je mu východiskom pre
dejiny jeho královstva.
„Matka žijúcich" je obrazom matky život
hojnejšie majúcich. Neplodná Sára je obrazom
tej „neplodnej" a tej „opustenej", ktorá „má
viac synov".1 Lebo tá, ktorá počala Syna Bo
žieho bez muža, stala sa aj matkou Církvi, a
tak vlastne z jej lona vychádzajú všetci sy
novia a dcéry Církvi.
Výstredne starostlivá Rebeka je obrazom
úzkostlivo sa starajúcej matky Márie o osudy
svojho syna a o osudy nás všetkých, ktorých
jej Syn pri svojej smrti v Jánovi za synov od
porúčal a o ktorých dedičstvo tol'koráz ide.
A tak rad-radom s charakterových zvlášt
ností svatých žien Starého zákona, ako: Judity,
Estery, Rut atď., pripravuje Pán Boh cestou
svojho jasného a určitého predvídania ideálny
charakter preblahoslavenej Panny Márie.
No & teraz pozorujme len vlastnú zámernú
Prozretel'nosť Božiu v živote preblahoslavenej
Panny Márie.
„ neď pri vstupe Panny Márie do života ju
mozeme vypozorovat.
Matka Vykupitel'ova mala byť pannou, a
teÉk_úplnej telesnej čistote musela zodpovedať
al _Uplnáduševná neporušenost. Z toho nasle
duJŠ, že Panna Mária vzhladom na zásluhy

\

SVOJhOjednorodeného Syna už pri počati mu
sela byť uchránená od poškvrny dedičného
hI'lechu.
' Iz 54, 1.

23
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Ale keďže pod duševnou neporušenostOu
rozumieme takú čistotu, ktorá vylučuje aj
každé nečisté chcenie a ktorá znamená úplnú
duševnú krásu a zvučný životný súlad, musela
byť preblahoslavená Panna Mária v celom svo—
jom živote uchránená aj od tieňa najmenšieho
hriechu.
ll

Hladime na Máriu, ozdobenú nebeskými
darmi a vzácnymi ctnosťami. Pred nami stoji
krásny ideál ženy. Mária, dievča z Nazaretu,
ináč pochádzajúca z královského rodu Dávi
dovho, stala sa „theotokos", Bohorodičkou, ako
nás o tom učí Církev na efezskom sneme.
Panna Mária, pravda, svojmu dieťaťu daro
vala len I'udskú prirodzenosť, ale osoba, ktorej
preblahoslavená Panna Mária ludskú prirodze—
nosť darovala, je Boh. A to je tuná rozhodu
júce. Osoba je tá bytost, ktorá sa na svet rodí
a na svete vystupuje. Osoba je tá bytost, kto
rá detinskou láskou oslovuje svojho nebeského
Otca, ale aj svoju Matku. Mária teda na svet
,.Logos" (Slovo) porodila, Boha porodila. A pre
to je Bohorodičkou.
Dalším takým darom, ktorým preblahosla
vená Panna Mária bola od Boha ozdobená, je.
že bola nielen pannou, ale aj matkou. Len ona
jediná v dejinách ludstva mohla byť ozdobená
bielou ružou panenstva aj červenou ružou
materstva.
U ostatných žien, keď sa stávajú matkami,
biela ruža panenstva zatieni sa, zatiahne sa
červenou farbou. Bielost panenstva zmizne a
nastúpi červená farba materstva.
Ale nie tak pri preblahoslavenej Panne
Márii. Ona porodila Syna beztoho, aby bola
muža poznala. To, čo v živote svojom počala.
bolo z Ducha Svatého počaté. A čo počaté bolo,
je Syn Boží, „Logos" — Slovo. A ako Otec ne'
beský, keď od večnosti splodil Syna, nijako 58
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zo svojej podstaty nevyčerpal, nič nestratil zo
svojej podstaty, a ako aj rozumná bytost, keď
tvori pojem (verbum mentis) sa nevyčerpá, lež
naopak ešte zdokonalí, tak ani tá Panna, ktorá
počala a porodila Slovo nemohla stratiť svoju
panenskú podstatu; ale tým, že Slovo počala
a porodila ešte sa aj vo svojej podstate zdoko
nalila, to jest ku svojej panenskej dokonalosti
pribrala ešte ďalší klad, ona je Pannou-Matkou.
Pri nej Panna-Matka nemóže znamenat proti—
rečenie. Ako u Boha tým, že Boh Otec od več
nosti splodil Syna a tým, že Duch Svatý od
večnosti od Otca i od Syna pochádza a že tak
v jednom Bohu sú tri osoby, nenastáva nijaké
protirečenie, ale tajomstvo, pred ktorým sa
koríme, tak aj v pripade Panny-Matky nejde
o protirečenie, ale o tajomstvo. U Boha tým,
že Boh Otec od večnosti splodil Syna a že Duch
Svatý od večnosti od Otca a od Syna pochádza,
nepribudlo viac dokonalosti. Ale u Panny Má
rie áno. U nej je to bytostná dokonalost. Pro
zretel'nosť Božia svoju nevestu tak novým
darom ozdobila.
Aj to je vlastne zvláštnou ozdobou Panny
Márie, že porodila svojho jednorodeného Syna,
totiž jej prvorodený Syn bol aj jej jediným
dieťaťom. Viac detí Panna Mária nemala a
bola Pannou ako pred pórodom, tak aj po pó
rode, ako nás o tom učí Cirkev na lateránskom
sneme, opierajúc sa o svatého Lukáša,2 svá

tého Mnatúšas a svatého Jána.4
U rodičov ináč sa žiada, aby svetu dali čím
Viacej potomkov. Dať svetu potomkov značí

rozmnožovat život na svete. A keďže je lepšie
byť ako nebyt, no a zase keď žitie znamená
„lepšie bytie", tak dať svetu životy značí roz
množovat bytia per eminentiam, čiže dávať
svetu potomkov znamená plniť šlachetnú úlo
hu. No a potom čím viac potomkov dávajú ro—
2 1,

24.

= 1, 25.

* 1, 13.
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díčía svetu, tým viac dávajú synov a dcier
matke Církvi a tým viac občanov královstvu
nebeskému.
Lež nie tak pri preblahoslavenej Panne
Márii. Ona tým, že porodila Syna Božieho,
dala svetu život sám. Viac už ani svetu ne
mohla dať. Ona ako matka úplne vyčerpala
svoju úlohu. Tým, že porodila čo len svojho
jediného Syna, bola dokonalejšou Matkou, ako
matka, ktorá by bola porodila a odchovala
tisíc dietok. Mária-jednorodíčka značí teda do
konalosť.

Okrem týchto ozdobných darov, povedalí
by sme bytostných, preblahoslavená Panna
Mária okrášlená je aj vlastnými mravnýmí
čnosťami.

O živote preblahoslavenej Panny Máríe tak
málo vieme, ale aj z toho, čo vieme, móžeme
usúdiť, že Panna Mária dosíahla najv'áčšiu
osobnú dokonalost.
Vrchol všetkej dokonalosti je, keď vól'u
svoju dáme do úplného súladu s vólou nebe
ského Otca. Toto musi byť vóbec životným
ciel'om človeka, ako to aj náš nebeský vzor
Pán Ježiš vyjadril slovami: „Lebo nehl'adám
svoju vól'u, lež vól'u toho, ktorý ma poslal.5
Kto činí vól'u mójho Otca, ktorý je na nebe
sách, ten vojde do královstva nebeského"a
A v modlitbe, ktorú nás on naučil modlit
a ktorá znamená obsah životných potrieb člo
veka, modlitba Otčenáš, vyjadruje obsah života
človeka podl'a jeho bytostného poslania; tam
hovori, aby sme sa modlili: buď vól'a tvoja.
Pán Ježiš, syn človeka, ktorý svátú vól'u
božiu vo všetkom dokonale vyplnil, nazýva sa
sluhom Jahve, a Panna Mária, ktorá s' takým
duševným pokojom, v úplnom duševnom vv
rovnaní vyslovila na pozdravné slová arch
anjela Gabriela tieto slová: „Ajhl'a díevka Pá
“ Ján
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5, 30.

' Mat. 7, 21.

nova, staň sa mi podIa slova tvojho,"7 je ozajst
nou služobnou dievkou, slúžkou Pánovou.
Vól'a sluhu, vóla slúžky musi sa shodovat
s vórou svojho Pána. A Panna Mária za svoje
životné poslanie volí si byt slúžkou Pánovou.
Tedy nielen v tom prípade chce plnit vól'u
božiu, keď archanjel od nej žiada, aby privo
lila byť matkou Syna Božieho, ale, ako vieme,
vyplnila ju v celom svojom živote.
Toto je vznešený obraz Matky Božej, v sta
tickom aj v dynamickom smysle. Na tomto
obraze v značnej čiastke pracoval nebeský
Umelec; ale ten obraz je vo vel'kej miere aj
Selbstbildnisom.
*

Na začiatku tejto úvahy sme povedali, že
je to tajomstvo Prozretelnosti Božej, keď v ži
vote niektorých Iudí všetky životné okolnosti
plánovite smerujú k ich božskému ciel'u a zasa
keď v živote iných l'udi ich životné okolnosti
nijako nie sú zapojené do plánu spásy týchto
I'udí.

Teraz sa pokúsime trochu pozdvihnúť závoj
božieho tajomstva.
Musíme predovšetkým vyhlásit, že nikto
nemá práva a ani len nemóže podozrievať Pána
Boha z akejsi zaujatosti voči l'uďom, keď im
nedáva tol'ko charizmatických darov, ako dru
hým. Lebo Pán Boh každému dáva potrebnú
milost na spasenie. A že predsa vo svojej ne
konečnej láske niektorým vyvoleným dušiam
dáva ešte váčšie milosti, ešte váčšie dary, to
závisí úplne od jeho vóle. Co je z nadprirodze
ného poriadku, nemóže si nárokovat ten, čo
je v prirodzenom poriadku.
Ale aj keď Pán Boh niektorvm vyvoleným
dušiam v hojnejšej rniere dáva svoje dary,
vlastne slúži tým dobru všetkých l'udi.
7 Luk.

1.
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Pán Boh ako dobrý Učitel, ako dobrý Maj
ster názorným spósobom chce ukázat svojim
žiakom na životných vzoroch beh života, jeho
šťastlivé ukončenié. Je to teda urobené pre vše—
tkých Iudi. Vyvolení světí, v živote ktorých
tol'ko nadmiernej lásky vidíme, majú nám byť
svietiacimi majákmi. Najsvátejšia Panna, vyvo
lená medzi _ženami, je nám rannou hviezdou.
Je sice pravda, že Pán Boh v živote pre
blahoslavenej Panny Márie a v živote svátých
cestu života tak upravil, že sa stala bezpečne
schodnou. Ale ich cesta celkom dobre móže
poslúžiť nám všetkým. Nám nič iné netreba,
len svoju životnú cestu zamerať na ich cestu
a spojit svoju životnú dráhu sich životnou
dráhou. Musíme kráčať za ich vzorom, a čo je
hlavně, s ich pomocou.
Sváti z nebeských výšin totižto nám bez
pečne osvetl'ujú túto cestu, pomáhajú nám krá
čať po nej bezpečne, sú našimi orodovníkmi

u Boha.
Ako je nám dobre, že my vyhnaní synovia
Evini máme v nebesách Matku Mláriu, ako je
nám putujúcim v slzavom údolí dobre, že má
me v nebesách svojich bratov a sestry, ktorí
nás predišli a ktorí nás pozorujú, všímajú si
našich bied a orodujú za nás 11Boha.
No aj keď sa tak dívame na charizmatické
dary, v ktorých sa zúčastnila preblahoslavená
Panna Mária, ako aj světí, ktoré tak obdivu
jeme v živote Panny Márie a ktoré nevieme
pochopit pri čítaní životopisu svatých, vtedy
si uvedomime, že tieto vyznačenia, na ktorých
spomínaní sa zúčastnili, sú aj našim spoloč
ným majetkom. Nie je to len im preukázaná
zvláštna milost božia, ktorú im Pán Boh ta
kým spósobom udelil, ale túto milost týmto
spósobom preukazuje aj všetkým Iuďom.
Takto sa máme dívat aj na prednosti pre
blahoslavenej Panny Márie a s úprimnou dó
verou prosit o jej láskavé orodovanie u Boha.
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Sekvencia
na počest Panny Márie.1
Blahoslavený Venturin B e r g a m s k ý.

Zdravas, slávna Král'ovná panien, vzácny
vinič, liek života, hrozno láskavosti.
Zdravas, bohaté jazero milosti; omy s nás
hroznů špínu tela, nádoba čistá.
Ranná hviezda sršiaceho svetla, súhrn zá
kona; skrze teba svietia z božského svetla lúče
učenia.
Ruža jarná, plná krásy a bez třnia viny,
žiariaca a l'úba, vypočuj naše prosby, zbav nás
záhuby.
Ceder hanblivosti, cyprus čistoty, myrha
kajúcnosti, oliva nábožnosti, nard lásky, žried
lo šťastia.

'

Hviezda rosy, vóňa nových kvetov jari,
prameň sladkosti, nádoba krásy, chrám Tro
jice, puto jednoty.
Hviezda velebná, ty tíšiš vlny, ty si pristav
spásy, idem za tvojím svetlom, prosím ťa o
milost, Matka bezpríkladná, hviezda morská,

Mária.
O Mária, Matka milosrdenstva, útočište
hriešnikov, úchylok slabých, stlp rozhodností,
strava svátosti.
O dobrá Matka, hodná chvály, radost či—
stých sí'dc, potešenie zarmútených, prostriedok
na zdravie, strážkyňa našej slobody.
Archa úmluvy, pečať prislúbenia, voz spá—
Sy, dobrá cesta k svetlu pravdy.
Tieň chudobnému, stánok nešťastnému,
Obeta za hriech, svetlo pravdy, pilník na
neresti.
Trón Šalamúnov, Královná nebeských tró
É,
rúno Gedeonovo, ruža nazerania, lože
' Sekvencia obsahuje prvky, z ktorých vznikly
v 17. storočí loretánske litám'e.
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hanblivosti, balzam lahodnej vóne, Libanon
bolesti, horiaca pec.
Rada vo vojne, závoj lásky, útočište úbo—
hých, liek oproti skleslosti, vodkyňa zablúde—
ných, pomocnica v práci, cesta úniku pre po
tlačených, žold víťazov.
Zrkadlo čistoty, zázrak slávy, div milosti,
ty si Matka nášho Otca, počiatok nášho Stvo—
ritel'a.
Zdravas, krásna, zora jasná, oblak rosiacl,
otras s neba rosu, pokrop suché srdcia.
' Zdravas, plná milosti, pros za nás u Syna
a vypros nám milost, stoj pri nás v hodine
smrti našej. Amen.

Pútnik s bolesťou.
Prof. P.. Emilián Soukup,

op.

„Chvála vytrvalosti záleží v tom, že niekto
neustupuje od dobra pre zdlhavé znášanie ťaž
kostí a námah." Tažkosti a námahy sú najistej
ší sprievodcovia pútnika na jeho ceste, sú jeho
sprievodcovia najnebezpečnejši; no móžu sa mu
stať sprievodcami najosožnejšími. Preto slová
svátého Tomáša Akvinského 'platia aj v tomto
smysle: chvála pútnika je, že neustupuje od
dobra, od ciel'a svojej cesty pre zdlhavé zná
šanie bolesti. Znášam'e bolesti je také dlhé, ako
cesta pútnika. Teda od začiatku púte až po po
sledný krok v tomto putovaní zdar cesty záleží

na tom, ako je pútnik

s bolesťou.

Ze bolest je istá & nevyhnutná družka pút
nika, o tom nikto nepochybuje. Tiež nikto ne
má pochybnosti o nebezpečnosti tejto záhadnej
družky. Najhoršie nebezpečenstvo bolesti je
v slovách skúseného: „Človek radšej poruší
svoje najvážnejšie povinnosti, ako by sa pozrel
bolesti do očú." Pútnik tomu nebezpečenstvu
vyhne, ak pochopí, aká prospešná je mu bolesť
na púti a ako si ju móže urobiť prospešnou.
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Všetka múdrost tohto umenia je vlastne
obsiahnutá už v dejinách bolesti, či v tejto je
dinej vete: Kým človek bol celkom a úplne
boží, nebolo bolesti. Bolest sa zrodila v tej
chvíli, keď sa človek spreneveril Bohu. V tej
chvíli, v ktorej by sa človek stal zase tak do
konale a úplne boží, ako bol pred prvým hrie
chom prvého človeka, v tej chvíli by bolest
navždy umrela.
Ale to nie je všetko. Musíme povedat, že
Boh preto stvoril bolest, aby človeka viedla
zpět k Bohu, aby ho robila viacej a dokona
lejšie božím. Len preto je bolest v živote pút
nika. Dokázat to nie je také tažké, ako by sa,
hádam, na prvý pohl'ad zdalo. Ak je isté, že
prvá bolest sa zrodila, keď sa človek sprene
veril Bohu, je rovnako isté, že bolest nie je len
výlučne trest, aby len trestala neplodne. Tak
by to vedel Bohu spreneverený človek, ale tak
to nevie Boh. V božích úmysloch a v božom
diele platí myšlienka, velmi často v Písme sv'á—
tom opakovaná, že Boh nechce smrt hriešnika,
ale aby sa obrátil a mal život. Preto bolest
v božích úmysloch a v božom diele má smysel
trestania vlastne až druhotne. Keď totiž človek
nechápe, že bolest ho má viest zpět k Bohu
a robit ho božím. Len čo to človek pochopí,
začne sa uskutočňovat božia myšlienka a božie
dielo s touto sprievodkyňou pútnika na jeho
ceste. Prestane byt nebezpečnou, stane sa uži
točnou, keďže sa začínajú uskutečňovat slová:
„Keby sa človek zasa stal dokonale božím, ako
bol prvý človek pred hriechom, bolest by pre
stala. Lebo potom bolest ide s človekom na ce
lej jeho púti, stáva sa mu vlastne zábezpekou
dosiahnutia vznešeného ciefa jeho púte, lebo ho
vedie k Bohu, stále, vytrvalo, až po koniec púte.
Bolest je teda od Boha. Keď sa človek sprene
veril Bohu, stal sa uboleným. Boh urobil to,
čo lekár robieva na uzdravenie a zachovanie
života: rozvíri bolesti a horúčky aj v zdravých
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čiastkach, aby z bolesti skrslo Zdravie a život.
Tak nemá nič nemožne tvrdého ani kacirskeho
táto myšlienka o bolesti pútnika, že je od Boha,
a to preto, aby k Bohu viedla.
„Pre našu prirodzenost pokoj, radost, úspech
sú plné nástrah a nebezpečenstiev. Ona v nich
l'ahko prilipne k blahobytu, ktorý ju obklopuje,
ku svetu, ktorý ju vábi, k útechám, ktoré ju
uchlácholia, k zemi, ktorá rodi kvety. Nech
pride bolest! Nech pride zrútenie všetkých na
šich snov, zrútenie všetkých našich nádejí, zra
da všetkej našej nežnosti, smrt našich snáh so
všetkými svojimi ranami! A nie je nám už taž
ko pochopit zemskú márnost, nestálost l'ud
ských priatel'stiev, ničotu velkosti, zlobu času,
biedy vyhnanstva: naše srdce sa odlúči od tvor
stva a prilipne ku Stvoritel'ovi; dobrovol'ne sa
odlúči od bytosti, ktoré milovalo a ktoré ho ra
nily svojimi ti'ňmi."1 Prostým dósledkom dosial'
rozpriadanej myšlienky je toto zvolanie du
chovného spisovateI'a. Lež nie je také jedno
duché tieto prosté myšlienky urobit prostým
skutkom vo vlastnej bolesti. Na toto uskutoč
nenie vymysleli a tiež skúšali najrozmanitejšie
návody. Smieme teda tiež chvilku hovorit 0 ne
jakom návode, jednoduchom a vari pre každé
ho možnom a uskutočnitelnom.
1. Pri bolesti chránit sa hriechu. Tento
hriech je označený šestorakým slovom a po
jmom: pomstychtivost komukolvek &čomukol
vek; vzbura proti bolesti, proti l'uďom alebo
proti Bohu; city nenávisti na hocktorú stranu;
rozčul'ovanie, hraničiace až na pomátenost myš
lienok; malomysel'nost; netrpezlivost nedočka
vá, usilujúca o čo najrýchlejšie odstránenie
bolesti. To je štvoraká cesta, ktorou skrze bo
lest hriech lahko prichádza do duše.
2. Odvrát pozornost od bolesti a obrát po
zornost k nebu. Azda takto: „Pán Ježiš, milo
' H. Ríondel.
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srdenstvo! Viem, že je to všetko vo tvojich
najmilosrdnejších rukách. Nech to teda vo tvo
jich rukách ostane. Poznám tvoje ruky ako ru
ky najmákšie." Kto sa vycvičil v tejto myšlien
ke, ktorej iba najhrubšie črty tu móžeme na
značit, pozná, že v každej bolesti zažije čosi
podobného, ako keď z temných mrakov rýchlo
preniká slnko.
3. Pokús sa bolest niest krestansky doko
nale, totižto v prostote srdca, bez mučivých
úvah sebalásky; mlčky, nerobiac prednášky
o svojej bolesti a o svojich protivníkoch a pro
tivenstvách; v pokornej láske k Bohu, od kto
rého je tento liek. A čím viacej je bolesti, tým
lepšie nech si je tvoja duša vedomá, že je toho
tol'ko, lebo vel'mi potrebuje liek, a že je povo
laná k vyššej kráse pred Bohom. Napokon nes
svoju bolest srdnate, to jest nie nervami, lež
srdcom. Nervami nesená bolest sa stane buď
zúfalo neznesitel'nou alebo športom; srdcom
nesená bolest vychováva srdce ku velkej láske,
ku všetkému, čo je vyššie ako zem a jej štastie.

O animácii plodu.
Univ. prof. Dr. J. F. Babor.

Nehmotný entelechický teleologický život
ný princíp rastlín a zvierat sa prenáša s gene
rácie na generáciu pri rozmnožovaní, a to prin
cipiálnepohlavnonh U nižších ústrojencov sa
prenáša tiež pri nepohlavnom rozmnožovaní.
napr. pri pretrhnutí dážďovky, ktorej obidve
_oddelenéčasti sa regeneráciou doplnia na celé
mdivíduá; entelechia je delitel'ná, čo vedel už

A_r i s t o t gm_tW5—švsičh—pr>kmv“š=mf

1ankou).'Éntelechia Iudského tela je specificky
Tudská duša ako nesmrtelná duchovná pod
Stata: kedy a ako sa táto spojuje so svojím te
lom? To je problém animácie plodu. Sám sa
Památám ešte na zastancov hypotézy gene
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<%),

racionizmu medzi katolickymi bohovedcami.

(Tertulián

vravel: „sicut surculus qui—

dam'), ale teraz platí obecne kreacionalizmus
Je vlastne_ úplne zrejmá
;duša. musí-byt! zvláštnym
h ha stvorená, ale kedy, t.
—'
dividuálneho života sa to
!; tou, pre všetky pripady

_vec,že___každél'udská
úkonom samého "__B_'_o
j. v ktorej chvíli in—
stane, s úplnou isto

platnou, nevieme, ba
i mnoho dóvodov nasvedčuje tomu, že sa tak.ne-_
U stane vždy v rovnakej chvíli.
I'Ib'potézao
i_il'udskehoLodg gg ghvi..
lipo ala t. j. biologicky vo chvíli oplodnenia,
je u dnešných autorov vo váčšine. Je to ustá
. lené v známej floskule: Ab initio conceptionis
foetum anima rationali informari, et ex virili
generatione statim concipi hominem, non bru
tum. No nie je to správne. Názor o neskoršej
animácii (po počatí)prisudzuje sa tiež Hi 151565.

kratovi

a Galénovi,

ale je príznačný

aj pre stredovek. Podl'a Allariu

vykladá

D ante vel'mi srozumitelne názor u človeka
o rastlinnej duši od počiatku, neskór o smyslo
vej a nakoniec o rozumovej. Uvádza na to
(v XXV. speve) z Dantovho očistca tento nad
mieru zaujímavý citát:
„ . . . come d' animal divenga fante':"
si tosto come al feto
l' articolar del cerebro ě perfetto,
10 Motor primo a lui si volge. ..
Spirito nuovo di virtů repleto
..e fassi un alma sola,
che vive e sente, e se in se rigira.

Ide o dielo Giov. Batt. Allaria,

profe

sora detskeho lekárstva v Turíne: „Il problema
demografico Italiano, osservato da un pe
diatra", Torino 1935. Úvod k tejto knižke na
pisal vysoký štátny hodnostár S i 1. F a b b r i,
predseda národného diela za ochranu mater
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stva &detstva v Taliansku, kde sa teraz kladie
velký dóraz na eugeniku a euthém'ku.
Katolícka Církev má zahalené (implicite)

v tejto veci stanovisko, ktoré svatý Tomáš
A kvin s ký zretel'ne (explicite) definoval,
ako ukazuje táto cirkevná prax. Ak sa narodí
Iudské monštrum (teratologický pripad) také
znetvorené, že na dlhší čas nie je súce žiť,
udelí sa mu urýchlene jednoduchý krst, a to
podmienečný: Si tu es homo, ego te baptizo
etc. (Podobne ako sa krsti novorodeniatko, o
ktorom nie je isté, či už nezomrelo, slovami:
Si tu es vivus, ego te baptizo etc.)
Eudské dvojčatá vznikajú dvojakou cestou:
buď sa súčasne uvolnia výnimočne súčasne
uzreté dve vaječné bunky a súčasne oplodnia,
a potom móžu byť každé iného pohlavia, alebo
sa mladý zárodok rozdvojí nejakým mecha
nickým vplyvom a z každej polovičky sa po
tom vyvinie samostatné individuum: v tomto
pripade jednovajcových dvojčat majú oba je
dinci to isté pohlavie; takým jednovajcovým
dvojčatám sa v poslednom čase venuje neoby
čajná, až výstredná pozornost vzhl'adom na
rozličné zjavy dedičnosti, a tak sme o celej
veci už výborné informovaní. U dvojvajcových
dvojčat móže nastať animácia buď vo chvíli
Oplodnenia alebo neskór; u jednovajcových vo
Chvíli oplodnenia nemóže nastat: rozdelený zá
rodok sa vel'mi I'ahko móže vyvinúť vo dvoch
Jedincov, a u zvierat je to už mnohoráz vy
Skúšané;

a_lgmože

$a _l'udská duša

ro_ztrhn,úť__

na dva kusy _čiže na dve duše:! ' Rovnako' né;

Smyselné by bolo “při-píšťěY—možnosť, že by

Oly súčasne pristvorené dve duše do jediného
oplodneného vajíčka v štádiu jedinej zrelej
Un_kyso spermou: dokonalému hypostáznemu
SDOJeniul'udského tela s I'udskou dušou v jed
n0_mčlovekovi sa podobná nemožná predstava
Pfleči katolíckej vierouke, ako aj kresťanskej
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filozofii (kapitole antropologie v kozmologii) i
patologii, fyziologii, biologii a všetkým vedám
vůbec.
0 animácii ve chvíli oplodnenia („trpné po—
čatielpodlaévatého _Au gu st_'
_1
ng_r'ňšme dog

ma_i__ckú
istotu_len v chnstglogu(\W

manolqgninepoškvrnene 'óočatie, ktoré “53pra
ve od prvopočiatku svátilo ako sviatok, ako

p o č a t 1e).
Na uznanie možnosti neskoršej animácie,
t. j. po oplodnení, treba vel'mi dokonalého
vzdelania v mnohých vedeckých odboroch, a

nie je náhoda, že póvodcom tejto náuky je ta

ký vel'duch,ako bol svatý Tomáš Akvin
ský.

Prvotné l'udstvo vedelo o póvode l'ud

skej duše v plode v materskom živote od sa—
mého Stvoritel'a, a tento plod požíval už ako

samostatné l'udské individuum svoju ochranu
telesnú, materiálnu aj právnu: v Starom zá
kone platilo za zvlášť ťažký hriech uderiť kňa
za a ženu v druhom stave, a boly na to tiež
vel'ké tresty, ale v talmude bol plod v živote
matký označený výslovne ako iniustus aggre
ssor _len čo si žena nepraje plod dOnosiť, _a__

preto vraj móže byť právom usmrtený. To je
však pohanský blud už z rozvratných čias:
stoa učila, čo teraz zastanci zločinného potratu
tvrdievajú, že plod je iba súčiastkou tela ženy,
aj keď v skutočnosti je už vlastným I'udským

jedincom. Allaria

cituje na túto stoickú

domnienku: „Partus antequam edatur, mulieris
portio est vel viscerumf'Egdl'a A r i s t o t ela

a P 11n i a sa odhadovala animáCia ů mužských
plodov na 40., 11ženských na 80. deň po počatí:
aj v Starom zákone bol čas na očisťovanie ro
dičky iný pri narodení chlapca a iný pri na
rodení dievčaťa. Staré . rimske zákonodarstvq_
prenechávalo plod — ale aj deti vóbec *
otcovskej moci, takže otec mal právo plod *
ale aj dieťa už staršie — jednoducho podlal
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svojej vóle usmrtit. Naproti tomu justiniánsky
zákonnik plod chránil: „Qui in utero est, pe
rinde ac si in rebus humanis esset, custodiatur,
quoties de commodis suis agitur."1

DO VÝŠAV.
Odmena je nekonečná — ako ju dosiahneme?
Svatý Klement Rímsky.
Drahí, aké požehnané & zázračné sú dary božie!
Nesmrtelný život. utešená spravodlivosť. pravda, ktorá

nás činí slobodný'mi, Viera, plná dóvery, svatá umier—

nenost. Tieto všetky dary móžeme pochopit svojím
rozumom. Aké sú však tie dary, ktoré sú pripravené
tým, čo ho očakávajú? Len najsvátejší Stvoritel' a
Otec vekov pozná ich počet a krásu. My však mu
síme sa usilovat dostat sa do počtu tých, ktorí ho
očakávajú, aby sme sa mohli stať účast:-nými sl'úbe
ných dan-ov. Ako sa tam dostaneme, drahí? Tak, že
svoje smýšl'anie s dóverou zakotvime v Bohu, že bu—
deme vyhladavat veci, ktoré sú mu milé, že budeme
činit skutky podle jeho sv'átej vůle a budeme kráčať
cestou pravdy, odhodiac od seba všetku nspravodli
vost, nepravosť, lakomstvo, zvady, zlobu & krádež.
podpichávanie a osočova'nie, nenávist voči Bohu, pý
chu, nadutost', mámivú slávu a nepohostinnosť. Ti
totiž, ktorí toto činia, sú v nenávistí u Boha; ale
nielen oni, lež a-j tí, ktorí s nimi súhlasia.
Toto je cesta, drahi. po ktorej idúc najdeme svoju
spásu, Ježíše Krista, kňaza našich obeti, ochrancu a
pomocníka proti našej bezmocnosti. Skrze neho hl'a
díme k výšinám nebeským. Skne neho obdivujeme
nepoškv'menú a vznešenú tvárnosť neba. sme neho
otvorene sú oči nášho srdce. Skrze neho naša ne
mudra a zatemnená mysel' rozkvitá v podivné svetlo.
Skme neho dal nám Pán okusit namrtel'né poznanie,
skrze toho, ktorý, keďže je odbleskom slávy božej
a_o kolko dóstojnejší je od anjelov, o tol'ko zname
mtejšie meno nad nich dostal. Je totiž napisane
V Písme svátom: A ty robíš duchov svojimi poslami
& ohnivé plamene svojimi služobníkmi. No 0 svojom
Sifnovi hovorí Pán takto: Syn mój si ty. Ja som ťa
dnes splodil. Požiadaj odo mňa, a dám ti národy za
degičstvo a do vladárstva tvojho končiny zeme. A
Opat mu hovorí: Seď na pravici mojej, kým nepolo
' Pandecta 7, de statu hominum.
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žim nepriatefov tvojich za podnož nohám tvojim.
Kto sú však nepriatelia? Budia zlí a ti, ktorí odpo
rujú božej vóli.
Preložil H.

Požívajme tú istú Sviatosť oltámu.

Svatý Ignác Antiochejský.
Usilujte sa teda vzdávat vďaku jedným sposo
bom. Jedno je totiž telo Pána nášho Jež-iša Krista a
jeden“ je kalich v jednote jeho krvi. Jeden oltár ako
aj jeden biskup s kňazstvom a diakonmi. spolu
sluhami mojimi. Cokol'vek budete činit, robte podl'a
vóle božej.
Preložil H.

Pri žriedle múdrosti.
Lope de Vega.
Túžba po vedení, zo všetkých túžob najnenásyt
nejšia, cez tol'ké roky ma zmietala bez prstanía
v službe vedy a umenía! Kde je ovocie a odmena
všetkej mojej námahy?
som pokladal za pravdu, vidím, že je to len
prelud. Co sa mi zdalo svetlom, teraz mi je pochmur
nou hmlou — moje srdce stalo sa prázdným, chudob
ným na lásku a vleru. Márnosť je všetko vedenie!
Pane, teraz dviham pohl'ad ]k tvojmu krížu, aby
som u teba našiel umenie a múdrosť. Móžeš ma po
učit, ty, ktorý si tam pribitý? Můžeš! Ty, Kriste,
ktorý si sa úplne odhalil na dreve múk, si otvorená
kniha večnej múdrosti. ty si kniha života. Preložil H.

Povzbudenie !: ctnosti.

SvátýPolykarp.
Preto opásané majúc beda—ásvojej mysle. slúžte
Bohu so strachom a v pravde. Odhod'te od seba már
nivé vychvalovaníe sa a mnohé blúdenje. Verte teda
v toho, ktorý vzkriesil z mřtvych nášho Pána Ježiša
Krista a dal mu slávu & miesto na pravici svojej. kto
rému je podrobené všetko na nebi aj na zemi a pod
zemou, ktorému každý duch slúži, ktorý pride súdiť
živých aj mí'tvych, ktorého krv požadovat bude Boh
od tých, ktori neuverili v neho, a ten, ktorý ho vzkrie
sil z mřtvych, vzkriosi aj nás k životu, ak budeme
robiť jeho vól'u, zachovávat jeho prikázania a milo—
vat budeme to, čo on sám miloval. Varujme sa všet
kej nespravedlivosti, to jest žiadostivosh', lakomstva,
ohovárania, krivého svedectva. Neodplácajme sa zlým
za z.lé, nepravosťou za nepravostí. utrhačstvom za utr
hačstvo, zlorečem'm za zlorečenie. Pamětajte, čo Pán
učiac hovorí: Nesúďte, aby ste neboli súdení; odpú—
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šfavjte,aby vám bolo odpustené; buďte milosrdní & Pán
zmiluje sa nad vami-. Akou totiž mierou vy budete
merať, takou sa nameria aj vám. A památajte tiež,
čo je napísané: Blahoslavená chudobní duchom & ktorí
sú prenasledovani pre spravodlivosť, lebo ich je krá
l'ovstvo nebeské.

Prel. J_ H.

ŽIVOT.
Nepriater manželskej lásky.
Keď manželia zbadajú skrytú trhlinu nedorozu
menia v spoločnom živote, nech hl'adag'ů príčinu,

ktorá láme sváté puto jednoty ich duší. A,nemwia
ju hl'adať ďaleko. Hl'adajte ju celkom blizko, hra
dajte ju v srdciach. Tam je nepriater, tam sa skrýva
vinnik. Vo svojich prejavoch je nevyspy'tatel'ný a
lstivý. Je to sebaláska, tá láska k sebe samým, ktorá
sa rodi s človekom, žije s ním a hádam s nim ani
celkom nezomiera.
Ale vy poviete: Máme azda nenávidieť seba sa
mých? Ci azda priroda nás neprikláňa k tomu, aby
sne milovali & hl'adaJi svoje dobro? Ano. Príroda
vedie človeka. aby miloval seba, ale tak, že hradá
dobro, ktoré mu rozum predstavuje ako najlepšie pre
neho. Ale rozum poučuje aj ženu aj muža, že nie je
len dobro jednotlivce, ale i dobro rodiny, ktoré
v manželskej jednote a vernosti meni sa v dobro
dietok.

Sú dve sebalásky, drahí novomanželia, jedna
dobrá a druhá zlá. Druhá je vlastne len slušnejším
vyrazom pre sebectvo, ale pritom nie je menej zlo
mysel'ný. Aj m-už avj žena pochádzajú

od Boha-. Boh

utvoril ich prirodzenosť, ale nespěsobil jej pokazenie;
toto pochádza z Evinej a Adamovej viny. My máme
milovat seba samých podla prirody, stvorenej B'o
h0m. a nie podla znetvorenia, mvineného našimi pra—
rodičmi. Máme milovat svoje telo a- svoju dušu tou
duchovnou láskou, ktorou milujeme veci božie a Bo
ha samého (svatý Tomáš, Summa theologica 11—11,
ot. 25, čl. 4—5), ktorá sa rozlieva okolo nás & viaže

Nás _snašimi pribuznými a bližnými. Aká je to láska?
To Je láska, ktorá spasi našu dušu., ktorá zachrání
Jednotu sí'dc v spoločnom živote a v rodine; je to
_á5ka,ktorá nenávidí skazy duše na tomto svete, aby
Ju zachovala pre život večný, podl'a Kristových slov:
"K'CO'nenávidí svoju dušu na tomto svete, na život
Večny zachová si ju" (Ján 12, 25).

t

,OProu' svatej a spasiternej láske stoji láska zvrá
ena, & takou láskou „kto miluje svoju dušu, stratí

ju". Aká je toto láska? Láska skazy. Je to sebectvo,
je to sebaláska, prameň všetkého zla, & preto, hovorí
anjelský svatý Tomáš, láska k sebe je koreň ne
pravosti. „Radix autem totius iniquitatis est amor
sui ipsius" (In Epist. 2 Tím. 3, 2, cap. 3.1ect. 1). My
sme ukázali. milovani mladomanželia, že je to nafi
váčší nepriatel' vášho spojenia, jed, otravujúci vašu
svátú lásku. Dve sebectvá, nenávidiasce samo
neutvoria. silné priatel'stvo dvoch manželov, v ktorom
chciet a nechciet je jedno a to isté, v ktorom všetko
je spoločné, radost i žalost, práca aj odpočinek, núdza
i dostatok. Sebaláska narušuje jednotu společného
života. Sebectvo manžela nie je vždy to isté ako
sebectvo manželky, ale predsa tieto dve sebectvá
svorne nesú vinu.
Sebaláska je velký zvodca všetkých Pudských
náruživostí. Je stredisko všetkých myšh'enok, vše
tkých túžob a všetkých hnutí. Nezriedka sa stáva, že
sa vyvýši ako modla, ktorej prinášajú obetu krásy,
ktorá pasie oči, obeta súladu, ktorá lahodí uchu, obeta
sladká, ktorá teši chut, obeta vóne, ktorá občerstvuje
čuch, obeta mákkosti, ktorá láska hmat, obeta chvály
a podivu, ktoré sa lepía na srdce. Na vlastné poteše—
nie, na vlastnú výhodu, na vlastné pohodlie zame
ruje nezriadená sebaláska všetky myšlienky, skutky
aj celý život. Radšej nasleduje nesprávne chútky ako
rozum a pokyny milosti, naslúchajúc a nestarajúc sa
o povinnosti voči Bohu a voči spoločníkovi a spoloč
nici domáceho kozuba. Ale život a nerozlučný svá
zok manželský vyžaduje, aby sebaláska bola obeto
vaná povinnosti a láske k Bohu, ktorý pozdvihol a
posvětil vašu spoločnú náklonnost a učinil z nej lásku
svojich dietok, na ktorú ste dostali požehnanie kňaza
a nebies O manželky, neutekajte pred bolestou,
ktorá sice na chvilku svrašti vaše čelo, ale dovedJ'e
vás k radosti kolísky, z ktorej k vám stúpajú vzdychy
dieťaťa a silnejšie rozbúšia vaše srdce, z ktorej sa
natahujú ružové ústočká, hl'adajúce vaše ňadrá, od
kial' sa dvíha měkká ručička pohladkat vašu tvár a
odkial' žiari anjelský úsmev a otvára vám raj. K0
liske, milovaní mladomanželia, obetujte svoju lásku.
položte celopa-l svojej sebalásky so všetkými jej sta
rostami; vaša materinská a otcovská radost rozoženie
všetky mraky, ktoré ona nakopila, ako pri východe
slnka trhajú sa a miznú všetky oblaky. Pius XII

Falošná horlivost.
Niektorí ludia si myslia, že vyhladavat a kontro
lovat chyby bližného je prejav velkej lásky, je to
vraj horlivost o ich spásu. Preto si brúsia akýsi siesty
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smysel, ktorým sa špecializujú na podrobné rozobe
ranie chýb & nedostatkov brata, ktoré potom ne
milosrdne odsúdia a úbožiakovi dajú vážne napome
nutie, aby sa napravil. Pravda, niekedy to může byt
veI'ká služba. keď bližnému ukážeme nebezpečenstvo,
do ktorého sa vrhá chybami alebo hriechmi. Zaboli
ho to, ale jednako sa mu pomůže. Ale priamo čakat,
kde ten můj „priatef" zhreší, dávat si donášat jeho
chyby, roúirovat ich medzi iný-mi,vykrúcat slová je
ho prednášok alebo kázni, to už nie je ani horlivost,
ani láska, ale znamenie nizkeho charakteru. To ko
najú iba starobou znechutení ludia, aby si skrátili
drahý čas. Tito horlivcí žijú len zo skutočných alebo
vymyslených chýb bližného. Veď povedzte, čo by cez
celý deň robili, keby nemali 0 kom rozprávat? Hádam
by zahynuli od nudy a boli by vari neštastní, keby
na svete žili len světci, l'udia bez hriechov a chýb.
Takáto horlivost nie je nič inšie, ako tajná nenávist,
a tá prekáža, aby človek čistým okom pozrel na bliž
ného. A človek, ktorý nenávidí, ten vyhl'adáva chyby
bližného preto, aby v tých chybách akosi vynikl & je
ho dokonalost, jeho šikovnost a jeho zásluhy. Bohu
žial', takýchto „apoštolov" na svete je dost, a nejeden
človek čaká, kedy takého horlivca Pán života povolá
k sebe, aby sa oslobodil od jeho nezištnej starostli—

vosti.

Můller.

Bahostajnosť u katolíkov.
Pius X. kedysi povedal, že nebezpečenstvom pre
vieru nie sú naši nepriatelia mimo Církev, ani ich
velký počet, ale I'ahostajnost a zbabelost mnohých
katolíkov. Lahostajnost je mor, ktorý pomaly, ale iste
vnáša do náboženského života smrt duše. Bahostajný
človek vie, že má dušu, ktorú stvoril Boh na svoj
obraz; vie, že tá duša musí žit, že on už ako človek
má určité povinnosti. Toto všetko vie, a jednako mu
čosi chýba. Chýba mu čulý život, ktorý je nahradený
živorením, rahostajnostou.1'.ahostajný človek ako ke
by nič nevidel, čo je božíe, čo je nadzemské, má za
Vreté oči pre všetko. Zdá sa, že spi, keď sa mu pripo
mínajú najvznešenejšie a najsvátejšie tajomstvá vie
l'y. Tie ho nezaujímajú, nevie k nim zaujat nijaké
stanovisko, všetko je pre neho prázdne. Urážlivo mlčí,
keď sa mu v duši ozve boží hlas, ktorý ho prebúdza
z chorobnej duševnej letargie; ku všetkému je tupý,
chluchý a slepý. Preto rahostajný katolík je zbabelý!
V súkromnom aj vo verejnom živote bojí sa ukázat
ako katolík, mlčí, keď sa verejne uráža jeho nábo
Ženské cítenie, lebo mienka spoločnosti je pre neho
Viac, ako slová Boha-Krista, ktorý vravel: Kto mňa
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vyzná pred I'uďmi, toho aj ja vyznám pred Otcom.
ktorý je v nebesách. A niet sa čo divit. Keď sám du
ševne umiera, ako by vedel zažíhať iskierku božieho
života u iných? Bahostajný človek nevedomky stáva
sa praktickým nevercom, ktorý s vierou má už iba
sooločné meno: lcrosťan. Ale ani to meno mu nepatri,
lebo nie je vyznavačom Krista, lež skór tupitel'om
jeho zákonov, preto v Církvi svatej je ako cudzo
pasnik potial'. pokia-l' musi alebo pokial má z toho
nejaké výhody. Vrúcne sa modlíme, aby Kristus uzdra
vil našich bratov od malomocemstva l'ahostajnosti,

Mii ler.
lebo je to náš domáci, na-jnebezpečnejši nepriatřr.
Časový nepomer.
Nábožné dievča sa ospravedlňuje: Nebola som
v nederu na svatej omši, lebo som od rána do jede—

nástej sedela u kadernika „na trvalej", a potom už
neboly svaté omše. Inde zas počúvam, že mamička
vie trpezlivo česat a strojiť svoju dcerku aj dve ho
diny, len aby vyzerala slušne. V kruhoch lcritizujúcich
manželov často sa narieka; že paní matka vie vyse
dieť pred zrkadlom celé hodiny, slečny dcéry nezastá
vajú za matkou, a takto sa domácnost mení na kader
nícky alebo na módny salón. Keď to tak človek po
čúva, začne porovnávat starostlivost ženského sveta
o krásu tela so starostlivosťou o krásu duše.
Šaty musia byť, nie nejaké staré, ale vždy nové
alebo aspoň prešité podla najnovšieho vkusu, lebo
šaty robia človeka. Klobúk musím mať, i keby som
mužovi cigánila, že peniaze potrebujem na nákup.
A teraz si prezrite zásobáren prostriedkorv na pecto
vanie krásy. Všelijaké vody, parfumy, stredoveké
mastičky & ličidlá, púdry atd. Je to malá drogéria.
v ktorej okrem prostriedkov na ničenie domácich
škodlivých zvierat nájdete temer všetko. A kolko to
stojí? To nikto nevie. A je zaujímavé, že všetko toto
potrebuju iba ženy pochybnej krásy, tie pravé krása
vice sú spokojné s božou, prirodzenou krásou K pe
ňažným výdavkom pripočitajte stratu dihého času,
frflanie mužov, a vysledok sa vám zjaví vo forme vý
roku svatopism: Mámosf. nad mámosť.
Ale žena všetko znesie, len aby bola pekná, veď
napokon sám sv'a'tý Pavol napomína ženy, aby sa
páčilyérmužom.
Musia sa teda postarat o to. aby boly
pekn .

No nezabúdajme, že telesná krása vábí iba vtedy,
keď je prežiarená krásou duše. A to platí vo zvýše
nej miere o ženách. Mužovi imponuje ženská jemná.
nepoškvrnená duše-, lebo telesná krása skoro pomi—
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nie. Bez božej krásy žena ostáva iba polovičatým člo
vekom. A kol'ko času venuje ženský svet duševnej
hygiene? Keď raz v roku na Vel'k-ůnoc majú obnovit,
okrášliť dušu, aké starosti, či to naozaj musi byt, veď
nikoho nezabily, nikoho neolcradly. Ranné a večerně
modlitby? To je akási blesková sbierka myšlienok,
pri ktorých ústa vravia o Bohu a mysel' blúdi po kor
ze. Svatá omša v nedel'u? Podra—možnosti len tichá,
bez kázne, lebo sú aj iné nedel'ňajšie starosti. Nábo
ženské čítanie? Niektoré z náboženskej literatúry ma—
jú iba starů modlitebnú knižočku ktorú im kedysi
darovala mamička. Náboženské knihy a časopisy sú
dosť drahé, a peniaze potrebuju na iné veci.
Cin
nosť v katolíckych spolkoch? Pri dennom zamestnani
nevystačia s časem. A mohli by sme vyratúvať aj iné
povinnosti, ktorých sa nedotknú preto, že nemajú čas
alebo peniaze. Isteže to neplatí o všetkých, “čito platí
o váčšine alebo menšine, nech rozhodnú ony samy.
Jedno je isté, že takáto žena málo dbá o krásu duše,
príliš sa venuje sebe samej; a keď zanedbávame to
najdóležitejšie, ako můžeme očekávat božiu pomoc?
Rozdelme svoj čas spravodlivo, tak aby záujmy duše

netrpely pre záujmy tela.

Muller.

Kňaz.
Co je kňaz? Tažko dá laik odpoveď na túto otáz
ku. Definovat kňaza nevie, ale čo je kňaz, dozvie sa
človek vtedy, keď počúva vo verejnom živote hlasy,
čím by vlastne ten kňaz mal byť, čo ludia od neho
oča-kávajú, ako si ho predstavujú. Až potom pozná
laickú definiciu kňaza. Hocikedy našim otvárať oči
nad tým, čo ludia myslia o kňazovi, ktorí na ňom
vidia len reverendu., a nič inšie.
Skúsený, starší kňaz takto tlmočil smýšl'anie sve
ta o kňazovi:
Na kazaterm'ci nenávidený obhajca pravdy, ktorý
nepozerá na rudské, malichemé smýšl'anie. V škole je
Vítaný nemou otázkou: Čo tu chceš? V dobe televízie
sa ho pýtajú: Čo tu hl'adáš so svojím spovedným
Zrkadlom? Na ulici je nevítaným strašidlom nešťastia
Dre tých, čo sa vel'a nenamáhajú, aby si odpl'uli aspoň
V,slušnej vzdialenosti. Symbol smoly pre všetky sex
tanky a pohoršenie všetkým v pokrokovosti zošedi
velým hlavám. Smilnik pre všetkých smilníkov, zlodej
Dre všetkých zlodejov. Clovek, z ktorého jedni chcú
mať anjela, ini zasa vyhlasujú ho za diabla, lebo ne—
vedia pochopit jeho důstojnost, ktorá je nad anjelov.
V Spolkoch je súhrnom všetkých funkcií, nevyčerpa
tel'ná nádoba prednášok, vytrvalý osol, na ktorého
mOŽno naložit všetko, čo je iným neprijemne. Tešitel'
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starých panien, umierajúcich babičiek v chudobincoch
a penzionovaných starcov. Nevyčerpatel'ná studnica
žacrtovania pre všetkých. Nevyhnutné číslo každého
kabaretu. Dezinfekčný nálepok, ktorý sa prilepí tam,
kde už všetko hnije. Kto v živote už doštudoval šla
bikár, pokladá sa za oprávneného kňaza reformovat.
Len tí, čo kňaza dobre poznajú, vedia, že v spo—
vedelnici je zástupca večnej Lásky a nekonečného
Milosrdenstva a pri oltári poslušný nástroj božej vóle.
A pre túto poslednú, svetom nepochopenú vetu,
kňaz je vývrhel'om spoločnosti a pritom jediným

sprostredkovatel'omzáchrany.

Můller.

Rozmnož nám vieru!
Hladina svetových dejin nebola ešte nikdy taká
rozbúrená a spenená l'udskými vášňarni, zlobou a
bezprávim ako za našich čias. Protestantizmom od
lomená haluz chorobne zracionalizovaného ln'esťan
stva a najmá filozofické bludy 19. a 20. storočia pri
nášajú svoje zlé ovocie. Ako kedysi apoštoli za dívej
búrky na jazere Genezaretskom stáli bezradne okolo
spiaceho Ježiša, i nás pochytí časom takáto bezna
dejnosť a malovernosť, najma keď príboj silnejšie
zaútočí.
Bohužial, oko našej duše zaostruje sa dnes oby
čajne len na frontové zprávy novín & naše uši sa
chcú nasýtiť zvesťami rádiových vln. A keďže strach
má velké oči, nie div, že tu i tam vidno, ako malo
verní sťahujú na svojich loďkách plachty činnosti za
slávu božiu, dobro a spásu bližného. Do tmavošera
nášho duševného pol'a vnikajú totiž zvonku ešte
tmavšie tiene l'udskej biedy a spolu s nimi aj od—
porný zápach zvieracích vášní, ktoré ich zrodily. Do
tmavošera, lebo v strede nášho pol'a je predsa len
malý uhlík, možno taký ako gombík na zimnom ka
báte. Je to uhlík malej vierý. Nie je vatrou, — preto
tie svierajúce kí'če strachu, preto to zúfalé volanie:
hynieme! hneď pri soskupovaní čiernych mrakov a
pri prvých záberoch Vichra.
Ak sa nám zdá, že Ježíš spí — ako za búrky na
jazere Genezaretskom — &nerozuzl'uje chaotické klbo
dnešných pomerov starovekým teatrálnym: deus ex
machine, a to ešte tak, ako by si to každý jednotli
vec sebecky želal, to ešte nie je nijaký důvod pre
objektívne obavy. Boh je nekonečne múdrý a mocný;
on vie, čo robí a čo chce. Stará sa o nás & miluje
nás; viera nám to vravi. Nuž a našu dušu jednako
sužujú kí'če strachu a malovernostn'. Možno sa tomu
čudovať? Nie. Kto vidí trocha ďalej, zaraz pochopí.
že malý uhlík nerozoženie príšery, pochádzajúce
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z prevrátených pomerov 20. storočia. A tým menej
'eti správne na cestu, poznačenú značkami prak
tickej náboženskej rahostajnosti, ktorá pósobí tie
kfče, lebo niet v nej istoty a duševného pokoja.
Pokoj je len vo viere, lebo viera sa opiera o Boha,
v ktorom je absolútna istota. Tejto istoty však nieto
vo viere slabej, chabnúcej, ktorá pre orientáciu náš
ho duševného pol'a neznamená nič alebo len málo.
Ak je teda reč o viere, tak tu načim rozumieť vieru
živú, stálu & mohutnú ako vatrag ktorú živia nové
a nové horlaviny.
Aky pokojný je pohIad vierou vyrovnanej duše
aj do chaotického varu našich dní. Kristove slová:
„„Ani vlas vám nespadne s hlavy bez vole vášho
Otca", „Ja som s vami po všetky dní", rodia v nej
zdravý optimizmus, světů zmužilosť a Jobovu trpez
livosť. O takúto vieru sa treba predovšetkým často
a vrúcne modlit: Pane, rozmnož nám vieru! No
modlitba na rozdúcham'e tejto vatry nestačí. Je ne
vyhnutne potrebné, aby sme na ňu ustavične prikla
dali horl'aviny svojho kladného usilovania, ktoré je
v tom, že čitame duchovné knihy, časopisy, navšte
vujeme — podl'a možnosti — náboženské prednášky,
spravujeme sa nielen vo verejnom, ale aj v súkrom
nom živote podla zásad viery a použivame prostried
ky milosti. Ak splníme tieto podmienky, je nemožné,
aby nás Boh nevypočul a nerozmnožil našu viel-u,
ktorá je jediným kompasom v dnešnej dezorien—

tovanosti.

E. Macák,

SS.

Jakobín pred katedrálou.
V Dijone zdvíha sa gotická katedrála, na jej
hlavnom portále všetky sochy apoštolov, mučeníkov,
svatých a vyznavačov sú dókladne zničené. Pácha—
tel'om bol jakobín. Za velkej revolúcie každý deň
ráno prichádzal k chrámu, postavil si rebrik a' vel'
kým kladivom jednu sochu po druhej horlivo roz
bÍJ'aLA na prázdnu stenu boly neskoršie pripevnené

slová:Vornosť, rovnost, bratstvo,

je schop

né života, čo je zdravé a naozaj pokročilé, pochádza
práve od tých apoštolov, mučenikov, svatých a vy

znavačov, ktorých nerozumne

a zúrivo rozbil.

Nechápal, že bez ich obrovského diela, ktoré vyko
nali v mene svojho Pána-, a to vo vnútri rudu, a
k_tQI'ýmpremohli moc cézarovu, ani francúzska revo
lucia by nebola možná.
Nechápavl, že nijaká Slobodná vymoženost, nijaké
sDoločenské reformy neboly by vedely prekonat moc
panuíúcich a sebectvo bohatých. Keby bol kvas kre
stanského učenia pomaly a dlho vo svedomi v tam
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tých nepůsobil a týmto ich pevnú viem v právo
ich výsad neotriasol a spolu v nižších triedach ne
prebudil ideu rovnosti všetkých l'udí pred Bohom a
predstavu života, človeka dóstojného, nerozžal, nikdy
nižšie triedy neboly by získaly tú mravne—náboženskú
vieru na právo svojho oslobodenia a svojho pola-oku.
Boly to idey, které z krastanstva sa zrodily, kto
ré srdce vyšších tried dobyly a ochromily silný poli—
tický odpor tých, ktorí mali moc. Bud nezvítazil
v pouličných bojoch, ale vo svedomi panujúcich tried.
A l'ud svoje pozicie v tej miere zase stratil, len čo
zabúdal na pravu pričinu svojich úspechov a- veril,
že móže sa sporahnúť len na fyzickú, hmotnú moc
revolúcie v jednotu spojených más.
V Biblii hovorí Boh k pyšnému človekovi: „Za
budol si, že tvoje hrozná sú z mójho révového km."
A niet hlbšieho slova, ktoré by vysvetlovalo terajšie
pomery. Všetci, ktori dnes s hrózou & odporem vidia,
ako nový cézarizmus posmešne nohami šliape slávne
„l'udské právo" a důstojnost osobnosti, ako nové bar
bamtvo bez výčitky ide cez všetko, čo sa zdá zabez
pečným majetkem l'uckkej civilizácie, všetci tí ešte
nepochopili, že „ich víno je z toho nebeského révo
vého km," 0 zničenie ktorého práve oni a ich pred
kovia v mene zle pochopenej slobody a rovnosti
usilovali.

Všetka ozajstná sloboda pochádza z
duchovného oslobodenia l'udskej osob
nosti, ako ju Kristus hlásal a svojím
príkladom

potvrdil.

Všetkoprekonaniespo

ločenských nerovnosti pochádza z hanby pred kre
sťanským Bohom. Všetko pravé bratstvo z vítazstva
križa nad samorúbou a so sebou stále spokojnou l'ud
skou prirodzenosťou. Fr. W. Foerster.
- Prel. V.K.

O tom, po čom všetko túži.
Celý svet leží v zlom. Koreň jeho je hriech,
vzrast jeho bolest a plod jeho smrt. Jediné vo svoje)
bytnosti, trojaké vo svojej podobe.
Celý svet leží v zlom a podstata tohto zla je
v nesúlade všetkých být-ností, v ich vzájomnom od
pore a nespojitosti.1

Zivé — neživé, Riman —- Zid,

barbar — Skýt, obrezaný — neobrezaný, otrok 
slobodný, od najnišieho stvorenia počnúc, všetko
stojí proti sebe, všetko sa chce zmocnit života VY“
hradne len pre seba. Dajedna bytnosť silou svojho
sebectva odlučuje sa od ostatných, usiluje sa izolovat,
* Solovjev S. V.: Religióznyja osnóvy žizni.
Petrohrad 1884.
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\ynachádza tucty delidiel a rozlišovadiel, či už podle:
krviníek alebo žalúdka, vylučuje súdržné sily, zhor
suje trenie, stavia zlú dilemu: buď ja, alebo druhý
a tak provokuje proti sebe silu všetkých, ktorá ju
napokon tiež zničí. Všetci bojujeme o korunu a pri
tom splietarne tí'nie na hlavu svoju a na hlavu bliž
ných. Toto je onen nešťastný kruh, také je zlo sveta,
o ktorom nie náhodou hovorí práve apoštol!
Boj, temno, chaos!
Casto sme naklonenl verit, že toto zlo je čímsi
nezvratným. No nie je to tak. Ono je lživé a zvratné.
Smysel sveta nie je v ňom. Ba naopak, v nesúlade
všetkých bytnosti, _v ich vzájomnom odpore & nespo
jitosti, je nesmyselnosť sveta. Nesmyselným totiž vo
láme všetko, čo s ničím neharmonizuje, čo všetkému
odporuje a s ničím sa neviaže. Smysel sveta je sú
lad, jednota, mier. Působí ako skrytá sila vo vše
obecnom chaose, mnohorakým spósobom sa usiluje na
povrch; usiluje sa prehovoriť, preniknúť z hmotnej
tmy, zápasí s nepriatel'ským počiatkom nesúladu a
nespojitosti a postupne nad ním vitam.a
Hoci niekedy upadáme do pokušenia pokladať to
za subjektivny ideál, no, predsa je to tak. Nijaká
bytnosť, aj ked' je sebecká, nemóže obstát sama osebe.
Dajedna bytnosť skutočnú existenciu ma len v jed
note so všeth'fm. Všetky bytnosti sú vzájomne od
kázané na seba, sú navzájom pospájané, navzájem
sa nosia, navzájom si slúžia, a to či už vedome alebo
nevedome, dobrovol'ne alebo nedobrovorne. Ani jedna
nie je sama pre seba, ani jedna nepatri výhradne
len sebe samej; všetko musí slúžit. Nejestvuje nijaká
izolovanost. Prednosť existovat nepatri časti, ale
celku. Zdroj každej existencie je absolútny celok —
Boh. A tak, keď nič nemůže obstát samo osebe, to
značí, že oddelenost je nespósobilá, to značí, že nie
je pravdivá, že pravda je na opačnej strane.
Súlad, jednota, mier. V tom je smysel aj pravda
i krása i najv'áčšie dobro sveta. Súlad, jednota, mier
— takto bolo na počiatku a tak bude i na konci.
Ze tomu tak nie je dnes, to nie preto, že by sa Boh
bol dajako menil, ale preto, že človek sa menil.
Boh sám v sebe je nezmenitel'ny, bo ináčej by ne
bol Bohom. On je vždy rovnaký — včera, dnes i na
veky. Jeho prerazené srdce aj dnes objíma svet rov
nakou láskou, akou ho objalo na počiatku. Jeho pre
bodnuté ruky rovnako žehnajú dnes, ako žehnaly
"' Ján

I, 5, 19.

“ Solovjev S. V.: Ctěnija o Bogočelověčestvě.
Sol'ný Hrádok 1877.
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Adama, keď mu dávaly najbožskejší dar — slobodnů
vól'u. Dnes s třňovou korunou rovnako slávne vládne
ako na počiatku, & výslednicou jeho vlády aj dnes
je sůlad, jednota, mier. Boh sa nezmenil, ale človek
zmenil svoj pomer k nemu.
Na počiatku bol človek spojený s Bohom, žil
neprestajne v Bohu, žil životom božím; bol s ním
v pomere a-ko syn k otcovi; l'udská vól'a bola spo
jená s vól'ou božou. Clovek prinášal Bohu duchovnú
obetu svojej vůle & Boh prijímal túto obetu, aby
z nej učinil bohol'udskú silu, súcu tvoriť veci
božie vo svete, svojou vól'ou a s božou milosťou.
Človek, zriekajúc sa svojej vole. obetujúc ju Bohu,
privolával aj pre ostatné stvorenia slobodný svá
zok s vól'ou božou. Súc spojený s Bohorn, choval
sa k ostatným stvoreniam božsky. Choval sa k nim
tak, ako se choval Boh k nemu.. Bol spojujúcim člán
kom medzi Bohom a ostatnými stvoreniami, medzi
nebom a zemou, takže všetko tvorstvo chcelo len to.
čo chcel Boh. Boh, človek, ostatné stvorenia, všetko
mravne sjednotené, všetko solidárne medzi sebou.
všetko v pravom pomere. Duch a hmota, duša a telo
vnútome smierené. Hmota sa neprotivila duchu a
duch neničil, nepohlcoval hmotu, ale sa jej ujímal,
obnovoval ju a povznášal. Boh bol všetko vo všetkom
a všetko bolo jedno v ňom. Pleroma, plnost božstva
sa rozhojňovala vo všetkom. Nikdy nikde sa neozval
nesúladný tón.
Tak bolo na počiatku. Taký bol pomer človeka
k Bohu. No človeku sa to nevidelo. Sám chcel byt
všetko vo všetkom, a aby všetko bolo jedno v ňom.
Chcel byť ako Boh, chcel byt pólom, okolo ktorého
sa malo všetko krútit. Odvrátil zrak od Boha, po
pretrhoval všetky putá so svetom božím, sústredil
sa v sebe, priostril svoje síly a ich ostrie obrátil
proti Bohu. Oddelil sa od Počiatku v túžbe stat sa
Počiatkom & vládnut všetkým, no v skutočnosti stra
til vládu nad všetkým a stal sa počiatkom všetkého
zla vo svete. Jeho vól'a', ktorá, súc spojená s vól'ou
božou, bola sjednocujúcou bohorudskou silou vo sve
te, a tak ohniskom, vyžiarujúcim dobrotu, nielenže
prestava byt takou, ale sa stáva silou panovačnou,
no, pritom takou nevládnou. že nemóže ovládat ani
svoje telo. Nevládnou, ale tak opovážlivou, že sa od—
važuje podmanit si aj Boha; šliape jeho vól'u, zne
tvoruje jeho dielo, vyháňa ho zo sveta a robí tak
miesto síle temnej, nesmyselnej, zlej, démonickej,
ktorá slcrýva bytnostiam ich pravý pomer ku vše
tkému, zahal'uje smysel ich jestvovania a utvára tak
vo svete temno, chaos. boj, karikatúru to božského
svetla súladu, jednoty, mieru.
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Hl'a tak je to. Jedine l'udskej vóli musíme pri—
písať, že vůbec svet se dostal pod moc zla. Ale nie
len to; jej pripíšeme aj to. že svet podnes leží v zlom,
že ho podnes zahaluje tma nesmyselnosti a že sve
tový mier ostáva i dnes len dobrou zvesťou. Boh zo
svojej strany učinil všetko. Poslal na svet svojho
jednorodeného Syna, ktorý ako prvorodený z tvor
stva premohol ducha nesúladu a nepriatel'stva, za
platil za prvú a ďalšiu pýchu, umožnil &ukázal cestu
k novému spojeniu s Bohom. k novej spolupráci člo

veka s Bohom na pretvoreni sveta a tak i k spolu
práci na obnovení prvotného rajského mieru vo sve
te. Išiel vopred-, ukázal cestu, a l'udstvo teraz jedno
ducho sa má rozhodnut ísť za ním, napodobňovat ho,
zriekať sa svojej vůle a vždy a všade tak, ako on,
prijimat vól'u božím. vyprazdňovat zo svojho vnútra
seba a naplňať sa Kristem, strácat sa, aby sa mohol
v nás zjaviť Kristus. Aké to zvláštne, človek tým, že
chcel byt ako Boh, prestal byt ako Boh a stal sa
počiatkom všetkého zla vo svete; teraz znovu móže
byť ako Boh a stať sa ohniskem dobroty vo svete.
keď bude chcieť byť ako Boh. Privrime zrak a po
kloňme sa Božej Prozretel'nosti.
Vidíme, že Boh na otázku svetoveho zla už po
vedal svoje; umožnil a ukázal nám cestu z neho.
Teraz je na rade l'udstvo. Má sa proste rozhodnut
vstúpiť a ísť touto cestou. Dosiar však sa nerozhodlo.
a preto aj svetový mier ostáva vždy len dobrou zve
sťou. No pevne veríme. že sa raz rozhodne a že
dobrá zvesť sa stane skutočnostou. Na toto rozhod
nutie čaká Boh, čaká najsvátejšia Panna, čakajú
svatí, dosial' nemnohí to dedičía raja, a čaká celá
priroda.
Ignác Zemb a.

LITERATÚRA.
_ Dr. RUDOLFPEIL: Werkbuch der katho
lischen Religion, dritter Teil. Verlag Herder
Und Com., Freiburg im Breisgau 1942, str. 222; viaz.
RM 4.80. Snahou autora bolo vysvetlit katolíkovi, čo
Je Církev svatá ako nevesta Kristova, ako náboženská
SPOIOčnost,a čo může a má krestan získat od tejto
nad_l:>rirodzenejspoločnosti ako jej člen. A tento ciel
dosnahol. V knihe vysvetl'uje tieto témy: Pojem spo
1Ot'iposti,osoba a spoločnosť, mravně základy kresťan
skLžhospoločenského života, učenie o mystickom tele
Krlstvom, liturgia, sviatosti, pojem cirkevných dejin.
“křížky z cirkevného umem'a, ako sa diva Církev
svatá na manželstvo, kňazstvo v Církvi, postavenie
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ženy v Cirkvi, manželstvo a rodina atd'. Staré a má.
me pravdy podáva Dr. Peil v dnešnom rúchu, s pe.
dagogického stanoviska novým spósobom, srozumitel'
ne a prakticky. Vyhol sa takým špekuláciám, ktoré
niektorých pri štúdiu a čítaní unavujú, a vznešené
články viery z mystického života Církvi svatej vy
sveth'l tak, aby čitatel' poznal, že sú to pravdy ží
votné, na ktorých má stát život krestana. Naša inte
ligencia nájde v tejto knihe rozriešené mnohé pro—
blémy, na ktoré hradí dost pochybovačne. Kateche—
tom poslúži pri vysvetl'ovani apologetik'y a viero
uky. — im.

ANTON KOCH: Homiletisches

Hand

buch. Verlag Herdr und Corn., Freiburg im Breis—
gau 1941. V minulom čísle (str. 334) vecne sme shod
notili monumentálne homiletické dielo Antona Kocha.
Malo to ozvenu aj na Slovensku, lebo mnohí si dielo
objednali. Teraz podáme iba nadpisy náčrtov kázni
z nasledujúcich dvoch sv'ázkov. Erste Abteilung: Ho

miletisches Quellenwerk. IV Band,siebter
Teil: Das Menschenleben;
achter Teil: Das
Leben der Vollkommenheit,
str. 516:C10

vek, telo a Zdravie, miernost, striedmost, móda, cho
roba, samovražda, odpočinok, hry a šport, kúpele,
tance, divadlo, kino, šetrenie, márnivost, nežičlivost,
čistota, panenstvo, nečistota, sexuálna výchova, láska,
strach, starostlivost, úzkostlivost, pesimizmus, povaha,
sebavýchova, výchova vóle, výchova charakteru,
správne štastie, výchova srdca, l'udské srdce, pravý
život, čistota od hriechu, duchovný život, zvedavost.
využívanie času, lenivost, čítanie, nebezpečné knihy.
povolanie, vol'ba povolania, práca, pracovitost, povin
nost, stavovská povinnost, detstvo, mladictvo, mužný
vek, žena, vdovský stav, staroba, pútnik na zemi,
význam života, hodnota duše, spása duše. Dokonalost.
snaha po dokonalosti, ctnosti, chyby, boj proti chy

bám,prev1ádajúce chyby a hriechy, sebapoznanie.
spytovanie svedomia, sebazapieranie, sebaláska, svet.
duch sveta, používanie vecí, obetavost, krestanský
boj, skúšky, bolesti, križe, dobré skutky, duchovně
čitanie, ruženec, duchovné usobrania, sjednoteníe
s Kristom a s Bohom, nasledovanie Krista, uctievanie
Panny Márie, životný poriadok, evanjeliové radY.
asketika, mystika, ctnosti, nasledujú kázne o všetkých

ctnostiach.— Zweite Abteilung: Homiletisches

Lehrwerk. VI Band erster Teil: Die Lehre
von Gott; zweiterTeil:Die Lehre vom Gott
menschen Jesus Christus, str. 518:ZivýBoh.
Trojjediný Boh, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svatý,
jeden Boh, Bch je duch, Boh je dokonalý, o menách
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Boha, Boh je večný, svatý, nekonečný, krásny, vše
mohúci, múdry, dobrý. prozreternost božia, vševe
dúcnosť božia, všadeprítomnosť božia, Boh stvoritel',
závislost od Boha, sila božia, královstvo božie, Boh
a zlo, Boh prírody, Boh národov, Boh dejin, Boh
\'o svedomi l'udi, nepochopitelnost Boha, zjavenie,
tajomstvá, svaté Písmo, zázraky, proroctvá, božie
zákony, uctievanie Boha, Boh je naše svetlo, náš
život, Boh je láska, požehnanie božie, milost božia,
príbytok boží, Boh je náš Otec, dobrý pastier, Boh
pokoja, Boh nás počuje, skúša, odpláca dobro, tresce
z'.,o na nič nezabúda, Boh je sudca, Boh je náš ciel,
naša spása atd'. — Prvý človek, telo, duša, Slobodná
vola, nesmrternosť, prvotné zjavem'e, anjeli, pád anje
lov, diabol. pokušitel', anjel strážný, dedičný hriech.
pohanstvo, Starý zákon, Kristus, predpovedaný Me
siáš, Zvestovaníe Panne Márii, nepoškvmené počatie,
Boh sa stáva človekom, Božstvo a človečenstvo Kri
stovo, narodenie Kristovo, jesličky, meno Ježiš, zja—
venie Kristovo, detstvo Kristovo, svatá rodina, Naza
ret, život Kristov, učenie Kristovo, múdrosť Kristova,
Kristus prorok, kňaz, král', Kristove predpovede.
Evanjeliá, Kristus v dejinách, Kristove ctnosti, smrť
Kristova, srdce Kristovo atď. Nevyčerpali sme všetky
náčrty, ale aj z týchto vidiet, že dielo je spracované
svedomite, iste uspokojí každého kňaza; Cena jedného
svazku broš. RM 9.20, víaz. RM 11.40. Subskripčná
cena na všetky svazky brošované RM 7.80, viazané
RM 9.60. — im.

Dr. RUDOLF VIMER: Isus

Književno Društvo

sv. Jeronima

Krist.

u Zagrebu

Vydalo

1925,

3. svaz., str. 916; broš. Kun 72.—, viaz. Kun 100.—.

Chorvátsky národ může sa pochválit krásnym povod
ným životopisom Spasitel'a sveta. K napisaniu tejto
knihy autora viedla čistá a nezištná láska k vlastnému
Tudu, aby ho naučil Krista poznat a tým viacej mi
lcvať. Dáva mu do rúk dielo hodnotné, z ktorého po
Prečítaní črtá sa pred duchovným zrakom čitatel'a
_vernýobraz Vykupitel'ov v celej dobrote a božej ve—

iebnosti. Kniha je napísaná podl'a štyroch evanjelis
tOVkrásným a lahodným slohom, takže je pristupná
n&J'širšejverejnosti. Autor doplňuje, ako sám vravi,
t0, čo sa čita medzi riadkami Evanjelia. Pútavo opi
suje tiež obyčaje rudu, s ktorým sa Kristus stýkal,
“jiiesta. na ktorých u'l a ktoré posvátil svojou nohou,
č0 knihu obohacuje a pri čitaní robí vel'mi zaují
rz'lavou. So stanoviska exegetického rozjasní nám
mnohé menej jasné miesta v Evanjeliách. Knihu
sDestruje 80 obrázkov zo života Kristovho, zváčša
\'latých z chorvátskych katedrál. Slovom, dielo je vy
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bavené všetkým, čo len může čitatel'ovi jasným um
bit život Syna Božieho, v čom sa zračí kultúrna vy
spelosť chorvátskeho národa.
V tom istom spolku vyšlo: Prof. Dr. FRANJO

ZAGODA:Sveto Pismo

Novoga

Zavjeta

1941. Krásny prehl'ad z póvodných textov Písma
svátého. Nájdeme v ňom k príslušným statiam počet
né umelecké obrazy od maliarov svetoveho mena.
Solidna vázba už na prvý pohl'ad robí dojem, že má
me pred sebou knihu světů. Cena vermi nizka. Kol'ko
sa číta v Chorvátsku Písmo sváté svedčí to. že za
dva roky vyšlo už druhé vydanie.

JURAJ LAHNER,sobral: Hrvatske
Narod—
ne Pobožne Pjesne
1926,str. 44. Od Svetaca
Božjih. Chorvátske národne pobožné piesne, str. 65.

Dr. VELIMIRDEZELIC,st.: Kraljica
ta,

básne, 1936. str. 46.

MILANPAVELIC:Zvijezde

Hrva

Srca Isusova

1938, str. 94. Básne o svátooch.

Dr. MAKSIMILIJANLACH: Zivot

1939 — január, február

Dr. AUGUSTINJURETIC: Crkva

Svetaca
i Država

1935, str. 44. Stúdia o pomere Církvi a štátu & o vý

zname konkordátu.
DIVADELNÉ HRY: Henri Ghéon - V. Rabadan:

Santaremski

Djaci,

3 dejstvá. Odohráva sa

v dominikánskom kláštore

v Portugalsku

1277. —

Onip - Herceg: Dodji, idi za mnom, obraz
z evanjelia, 2 dejstvá. — A. Brino: Ljetnikovac

na moru,

veselohra, 1 dejstvo. — Pavao Matijevič:

Rasipin
sin, dráma z Evanjelia, 4 dejstvá. — A.
Matasovič: Li j epa naša, o vzniku chorvátskej
hymny, 1 dejstvo. — A. Matasovič: Daj, da dodje

kraljevstvo

tvoje;

o mučeníckejsmrti chor

vátskeho svátca bl. Nikola Taveliča, OFM, 1 dejstvo.

— Vojmir Čorič: Gospodin

zove, z dejin Bosne

a života bl. N. Taveliča, 3 dejstvá. — G. Flaugini

Bezimena zvijer, dráma z bol'ševickéhoživota.
3 dejstvá. — Estěve - Rabadan: Dvije Majke.
obraz z Evanjelia, 1 dejstvo. —- H. Brochet - V. Ra

badan: Gospa i Strijelac;

zo životasv. Fran

tiška Asiského, 1 dejstvo. — Dr. Josip Andrič: Vuk

u ovčjoj
koži, obraz zo sedliackeho života, 2
dejstvá. — H. Brochet - V. Rabadan: Sv. FranJ'o
iZao Čovjek, 1 dejstvo. — Tomáš Kempenský'
Dr. Stjepan Bosanac:Nasljeduj
Krista. -—Dr

FerdoRožič:Svagdanji Poklon Presvetom
Oltarskom Sakramentu, modlitebnáknížka
— Pavao Matijevič: Božji
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Pastir.

— P. P. K.

SILAN-SPRINC:Tak umieral

básnik

Pal'o Oliva.

Vydal Fr. Urbánek a spol. v Trnave

1942. 94 strán.

Broš. za 18.— Ks, viaz. za 32.— Ks.

Je to milujúca spomienka priatel'ov kňaza-básnika,
ktorý šl'achetnou, nadzemskou dobrotou očarúval kaž
dého, kto sa k nemu priblížil. Len čo nebesa začaly
pretekať jeho kňazskými ústami, len čo pestrofarebné
krásy, ktoré v nevšednom jase vidi básnická duša,
zrosily jeho pery, už začala číhat neúprosná smrť,
aby ich zatvorila. Kňaz-básnik cítil prirodzenú hrózu
pred bližiacou sa čierňavou smrti; lež nadprírodzená
odovzdanosť, ktorá má naplňať najma kňaaské srdce,
ju ožarovala nebesky zvodným svetlom & básníkovi
dávala nádej, že neostane v mrazivej nemote, ale
v nepoškvmenej večnosti bude spievať rajskú pieseň.
— Umrel vlani, mladý, 26-roč-ný. Prečo taký mladý?
Dobrý Pán Boh to vie najlepšie. No jednako vzne
šene splnil životně poslanie: vel'mi miloval Dobro a
utešene ospevoval Krasu, a svojou láskou a svojím
spevom tahá nás hore. — fr. a. m.

J. M. de BUCK: Cas difficiles.

Ed. Desclée.

de Brouwer et Cie, Bruges 1942. str. 219, broš. Fr. 21.
Mnohi si myslia, že dieta alebo mladík je človek,

ktorý nepozná sám seba, je to vari čislo, rébus alebo
hádanka, ktorú rozrieši čas. Takto sa dívat na mládež
je velmi mylné, lebo skúsenosť dokazuje opak. Autor
tejto knihy odpovedá na konkréme otázky, ktoré kla—
dů sami rodičia. Rodičia totiž vidia, že dieta a najma
mladík má tiež svoje problémy, svoje tažkosti, ktoré
sám si nevie rozriošit. A tu je povinnost rodičov za
kročit. Pravda, tento zákrok musí nastat v pravý čas.
lebo zlá výchova v detstve je predohrou nešťastného
mladíctva. Vychovávatelia to vedia v teorii, len
v praxi to nevedia uplatnit. V knihe nájdete odpo
vede na konkretne otázky, na ktoré musia rodičla
dávat odpoveď v rodine, učitelia v škole alebo v spol
kovom živote. Knihu vrele odporúčam. Můžete si ju
objednat prostredníctvom našej redakcie. — im.

ELISABETHBRECHT:Glůckliche

Mutter.

Verlag Herder und Co., Freiburg im Breisgau 1942,
str. 46. viaz. RM 1.25. Kedy je matka šťastná? Alebo
lepšie povedané: Kedy je žena šťastná? To je otázka,
na ktorú by sme dostali dnes tisic odpovedi. Zena
je šťastná, keď je manželkou, a manželka je šťastná.
keď je matkou. Matka, to je najl'úbeznejšie slovo, kto
ré l'udský jazyk vie vyslovit. Preto o nej píšu básníci,
krásou íarieb chcú zvečniť jej meno maliari, ako vi
dieť v tej knihe. Po krás-nom úvode o štastnej matke
v knihe je 25 obrazov na kriedovom papierí od nemec
kých umelcov, na ktorých vidieť, kedy sa oči matky
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najvrúcnejšie usmievajú. Kniha sa hodi ako dar na
deň matiek. Vonkajšia úprava vzorná. — im.

JOSEFKONN:
Die Maienkónigin

im

Lichte der Heiligen Schrift. BenzigerVer
lag, Einsiedeln-Kom

1940, str. 160. V pátnástich

ta—

jomstvách svatého ruženca máme shrnuté všetko, čo
vieme zo svatého Písma o Panne Márii. K týmto ta
jomstvám pridáva autor dve rozjimania; jedno zo Sta
rého, druhé z Nového zákona, ktoré sa vermi dobre
hodla na mesiac máj alebo október. Ku každému roz
jimaniu sú pripojené modlitby, složené zváčša tiež
z textov Písma, takže knižočka može poslúžiť ako
priručka pri mariánských pobožnostiach. — im.

RICHARD SATTELMAIR: Die Schópfung.

Verlag Herder und Co., Freiburg im Breisgau 1942,
str. 46, viaz. RM 1.25. Biblické ličenie stvorenia sveta
a prvého človeka pre majstrov pera- bolo vždy témou,

ktorú chceli vyjadrit mohutne, zodpovedne úkonu več
ného tvoriaceho Boha. Z ničoho tvori všetko! V tejto
knižočke nájdete na 25.obrazech od svetových umelcov
krásne vyjadrenú všemohúcnosť Boha, ktorý z ničoho
vyvoláva krásny vesmír, potom ako korunu všetkého
tvori človeka, a toto všetko je iba záblesk jeho vše
mohúcnosti. Milovníkom umenia knižočkou urobite
ost. — im.

Dr. FR. TOMASEK:Kresby

ke katechiz

mu. 2. vyd., str. 101, za 18 Ks. Dostat v Misijnom

knihkupectve v Nitre. Druhé vydanie tejto priručky
pre katechétov naznačuje, že sa osvedčila. Autor sa
pousiloval jednoduchými líniami znázornit dej alebo
predmet, o ktorom je reč v katechizme. A vieme dobre,
že názorné vysvetfovanie božích pravd deti skór si
zapamátajú, skór im porozumejú, preto katechéta musí
siahnuť aj k tomuto prostriedkuvyučovania. Kresby
v knihe sú jasne a vkusne prevedené; našim kateché—
tom knihu odporúčam — im.
Nakladatelstvo Velehrad v Olomouci vydalo prak

tické brošúrky:O povere, Misie a misionári,
Nastala svatodušní
doba. Každý svázok
za 2 Ks.

L. MARQUARDT:
Mein Weg zur katholi
scher Kirche. Verlag Wilhelm Bader-Rotenburg

am Neckar., str. 68. kart. RM ]. Knížka je z pera
človeka, ktorý pozná a je sám z rudu. Je to po úmor
nom a vyčerpávajúcom hl'adaní pravého šťastia, doji
mavá a pútavá nevyhnutnosť nábožného hl'adania
šťastia v rozmanitosti úradných protestantských sek
tách. zakotvenie v katolíckej cirkvi, kde nájde pokoj
a šťastie. Medzi literaturou konvertitov patrí knihe
popredné miesto. — mi.
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jestvuje na Slovensku. Nuž priatelia, do roboty, veď
od vás tiež závisí rozkvet a zdar nášho hnutia. Pre
treti ročník Získajte nového čitatel'a. Tým, čo túto
apoštolskú povinnost vykonajú, pripravime milé pre
kvapenie.
Naše bndůce knižně novinky. Okrem modlitieb
svi-itého Tomáša Akvinského, ktoré práve vyšly, pred
Vianocami vydáme krásne mystické dielo blaho

slaveného Venturína Bergamského: Duchovny
vodca. Preložil náš spolupracovník z Maďarska
Karol Strmeň. Na budúci rok dostane naša katolícka
inteligencia výbor z listov svatej Kata—iny Sienskej,
na ktorom pracuje p. prof. Dr. Štefkovič. 0 ďalších
prekladových novinkách budeme vás informovat ne
skoršie.

Vyšší náboženský kurz v Bratislave

začne

v októbri. Bližši termin oznámime v dennej tlačí &
rozhlasom. Bratislavských smeristov prosime, aby na
kunové prednášky prišli vždy všetci. Ak si niektorí
želajú, aby som prišiel prednášať aj do iných miest,
nech mi to oznámia dva mesiace napred. Redaktor.
Smeristi vysokoškoláci. Niektorí z vás hádam 'ne—
dostali septembrové čislo. Napište nám to a spolu
nám oznamte, či Vám máme posielat Smer hromadne
alebo na osobnú adresu. Svojich nových kolegov
získajte pre naše hnutie a priveďte ich na náš bra
tislavský vyšší náboženský kun..
Světů omšu za rodinu smeristov odslúži redaktor
7. októbra. Našich čitatelov prosím, aby sa modlili
za spolupracovnikov Smeru.
Návrh na obálku pre m. ročník Smeru. V na
šich radoch máme aj umelcov, ktorých prosime, aby
nám poslali ideové návrhy na obálku Smeru pre treti
ročník. Najlepšie návrhy budú primerane odmenené.
Dary na. študentský tlačový fond: V. Vaško, gen.
tajemník, B. Bystrica, 50 Ks; A. Komorová, Brati—
slava, 3.50 Ks; Anton Botek, redaktor, Bratislava,
3.50 Ks; Anna Mojtová, úradníčka, Bratislava, 3.50
Ks; Dr. A. Vršánsky, Trenčín, 3.50 Ks; Margita Fran
ciscy, Kláštor pod Znievom, 13.50 Ks. — Darcom

Pán Boh zaplať!

M O D L [ TB V

svátého Tomáše, Akvinského.
Preložila prof. Terézia Lukáčová.
Géniuš katolíckej bohovedy svatý Tomáš
Akvinský v modlitbách odhalil svoju du
šu, ponorenú v hlbokej pokore do kon
templácie božej dobroty a lásky. Jeho
duchovnú veI'kosť vyjadrujú jednoduché
slová, ktorými vyslovoval túžby svojho
srdca najvyššiemu Bohu. Ústami a srdcom
tohto cirkevného velikáša mal by sa mo
dliť každý katolík inteligent. Preto vám
dávame slovenský preklad jeho modlitieb.
Technicky vzorne upravená knižka v dvoj
farebnej tlačí na kriedovom papieri stoji
iba 7 Ks; pre bohoslovcov a študentov
za 5 Ks.

Máte už knihu
univ. prof. P. R. Garrigou-Lagrangea

K BOHU?

Nájdete v nej stručne, ale velmi jasne
a vecne vysvetlený duchovný život, jeho
vzrast v troch obdobiach na základe ži
votných Skúsenosti najváčších cirkevných
učitefov a mystikov.
Cena 16 Ks.

Knihy si objednajte v našej edícii
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Smeristickě hnutie. Smer na Slovensku ne
poznajú všetci tí, čo by ho mali poznat. A nám
zas záleží na tom, aby naše hnutie bolo hnutím
spoločným celej katolíckej slovenskej inteligen
cie. Na to, pravda, nestačí redakcia; túto akciu
musia previesť smeristi sami. Vieme dobre,
že žijeme vo vojnových pomeroch, sme si pove
domí aj toho, že nezískame všetkých naraz. Lež
pri dobrej vóli vás všetkých počet smeristov
mohol by sa zdvojnásobit. Viete ako? Pre treti
ročník Získajte JEDNÉHO nového odberatera!
Už teraz pohovorte so známymi, čo by mohli
Smer čítat, ukážte im náš časopis a v decembri
pošlite nám ich mená. V decembrovom čísle
rozpošleme vám lístky, na ktorých nám prihlá
site nových členov smeristickej rodiny. Veríme,
že nám rozumiete a že všetci vykonáte túto
apoštolskú povinnost.
Vyšší náboženský kurz bude pravidelne
v Bratislave, v Dolnom Kubine & v Topolča
noch. Upozornite na to svojich známych.

CESTY.
Svátý Ján

od Kríža.

PIESEN DUŠE.
Do temnej noci vykročiac,
keď na horúcu tvár som tisla dlane,
oj chvíla, akých nieto viac! —
som vyšla z domu nebadane
a opustila čel'aď spiacu v stane.
Raz do nočnej tmy vykročiac,
som po schodisku sišla tajne k bráne,
oj chvíla, akých nieto viac! —
tmou preklzla som nebadane
& opustila čel'aď spiacu v stane.

Raz okúzlená, neznalé
som vyšla, aby nevideli doma,
lež na nič som už nedbala,
bo len to svetlo vodilo ma,
čo zažalo sa medzi nami dvoma.
Vždy lepšie ako úslne
ma privádzalo svojím jasom
ta, kde ma čakal úplne
Ten, koho dobre poznala som,
a nikoho som nestretala časom.

Noc vodiaca a premilá,
Noc naplnená ranným dychom,
o krásna Noc, čo spojila,
čo sviedla milú so Zenichom
a zmenila ju navždy Jeho tichom!

Uprostred ruží na hrudi,
čo čistú strážim kvoli nemu
a kvůli nemu neblúdi,
ja vetvou cedra usnutému
som ovievala hlavu ťažkú, nemů...
„Než rozbresklo sa svetlo dňa
a opřchlo mu na kučere,

mne ruka jeho lahodná
krk poranila v rannom šere,
takže som ihneď klesla predo dvere.
Tam omámená pozrela
som na Nebo, či pre mňa žije —
svet mizol včkol docela,
a zabúdajúc, ako mi je,
som v bezvedomí klesla na l'alie.
Zo španielskeho originálu preložll

Karol Strmeň.

Očistec.
Dr. Stefan Dubravec.
Článok svátej viery nás učí, že „je očistec
a že dušiam, ktoré sa tam nachádzajú, možu
pomáhat prihovárania (prosby), veriacich, no
najma Iúbezná oltárna obeta".1 Mesiac novem
ber, predovšetkým deň Dušičiek, je venovaný
tomuto článku viery, láskavej pomoci v očistci
trpiacim dušiam.
Objasnime si nakrátko aspoň niektoré
otázky:
1. Co je očistec? Ako už 20 samého mena

vysvítá, je to stav a miesto očisťovania.

Sú v ňom tie duše, ktoré aj keď sa v stave
posvácujúcej milosti (teda bez smrtelného
hriechu) odlúčily od svojho tela, jednako nie
sú celkom čisté od všetkých škvřn a preto ešte
nemóžu vojsť do neba, kde nič poškvrneného
nevojde.2 Skvrny, ktoré můžu lipnúť na duši
vo chvíli smrti, aj keď je duša v stave posv'a
cujúcej milosti, móžu byť trojaké: a) všedné
hriechy, b) zlé náklonnosti, c) ešte nevyrov
nané dočasné tresty za odpustené hriechy, či
už smrtelné, či všedné. Je však pravdepodobná
mienka tých bohovedcov, ktorí učia, že duša
odchádzajúca z tela v milosti posvácujúcej,
hneď v prvej chvíli svojho odlúčenia od tela
na základe posvácujúcej milosti v novom stave
zahorí takou dokonalou láskou k Bohu a takou
dokonalou l'útosťou, že z nej zmizne každá
škvrna, zo života pripadne prineseného všed
ného hriechu a nezriadenej náklonnosti; takže
ako prekážky vstupu do neba ostanú len nevy
rovnané dočasné tresty. Tresty sa totiž doko
nalou láskou a Iútosťou neodstránia, keďže
smrťou sa skončí čas na ziskanie zásluh a čas
zadosťučinenia. Duše teda nemóžu za tieto
' Snem trid. XXV.
"' Zjav sv. Jána 21, 27.
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tresty dať zadosťučinenie v tom smysle, ako
na zemi, ale musia ich vytrpieť.
2. V čom spočíva utrpenie čiže trest duši
v očistci? Trest je dvojaký: a) Prvý záleží
v tom, že duša nie je pripustená k videniu
Boha. Pre dušu v očistci je to taký hrozný
trest, aký si my nevieme dostatočne predstavit,
lebo to akosi prevyšuje naše pozemské spósoby
myslenia. Duša v nadprirodzenom stave 5 nad—
prirodzeným povolaním len v tomto videni
Boha móže byť blažená. Už ani na tomto svete
nemóže nájsť úplného uspokojenia v inom, ako
v Bohu. Tu však na zemi je len čas prípravy
a získania zásluhy vidieť Boha; preto na zemi
okolnost, že duša nevidi Boha, neznačí pre ňu

trápenie, ktoré nastane na druhom svete, keď
celou svojou bytosťou nesmierne zatúži po Bo
hu. Smysel celého jej bytia a blaženosti má
tvoriť už výlučne len priame a bezprostredné
videnie a poživanie Boha, lež zo svojej viny
je z toho dočasne vylúčená. Ohromný žiaI
a výčitky svedomia naplnia dušu, že si pripra
vila takéto hrozné vyhnanstvo pre márne
ničotnosti a I'ahkomysel'nosti v pozemskom
živote.

b) Druhý trest je_takzvaný „trest smyslov"
(poena sensus), ako by „citefne" a vonkajšími
hmotnými činitel'mi spósobený. Bližšie nevie
me presne. v čom trest spočíva a čím je spó
sobený. Mnohí svatí Otcovia spomínajú oheň
a aj mnohí teologickí učenci; ale nie je to člá
nok viery. No isté je, že aj tento trest je
hrozný. PodIa svatého Tomášaa najmenši trest
očistcový je váčší, ako najváčší trest na zemi.
Isté je však aspoň to, čo učí sv. Bonaventura,'
že najváčší trest v očistci je váčší, než najváčší
trest na zemi. Azda sa tieto dva náhrady dajú
spojit v smysle Suarezovej mienky,s podl'a
“ In IV. Sent., dist. 21.
" De pul—gat. disp. 46.
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' In IV. Sent., dist. 20.

ktorej očistcové tresty sú bytostné, totiž podla
svojej povahy váčšie, než akýkol'vek trest na
zemi, lebo sú to tresty vyššieho druhu, než
tresty zemské. Keďže totiž aj všedný hriech je
váčšie zlo a vyššieho druhu, než akékolvek fy
zické zlo, tak aj trest očistcový je tomu prime
raný a vyššieho druhu, než bolesti na zemi.
Tento trest očistcový je spósobený tým, že
hmotný činitel', ako prostriedok, nadprirodze
ným vplyvom božím vyvolá v duši taký trápny
stav (nejakú bolestivú akosť, vlastnost), aký
by nevedel vyvolat svojím prirodzeným vply
vom, ako totiž v našom zemskom živote pó
sobí. Znášaním tohto stavu sa duša očisťuje.
ako zlato sa očisťuje ohňom alebo iné veci sa
očisťujú iným spósobom. Je však možné, ho
vorí Suarez, že vzhl'adom na niektoré okolnosti
zemský trest, keď je aj druhove nižší, je pre
dsa intenzívnejší, než niektorý očistcový trest.
3. O čase trvania očistcových múk pre
jednotlivé duše tiež nevieme m'č určitého; vie
me len tol'ko, že po poslednom súde už očistca
nebude. Ináč však móžu trvat aj dlhé desať
ročia a storočia, pričom ešte je velmi pravde
podobné, že v tom stave aj krátky zemský čas
sa vidí vel'mi dlhý. Hriech — aj všedný — je
také zlo, že nám je to až čosi tajemného, nepo
chopitelnéhof takže keď .príde na jeho vyrov—
návanie podla spravodlivosti, totižto tak, ako si
zaslúži — a to sa deje na druhom svete — naše
zemské pochopy a miery nám na to takmer
nepostačia.
Ešte treba poznamenat, že duše v očistci
trpia s najváčšou oddanosťou do vóle Boha.
ktorého vo všetkom vrúcne milujú, teda i
v tom, že so škvrnami nemóžu ísť do neba pred
tvár božiu, ba podla I'udskej psychologie samy
sa vrhnú do očistcových múk, aj keď im velkú
bolest spósobia, len aby sa dokonale očistili
" Za—lm 18, 13; 2 Tesalon.

2, 7.
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a mohly sa zjaviť s tváre na tvár pred božou
velebnosťou, v utešenej spoločnosti osláve—
ných nebešťanov. (I človek dobrovol'ne sa po

drobí bolestnej operácii, prijíma trpký liek,
aby dosiahol úplné zdravie atď.) — Dušiam
v očistci sa teda dostáva aj velkej potech y,
ktorú čerpajú z oddanosti do vóle božej, taktiež
z istoty, že sa z trápení vyslobodia a budú na
veky blažené, ďalej z pomoci, ktorej sa im do
stáva od veriacich atď.
4. Ze veriaci svojím orodovaním a najma
obetou omše svatej móžu dušiam v očistci p o 
máhať, je článok viery, ktorý sme uviedli
hneď na začiatku tejto úvahy. Toto prihovore
nie, orodovanie spočíva v modlitbách, almuž
nách, kajúcich skutkoch a odpustkoch, ktoré
Bohu obetujeme za duše v očistci. Pravda, má
me byť aj sami Bohu milí, konat tieto skutky
s najlepším úmyslom, z lásky k Bohu a 5 po
korným srdcom, aby naša pomoc bola čím
účinnejšia. Čo sa týka tejto pomoci, podl'a uče
nia svatej Církvi vyniká obeta svatej omše.
(Dat odslúžit svátú omšu, zúčastnit sa na nej
a obetovať svaté prijímanie za duše v očistci.)
V novom čase Cirkev povol'uje vel'mi hojné od
pustky pre duše v očistci, medzi nimi aj roz
ličné toties-quoties odpustky. (Tak aj na deň
Dušičiek, vlastne od 12. hodiny poludňajšej
predchádzajúceho dňa a cez celý deň Dušičiek
až po polnoc pri obvyklých podmienkach; to
sú: svatá spoveď a prijímanie. Tol'ko ráz možno
získat plnomocné odpustky pre duše v očistci,
kol'ko ráz navštívíme kostol alebo verejnú ka
plnku, prípadne aj poloverejnú, ak bývame
v takom dome, a na úmysel svatého Otca sa
šesť ráz Otčenáš, Zdravas a Sláva pomodlíme.)
No všetka táto pomoc dušičkám v očistci má
povahu prihovorenia, prosby, je složená do rúk
božích, a nie je teda neomylná tak, ako napr.
keď niekto živý sebe ziska odpustky, kde ak
naozaj splnil všetky podmienky — neomylne
390

dosiahne odpustenie spomenutých časných tre
stov, keďže živým sa ony privlastňujú na zá
klade plnej právomoci Cirkvi, dušiam v očistci
však len ako prosba, prihovorenie. Nie je teda
neomylne isté, že odpustky a vóbec akúkol'vek
pomoc, preukázanú duši v očistci, Pán Boh aj
naozaj privlastní tej duši, ktorej sme ich veno
vali. Tu sa treba odovzdat nevyspytatel'ným,
najspravodlivejším a najsvěitejším súdom bo—
žím. Lež ten, kto dušiam v očistci pomáha, či
už jednotlivým či vo všeobecnosti, vždy má
z toho vel'ký osoh, lebo jemu samému tieto
dobré skutky — predpokladajúc splnenie pod
mienok -— vždy získavajú milosti božie, duše
v očistci vel'mi pravdepodobne, aj kým sú
v očistci, možu mu vyprosiť rozličné požehna
nia božie, tým viacej keď sa dostanú do neba,
a pokorne smieme úfať, že aj tie určité jedno
tlivé duše, za ktoré Pána Boha vytrvale pro
síme, naozaj dostanú aspoň v'áčšiu-menšiu
čiastku tejto pomoci podl'a vóle božej.
5. Článok viery o očistci súladne zapadá do
celej vieroučnej sústavy.T Zodpovedá vlastno
stiam božím, ktorého všetky cesty sú milosr
denstvo a pravda (spravodlivosť),a že keď od
pustí vo svojom miloSrdenstve smrtel'ný hriech
a večný trest, spolu (za hriech po svátom krste
spáchaný) jeho spravodlivosť požaduje zadost
učinenie aspoň dočasnými trestami. Ak sa tieto
nesplatia v tomto živote, tak musia byť vyrov
nané na druhom svete, v očistci, ktorý je ako
by stredný, dočasný stav medzi dvoma kraj
nými stavmi, medzi večným nebom a večným
peklom; s istého stanoviska totiž v porovnani
s nebom zdá sa byť peklom, no v porovnani
s peklom je ako by nebom.
Dalej nasleduje z tohto článku viery, že aj
\šedné hriechy nie sú maličkosťami, aj tie ne
7 Porov. sv'átý Tomáš: Contra gent. IV., 91.
\ Zalm 24, 10
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možno l'ahkomysel'ne páchat, lebo tiež majú
svoju sankciu. Ako sankciou ťažkých hriechov
je peklo, tak sankciou všedných hriechov je
očistec. Spravodlivosť božia sa prejaví vymera
ním trestu očistcového, no božie milosrdenstvo
dáva možnost, aby prihovorenie veriacich u
krátilo tresty, dáva možnosť živým, aby napra
vily previnenia, ktorých sa voči mřtvym za ich
života dopustili atď.
Tým, ktori žijú na zemi, je očistec vážnym
upozornením, -aby sa chránili aj najmenších
priestupkov, aby duchom kajúcnym a pokor
ným a tiež (odpustkami) hl'adeli si svoj očistec
na zemi vytrpieť alebo aspoň skrátiť, nakol'ko
dobrovolné zadosťučinenia na zemi nám aj ne
beskú slávu zváčšia a i keď sú azda vel'mi
prisne, značia nepomerne lahčí sposob vyrov
nania dočasných trestov, než sú muky v očistci.

Otčenáš.
Dr. Inocent Můller,

OP.

Svatá Terézia napísala, že kto chce užitočne
využiť čas modlitby, kto sa chce naučit dobre
modliť,_bez roztržitosti, nech pomaly rozjíma
Otčenáš. Človek pomaly by to ani neveril; lebo
kol'ko ráz sa modlievame túto modlitbu sú
kromne i verejne, a zriedkakedy si uvedomu
jeme, že je to najkrajšia modlitba, ktorú složil
a ktorú sa modlieval sám Pán Ježiš. Ale my
ju odriekavame vel'mi rýchle, preto nevieme
v nej nájsť bohatstvá, ktoré obsahuje. Preto
musíme naučit sa modlit Otčenáš tak, ako sa ho
modlieval Kristus Pán, lebo ako vravi sv. Au
gustín, keď sa správne a vhodne modlievame
túto modlitbu, nič iného nemůžeme povedať.
ako to, čo je v nej. A svatý Tomáš učí,1 že keď
' Suma teol. II—II, ot. 83, čl. 9; Expositio devotis

sima orationis Dominicae, videlicet Pater noster;
opusculum 34.
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modlitba je u Boha tlmočníkom našej túžby,
iba to modlitbou správne žíadame, po čom
smieme správne túžíť. A v modlitbe Pánovej
nielenže sa žiada všetko, po čom smieme správ
ne túžit, ale tiež v tom poriadku, ako máme
túžiť. Preto táto modlitba nielen učí žiadať, ale
tiež upravuje celý náš cit. Mnohí církevní uči
telía a svátcí napísali obšíme výklady Otče
náša, lebo z vlastnej skúseností vedeli, že je
to modlitba velmi jednoduchá, ale vznešená,
móžeme povedať, že je to naj jednoduchší a pri
tom najúprímnejší rozhovor dieťaťa s nebes
kým Otcom. Keď sa teda chceme dobre modlíť,
poslúchníme Krista Pána, ktorý vravi: „Modli
te sa takto: Otče náš, . . ."
Už prvé slová tejto modlitby povzbudzujú

nás k vel'kej dóvere: Otče náš, ktorý

sí

n a n e b e s á c h. Lebo keď sa chceme modlit,
musíme sa priblížiť k Bohu. A slovo Otče pri
pomina nám toho, ktorý je Boh a náš Otec.
Prínomina nám Otca večného Slova, aj Otca,
ktorý nás prijal za vlastných synov. Nuž obra
ciame sa k Otcovi, ktorý nás miluje takou
láskou, akou miluje vlastného Syna, obracíame
sa k všemohúcemu Bohu ako jeho vlastné diet
ky. Preto pristupujeme k nemu s plnou dóve
rou, lebo vieme, že je to náš Otec, že sme
z jeho rodiny, že túžby svojich sřdc predostie
rame Pánovi neba aj zeme.
Následuje predmet modlitby: Prosíme všet
ko, po čom smieme túžiť, a v takom poriadku,
v akom smieme túžiť. Náš cíel', po ktorom naj

prv túžíme, je Boh: Posváť

sa meno

tvo j e. Milujeme Boha, preto chceme, aby ho
všetci l'udia oslavovali a milovali, aby jeho
meno bolo všetkým l'uďom svaté. Chceme, aby
živou vierou všetky národy zeme príjalí jeho
včenie a sa mu klaňalí. Druhotný cíel' je vzrast
božieho královstva v nás, ktoré nás prípravi
na vstup do nebeského král'ovstva: P r i ď k r á

Tovstvo

tvoje.

Túžime po tom, aby Boh
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bol výlučným vladárom v našej duši aj v du
šiach našich bližných, lebo keď na zemi bude
naším Králom, v budúcom živote bude našou
večnou odmenou. Život v nebeskom král'ov
stve, hl'a, to je predmet našej nádeje, ktorá sa
opiera o nekonečnú dobrotu a všemohúcnosť
božiu. Takto sa modlil aj Pán Ježiš, lebo pri
šiel na svet, aby oslávil svojho Otca a aby
k nemu priviedol všetky národy zeme.
Na dosiahnutie týchto ciel'ov máme dva
prostriedky. Najpriamejší a najistejší prostrie
dok je poslušnost Bohu, stotožnenie s božou

vólou:Buď vóla tvoja ako vnebi tak

i na zemi. A to je najvačšia múdrosť, ktorú

by sme si mali osvojit. Veď čo chce Boh, všet
ko je svaté, všetko je dobré. Preto len pyšný
človek viacej verí sebe, ako Bohu, viacej spo
lieha na svoju múdrosť, ako na božie zákony,
ktorými Boh dáva najavo svoju vól'u. Dajme
sa nreto viesť výlučne len božou vól'ou, božou
múdrosťou, potom nikdy nezblúdime na ceste
do jeho blaženosti.
V druhej časti Otčenáša sú naznačené ďal
šie prostriedky. Kladný: C hl i e b n á š k a ž 

dodenný daj nám dnes. Akopíše svatý

Tomáš, „pod každodenným chlebom móžeme
rozumieť chlieb sviatostný, ktorého denné uží
vanie je velmi osožné a v ktorom sa tiež roz
umejú všetky ostatné sviatosti. Může to byť
aj chlieb telesný, pod ktorým potom rozumie
me každý dostatočný pokrm, lebo ako vravi
svatý Augustín, ako Eucharistia je hlavná svia
tosť, tak aj chlieb je hlavný pokrm". Aby sme
vedeli plnit Otcovu vól'u, pýtame pomoc, lebo
vieme, že ponechaní na seba klesáme pod ťar
chou zla a pokušenia. Na to slúži Chlieb anjel
ský, lebo v nás udržuje a rozmnožuje boží
život tak, ako pokrm telesný dodáva sviežosť
a silu telu. — V ďalšej prosbe sú naznačené
záporné prostriedky: 0 d p u s 1! n á m n a š e

viny.
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Hej, hriech je najváčšie zlo pre člove

ka, preto úpenlivo prosime, aby Boh naň zabu-f
dol, aby nepamatal na naše slabosti. A Pán
Boh nám odpúšťa naše viny, dlžoby tak, ako
my odpúšťame svojim vinnikom; to je pod
mienka odpustenia. Nemóžeme sa hnevať na
bližného, lebo náš bližný je tiež údom mystic
kého tela Krista, ktorý káže, aby sme sa
vospolok milovali a odpúšťali si. Ale človek je
krehký, sám nevie, kde by mohol zhrešit. Pre

to prosime:A neuveď nás do pokuše

n i a. Svátý Tomáš poznamenáva, že neprosíme,
aby sme neboli pokúšani, ale aby nás pokú—
šanie nepremohlo. Napokon prichádzajú te
lesné zlá, ktoré bývajú tiež prekážkou na ceste
k Bohu, ako napr. choroba, chudoba atď. Nuž
pokial bránia človeku plnit božiu vól'u, pro

síme,aby Otec nebeskýzbavil

nás zlého.

Sedem prosieb Otčenáša prirovnáva svatý
Augustín blahoslavenstvám: „Keď je to bo
jazlivosť pred Bohom, ktorou sú blahoslavení
chudobni duchom, prosme, aby sa posvátilo
božie meno u ludi čistou bojazlivosťou. Keď je
to nábožnost, ktorou sú blahoslavení tichí,
prosme, aby prišlo jeho královstvo, aby sme
stichli a neodporovali mu. Keď je to umenie,
ktorým sú blahoslavení tí, čo nariekajú, mod
lime sa, aby bola jeho vól'a, lebo tak nebudeme
nariekat. Keď je to sila, ktorou sú blahoslavení
lační, modlíme sa, aby nám bol daný denný
chlieb. Keď je to rada, ktorou sú blahoslavení
milosrdní, odpúšťajme viny, aby nám boly naše
odpustené. Keď je to rozum, ktorým sú blaho
slavení čistého srdca, modlime sa, aby sme ne
mali dvojaké srdce, idúce za časnými vecami,
z ktorých vznikajú v nás pokušenia. Keď je to
múdrosť, ktorou sú blahoslavení pokojamilov
ní, lebo budú sa nazývat synmi božími, modli
me sa, aby sme boli zbaveni zlého: lebo samo
oslobodenie učiní nás slobodnými dietkami
božími"2
2 Porov. sv. Tomáš Akv., Suma teol. II—II, ot. 83,
čl. 9 k 3.
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Tak by malo vyzerať pozdvihnutie duše
k Bohu ráno pred prácou, večer pred spánkom
alebo aj častejšie cez deň. Je to velmi jedno
duchý návod, ako sa spojit mysl'ou a srdcom
s Bohom, ako sa modlit usobrane, bez roztrži
tosti. No nie je vylúčené, že niektoré duše ne
budú sa vedieť dobre pomodlit ani Otčenáš,
že aj ten prostý spósob výstupu duše k Bohu
bude pre nich ťažký, že aj Otčenáš budú sa
modlit aspoň zpolovičky roztržite. Svátý Ján
od Kríža k tomu poznamenáva, že také duše
pocítia vel'ký suchopár a velkú opustenosť aj
v modlitbe, odpadne im chuť od modlitby. Lež
práve v takom suchopáre nesmú sa prestat
modlit, nech prijmú aj toto od Pána Boha ako
skúšku, nech sa odovzdajú do jeho vóle, nech
vložia k nohám jeho Všemohúcnosti aj svoju
slabost a roztržitosť. Keď duša citi, že chce sa
modlit, a nejde jej to, keď mysel' nemóže sú
strediť na to, čo ústa vyslovujú, nech spojí
svoju slabost s Kristom, opusteným v Getse
manskej záhrade, na kríži a v Eucharistii. Ta
káto modlitba bude pre ňu akýmsi očistcom3
a neostane bez dobrého účinku, lebo záslužnosť
modlitby závisí od lásky, s akou modlitbu ko
náme, a nie tak od vysokých úvah; lebo láska
nás spojuje s Bohom v radosti aj v bolesti,
aj vtedy, keď si hádam myslíme, že sa nemodlí
me, ale iba bojujeme proti roztržitosti. Mnohí
sv'átci cez dlhé roky takto boli spojení s utrpe
ním Krista Pána. Neprestali sa modlit, nekle
sali v opustenosti pri modlitbe, lebo vedeli,
že Pán Boh aj takúto skúšku posiela im preto,
lebo ich miluje, len ich lásku chce vyskúšať.
Učitelia duchovného života píšu, že Otčenáš
musíme žiť, lebo prežívaný Otčenáš privedie
dušu k najjednoduchšej, ale k najkrajšej mod
litbe, ku kontemplácii. Pravda, takáto modlitba
je dar boží, všetko závisí od božej milosti, na
“—Garrigou-Lagrange,

OP: Perfection chrétienne

et contemplation, sv. I., str. 26.6
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ktorú sa načim pripraviť. A prvý krok k pri
jatiu tohto daru je pokora, lebo pokorným dá
va Boh svoju milost. „Keď nebudete ako ma
lučkí, nevojdete do královstva božieho." Pokor
ných poučuje Pán vo svatostánku duše, pokora
je základný kameň budovy života modlitby.
K pokore sa musi pridružiť umřtvovanie a od
trhnutie sa od pozemských veci. Lebo človek,
ktorý mysli len na pozemské veci a na ne lipne
telom aj dušou, človek závistlivý, ohováračný,
ktorý bližnému nedožiči ani priatel'ské slovo,
ten nemóže úprimne rozprávať sa s Bohom
v modlitbe. Všetky nezriadené náklonnosti mu
sia byť najprv umřtvené, aby v duši zavládla
láska, ktorá samovolne bude dvíhať dušu k Bo
hu. V duši musí najprv nastat ticho, vášne
musia byť umlčané, lebo len potom počujeme
hlas Majstra, ktorý k duši rozpráva ako priatel'
k priatel'ovi.
Táto vzdialená príprava na modlitbu je vel'
mi důležitá, je to naozaj práca celoživotná,
preto je dóležitejšia ako bezprostredná prípra
va na modlitbu, ako napr. volba predmetu,
o ktorom chceme pri modlitbe rozjímať. Veď
horlivé duše vo chvíli vedia sa pripraviť na
modlitbu, vedia sa dobre pomodlit aj pri práci,
lebo aj tam sú stále stotožnené s božou vól'ou.
Lež aby na to boly súce, musia sa podrobit
tvrdej discipline umřtvovania a sebaovládania,
aby boly v každej chvili pripravené prijať mi
lost, ktorú im Boh pošle.
Kto už prišiel k životu z modlitby a v mod
litbe, musí v ňom vytrvat, lebo ináč stratil by
V krátkom čase všetko. A vytrvat v modlitbe
nie je veru l'ahké. Človek musí sa sám premá
hať, musí bojovat proti duchovnej lenivosti,
proti diablovi, ktorý by rád človeku odobral
odvahu. Veď kol'ké duše v duchovnom živote
Zakrpately len preto, že po prvých víťazstvách
nad sebou a nad diablom začaly odpočívat,
Prestaly bojovat, preto schladla aj ich modlit
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ba, a takto zoslabol aj ich duchovný život. Na
priklad svátá Katarína Janovská začala žiť ži
votom modlitby už od trinásteho roku, a za
pět rokov, hoci strašne mnoho trpela, vykonala
velký pokrok v duchovnom živote. No v ďal
ších piatich rokoch venovala sa čisto svetskému
životu, zanechala všetko. Až naraz dotkla sa jej
nepremožitel'ná milost božia, takže svática štr
násť rokov konala prísne pokánie, kým nebola
'uistená, že učinila zadost božej spravodlivosti.
Iné duše, ako učí sv'átá Terézia, ktoré už
dlhé roky bojovaly, stratia chut ku všetkému
vtedy, keď sú už len dva kroky od prameňa
živej vody, totiž od vliatej kontemplácie, ktorú
dáva Duch Svatý. Prestanú sa modlit, preto
strácajú silu a nevedia znášať kríže, žijú cel—
kom povrchným, podpriemerným životom. Pre
duše horlivé a vel'kodušné taký povrchný život
je nemožný: alebo celkom patria Bohu, alebo
sú proti nemu. U anjelov napr. tiež je nemysli
tel'ná nejaká prostrednost; alebo milujú Boha
vrúcnou láskou, alebo ho urážajú neodpus'titel'
ným hriechom, lahko hrešit nemóžu, ako učí
svátý Tomášf Anjel alebo diabol, svatý alebo
zvrhlý, to je pre nich jediná alternativa. Nuž
aj v niektorých dušiach je niečo z tejto anjel
skej vlastnosti. Nežiť z modlitby značí nepri
putnávať sa vždy vrúcnejšou láskou k Bohu,
je zvyčajne začiatok úplného zanechania vnú
torného života a hádam príprava na smrtelný
d.

Preto ak chceme vytrvat pri živote modlit
by, musíme podl'a učenia svátých najprv silne
dúfať v pomoc Krista Pána, ktorý volá všetky
duše k tomuto životu. Lebo osudne sa mýlia
tie duše, ktoré po prežití prvých skúšok v opu
stenosti a v suchopáre povedia si: Modlitba nie
je pre mňa! Tol'ko sa modlím, a predsa sa ne
viem modliť. To isté vraveli jansenisti: Časté
' Suma teol. I—II, ot. 89, čl. 4.
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svaté prijimanie nie je pre nás, je to len pre
velkých svátcov. Kristus Pán všetkých nás
volá k sebe, nás všetkých chce mať za dóver
ných priatel'ov. Sám vravel, že je dobrý pastier,
ktorý vodí svoje ovečky na večné pastviny, aby
sme sa neživili len chlebom, ale každým slovom
božím. Uprostred týchto pastvin je prameň ži
vej vody, 0 ktorom s takým nadšením rozprá
val Pán Ježiš hriešnej Samaritánke: „Keby si
znala dar boží a kto je ten, ktorý ti hovorí:
Daj sa mi napít. '137by si možno bola pýtala
od neho, a bol by ti dal živej vody . . . Každý,
kto pije z tejto vody, znovu bude smádný, ale
voda, ktorej mu ja dám, bude v ňom prame
ňom vody, striekajúcej do života večného."5
A v jeruzalemskom chráme vo sviatočný deň
Kristus Pán vyhlásil: „Ak kto smádí, nech
pride ku mne a nech sa napije. Kto veri vo
mňa, tomu potečú z útroby potoky vody živej."“
Ako neskoršie Spasitel? vysvetlil, ten prameň
živej vody je Duch Svatý, Utešitel', ktorého
poslal, aby nás naučil prenikať a takrečeno v_v
chutn'ávať pravý smysel evanjeliaf'
A Duch Svatý prebýva v nás skrze lásku,
učí sv'átý Pavol, je prítomný v každej duši,
ktorá je v posvácujúcej milosti. No a nie je
v duši preto, aby bol nečinný, ale aby bol na
ším Učitefom skrze svoje dary, ktoré sa v duši

rozvíjajú rovnomerne s láskou. Keď teda ne
vieme zachytit vnuknutia tohto vnútorného
Učitel'a, to iste preto, že radšej počúvame seba
samých, že nie sme dosť pokorní, že netúžime
dostatočne po vláde božieho královstva v nás.
Napokon, ak chceme rást v živote modlitby,
musíme sa nechat viesť po tých cestách, ktoré
nám určil náš Spasitel A najbezpečnejšia cesta
k tomuto životu je cesta pokory a stotožnenia
S božou vól'ou. Niektoré úseky tejto cesty sú
Skalnaté, ťažké na chódzu, iné zas pokryté oa
f Ján 4, 13—14.

“ Ján 7, 38.

' Garrigou—Lagrange: spam. d., str. 270.
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žiťou, niektoré suché, slnkom spálené, niektoré
zasa vlhké, v chládku. Dobrý Pastier každú
dušu vedie po takej ceste, ktorá je pre ňu naj—
lepšia. Sú duše, ktoré vedie na ceste evanjeli
ových podobenstiev, iné zas po cestách rozumo
vého uvažovania, kým ich neprivedie k jedno
duchému nazeraniu v temnotách viery.a Stáva

sa, že niektorú dušu necháva dosť dlho na ťaž—

šej ceste, aby ju vyliečil z nejakej choroby.
A keď sa duša nechá viesť, keď neodporuje,
pride s dobrým Pastierom k prameňu živej
vody, ku kontemplácii tajomstiev vykúpenia.
K týmto métam života modlitby privedie
nás modlitba Pánova, keď budeme vedieť s ú
primným srdcom vyslovovat slovo Otče náš,
a keď použijeme všetky prostriedky, aby sme
sa stali dóstojnými dietkami nebeského Otca.

Nepoškvrnené počatie.
Univ. prof. P. Mag. Dr. Gašpar Friethoff,

OP.

2.

Velmi rozličné teórie vznikly, aby vysvetli
ly, ako najblahoslavenejšia Panna Mária mohla
byť v prvej chvili svojho počatia neporušená
od spomenutej dedičnej poškvrny. Ba, nechý
bajú domnienky, ktoré zrejme obsahujú proti
rečenia, alebo opierajú sa o čire vymysleniny,
ako: že svatá Anna panensky počala, alebo že
Joachim a Anna pri používaní manželského
práva nepocitili nijaké smyselné hnutie. Iní
za pravdivé pokladali, že diabol posadol Ada
ma vo chvili hriechu prvých rodičov, ale za
budol na istú molekulu, ktorá pri prechádzaní
ostávala neporušená a čistá, až napokon po
skytla látku, z ktorej bola Mária utvorená. Iní
zasa mysleli, že obecný zákon, ktorým celé
Iudské pokolenie s Adamom kleslo, nevztaho
“ Garrigou-Lagra-nge:
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spom. d., str. 270.

val sa na blahoslavenú Pannu Máriu. Ini ko
nečne tvrdili, že Boh očistil plod, ešte neoži
vený rozumovou dušou, takže duša, od Boha
stvorená a do tejto očistenej látky vliata, už
viacej nemohla byť poškvrnená.
Najmá proti tejto mienke bojujú vel'ki
scholastici, ako: Alexander Halenský so svojím
žiakom sv'átým Bonaventurom a svátý Albert
Velký so svojim žiakom svátým Tomášem. Tú
to mienku výslovne a zámerne zavrhujú dó
kazom, ktorý ešte dneska má plnú platnost:
Tak by Mária nepotrebovala Vykupitel'a! Lebo
l'udská osoba skladá sa z rozumovej duše a te
la; a tak, ak ani v duši, ktorú Boh stvoril, ani
v tele, ktoré Boh popredku očistil, nič nemož
no ustálit, čo by mohlo byt podkladom dedič
ného hriechu, nuž l'udská osoba, z nich složená,

nevyhnutne sama

osebe

je bez dedičného

hriechu, a preto nijako nepotrebuje Vykupite
l'a. A ako útočia proti tejto mienke, ktorú aj
dneska musime celkom zavrhnúť, tak aj so
svatým Bernardom stavajú sa proti rozličným
iným názorom, ale niekedy použivajú názvo
slovie, ktoré by sme sa dneska už neodvážili
použiť. No vtedy ešte nepoložili otázku samu,
ako neskór položili, ktorú voláme nepoškvrne
ným počatim; a preto vidí sa priam tak ťažko

povedať, že ti vel'ki scholastici hovorili skór
proti dogme, ako za ňu.1
Medzi nimi naozaj velmi sa zaslúžil Duns
Scotus, ktorý našiel celkom novú cestu a po
divnou a prikladnou umíernenostou položil
dóraz na Máriinu neporušenost od dedičnej
škvrny skrze zachovanie. Lebo ako sviatosť

krstu zbavuje nás samej viny

dedičného

hriechu, a jednako skutočnosťou ostáva, že

sme bez rajských darov, tak aj Boh móže
svojou

všemohúcnosťou a milosťou predísť

Vinu; v takom prípade človeknie je zba

' Porov. Friethoff, Quomodo ca—roBMV in origi
nali concepta fuerit, Angelicum 1933.
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vený viny, ktorú už má, ale zachovaný,
aby ju nemal.

Toto zachovanie,

ktoré je teraz v sa

mom vieroučnom výmere, nie je malá výsa
da. A v tomto spočíva ťažkosť pre mnohých;
lebo zákon, ktorý všetkých pod hriechom
vězni, je všeobecný. Preto aj 19. všeobecný
snem tridentský ešte nepokladal za vhodné vo
svojom výnose o dedičnom hriechu výslovne
(pozitivne) vylúčiť Máriu, čo aj viaceré pokusy
boly podniknuté pre tento ciel'. Cirkev vtedy
ešte nechcela dat svoje konečné rozhodnutie,
a preto jej stačil výnos, aby Mária nebola do
toho rátaná. Konečné rozhodnutie ju zasa vý
slovne vylučuje. Ona má mimoriadnu výsadu.
Potom sa odvoláva na božskú všemohúc
nosť, no 0 jej čase a spósobe Cirkev nechala
bohovedcom vo vysvetl'ovaní plnú slobodu.
Bohovedci — okrem niekol'kých — tvrdia,

že Mária musela mať dedičný hriech. Tento
závázok, pravda, máme rozumieť o nevy
h nut n ost i, ktorou ako Adamova dcéra pod

liehala moci obecného zákona hriechu. Tak te—
da preto sa odvolávame na božskú všemohú—
cnosť, lebo Mária prvým alebo druhým spůso
bom unikla obecnému zákonu. Lež ako? Či bo
la vyňatá zpod tohto zákona alebo, vari, 2 ne
ho díšpenzovaná? To, veru, nie je to isté, ako
nie je to isté, prečo 75-ročný nemá sa postit,
a prečo 35-ročný robotnik. Lebo starec nepod
lieha obecnému zákonu o póste, keďže onen
zákon nebol urobený pre neho; ten zákon ne—
vztahuje sa na tých, ktori dovřšili 59. rok. Ale

ten istý zákon platí pre spomenutého robot
níka, ktorý však může byť od neho dišpenzo
vaný pre svoju ťažkú prácu. Teda otázka je,
či zákon hriechu nezahrnuje Máriu (ako zákon
o poste starca), a či ju zahrnuje, ale je od
neho dišpenzovaná (ako robotník može byť
dišpenzovaný).
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Mnohí teda myslja, že zákon hriechu Máriu
nezahrnuje; nebol urobený pre ňu. Preto ne
vyhnutnosť mať na sebe dedičný hriech bola
vel'mi ďaleko; bola by totiž mala hriech, keby
Boh nebol býval zariadil, aby sa onen zákon
na ňu nevzťahoval. Mienka týchto bohovedcov
spája sa s tou, ktorá hlása, že Boh ustanovil

Adama za mravnú

hlavu l'udského pokole

nia, — či už smluvou alebo prostým ustanove
ním — takže pre toto ustanovenie ktorýkol'vek
Adamov hriech, čo by hneď zpočiatku sa stal.
mal sa pričítať celému l'udskému pokoleniu
a mal poškvrniť každého Adamovho potomka.
No Adam podla tejto mienky nie je ustano
vený za Máriinu hlavu, a preto Mária nie je
pod zákonom, lebo onen zákon pre ňu neplatí.
Teda Mária mala iba vzdjalený závázok hrie
chu, lebo mala by mať hriech, keby Boh na
počiatku nebol urobil túto výnimku. —' Nie—
ktorých z týchto bohovedcov viedol k tomuto
názoru aj ten, čo, pravda, sám osebe s nim
nesúvisí, ale predsa v skutočnosti mal vplyv:
totižto názor 0 základe alebo pohnútke vtele
nia. Lebo ak povieme, že Boh už rozhodol vte—

lenie prv, ako — l'udsky povedané — predví
dal hriech človeka, Mária bola už vyvolená
a oredurčená za Matku Božiu prv, ako mohla
byt reč o hriechu. Preto zákon hriechu, neskór
ustanovený, práve tým nemohol sa už na ňu
vzťahovať.

Ale ostatní bohovedci, a vidí sa ich váčšina,
tvrdia, že zákon hriechu zahrnuje Máriui a pre
to nevyhnutne blízko ho mala mať. No podl'a
mienky, ktorú mnohí zo spomenutých so svá
tým Tomášom pokladajú za obecnú, tá nevy
hnutnosť má základ v tom, že Adam bol f_v —

zickou

hlavou l'udského pokolenia. Lebo

Adam hriechom narušil
preto ktokol'vek prijíma
prirodzenosť, bude vinný
svojím hriechom nestratil

svoju prirodzenosť;
zavinene porušenú
hriechu. Adam totiž
len milosť, čo robí
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milým Bohu,

lež aj mimoprirodzené dary,

ktoré Boh v Adamovi dal samej Iudskej
prirodzenosti.
Keďžeteda podlaBožej

Prozretel'nosti Adam mal dať svojmu potom
stvu s l'udskou prirodzenosťou posvžicuíúcu mi- '
1051!a ostatné božské dary, teraz, keď ich raz“
navždy stratil, mohol dať iba fudskú prirOdZG—š
nost, vlastnou vinou bez týchto darOV-NiktOŠ

nedáva, čo nemá. Teda osobný hriech Adamov
poškvrnil l'udskú prirodzenosť, a zasa tak Po“
škvrnená prirodzenosť poškvrňuje všetkÝChv
ktorí ju prijímajú. Plod, od Adama sa dediaci
plodenim, teraz je tak upravený, že vo chvíli
vliatia rozumovej duše vzniká človek, v kto- '
rom nižšie sily neposlúchajú vólu, ani telo
dušu, ale ani vól'a neposlúcha Boha! Teda de
dičný hriech nie je v samom tele, lež 'CGIOje
Adamovým nástrojom, aby v duši, ktorú má
Boh stvorit, zrodil sa hriech. Podla božieho
rozkazu rodíčia — Adamove díetky —- mali
rodit potomstvo, ktoré sa malo od prvej ChVíle
svojho počatia tešiť z božskej milosti a z bož

ského priatel'stva; tak to malo byt a tak to
mohlo byt, ale tak to nie je pre Adamovu vi
nu. Teda Adamova vina porušila prirodzenOSť,
a zasa porušená prirodzenosť poškvrňul'e 050"
bu, lebo čo může a má byt, a nie je, je vina.

Najblahoslavenejšia Panna Mária narodila
sa z rodičov, Adamových dietok; teda Mária
prijala l'udskú prirodzenost tou cestou. čo ve
die od Adama. A tak nevyhnutne prijala Tud
skú prirodzenosť, od Adama porušenú. & teda
v samej chvíli počatia, vo chvíli, v ktorej vzni
ká Máriina osoba, porušená prirodzenosť mala
poškvrnit blaženú Pannu, ako aj tá istá pri
rodzenosť vtedy poškvrnila nás všetkých a je

dnotlivcov. Lež vtedy

v tej chvili najlePŠí,

najvžičší Boh zázračne zasiahol
a SVOÍOU
dobrotivou všemohúcnosťou prekazil tento úči
nok: Máriu zachoval od poškvrny hriechu.
Teda Mária podlieha zákonu: bola v blíz
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kej !nOžnosti hriechu,

ale Boh ju Vě'ĚThOI.nie

z hnechu, ale z nebezpečenstva P3 Q“? do nej

110,hoci v poslednej Chvíli. A tak Maria, ktOl'a
mala mať hriech, ktorý však nemřla'
ana)- AJje oOb“
nej

dairenávýsadou(privilegoV

.

..

platily slová Listu svátého Pavlalenořnf

fša

ktore sa ustavične odvolávali odporcowa na
božnej mionky, a jEdnako nikdy nebola po
škvrnená; tá istá nevyhnutnOSť dollehala na
Máriu, ako na teba & na mňa, a predsa V tel
chvili ona už bola celá krásna.
,
Preto dobre musíme rozlišovať Mariin-3
PGPOŠkvrnené počatie od nepoškvrneneho PO
catia jej Syna! Kristus sa počal z Ducha Svá
tého, narodil sa z Márie, panny; V tomto
gmysle nie je Adam0v syn, aj keď Duch Svátý
Jeho telo utvoril z látky, ktorá Od Adema _pO
chádza.

Kristus,

dzenosť, no nie

pravda,

prijal

11151515“PI'H'O—

prirodzenosťv ktoru

Adam

vlastnou vinou porušil; preto ne_mohol
mať dedičný hriech, ako b ten hriech ne
mohli mať l'udia, ktorých by BOh beZPI'OStred

ne utvoril z jordánskych kameňovo Ale Mária

mala mať ten hriech,

a predsapre zázrak

ho nemala.

Zázrak tohto zachovania BOhvykonal tha

dom na zásluhy Spasitera rudskeho pOkolenia.
Lebo odporcovia nábožnej mienky Odvolávali
5? nielen na List svatého pavla Rimanomf tO
tižto na všeobecný zákon hrieqhw IEŽ a) na
všeobecné vykúpenie skrze K_r15ta._Preto aj,
ako sme videli, veI'kí scholastiCI p_lnym právom
Zavrhovali názor tých, čo vraYeh- že IVEil'iino

telo bolo očistené pred animácwu; V tom prí
pade by Mária nebola potrebovala Vykupitera.
Čo odporuje Listu sv'átého PFWlak,ům0teÍ0W'
i samému Výmeru tohto článku V191?
2 5, 12: „Ako

-

človeka. hriech

na tento wifi-L: LÉŽhÝ—rriech
smrť, a $a

všetkých

zhrešúi"
“ 5, 12.

l'udí prgla

'el

smrť, V l“01131“ všetci

. 1 Tím

4.

Pravda, Mária nebola od tohto hriechu o
čistená tak, ako my sme od neho očistení; jed—

nako bola od neho uchránená. A preto ako my
sme ho zbavení vzhladom na Kristove zásluhy,
tak aj ona bola od neho uchránená vzhladom
na tie isté zásluhy. Inými slovami: ako Kristus
nám zaslúžil, aby sme boli zbaveni hriechu.
ktorý sme už mali, tak aj Márii zaslúžil, aby
nemalá tento hriech.
No táto potreba vykúpenia neodstraňuje
rozdiel medzi Máriiným posvátenim a naším,
ani ho nezužuje na rozličný stupeň. Rozličný
stupeň je medzi posvátením svátého Jána
Krstitel'a, ktorý bol posvátený ešte v matki
nom živote, a naším. Lebo nech je už akákol'
vek miera ludského posvátenia alebo jeho čas,
miesto alebo iná okolnost, všetci a jednotlivci
v tom sa shodujeme, že s našej duše j e s ň a t á

skutočná

vina, smýva sa škvrna,kto_rá

nás naozaj poškvrňuje. Preto Boh ani to ne
móže urobiť, že sme nikdy neboli
hriešni.
Nepodlieha totižto božskej všemohúcnosti, lebo
nepodlieha možnému bytiu, keďže obsahuje
protirečenie, žeby to, čo bolo, stalo sa, ako by
nebolo. Preto všetci, nech sme boli akokol'vek

posvátení,kedysi sme boli hriešnik

m i. S Kristom jediná Mária nie je v hriešnom

zástupe; s ním ona jediná

ako dlho bola,

svátá bola. Teda Máriino posvátenie, aj keď ho
ona má pre Kristove zásluhy, podstatne sa liší
od nášho posvátenia. Preto hovorievame 0 Má

riinomvynikajúcejšom

stus ju
zásluhy
my, ale
mať —

vykúpení.Kri

vykúpil, lež znamenitejšie, keďže jeho
ju nezbavily hriechu, ktorý mala ako
uchránily ju od hriechu, — ktorý mala
aby do neho nepadla.

Lámanie chleba v prvotnej Cirkvi.

Dr. Pavol Beňuška.
O živote apoštolov a prvých kresťanov po
Pánovom nanebevstúpení dočítame sa v Skut
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kcch apoštolských. Po opise velkého úspechu
Petrovej kázne na prvé Turice život prvých
kresťanov je takto charakterizovaný: „Zotrvá
vali v učení apoštolskom a v obcovaní, v lá
m a ni chleba i na modlitbách. I prechadza—
la bojazlivosť na každého, tiež mnoho divov
;: zázrakov dialo sa skrze apoštolov v Jeruza
lcme a bojazlivosť vel'ká bola u všetkých.
Všetci veriaci držali sa pohromade a mali
všetky veci spoločné. Statky a majetok hnu
tel'ný predávali a rozdel'ovali medzi všetkých,
ako kto potreboval. Denne trvali jednomysel'

ne v chrámea lámajúc
moch

chlieb po do

prijímali pokrm veselo a s prostotou

srdca, chváliac Boha a majúc priazeň u všet

kého l'udu."1

V tomto texte je spomienka na Eucharistiu?
To je problém, pri lúštení ktorého rozchá
dzajú sa mienky exegétov. Ide tu o to, aký
smysel má výraz „lámanie chleba". Zidia zvy
čajne lámali chlieb na začiatku spoločných
jedál. Význam tohto obradu spočíval pre nich
v tom, že udržoval pocit bratskej spolupatrič—
nosti medzi stolujúcimi. Keďže najmá pri
skromnejších jedlách chlieb bol ich najdóleži
tejšou súčiastkou, výraz „lámanie chleba"
označoval celé jedlo.
Evanjeliá nám dosvedčujú, že aj Ježiš mal
tento zvyk.2 Ako otec, vodca novej rodiny,
lámal chlieb pred zástupom, ktorý išiel za ním;
ale zaiste tak robieval aj v užšej spoločnosti
svojich učeníkov. Nie je vytvorené, že tomuto
jednoduchému obradu Ježiš dal osobnejší ná
ter najmá tým, že sprevádzal ho zvláštnou
formulou požehnania.
V predvečer svojho umučenia pri posled
nej večeri Ježiš tiež lámal chlieb, ale vtedy
dal tomuto úkonu, ako sme to už uviedli, cel

—zvláštny
kom

význam. Všetky opisy poslednej

* Skut. ap. 2, 42—4
"'.Mat 14, 19; 15, 35; Mar. 6, 41; 8 6; Luk. 9, 16.
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večere spomínajú lámanie chleba? svatý Pavol
okrem toho ešte vravi, že „chlieb, ktorý láme
me" je chlieb eucharistický.
Z tohto vidieť, že biblický výraz „lámanie
chleba" je dvojznačný, móže označovať buď
obvčajné jedlo alebo eucharistický obrad. Na
čim skúmať každý text zvlášť, a ak možno,
zo súvisu zistiť, aký význam chcel autor dať
v danom prípade výrazu „lámanie chleba".
Svatý Lukáš, póvodca knihy Skutkov apo
štolských, pri opise života prvých kresťanov,
zachycuje to, čo ich zvlášť charakterizuje a od
lišuje od iných. K ich charakteristickému ži
votu pripisuje aj „lámanie chleba".“ Tento by
nebol nijako zvláštny, keby v póvodcovej
intencii mal vyjadriť iba všeobecný zvyk
lámania a rozdávania chleba. Ovel'a prirodze
nejšia a aj pravdepodobnejšia je mienka, že
svatý Lukáš tu myslí na eucharistická láma—
nie chleba, o ktorom už pisal vo svojom Evan
jeliu, v stati o poslednej večeri, lebo ono dáva
zvláštny ráz náboženskému životu kresťanov.o
V eucharistickom smysle treba ponimať
tenže výraz aj vo verši 46., aj keď všetci kato
lícki exegéti nie sú stúpencami tohto výkladu.
Výraz — možno povedať — taký technický,
opakovaný v takej blízkosti, ťažko ináč vy
svetlovať ako predošlý, najma keď lámanie
chleba v domoch uvedené je ako protiklad.
ako čosi osobitného, ako antitéza spoločných
modlitieb v chráme.
„Lámanie chleba" v Troade.
Skutky apoštolské v úseku 20. 7—12 takto
opisujú zastavenie sa svatého Pavla v Troade
na ceste z Efeza do Jeruzalema: „Keď sme sa
prvi deň po sobote shromáždili na lámanie
chleba. Pavol chcejúc nazajtra odisť, rozprá
“ Mar. 16, 22; Mat. 26, 26; Luk. 22,19; lKor.
' Skut. ap. 2, 42.
" Porov. Ami du Clergé. r. 1939, str. 4.
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11,24.

val s nimi a pretiahol reč až do polnoci. Bolf;
mnoho svetiel vo vysokej sieni, kde sme bo,
shromaždení. No istý mládenec, menom Eut ,
ches, sedel na okne, a keďže Pavol dlho r0 ,
prával, pohrúžil sa_ do hlbokého spáru“
& spánkom premožený spadol s tretieho ? 1
schodia. Keď ho zdvihli, bol mrtvy. Ale Pa“ „
sostúpil k nemu, nahnul sa k nemu, sobral 0
do svojho náručia a povedal: Nermúťte sa, 19 1
jeho duša je v ňom. Potom vystúpil, lám ',
chlieb, jedol a hovoril ešte dlho až do 5
tania; potom odišie ."
. h
Podl'a uvedeného opisu schódzka veriaclcó
v nriestrannei vysokej izbe bola v nedelu. ,rn
ležitost tohto určenia možno pochopit tym
lepšie, keď uvážíme, že svátý Pavol
1gy
prvého Listu Korinťanom' predpisuje sbief 1:0
pre kresťanov v Jeruzaleme na nedelu. Te, e
deň už v tom čase mal svoju zvláštnu do y
žitosť a preto je pochopitelné, že najma vt á
schádzali sa veriaci na „lámanie chleba". 5 aj
tý Pavol nielen mal na ňom účasť, ale rm1afý
predsedal. Toto všetko nabáda k záveru, kt, gi,

aj tuná zdá sa najpravdepodobnel

ov

že ide o zvláštny významný obrad kresť paf
a že výraz „lámanie chleba" treba ch a
v technickom slova smysle, v smysle eu
ristickom.
„Lámanie chleba" na lodi.
. fch
Na konci knihy Skutkov apoštolsřgvu
v hlave 27.—28. sv'átý Lukáš opisuje PaV „ké
cestu do Ríma. Lodi, ktorou išli, hrozilo 1:l-á
nebezpečenstvo stroskotania, že cestujúci 5 po—
cali nádej na záchranu. Svatý Pavol ich flie
vzbudzoval a uistil, že ani jeden nezab. dal,
Keď už 14 dní nejedli, apoštol ich pohádal
aby nečakali lační, ale aby jedli. Sám obu

priklad, „vezmúc chlieb, vďaky vzdával ?
' 1 Kor. 16, 1—4.
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pred všetkými a rozlomiac ho, počal jesť".'
Nato aj ostatní boli veselší, aj oni jedli.
Toto „lámanie chle " je eucharistická?
Z textu nemožno určit. Súvis však nabádá vy
kladať, že tu nie je reč o eucharistickom lá
maní chleba. Sv'átý Pavol je, aby svojím prí
kladom povzbudil cestujúcich k jedlu. Pred
jedlom vďaky vzdáva Bohu, modlí sa, ako to
už bolo uňho zvyčajné.
„Lámanie chleba" na ceste do Emauz.
Konečne v Evanjeliu svatý Lukáš opisuje
príhodu dvoch učeníkov, uberajúcich sa do
Emauz.a Pripomína, ako títo poznali Ježiša pri
lámaní chleba. Tento text možno uviesť ako
priklad, že Ježíš dal zvláštnejší náter častému
spoločnému lámaniu chleba, ktoré konal v in—
tímnejšom krúžku učeníkov a i pred širším
zástupom. Podl'a tohto aj dvaja učeníci po
znali Ježiša práve pri lámaní chleba. Nemožno.
pravda, presne ustáliť, či ide o eucharisitcké
lámanie chleba; ale súvis viacej nabáda nehl'a
dať tuná tento charakter.
Eucharistické prvky v prvotnej Církvi.
Táto skúposť dokumentov nám diktuje vel
kú opatrnost, aby sa nerobily náhle závery
o eucharistii v prvotnej Církvi tak, ako to ro
bia nezávislí kritici. Načim aj to uvážit, že
opisy poslednej -večere nás nielen poučujú
o jej póvode a význame, ale dávajú možnosť
poznat, ako sa slávila eucharistia v tom čase
a v tom prostredí, v ktorom tieto opisy vznikly.
Veď nemožno pochybovat o tom, že Ježišove
slová a úkony boly vzorom a maly normativny
ráz pre tých, ktorí ich opisovali. Hodno si po
všimnúť s tohto stanoviska priklad Pavlov,
ktorý chce vykántriť zlozvyk Koriňťanov prá
ve tým, že poukazuje na to, ako Ježiš slávil
poslednú večeru a ako ju rozkázal opakovat.
7 Skut.
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ap. 17. 35.

* Luk. 24, 13 an.

Zo stručnosti, akou svátý Lukáš v Skutkoch
apoštolských opisuje eucharistický obrad, ne
možno zatvárať, že jedinou súčiastkou bolo
„lámanie chleba" a že kalich nebol pokladaný
za taký dóležitý, prípadne celkom chýbal.
V opisoch poslednej večere všetci evanjelisti,
teda i sv. Lukáš, spominajú aj kalich. Ak teda
,.lámanie chleba" v druhom Lukášovom diele
chápeme v eucharistickom smysle, táto eucha
ristiaDnemohla byť odlišná od tej, ktorú opisuje
v Evanjeliu. Aj iné úseky Nového zákona spomí
najú oba podstatné prvky: chlieb a kalich.10Vel'
konočný ráz poslednej večere vylučuje pochyb
nosť o obsahu kalicha, lebo veď aj najchudob
nejší mal mať aspoň 4 poháre vína. Sám Ježiš
spomína, že pred príchodom královstva božieho
„nebude piť z plodu viničného". No ak v nie
ktorých skupinách, oddaných prehnanej askéze
(ebioniti, marcioniti...), ukázaly sa snahy vylúčiť
víno z eucharistie, z toho nemožno zatvárať,
ako to robi Harnack, že všeobecná Cirkev ne
javila zpočiatku záujem o druhý podstatný
prvok eucharistie, ktorý vraj vóbec nemusel
byť alebo mohol byť indiferentne voda, víno.
Ak sa tento prúd prehnanej askézy gnostikov
dostal i do vel'kej Církvi, bolo to iba na krát—
ky čas a v úzkom kruhu.
Ako sa slávila eucharistia?
Kritici, skúmajúc povahu eucharistie v pr—
votnej Církvi, kladú si otázku, či eucharistia
bola spojená s jedlom, prípadne slávila sa cez
jedlo. Tento vztah eucharistie k takzv. agape
nazval Batiffol „čirou a modernou otázkou
školy".
“ Píšeme eucharistia s malým e, kedI chceme bez
prostredne naznačit iba sviatostný, eucharistic
k:; úkon, obrad. No keď ide priamo o najsvá
tejšiu Sviatost oltárnu, používame Eucharistia
s \eI'kým E. (Pozn. redakcie .)
'“ 1 Kor. 10 3,

„16

21; 11, 26—29; Ján 6, 53—56.
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Je isté, že zočiatku apoštoli žili spoločne
a spoločne jedli.u Uviedli sme, ako svatý Lu—
káš opisuje život prvých kresťanov, pričom
naznačuje, že veriaci prijímajú pokrm vesele
a sprostotou srdca.12 Tak chápat treba tieto
texty Skutkov apoštolských, že eucharistické
lámanie chleba konalo sa cez jedlá? Nič v texte
nedovoluje tento výklad. Možno, že autor tu
na naznačuje iba radostnú náladu nových stú
pencov Kristových. Skutky apoštolské“ spo
minajú „společné jedlá", no zdá sa, že ide tu
iba o dobré skutky, konané pre vdovy. Ani
z Listu svatého Júdu“ nijako nemožno zatvá—
rať. žeby sa eucharistia slávila cez jedlo. Ko
nečne najdóležitejší text 1 Kor, 11, 17—34
dosvedčuje, ako svátý Pavol energický zakro
čuje proti tomu, že niektorí začínajú v spo
ločných shromaždeniach jest a pít, ako keby
nemali dom nato. Preto svatý Pavol chce ob
novit čistotu eucharistických schódzok a ako
priklad uvádza, čo Pán konal v predvečer svo
jej smrti. Až dva razy pripomina svojim čita
tel'om, že Pán tak kázal obnovovat poslednú
večeru; preto ak ich schódzky majú im slúžiť
na úžitok, a nie na záhubu, majú tak konat,
ako kázal Pán. Keby svatý Pavol bol chcel,
aby veriaci obnovovali aj jedlo, cez ktoré slá
vil Ježiš eucharistiu, bol by aj v tom ukázal
vzor. No, rozkaz Pánov opakovat to, čo on ko
nal, treba chápat výlučne o eucharistickej ve
čeri. Treba teda chápat zvyk Koriňťanov ako
novotu, a preto apoštol tak ostro reaguje. No,
nutká sa aj pozitivny záver. Eucharistia nemá
sa slavit cez hostiny (agape). A ako biblické

texty naznačujú,pravdepodobne
neslávila.

" Mar. 16, 14; Luk. 24, 36; Skut. ap. 1, 4.

" Skut. ap. 2, 46;

" 6,1—6

" 11—13
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sa ani

Záver.
Z rozboru eucharistických textov biblic
kých hodno aspoň stručne shrnúť niektoré dó
ležité poznatky.

Eucharistia javí sa najprv ako obrad

bohatý na symbolizmus.

Predstavuje

mnohé dobrodenia, ktoré evanjelisti vyzdvi
hujú. Predstavuje novú úmluvu, uzavretú me
dzi Kristom a učeníkmi, ktorá nastupuje mie
sto starej; je novou Velkou nocou, vznešenej
šou od starej; pripomina hostinu mesiášsku,
ktorá spoji všetkých veriacich s Kristom. Lá
maním toho istého chleba označuje bratstvo
všetkých prijímajúcich. No, predstavuje najma
telo Kristovo obetované a jeho krv vyliatu za
spasenie mnohých.
Eucharistia však nielen symbolizuje Kri
stovo telo a krv Kristovu, ale je obradom, kde
sa skutočne podáva to, čo sa predstavuje. Aj

z Evanjelií aj z Listov Pavlových euchari

stický

realizmus

zračí sa celkomzre

jme. Svatý Pavol aj štvrté Evanjelium ho zdó—

razňujú v termínoch najvýraznejších; eucha
ristický pokrm je chlieb života, utvára najin
tímnejšiu jednotu s Kristom, je požívaním
Kristovho tela a krvi Kristovej, takže kto ne
hodne prijima, sám seba už tuná odsudzuje,
lebo nerozoznáva telo Kristovo.

Eucharistia je pokrm

duchovný;

v nej sa dáva za pokrm Kristus oslávený, du
chovný, pneumatický. Ale tento Kristus je to
tožný s Kristom historickým, ktorý sa obeto
val na Golgote. Telo obetované a krv vyliata
orientujú mysel k Ježišovej smrti na križi, kde
sa Ježiš obetoval za mnohých. Teraz však táto
obeta, tento Kristus historický je v stave oslá
venom, duchovnom. Tým je daná možnosť
sviatostného jeho požívania. Takto Eucharistia
javi sa ako najvznešenejšia sviatosť, v ktorej
pod vonkajšimi známkami chleba a vína dáva
sa Kristus za pokrm veriacim.
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Ale eucharistiaje aj obeta

novej

eko—

n o mi e. To vysvítá z niektorých už spomenu
tých poznatkov: Eucharistia by nemohla pred
stavovať novú úmluvu, uzavretú v Ježišovej
krvi, nemohla by symbolizovat jeho obetované
telo a vyliatu krv, keby nebola obetným po
krmom. No, jej obetný ráz priamo naznačený
v Evanjeliách a najma u svatého Pavla, zvlášť
keď tento hovorí, že eucharistia „zvestuje smrť
Pánovu".
Podl'a uvedeného výkladu úseku z Listu
k Židom Eucharistia je nielen obetným jedlom,

ale skutočnousúčasnou

obetou. No aký

je jej vzťah ku obete kríža, v čom táto eucha
ristická obeta pozostáva, to je mimo vývodov
spisovatelov posvátných textov. Neskoršia bo
hoveda o Eucharistii však mohla sa pevne vy
budovat na týchto základoch. A naozaj kato
lícka tradicia ostáva verná základom novozá
konnej eucharistickej náuky, jedine ona ju celú
v sebe sústreďuje.
Načim uviesť ešte jednu pripomienku. Je
dnotlivé novozákonné texty eucharistické ma
jú svoje osobitné zvláštnosti, ktoré celkom
oprávnene možno vyzdvihnúť. No bolo by cel
kom nesprávne, keby sa z týchto zvláštností
utvorily jednotlivé typy — pavlovský, jánov
ský. synoptický — a postavily sa proti sebe.
Každý spisovatel' nemohol všetko povedať.
A práve aj tieto zvláštnosti sú zárukou pre ich
hodnovernosť. Nie sú od seba otrocky závislé,
ale doplňujú sa.
Tento rozbor novozákonných textov eucha
ristických zatvárame slovami P. Lagrangea,
OP. ktorý po celý svoj 80-ročný požehnaný
a plodný život skláňal sa nad posvátnými tex
tami biblickými a vhlboval sa do nich: „Maj
strovské dielo, božská črta Eucharistie je
v tom, že prekročila plnosťou daru odvážnu
ambiciu túžob, ale v podobe delikátne duchov
nej. ktorá odstraňuje všetky hrubé obrazy
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a dáva chápat, že ozajstné Spojenie nezastavu
je sa pri ooživaní. Vonkajši čin poživania do
siahne vždy skutočnosť tela Kristovho, ale ve
riaci iba vtedy sa nim naozaj živi, keď láska
spósobuje sblíženie nášho ducha s duchom
Kristovým. Nechajme zlomysel'ných kritikov
prízvukuvať sarkazmus „mágie". Celý duchov
ný život Církvi, láska k Bohu a láska k bliž
nému, je zavesený na toto čaro božskej ener
gie a rozkoše pre srdce veriacich."“

O nepriamom usmrtenf plodu.
Univ. pnof. MUDr. J. F. Babor.

Ak sa trápí ťažko chorý v nadmieru bolest
nej agónii, tu sme oprávnení, po prípade po
vinní mierniť jeho bolesti utišujúcimi liekmi,
ale nikdy nijako nesmie sa takéto trápenie
skrátiť smrtiacou dávkou (eutanázia, vražda
zo súcitu); ak sa niekedy stane, že pre nepred
vídané okolnosti dávka utišujúceho lieku, ose
be nie smrtelná, predsa privodí predčasnú
smrť, nenastane nijaké deontologické prehre
šenie. V najnovšom čase počína sa naraz zja
vovať zlozvyk odstraňovat porodné „bolesti"
utišujúcimi liekmi; toto počínanie nemožno
schvalovat ani s deontologického ba ani s tera
pického stanoviska. Pórodné „bolesti" nie sú
bolesti v pravom slova smysle (patologickými).
ale pocity materníkových sťahov (pressio
V Evanjeliu), pravda, intenzivne, ale ich biolo
gický účel je nielen kontrola porodného dej
stva, ale aj podnet k ďalšiemu odbehu porodu.
Je to vzbura proti ortielu: „V bolestiach budeš
rodit" Ale principiálne vzaté. taký zákrok ne
ODlatí sa ani rodičke (rozličnými prieťahmi
alebo závadami rodenia) ani plodu, kterému
V krajných prípadoch može zaviníť smrť. Úmy—
selné usmrtenie plodu touto nepriamou cestou
'“"Evangile de Jésus — Christ, str. 510.
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je, pravda, vyložená vražda; ale podla dota
rajšich Skúsenosti (a múdrej úvahy popredku)
musíme mať takéto odstraňovanie bolesti
(vlastné „bolesti") za mravne nedovolené a le—
kársky kontraindikové. Sú lieky (proti rozlič—
ným chorobám vnútorným), ktoré majú vedra
svojho specifického účinku tiež vedIajši vplyv
na priebeh tehotnosti: obl'ahčujú alebo dokonca
nepriamo spósobujú potrat (abortus) alebo
predčasný porod. V prvom pripade teda majú
za následok tiež usmrtenie plodu. Je dovolené
opatrne podávat takéto lieky, &keď sa raz pri—
tom nečakane a neúmyselne spósobí bezživotie
plodu, nikoho nemožno obviňovat. No keby
takéto nepriame usmrtenie plodu bolo vyvo
lané záludným spósobom úmyselne, bol by to
hriech, trestný čin a krutý postup proti zdra
viu (aj tehotnej ženy). Nemóžeme vždy celkom
lahko a dost bezpečne vyšetriť a celkom správ
ne posůdiť všetky okolnosti takýchto pripadov,
ale zato treba tým viacej pokoja, múdrej roz
vahy, svedomitosti a úplných odborných vedo
mosti so strany lekára za daných okolnosti.
Trestný čin tvori úmysel páchatel'a; ale tu pri
chádza do úvahy po prípade aj nie dosť po
zorné premyslenie, nejaké zabudnutie alebo —-—

horribile dictu
lekára. Laikom
dobných liekov
rala by sa tak
nom. Problém

— nedostatočná pripravenost
sa svojpomocné použitie po
zvlášť prísne zakazuje. Otvá
brána nekontrolovaným zloči
pripustnosti potratu podrobne

preberá Slávny taliansky teolog J. Anto
n elli vo výbornom diele Medicina pastoralis.1
Podl'a toho krátko shrnieme látku, a to s vý
slovnými poznámkami, kde celkom nesúhla
síme.
Najprv si pripomeňme dva hlasy zo staro

veku o animácii. Cicero
' V Ríme u Pusteta

liceitate abortus.

“ De leg'bus 7, 22.
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hovoriz“

„Ani

1932; II. vol., IV. cap., de

mal plenum ratione et consilii, quem vocamus
hominem, praeclara quadam ratione genera
tum est a supremo Deo." Hovorí o pórode člo

veka, ale hodí sa aj na animáciu. Origenes

(T v Tyre r. 253 vo veku 69 rokov), ako je
známe, v nejednom bode poblúdil vo svojich
hypotézach o l'udskej duši, napr. o animácii
napisal v Periarchon: „De anima vero utrum
ex seminis traduce ducatur, ita ut ratio ipsius
vel substantia incerta ipsis corporalibus semi
nibus habeatur, an vero aliud habet initium
et hoc ipsum initium si genitum est vel non
genitum, vel certe si extrinsecus corpori indi
tur nec ne: non satis manifesta praedicatione

distinguitur." Porovnaj aj známe Tertulli

á n ovo: „sicut surculus quidam". Ako zahan
buje týchto starokresťanských učencov pohan
Cicero!
A potom si znovu opakujme, akú
podporu a potvrdenie svojich výskumov vidi
me my lekári a prirodospytci v cirkevnej náu
ke 0 animácii! Okrem kristologie rozhodla
Církev otázku conceptionis cum sua causa
v náuke o nepoškvrnenom počatí“ Panny Má
“ Nepoškv-rnené počatie Panny Márie prisl'úbil
Boh prarodičom našim pred vyhnanim z raja;
videnie Panny Marie bez poškv-rny počatej mali
v Stari-om zákone prastarí pustovnici v pohori
Karmel (na sposob lourdského), platilo v Církvi
od prvopočiatku (omačenie Panny Márie ná
zvom Panhagia v yéckom oriente, slavnost:
Počah'a—Panny Márie na zapade), ale presná
formulácia je až dielom jednoduchej rehole

imtiškánskej,

a- to už hneď od jej počiatku.

Svatý František

nuxnu k Pane

Serafínsky

haki:

se takto

„Ave Donúna sanda,

regina sanctisima, Dei genitrix Maria-, quae cs
Virgo perpetua, electa a Sanctissimo Patre de
coelo, quam consecravit cum sanctissimo dilecto
Filio et Spiritu Paracleto, in qua fuit, et est,
omnis pienítudo gratiae et omne bonum." Roz—

hodujúcimjetu slovko fuit. Svátý Bonaven
tura vycitil problém, ale nerozlúštii vo so

jich 'úv-ahách o I-Lromniciach, lebo si tu, ano

tak často inde pu'ekáhl prílišnými exkurzlami
estetický-mi, hoci bol celkom númwiadnym \eř
27
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rie. (U svatého Jána Krstitel'a ide iba o posvá
cujúcu milosť, prijatú v matkinom lone.) Ale—

xander

Haleský,

OFM, vo svojej Sume

presne hovorí o nemožnosti, aby Boh bol pri
tomný v tele plodu pred vliatím duše; ale iní
inak súdili a súdia, no chybne.
Dalej treba zopakovat základné zjavy bio
logické zo samého začiatku embryonálneho
vývoje, najmá u človeka. Zrelá vaječná bunka,
keď sa uvol'ní z prasknutého Graaffovho foli
kulu a pláva v tekutine dutiny brušnej (po
brušnicou), predstavuje ako by explantát; je
vlastne v neživom prostredi a prinajmenej mi
mo životnej súvislosti s organickými elemen
tami tela. Práve tak, keď sa zrelá semenná
bunka (spermatozoon) uvoI'ní zo súvislosti ger
minačného epitelu v tubuli seminiferi varlete
(testiculi). A keď potom nastane oplodnenie
spojením ovula so spermatozoom vo vajcovode
(tuba Eustachii), ovulum je oplodnené, dokiar
sa nechytí na sliznicu tuby a v nej nevyvolá
nidifikačné procesy, stále ešte mimo súvislosti
duchom. Ale zato dokonale to previedol ctih.

Ján

Duns Scotus;

najpamámejšie jeho

slová v tejto veci sú: „Arguitur ex excellentia
FiLii sui, in quantum redemptor, reconciliator
et mediator, quot ipsa non contraxit peccatmn

originale... Sed hoc non eset nisi meruiset

eam prase!-vari

a pecato originali" (Opus

Oxoniense III, d. 3, q. 1. n. 4, n. 10). A ešte:

„Beata Virgo, Mater Dei, numquam fuit ini
mica actualiter ratione peccah' adam—lis,nec ra
tione originalis. Fuisset tamen, nisi fuisset prae
servata" (ibidem III, d. 18,q.un1ca-, n. 13).
Náuka o animácii v pripade Panny Márie vy
svítá potom z týchto jeho slov: .,Datao, quod.

in conceptione seminum. miset creatio anime,

My to hlásame indikativne (nie v konjunkti

voch). & ako je všeobecne známe, bula Pia IX.

navazuje priamo na Duns

Scota

škvmenom počatí Panny Marie).
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(o nepo—

s celým organizmom a mimo entelechie u zvie
rat a mimo duše u človeka. Toto videl vel'mi

jasne svátý Tomáš Akvinský

a vykladal

aj ďalej, že prvé štádiá ontogenezie (= embry
onálneho vývoja) sa uskutočňujú alebo móžu
uskutočňovať priamo len organickými pro
striedkami takéhoto mladého zárodku bez akej
kol'vek ďalšej regulácie (vi quadam corporea,
virtute seminis ap.). To je potom forma cor
poreitatis podla J á n a D u n s S c o t a. Ovu
lum má organickú povahu vegetativnu, sper
ir-\tozoon animálnu !poh b aj organula pohyb

né). Svatý Tomá ; 1 kvinský

si správne

p.edstavil tento postup a videl v ovulu o r ga
niz á ci u po nescholasticky povedané, v sper

me animálny

princip

a v spojenioboch

a nim al iz á c i u;* ďalej vykladal, že sper
matozoom nastáva zrušenie (corruptio) vegeta
tívneho principu, ale aj ten animalizačný je
zrušený potom na toto stvorenou l'udskou du

šou, čo sa nazýva animatio.

(Tie korupcie

nijako nie sú nevyhnutné, ani privácie, alte—
rácie ap.; ale pritom sa tu teraz nemusíme
zdržovat. S istého stanoviska zaslúži prednost

inchoatio svatého Alberta

Velkého)

„Anima intellectiva creatur a Deo in fine gene
rationiš (— počiatočná fáza ontogenezie) hu
manae, quae simul est et sensitiva et nutritiva
corruptis formis praeexistentibus."u Tohto ná
zoru, vecne iste správneho, sa teologovia teraz

váčšinou boja. ale kardinál Mercier
nie. Na rozdiel od svatého Alberta

napr.
Vel“—

kého na nešťastiesvatý Tomáš Akvin
ský podla Aristotela
posudzoval ne
' Oživené (vivificatum) je všetko už od počiatku:
terajšia biologie označuje pod menom animali
zácia v embryologii, najm'á experimentálnej, čo
vo vývojovej fyziologii alebo vo vývojovej me
chanike predstavuje vznik
uczákladov centrálneho
nervstva v zárodkoch; u mladých štádií rozozná
vame homú animálnu a dolnú vegetativnu čast.
"Suma teol. 1,118,2_, 2.
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správne obidva propagačné prvky ako nerov
nocenné: semen, extenso nomine dicitur non
solum sperma, sed etiam menstruum, (u svá

tého Alberta

Velkého

správne: semen

muliebre!), ako je zrejmé zo Sumy teologic
kej;“ alebo: semen mulieris nihil facit ad ge
nerationem prolis, ideo alíquae concipiunt sine
eo.T Tu je kl'úč k ďalšemu nedorozumeniu.
Sem však patrí ešte niekolko poznámok. Siam
ské dvojčatá sú dvaja l'udskí jedinci, a teda
v nich sidlia dve duše, práve tak, ako keby
sme dvoch predtým vol'ných l'udi chirurgicky
sošili. Plod v plode je sídlom len jednej duše,
lebo druhý súrodenec takéhoto útvaru, viac
menej neúplný, klesol na prívesok prvého,
ktorý plnú životaschopnost uhájil, a tak sa stal
len jeho „parazitom": I'udskú dušu nemá, a te
da ani nemal čiže u neho nikdy nenastala ani
mácia. To isté platí aj o nádoroch zo znetvo
rených zárodkov čiže teratomoch. Teda anima
cia zjavne nenastáva v istých patologických
prinadoch vůbec a nemusi byt už vždy via
zaná na chvilu oplodnenia (fekundácie) čiže
počatia (koncepcie) To je všetko prírodove
decky a lekarsky jasné a isté, a len to je
v úplnej shode s katolickou teologiou a s ná

zormi sv'átého Tomáša

Akvinského

o animácii.

O dovolenosti potratu.
Rok 1930. bol zakl'účený slávnou encykli

kou Casti

connubii,

ktorá bola uverej

nená 9./I. 1931 latinsky aj taliansky v Osser
vatore Romano, na čo potom už 22./I. 1931 rea
goval na bezvýhradný cirkevný zákaz liečeb
ného potratu (no nie predčasného pórodu) prof.

Ern.Pestalozza;

6./II.1931na to vzáp'átí

z pórodnickej kliniky v Neapoli prof. Giov.

Miranda,

po čom nasledoval celý rad ďal

ších prejavov, a neskoršie a rýchle aj inde
' r, 115, 2, 3.
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* III,

31, 5, 3; 35, 3, 3.

v Europe a po celom svete. Z velkej záplavy
výrokov od najpovolanejších autorit tu uvá

dzam hrsť výrečných príkladov. Pestaloz

7.a označil zločinný potrat ako „contro la sani

ta e l'integritá della stirpe, . .. illecita steriliz
zazione" ap. & žíada stíhať všetkých vinnikov;
„kontrolu pórodov" (birth control anglickým
označením bežný výraz v celej svetovej lite
ratúre) u zastancov bil'agoval ortielom „medici
indcgnissimi del nobile titolo", lebo páchajú
„occisione dell' innocente, malintesa pieta"
atď. Celkom súhlasné názory vyslovil jeho stů

penec prof. Paolo

Gaifami

v Bari už skorej.a Miranda

z univerzity

označil lekár

sky abortus ako „uccidere la piů antique ci
viltá", a hovori, že „lekár ani zdaleka nesmie
mať podiel „di una turpe azione" a podporovat
ohrozenie materstva a musí bojovat aj proti
kontrakoncepčným prostriedkom; katolíci a pra
voslávni majú najváčšiu natalitu, protestanti
a židia holdujú „obmedzovaniu pórodov", ale

Taliansko, vedené svetlom svátého Tomáša

Akvinského,

nesmie sa prehrešiť proti

svojej histórii, tradicii a sláve". (Ten istý časo
pis priniesol už 4. II. 1931 protest proti záko
nitému uznaniu „delle libere unioni".) Prof.

Pasqu.

Sfameni

v Bologni vyzval celý

svet k uplatňovam'u „najvyšších noriem", prof.
0 d o r i c o Via n a. riaditeI' pórodníckej školy
v provincii Veronskej, odsúdil „insane abitu

dini", prof. Franc. Spirito

v Siene chválí

„sacrosanti principii consectrati nell' Enciclica
papale... congiunti i principii morali ed i
principii di scienza". Niektoré iné súčasné, aj
Z prípravného obdobia našej encykliky sú

napr.: Gonzáles

učil, že lekár nemá právo

volit medzi životom matky a plodu, ale MÉan

giagalli
1928 tvrdí opak. Hrozivé populač
né důsledky znázorňujú napr. Hallé:
„De
“ La clinica ostetrica

1928, dicembre, p. 928.
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l* education morale", Paris 1925; R. de Gu ch
t e n e e r e : „La limitation des naissances",

Paris 1929; Burgdórfer:

„Volk ohne Ju—

gend", Berlin 1932; u nás Chu r a: „Slovensko

bezdorastu";Ungern-Sternberg:

„Die

Ursachen des Geburtenríickganges im euro—
páischen Kulturkreis", Berlin 1932. S ohladom

na pastorálnu medicínu kardinál Verdier:

„La crise de la dépopulation et le ministěre
pastoral" atď. Ale tu naraz zasa o veci zle píše
V. H. W a gn er: „Geburtenregelung als theo—
logisches Problem", Leipzig 1930. Gótt v Mún—
chener Medizinische Wochenschrift 20 7. VIII.
1931 varuje pred poškodenim detí, keď zlyhaly
chemické kontrakoncepčné prostriedky, a po
dobne aj G. B 1ro v časopise Strahlentherapie
z 11. V. 1932. Wintz
V Monatshefte fůr Ge—
burtshilfe und Gyn'ákologie 1928o upozorňuje,
že potrat nie je dovolený z obavy, že by sa asi
narodil teratologický netvor. H i r 5 c h f el d :
„Geschlechtskunde II.", Stuttgart 1928 varuje
výslovne pred beztrestnosťou potratu. F r a n k
mal podl'a Kr a u s ovh o svedectva v Miin
chener Medizinische Wochenschrift“ za 10 ro—
kov 20.000 pórodov, ale ani jeden nedovolený

zásah".SlávnyWagner von Jauregg

sa

vyslovil vo Wiener Klinische Wochenschrift"
proti „hygienickej eugenike" a doslova tak aj

Winter

vo velkej príručke Halban

Seitzla. Audebert a Estienny napísali
v Bulletin de la ,Société Obst. et Gyn. de
Paris:“ „l' infime exception". V partii o hor

mónoch v Krehl: „Spezielle Pathologie und
Therapie inerer Krankheiten", III. Ergeb.,

Ělin

192915tvrdí Brugsch,

' 78, 443.

že sa potrat

10 1931, str.

872.

“ 1930, str.

727.

" Neskór v Nemecku na istom mieste zazname
nali na plných 45.000 prípadov jeden, kde sa
na chvíl'u uvažovalo o eventuálnom poh-ate!
“' 1928, str. 925, 961.

" Viď nitšie VIII,

2, str. 54-56, 1927.
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“ str. 154.

vždy dá obísť. Waldenstein

1928 v Mo

natshefte fůr Geburtshilfe und Gynákologie“
dokladá, že pri epilepsii je potrat bezvýsledný,
a podobne nijaké zlepšenie nemohol zistiť po
potrate pri chorei (tanec svatého Víta) 1933;

Thiele
v Monatshefte fůr Psychiatrie und
Neurologie". Fink
1933 v Zeitschrift fůr
Geburtshilfe und Gynákologie:" „pri tuberku

lóze laryngu potrat nič nepomáha"; Fůrstl:

„Uber das Schicksal der Frauen, bei denen
eine Schwangerschaftsunterbrechung abgelehnt

wurde", Wůrzburg

1930: „mnoho životov

tým bolo zachránených". Naproti tomu však

Mayer v „Gedanken zur modemen Sexual
moral", Stuttgart 1930 a Fairbairn
1926
v Transactivus of the Medic. Leg. Society"
vravia o úpadku v lekárskej deontologii. Na

opak Schockart

z pórodníckej kliniky“

v Utrechte vyhlásil na lekárskom kongresse
v Bruseli 1931 a vo svojej knihe „Mariage
et natalité" v Paríži 1932,20že katolícka mo
rálka má v našej otázke pravdu, hoci sám
potrat pripúšťa, a podobne Combes na kon
grese Association du mariage chrétien, Mar
seille 1930, a v knihe „L' englisa et l' Eugé

nique" v Paríži 1930.F reudenberg

denej už knihe Krehlove

v uve

j VI, Ergánzungs—

Band, 347, 1931 v Berline pripomina tiež vý
slovne, že už plod je samostatně individuum.

Hirschfeld

v „GeschlechtskundeII." “

v Stuttgarte 1928 hovori, že neškodné pro
striedky potrat nespósobia a účinné škodia
zdraviu, a Růdin 1932 v Deutsche Medizi
nische Wochenschrift22 vyhlásil „sociálny abor
tus" za rozsudok smrti nad národom. O skú
senostiach z bolševického Ruska som sa zmie
nil už prv vo svojich článkoch. To je ukážka
" str. 179, 28.

" 85, str 176
" 99, str 507
" 21, 40

"" 208.

" 464.
" 1712.
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r::šej problematiky približne v čase okolo en
cykliky Casti connubii. Ale je to vždy rovnaké.
Tak napr. r. 1940 bol uverejnený v Nemecku
pripad, kde bolo u tuberkulóznej ženy rozhod
nuté, že sa musí prerušiť tehotnosť, ale pre
vonkajšie prekážky na to nedošlo; a žena aj
dieťa ostaly na žive, a zdravotný stav ženy sa
dokonca zlepšil. Náš nový rektor Magnificus

Filo na svojej internej klinike už touto cestou
mnoho životov zachránil. Wouters
vo svo—
jom „Manuale Theologiae moralis" v Bruges
193223dovol'uje vyňat z tela celý materník aj
s plodom (hysterektomia), ak je zachvátený
zhubným nádorom. Mal som dokonca známe
dva pripady, kde bol zachovaný donosený

plod aj s matkou pri mimomaterníko
vej tehotnosti;
jeden z nich uverejnil
O. Hoehne
v odstavci „ektopische Schwan—
gerschaft"“ v známej súbornej knihe J. Hal

ban-L.

Seitz:

„Biologie und Pathologie

des Weibes" v Berline 192825.P. Eduard
G enicot, SJ, vo svojich „Institutiones Theo
logiae moralis", Lovanii 193120,hovorí: „Irre

gularitatem incurrunt, qui homicidíum volun
tarium perpetrarunt aut abortum procurave—
runt, effectu sequente omnesque cooperantes."
U zvierat to nie je vzácnost. Procuratio abor
tus patrí medzi zadržané hriechy (casus reser
vati), a kedysi v pražskom arcibiskupstve pla
tilo, že i len porada alebo aj zákrok, ktorý ne
viedol k výsledku, s úmyslom spósobiť potrat,
tvori tento hriech. Nedávno bol v Sudetengau
obvinený lekár, že v 46. prípadoch previedol
zločinné vyhnanie plodu; ale bol oslobodený
pre rozličné výhovorky, hoci notoricky prevá
dzal takúto prax po dlhé roky. Národnesociál
ne zákonodarstvo v Nemecku teraz na rozdiel
od skoršej súdnej praxe tamojšej rozšírilo
t_r_estnosťaj pokusu o potrat, a to aj keď boly
"" I, 511, 2.

2.3

'" str.

"" IV, 634, 575.
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658, fig. 189.

,

.

použité
prostriedky,
a tedy zákono
bezvý—
sledne."7nevhodné
Na Slovensku
bolo v novom
darstve zachránené jedine správne stanovisko
katolicke. Bohu vďaka! Teda dnešná medicína
nezná indikácií potratu ani terapických (o „so
ciálnych" alebo dokonca „kozmetických" ani
nehovoriac); pri predčasnom pórode niekedy
dieťa zomrie, ba niekedy aj matka, ale bez
úmrtnosti nie sú am' normálne porody. Kato
lícka mravouka má pravdu.

DO VÝŠAV.
Gregor Cút:
K 0 r e n e.
Bože, pod obklad—miTvojho milosrdenstva

horúčka mojej vzbury stúpa.
Tvár tejto zeme je na úsmevy skúpa.
ošomre každý chlebový krajec,
nepovie:
Na, tu máš, syn mój, len sa najedz!
O, Pane, čo dávaš preto tráve rásť,
by ju spáslo žriebá,
klanůame sa Tebe!
Zem moja,
som dieťa príliš zvedavé,
behám ti po srdci mákkom ako po tráve,
vbodnem do teba tisic hrotov,
na všetko sa ta—opýtam:

mama, čo je toto?
A ty mi všetko pravým menom nazvi —
zrno i orla i prameň krvi, jazvy!

Náš hlas ti zvoní sta mina zlatá:
Miluj nás, svátá!
A tie do seba pozaplietané korene
volať budeme rovno po mene:
Boh a zem.

Oslávená Církev.
Ctihodný B e d a.
Najmilší, s nanúemoru pietou dnes slávime svie
tok Všetkých svátých. Nad ich spoločenstvom plesá
nebo, ich orodovaniu teši sa zem, ich vítazstvá zdobia
"_G. K. 3. D. 94040 zo dňa 6. I. 1941.
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Církev svátú ich vyznanie je o tol'ko skvelejšie
v slave, o kolko statočnejšie bolo pri mučení. Lebo
kým rástly boje. rástla aj sláva bojujúcich, a víťaz—
stvo mučenikov zdobily rozmanité druhy múk. Hroz—
d'aleko po celom svete, nebála potúp, krížov & smrti,
bola svojou samou hlavou Ježišom Kristom a jeho
príkladmi poučená. Vždy váčšmi upevnmá, nie vzdo—
rom, ale utrperum., oduševnila nádejou na; Slávny
triumf všetkých, ktorých čo Slávny zásttm stihol
očistoový želár, aby s rovnakou statočnosťou preko
náv'ali svoj zápas
O naozaj si
pasblahoslavená, matka Církev, ktorej
dodava lesku vznešenost božskej velebnosti, ktorú
zdobí slávna krv vítazných mučeníkov, ktorú ola—aš
l'uje neporušené panenstvo vyznavačov! Medzi jej
kvetmi nechybia ani ruže ani l'alie. OdteraL najmilší,
nech každý bojuje, zdokonaluje sa, aby vo večnej
sláve dostal čím najvznešenejšiu odmenu: korunu
prevznešeného panenstva alebo krvavého mučeníctva.
Vn večcnom tábore nebeské šiky majú svoje kvety,
ktoré zdobia bojovníkov
Nevyslovitel'ná a nesmierna dobrota božia posta
rala sa aj o to, aby sa utrpem'a a boje nepredlžovaly,
ani dlho, tobóž večne netrvaly, ale krátko, ba pove
dal by som, len na chv-íl'očku, aby v tomto lcrátkom
a nepatrnom živote boly utrpenia a boje, no v onom,
ktorý je večný, koruny a odmeny m zásluhy; Boh
chcel, aby sa utrpenia rýchle skončily, ale odmeny

trvaly na veky, aby po tmách tohto sveta vyvolení
uzreli najjasnejšie svetlo a dostali blaženost neporov
naterne váčšiu ako všetky pmtivmstvá, ako o tom
svedči apoštol., keď hovorí: Trápenia terajšieho času
nie sú hodné tej budúcej slávy, ktorá sa zjaví na nás.

.Prel. Fr. Prívara.

Pánovo volanie.
Svatý Gregor.
Drahi bratia, je vám známe, že Peter a Andrej
na jediné zavolanie zanechali siete ar nasledovali Vy
kupitel'a. Nevideli ho dosial robiť zázraky, nič nepo
vel'ké jeho divy vidíme, korkými biémi nás šl'ahá,
akými tvrdynn trestami nás zastrašuje, a predsa opo
vrhujeme nasledovat volajúceho. Už je v nebesách
ten, ktorý nás napomina k obráteniu., už podmanil
jarmom viery šije pohanov, už pokoril slávu sveta
a oznamuje z jeho vzrastajúcich zborenísk blížiaci sa
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deň svojho prisneho súdu, a predsa náš pyšný duch
dosiar nechce sa dobrovorne vzdat toho čo proti vůli
denne stráca. Co teda.-. najdrahší bratia, čo pov-letne
na jeho súde, keď sa od lásky k pominutel'nosti ne
riadime jeho prikazmi, ani sa neočisťujeme sebamí't
venim. Možno si však niekto vo svojom srdci
' .
Co alebo kol'ko opustili ti dvaja rybári na zavolanie
Pánovo, keď skoro nič nemali? Tu však, drahí bratia,
musime posudzovať skór náklonností ako majetok.
Mnoho zanechal ten, kto si pre seba nič nenechal;
mnoho zanechal ten, ktorý hoci málo, jednako všetko
zanechal. Však aj my sa radujeme tomu, čo máme,
a to, čo nemáme, túžobne vyhl'adávame. Peter a An
drej teda mnoho opustili, keď sa obidvaja zriekli

aj túžby volačo mať.

Prel. V. Profous.

ŽIVOT.
Slovenským študentom.
Tie naše Tatry malebné nech vám budú symbo
lom katolíckej slovenskej duše. Vyrastaj ú zo zeme
k azúrovému blankytu. A keď stojíte na ich tvrdých
končiaroch, cítíte, že ste akosi bližšie k vlasti nebes
kého Otca, a slovenský raj pod nimi vyvolá vo vašej
duši blažené vedomie božej lásky, ktorá prikryla Slo
vensko farbami tol'kých lu-ás. Aj ty, študujúca mlá
dež, musíš rásť z prachu zeme k snehobielym vrchol
com pravdy, dobra a krásna. Svoj ideál nemůžeš
sputnať s ničím, čo sa kfčovite pridržiava zeme. Tvo
jím ídeálom musi byt večná Pravda, v ktorej nájde!
rozuzlenie všetkých životných otázok. Musíš túžiť po
nekonečnom Dobre, ktoré sladko nasytí všetky túžby
tvojej duše. Upri nak na basu Boha, aby si vedela
správne hodnotit všetky krásy, ktoré sú iba zač-mu
denou iskierkou večnej Krásy. Slovenský študent ne
plazí sa po zemi. nelipne na pomiňajúcnosť, lež celou
svojou
bytosťou
tým, ktorý s nebe-ských
výšav
mu
vravi:
Poď ide
za zamnou!
Míiller.

Muž, jadro l'udskej spoločnosti.
Hoci zahrnujeme do svojej lásky celú Církev
a celú Iudskú spoločnosť a pevne dúfame v dobm.
ktoré je ovocim boja proti bludu a vášňam., jednako
pritom myslíme výslovne na vás, mužovia! Ste
dospelí ludia. Poznáte a skúsili ste už vážnost života.
poznáte jeho prameny a jeho duchovně. mravně aj
hmotné potreby, ktoré ho sprevádzajú. Svojím umom
a svojimi rukami mužovia ovládajú vedu, majú smv
sel pre vážnu prácu, bedlivo a užitočne spravujú
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rodinu a sociálny pohyb. Vy ste jadrom l'ud
skej spoločnosti.
Dospelosťrobí vás důstojný
mi. Boh nestvoril prvého človeka dietatom, lež v pl
nej telesnej a chéevnej sile a dokonalosti, lebo ho
určil za otce, učitele. a vodcu celej l'udskej rodiny,
ktorá mala z neho pochádzať. Budské pokolenie však
biedne padlo. Jeho dejiny sú písané krvou. Už prvá
ich stránka bola poškvmená bratovraždou. A rudské
pokolan'e neprstalo sa vraždit ani potom, keď sa stal
lovekom Syn Boží, ktorý znovu povzniesol človeka
na prvotnú důstojnost.
Vel'a sa hovorí o novom poriadku. Už v pred
več—erprvého príchodu Kristovho, keď rímska ríša
zdala sa byt celým svetom, očakával sa nový poria
dok. Pokojamilovný Vergilius básnicky vyjadril vel'kú
túžbu l'udstva po ňom a spieval o návrate panenskej
bohyne spravodlivosti: „Magnus ab integro saeculo
rum nascitur ordo: iam redit et Virgo — od základu
rodí sa vel'kolepý svetový poriadok: už sa vracia aj
Panna" (Eclog. 4, 5—6). Aj dnes celý svet citi potrebu
nového poriadku, v ktorom každý má pracovat svo
jim spósobom, na svojom a v primeranom podiele.
Pozrite na štátnikov! Aké je a má byť ich vznešené
poslanie? Ci azda nie to, aby sa sta'rali o spoločné
pozemské dobro, pravda, v súlade s požiadavkami
veš-ného nadprirodzeného poriadku? Pozrite si s dru
hej strany zasa Církev! Má ešte vyššie poslanie: ob
novit, pomáhat a rozširiť v lone ludskej spoločnosti
královstvo božie, bez ktorého ani prirodzene nemóže
sa upevnit ten ozajstný a úprimný, trvalý a pokojný
poriadok, ktorý je správnou detiníciou pokoja. Bez
pochyby všetci l'udia nie sú a ani nemůžu byt štát
nikmi alebo vynikajúcimi činitefmi Církvi. No aj
jednoduchi občania a jednoduchí veriaci. ak sú pevne
oddaní Cirkv'i a štátu, možu svojou často skromnou
a jednoduchou, no pritom usilovnou a vytrvalou prá
cou podopierať obidve spoločnosti, cirkevnú a občian
sku, aby každá 7. nich mohla uskutočňovať a dosia
hnuť svoj ciel'.
Pius XII.

LITERATÚRA.
Dr. CYRILDUDÁS:Hl'adanie

Absolútna.

Studia z filozofie náboženstva. Vydal Spolok kateche
tov a profesorov náboženstva, Bratislava 1942, str.
159, broš. 35 Ks. Dudášova kniha prichádza v čase,
keď vel'mi mnohi u nás hradajú pevný životný opier—
ny bod, na ktorom by sme postavili a zabapečili
lepši zajtrajšok národu. Akási neistota zahniezďuje
sa u mnohých, lebo zabúdajú, že pri všetkých zme
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nách nezmenitelnýrn ostáva večný Boh. To je opier
ny bod,od ktorého musí človek učať a ku letni-em
musi sa navrátit pri všetkých svojich podnikaniach.
Ale či skutočne jestvuje Boh? Hádam teoreticky veri
v Boha každý. ale v praktickom živote naň mbúda.
Preto je tá neistota, preto sa zakon.-ňuje náboženská
l'ahostajnosť, lebo toho. ktorý je večný, mnohi nepri—
púšťajú k slovu, obchádzajú jeho večné zákony. Boh
je večný, ale my nebudeme večne. preto načim si
túto skutečnost objasniť, ozrejmiť, aby sa nevotrela
do nášho života pochybovačnosť, lebo tá pomaly, ale
istotne vedie k demoralizácii & ku korupcii verejneho
aj súkromného života.
Dr. Dudáš predkladá slovenskej verejnosti známe
metafyzické dokazy tomistickej filozotie a teologie
o jestvovaní Boha. ku ktorým pridáva výskumy naj
novšlch prírodných vied a filozofických badaní. Ide
o to, ako sa rozumom presvedčiť o pravdivosti vety:
Boh jestvuje. Je to otázka, ktorá v dejinách mysle
nia pre svoje praktické důsledky bude vždy aktuálna.
Dr. Dudáš rieši túto otázku v siedmich kapitolách:
1. K oblasti Absolútna; 2. Možnosti prirodzeného po
znania; 3. Tomistický intelektualizmus, Blondelova
metoda imanencie a ateistický imanenh'zmus; 4. Funk
cia zjavenia v poznávaní Absolútna; 5. Metafyzika
teocentrického poriadku (desať dókazov jestvovania
Boha); 6. Nemožné formy Absolúma: antropocentriz
mus a panteizmus; 7. Poznaním k náboženskej pra_xi.
Autor zaujima kritické stanovisko ku všetkým
filozofickým smerom, ktoré svojim spósobom sa po
kúšaly riešiť otázku jestvovania Boha. pravda, nie
vždy správne. Jeho závery a sudy plynů zo zásad to
mistického realizmu. čo zvlášť zdůrazňujeme, lebo
Dr. D. touto knihou predstavuje sa slovenskej verej
nosti ako odborník v tomistickej filowfii. Večne plat
né zásady „philosophiae perennis'z to sú piliere. na
ktorých stoji znamenitá práca Dudášova. Je to prvé
vedecké dielo tohto druhu v našej spisbe, dielo, ktoré
može slúžiť za vzor všetkým tým, čo začínajú praco
vať na poli slovenskej filozofie.
Nie je naším ciel'om v rámci krátkej recenzie po
dať rozbor celého diela; pripojime iba niektoré oo—
známky k citovanej literature. Vo štvrtej hlave, kde
vravi autor o ťunkcii zjavenia v poznávaní Absolútna.
'odvoláva sa tiež na definiciu vatikánskeho snemu. Tu
nemal obísť znamenitú knihu Vacantovu: Etudes the
ologiques sur les Constitutions de Concil du Vatican
d'aprěs les Actes de Concile. Tam je vlastne tlmočené
Stanovisko Církvi k pozitivizmu, k tradicionalizmu.
k fideizmu a ku Kantovmu kriticizmu. (Vpozn. 197
druhá citácia z Denzingera je nesprám'má byť 21453
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Nakol'ko rozumové důkazy Boha sú vlastne ibn zá—
very z prvých L&d, autor mohol obšírnejšie vysvet—

lit ich ontologickú a transcendentnú hodnotu. Laik
v scholastickej filozofii len vtedy pozná pravedčivú
silu piatich ciest svatého Tomáše, keď sa mu ozrejmi
ontologické zamierenie prvých zásad.
V tretej hlave mujima autor správne katolícke
stanovisko k blondelizmu. Nejdeme sa rozpisovat
o tom, že nemůže byť ani reči o prednostiach blon
delizmu oproti tomizmu. No nebolo by zaškodilo, ke
by autor bol poukázal na staršie odborné kritiky
blondelizmu od P. Schwalma, OP, P. Chossat, SJ. M.
Michelet a Tonquédec, SJ, lebo keď sa má správne
posúdit niektorý filozofický smer, načim poznat všet
ky odborné kritiky, najma laitiky vo vedeckom svete
najmámejšie. Obišiel tiež štúdiu Garrigou-Lagangeg:
Autour du Blondelisme et du Bergsonisme. Vedeckť'
charakter knihy vyžadoval, aby aspoň citoval také
dielo, ako je: Dieu, son eidstence et sa nature od Gar
rigou-Lagrangea. Dalej od toho istého autora: De
revelatione. V obidvoch knihách Blondelovo učenie
o dokázatel'nosti jestvovania Boha vysvetl'uje Garri
gou-Lagrange celkom správne, hoci to neoprávnene
a mylne zapiera Dr. Polakovič. S apologetického hl'a
diska mohly byt v l-mihe uvedené aspoň tieto známe
štúdie: A. Farges: La crise de la certitude; H. Deho
ve: Essai critique sur le réalisme thomiste, comparé
a l'idéalísme kantien; P. Gardeil: L évolutionnísme
et les princips de S. Thomas; LAction, ses exigences
objectives et ses ressom-ces subjectives; Folghera:
Hasard et Providence; L. Murat: EIdée de Dieu dans
les sciences contemporaines; Michelet: Dieu et l'ag
nosticlsme contemporaine; Brochard: Les sceptiques
grecs; Delbos: Le Spinozisme; Calderoni: Il Kant.
il Neolcantismo e la obietivitá della conoscenza. Pred
pokladáme totiž, že Dudášovu knihu budú študovat
kňazi aj laici, ktorí chcú niektoré špeciálne otázky
dókladnejšie poznat. A nemá každý naporúdzi všetky
odborné diela., preto načim ich oboznámiť s taký-mi
ktoré určitý problém riešia dokonale. V knihe uvádza
autor niektoré druhoradé práce, preto mohly byt spo—
menuté aj známe manuálne knihy Janssensa Billota,
Jungmanna, Lepecier, Lottini, Hugon, nspomínajúc
vel'kých vykladačov svatého Tomáše. — Pohistoric
kej stránke bolo by důležité obširnejšie rozviest dó
kazy svatých Otcov, ktoré scholastici nei-az iba syste
maticky spracovali a ozrejmili svetlom zdravého roz
umu. Aj o tomto predmete je bohatá spisba, pripo
mcniem iba najmámejšie študie: Weibel: Die natiir
lichc Gotteserkenntnis in der apologetischen Literatur
des 2. Jahrh.: K. van Endert: Der Gottesbeweis in
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der patristischen Zeit; M. Gabel: Augustinus Beweis
fm- das Dasein Gottes aus der Unveránderlichkeit
der Welt; J. Hasan: Dar Augustinische Gottsbeweis;
Sestili: Argumeutmn Auglmtinianum de existentia
Dei atd'. Tieto
etopmámky nechcú naštrbit vedecký ráz
diela., ktoré na naše slovenské pomery je akostne do
bré. Hodnotu knihy Dr. Dudáša najvýstižnejšie vy
jadrujú slová, ktoré Dr. Di$ka o autorovi napisal:
„Po stránke vedeckej je to knížka.. ., z ktorej kypi
nábo'most, hlboká viera mladého slovenského kňaza

a čo je hlavné,disciplinované

úcta k tra

dičnej filozofickej náuke Cirkvi, akú
si musíme najma v dnešných búrlivých
časoch cenit nad všetky moderné, opra
vujúce a povýšenecky hlásané novoty.

Je to potrebné vyzdvihnút zvlášť u nás na Slovensku,
kde duch kmtanskej filozofie išiel vždy v znameni
scholasticko—tomistickornUčený. mladý kňaz... uka
zuje, že je zbytočné kadejaké blondelizovanie..., ak
sa držíme správného výkladu tomistickej filozofie."
Katolický kňaz a učenec to musí pochopit. — im.

DINA SCHAEFER:Durch
Vater.

Christus

zum

Verlag Herder und Com. ,Freiburg im Breis

gau 1941, str. XX a 368, broš. RM 5.20, viaz. RM 6.50.

Knihu napísala skúsená vychovávatel'ka, ktorá po
dlhšej činnosti medzi mládežou poznala význam prak
tickej viery v živote človeka. Nsmieme zabúdat, že
Kristus je stredobodom dejin, že on je cestou k Otco
vi, k životnému cieru každého človeka. Celý náš život
je sústredený okolo Krista a v Kristu; všetko, čo ko
náme mimo Krista, je ako by nič, lebo nemá vztah
na večný život. Preto Kristus pre mnohých je spásou,
a pre mnohých, čo ho neprijmú. zatratenim. A táto
základna náuka našej viery musi sa mkorenit v duši
človeka už v jarej mladosti. Vera záleží na tom, čo
náboženského si dieta donesie do školy z rodiny, lebo
dobrá škola už len pokračuje v náboženskej výchove
rodiny. Spisovatelka dáva rodičom aj vychovávate
l'Omvýbornú priručku katolickej vierouky a mravou
ky. Nie je pisaná tak, ako školské učebnice. Cier imi
hy je: Primerane zasv'átit mladého človeka do všet
lWch tajomstiev našej vier-y, poukázat mu na vztah
týchto tajomstiev medzi sebou a na ich vztah na ži
vot človeka. Spisovatelka vie upúta-t pozornost čita
tera na každý článok viery, postavi ho do takého
svetla, že dobre uvidi nepochopitel'm'i múdrost Boha.
ktorý skrze Krista dáva svetu všetko. Podobne vy
svetl'uje aj mravouku. Nanoralizuje, ale poukazuje
na to že božle prikazy sú ochrancovia rudského štas—
tia že tu nejde o slepú poslušnost, ale o poalúchanie
Otca. ktorý svojim dietkam chce len dobré. Knihu
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odporúčam najma rodičom, veď od tých čakáme, že
naučia deti už v kolíske milovat Krista. Pre kňazov
je to výborná pomócka na katechézu. — im.

DORNERK.: Neue Stunde

des Kindes.

Kinderprádigten und Amegungen zur Gestaltung des
Kindergotteedienstes. Vydal Herder, Wien. 7. preprac.
vydanie. XII a 242 stran. B“. Viazasná RM 4.50. Auto

rovi uprimne záleží, aby liturgia zaplatila korene
v najširších vrstvách. Preto v dielku sa usiluje vzbu
dit už u detí záujem o liturgiu a o posvátné úkony.
Záleží mu na tom, aby ich naučil liturgicky modlit;
týmto duchom vedie, sprevádza autoa- dieťa v krát
kých úvahách cez celý liturgický rok. Vie, že bez
duchosť v modlitbe potrvá tak dlho, kým se nena

učíme chápat liturg. modlitbu a liturg. úkony. S tým—

to pomzumenim pre liturgiu prstane recitovanie
dietok modlitebných, a miesto toho pride úprimná.
ozajstná modlitba „v duchu a pravde". Svoje pekné
poslanie može vykonat kniha aj na Slovensku; zaslúži
si pozornosti. — pm.

PETERLIPPERT,SJ: Menschenleid.

Verlag

Ars sacra, Josef Muller, Miinchen 1937, str. 96, viaz.
RM 3, broš. RM 2. Neobdivujeme v tejto knihe vzne
šený štýl, ktorým Lippert zvykol opisovat bežné javy
života l'udského aj vznešené pravdy viel-y. Zdůraz
níme tu skór spisovatel'ovo umenie, ktorý každý čin
v živote človeka vie spojit s posledným ciel'om a dat

mu takto nie obyčajný, lež nadprirodzený charakter.
Keď sa obzrieme okolo seba-, najdeme tolko biedy.
tol'ko bolestí, že človek nevie napochytro označit
smysel všetkého. Ale aj keby vedel, pomóže tým tr
piacemu? L. píše o l'udských irampotách trpiacim,
a to preto, aby im takrečeno dal oči viery, bez ktorej
bolest je naomj len trápením. V tom je spisovatel
naozaj majster, lebo vie podchytit trpiacu dušu tak,
že ju presvedčí, aby v utrpení nevidela len samo utr
penie ale tiež jeho ciel'. — im.

Dr. M. KREUSER:Altar

Benziger und Com., Einsiedeln

und Seele. Verlag
1940, str. 404, viaz.

Frs. 3. Mnohé duše, čo denne pristupujú ku svatému
prijimaniu, hradajú vhodné modlitby pre bezprostred
nú pripravu. Najlepšou pripravou je prdávanie svatej
omše, najmá vtedy, keď můžeme spolu s kňazom sle
dovat sviitú omšu z misálika. Ale každý to nemůže.
K. sostavíl pripravne modlitby ku svatému prijímaniu
z liturgických textov na všetky nedele & sviatky cir
kevného roku. Sú to vlastne krátke meditácie o ta
jomstv-ách, ktoré sa oslavujú, alebo o vieroučných
pravdách., ktoré pripomina epištola, evanjelium alebo
iné omšové texty. Velmi dobrá pmnócka na dóstojnú
prípravu prijatia bohkého Hosta. — im.
y

432

Modlitby svatého Tomm sme poslali všetkým
smeristom. Boli mnohí, čo poslali pri platení váčšie
menšie nadplatky. Tým vyslovujeme srdečné poďako
vanie. Tí nám umožňujú predávať tieto modlitby štu—
dentom za snížený poplatok. Ale nechýbajú taki, čo
ešte nezapla—tili.My by sme radi čakali, ale kníhtla
čiacreň pýta svoje. Preto prosíme o zaplatenie dlžoby.
Adalbertus. Zai návrh na obálku Smeru dekujeme.
Vyhovoval by, keby sa na- ňom previedly niektoré
opravy. Myšlienka je pekná, hádam ju použijeme pri
iných nám-hoch, o ktorých budú rozhodovat odborníci.
M. C. Myslím, že priestorová vzdialenost nikdy
nemůže prekážat plnit srub, ktorý bol iste spečatený
krvou duše. Je isté, že cesty Božej Prozreternosti sú
tajné, nevyspytatel'né; preto ani my nev-iemepochopit,
prečo to prišlo teraz, a nie skor. Ale nie je toešt
neskor—oPri nastávajúcich skúškach neslobodno zúi'ať,
ale verit, lebo viera a láska nepozná prekážky. Nado
všetko dóverovat v istú pomoc požiu.
Dary na študentský tlačový fond: J. E. Dr. Karol
Kmeťko, biskup, Nitra, 100 Ks; docent MUDr. Stepan,
primár, Prešov, 100 K5; Rudolf Formánek, kanonik,
Nitra, 50 Ks; prof. MUDr. Alojz Chura, Bratislava.
50 Ks; Ján Podoba, Velké Ostratice, 50 Ks; MUDr.
Ferdinand Biermann, Trenčín, 30 Ks; Jozef Vrablec,
administrátor, Zliechov, 34 Ks; Jožo Muller, úradník,
Sp. Nová Ves, 25 Ks; Laco Kniha, tajornník HSBS,
Ružomberok, 14.50 Ks; Jolana Uherková, Trenčín, 20
Ks; Olga Medzibrodská, Trenčín, 13.50Ks; Ján Weis,
Brezovica anorysou, 25 Ks; K. Zajac, Giraltovce, 10
Ks; Michal Fidluš, vicerektor, Bratislava, 20 Ks; Vitál
Cvíčela, Hrachovište, 3.50 Ks; Jozef Júvaldský, Zakýl—
Teplá, 3.50 Ks; Jozef Vranka', Tmava, 3.50 Ks; Milo
Bednár, učitel', Starý Tekov, 10 Ks; Dr. František Hru
šovský, poslanec, 13 Ks; Ing. Ladislav Krčméry, Bra
tislava, 20 Ks; Ján Deutellmann, Trenčín, 3.50 Ks;
Eugen Vittko, Podolínec, 3.50 Ks; Jozef Suslík, Topol'
čany, 3.50 Ks; Fr. Bernadič, dekan, Sereď, 13 Ks; Voj
tech Hromik, kaplan, Pov. Bysírica, 13.50 Ks; Anna
Dávideková, učitelka, Sereď, 10 Ks.

Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

M O D L ! TB Y

svátého Tomáše Akvinského.
Preložila prof. Terézia Lukáčová.
Génius katolíckej bohovedy sv'átý Tomáš
Akvinský v modlitbách odhalil svoju du
šu, ponorenú v hlbokej pokore do kon
templácie božej dobroty & lásky. Jeho
duchovnú velkost vyjadrujú jednoduché
slová, ktorými vyslovo'gal túžby svojho
srdca najvyššiemu Bohu. Ústami a srdcom
tohto cirkevného velikáša mal by sa mo
dlit každý katolík inteligent. Preto vám
dávame slovenský preklad jeho modlitieb.
Technicky vzorne upravená knížka v dvoj
farebnej tlačí na kriedovom papieri stojí
iba 7 Ks; pre bohoslovcov a študentov
za 5 Ks.

Máte už knihu
univ. prof. P. R. Garrigou-Lagrangea

K BOH'U?

Nájdete v nej stručne, ale velmi jasne
a vecne vysvetlený duchovný život, jeho
vzrast v troch obdobiach na základe ži
votných Skúsenosti najváčšich cirkevných
učitelov a mystikov.
Cena 16 Ks.
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SMER DVOJROČNÝ. Naši čitatelia dneska
už iste vedia, že ciel' nášho hnutia prevyšuje
všetko časně a pozemské. Hlásame neotrasi
tel'né a neodstránitel'né zásady l'udského šťas
tia, ktoré vlastní Církev rimskokatolicka. Sú to
zásady, z ktorých žil zlatý stredovek, ktoré
boly sol'ou života najgeniálnejších učencov a
umelcov a najváčšich svátcov všetkých čias.
Týchto velikánov uznávajú dejiny za najviič—
šich dobrodincov fudstva. No a smeristické
hnutie nechce nič inšie, ako vychovat Církvi
a národu inteligentov, ktorí budú bohatí múd
rosťou Ducha Svatého a plní na činorodú lásku,
l'udi, ktorí budú hrdí na to, že sú katolíci, že sú
synovia boží. A katolicka slovenská inteligencia
nás chápe. Hádam dnešné časy ju makaterne
presvedčujú, že šťastie človeka nie je v jeho
rukách, ani v rukách mocných tohto sveta, lež
v rukách všemohúceho Boha. A Boh neopúšt'a
tých, čo mu ostávajú verní. Prcto Smer, ako

CESTY.
V Kristu Ježíšovi.
Dr. Rom. Anton Surjanský,

prof. teol.

Skutočnosti kresťanského bytia.
I.

V rade článkov, ktorému dávame názov
„Skutočnosti kresťanského bytia", chceme pí—
sať o základných pravdách, ktoré stvárňujú
všetko bytie kresťana & ktoré preto majú
usmerňovať aj všetko jeho konanie.
Preberieme v nich celú oblast kresťanské
ho života, pravda, nie naraz, ale po čiast
kach, v jednotlivých typických vzhl'adoch, hoci
vlastne všetky predstavujú jednu a tú istú
skutočnosť. Ale prirodzená obmedzenosť nášho
poznania nedovoluje nám zachytit jednou myš—
lienkou celú vec, so všetkými jej vnútornými
složkami a vonkajšími tvarmi. Len pomaly, ako
by čiastočnými zábermi oka, čiastku po čiastke,
chápeme plnost nejakej pravdy a z týchto
mnohotvárnych a róznofarebných karnienkov
sostrojujeme si jej mozaikový obraz.
Je osobným záujmom nás všetkých, aby
sme čo najhlbšie prenikli do mohutnej skutoč
nosti svojho kresťanského, nadprirodzeného
bytia. Náš život musí dostat z tohto žriedla
mocný podnet a plodnú silu, ktorá prenikne
aSovplyvní všetko naše konanie. Potom presta
néédvojaká tvár kresťana v kostole & vo svete.
ŠJe isté, že všetky články Smeru, rokujúc
0 adprirodzenom živote, mohli by mať pod
náqv „Skutočnosti kresťanského bytia", lebo
] hovoria o tomto predmete. Nepreberajú
_ tieto pravdy úmyselne v tejto perspekti
_ nám práve na tomto hladísku zvlášť zá—

" . reto budeme písať o témach, ktorých sa
28
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Smer už čiastočne dotkol, pod zorným uhlom
„kresťanskej skutočnosti". V tom nech hl'adá
čitatel" bytostné odóvodneníe týchto stati.
Poradíe našich článkov nebude sledovat
výstavbu nášho nadprirodzeného života v jeho
príčinnom vzniku a myšlienkovom súvise, ako
nám ju napr. podáva dogmatická teologia. Bu
deme si jednoducho všímat rozličných tvár—
nosti, prejavov, chvíl' tohto života podl'a toho,
ako bezprostredne pósobia na našu mysel', na
jma pri chápavom čítaní svatého Písma, svá
tých Otcov a iných, svetlom a ohňom Ducha
roznietených spisovateI'ov.
1. Život kresťana, ktorý je v stave milosti,

je sám osebe skutočnosťou

smiernou a velkolepou,

takou ne

že pred ňou

od úžasu strácame dych a slovo. Sú to pohl'ady,
ktoré sa vymykajú z úzkeho rámca dennej skú
senosti a obyčajnej reči. Čo svatý Pavol, opo
jený videním nadzemskej krásy, hovorí o svete

nebeskom:„Oko nevídalo

slýchalo, čo pripravil
ktori

a ucho ne

Boh tým,

ho milujú",1 platí v plnej míere aj

o nadprirodzenom bytí kresťana, ktorého život
z milosti a v milosti už tu na zemi, ešte „na
ceste", je počiatkom života slávy.2
Pravda, kým naša duša je odetá neosláve
ným, slabým a hriešnym telom, skutočnosť
nadprirodzeného života si uvedomujeme iba

rozumom,

ale nevyciťujeme a neprežívame

ju v jej živelnej a vel'kolepej bezprostrednosti.
A práve v tomto styčnom bode rozumu s božou

milosťousa často stáva, že sa preruší náš
životný súvis: vieme dobre, že naše by
tie je zakotvené v Bohu, že z neho vyšlo
a k nemu smeruje; vieme dobre, aké sú prak
1 1 Kor. 2, 9; porov. Iz. 64, 4.

* 0 krásach nadprirodzeného bytia čítaj najma
výborné dielko M. J. Scheeben, Die Herrlich

keiten der góttlichen Gnade, 15. vyd. A. M.
Weiss, Freiburg im Breisg. 1933.
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tické dósledky tejto pravdy, ale vo svojom
živote sa nimi neriadievame.
Ovidiovo „Video meliora proboque, deteri
ora sequor" sa hádam nikde tak nepotvrdzuje,
ako v dennom obcovaní mnohých „kresťanov".
Chýba im to, čo John Henry Newman nazýva

„realizovanim'Z
uskutočňovaním

vie

ry.' A preto náš život milosti je niekedy
len ako slabulinké žriedlo, pridusené pieskom
a hlinou všedného dňa.
2. Život kresťana nie je určený iba priro
dzenými podmienkami, v ktorých sa vyvíja
a vybíja. Boh vo svojej nesmiernej dobrote

povolal nás k niečomu vyššiemu

než je

tohto sveta. Už pred

veky

tento viditelný svet a stanovil nám iný, nepo
rovnatel'ne dóstojnejši ciel', než je ovládnutie

povolal

večitými

nás k sebe,* aby sme v ňom

našli trvalé spočinute; v ňom, ktorý je prvá

& posledná príčína všetkého, čo je a čo
móže byť.
Kl'úč nášho vztahu k Bohu treba hl'adať

v miere nášho „oboženia":

len ak sa byt

nostne &bytostne priblížime k Bohu a staneme
sa ako by ním samým, je možný medzi ním
a nami pomer ozajstnej lásky. Boh totiž v ne
smiernej a nepochopiternej plnosti svojej lásky
miluje a může milovat iba seba samého a by
tosti stvorené miluje natol'ko, nakol'ko on sám
je v nich alebo ony v ňom?
* Viď preklad jeho kázne The invisible world
(Neviditelný svet) v Kultúre 14 (1942), str. 69-76
a úvod k nemu.
' Porov. Rim. 8. 29; 2 Tim. 1, 9; Tit. 1, 2.

* O mystériu božej lásky viď M. J. Scheeben,
Lehrbuch der kathoh'schen Dogmatik 1., vyd. 2.
stereotyp., hdbmg
im Breisg. 1933, str. 692——
702. — Nie nad tým sa máme pozastavovať, že
Boh móže milovat iba seba, ale nad tým, že nás
najprv milosťou pozdvihuje k sebe a činí účast
nými na svojej božskej prirodzenosti, aby nás
mohol milovat!
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Boh nás od vekov povolal k sebe; no pred—
určil, že naša účast na jeho živote sa stane
skrze osobu Syna Božieho, Slova, ktoré sa

v časestalo telom." A Bohočlovekzjavil

nám tajomstvá

večného ž iv o t a

a ukázal nám, ako ho móžeme získat: On sám

je tou možnosťou,on jediný je cestou,

pravdou

a životom,

a človeklen jeho

prostredníctvom pride k Bohu.7
Ak teda platí, že k Bohu sa dostaneme len
tak, že sa staneme účastnými na samej pri—
rodzenosti Božej, práve tak platí, že je to
možné len a len v Synovi Božom. Angelus
Silesius to pekne vystihol v jemnom aforizme:

Boh miluje len seba samého a toho,
kto sa nim (=Bohom)v jeho Synovi

s t a n e..,

V Kristu Ježíšovi treba teda hladat bytost
ný dóvod nášho synovstva božieho. Aj my sa
stávame díetkami božími, ale iba v Kristu Je
žíšovi, Bohočlovekovi. V nepochopitelnom ta
jomstve vtelenia sa prirodzenosť l'udská za
snúbila s prirodzenosťou božskou, a my sme
natolko účastní na prirodzenosti trojjediného
Boha, nakolko sme účastní na l'udskej priro
dzenosti Kristovej. On je tým u h o l n ý m

kameňom, na ktorom

máme byť

zbudovaní na duchovný príbytok
b o ž i.“

3. Sú to velmi silné, opojné vety, a mohlo
by sa zdať, že ich ozajstná náplň je ovela
triezvejšia. Keď však čo len letkom prečitame
knihy Nového zákona, presvedčime sa, že svá

topisci to mysleli smrteIne

vážne.

Až

cítíme ich vnútorné rozochvenie pravdivosti
& oheň ich srdca, ktorý im dával do pera naj
silnejšie a najpósobivejšie slová a obrazy.
' Ján

l, 14.

7 Ján 14, 6.

“ Cherubinischer Wandersmann
Bihlmeyer, Stuttgart 1907).

" Ef. 2, 22.
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II. 61 (vyd. K.

Hlavne však v spisochsvatého Jána
a svatého Pavla najdemezákladnétvr
denia o geneze a rozvinutí kresťanského pove
domia. Náhl'ad sv'a'tého Jána, miláčika Ježi
šovho, vykryštalizoval pod vplyvom krásnej
a chápavej lásky, ktorá ho pútala k osobe jeho
Majstra; svatý Pavol zasa sám prežíval tra
gický prechod zo židovstva do kresťanstva
a pod týmto dojmom najživšie prežil a precítil
hraničné otázky kresťanskej existencie. A od

poveď obaja hl'adali a našli — v Kristovi

s a m o m.

Preto toto Jánovo a Pavlovo chápaníe kre
sťanského života je zvlášť charakteristický vý
raz „v K r i s t u J e ž i š o v i".10 Náznaky tohto
vzhl'adu kresťanskej skutočnosti nachádzame,
pravda, aj u iných svátopiscov Nového zákona,
ale nie v takej mohutnej, vrelej sile.
Pokúsime sa v nasledujúcich statiach za
chytit a v hlavných črtách nakreslit Jánov
a najma Pavlov obraz kresťanského bytia
„v Kristu Ježišovi".
I. Ku Kristovi — Kristus v nás.

4. Prvopočiatočnýnáš krok ku Kristo

vi — je krok Krista k nám.

Toto tvrdenie na prvý pohIad sa vidi para
doxne. Je to však nevyhnutný dósledok základ—
ného zákona každého bytia: nijaké bytie ne
móže prevýšiť svoj bytostný okruh, jeho úkony
nemóžu prekročiť hranice jeho mohúcnosti.
A tak ani človek nemóže vyjsť z m e dzí s vo

jich prirodzených schopnosti.

Aký strom — také ovocie: ak má prinášať
ovocie šlachetnejšie, než dovoluje jeho prvá
“' Svatý Pavol používa obrat „v Kristu Jeůšovi"
164 ráz, svatý Ján 24 ráz, iní svátopisci Nového
zákona len vel'mi zriedka, alebo vůbec nie. —
Dobrý prehrat! otázky podáva L. Prat, Theolo

gie de saint Paul I—II, vyd. 19. 18. Paris 1930.
1933, II, str. 476—480.
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prirodzenosť, treba ho zaštepiť. Aj človek, aby
mohol prejsť až k Bohu, do oblasti vyššieho,

božského života, potrebuje podnet shora,
samého Boha.

od

Žiadasa tu teda priamy zásah boží

a to tým viac, že po osudnom páde prvých na
šich rodičov je každý človek zaťažený hrie—

chom dedičným, ku ktorému pristupujú aj
hriechy osobné. A tak už od narodenia nosíme
na duši bil'ag nepriatel'stva božieho. Sme od
zrodenia d e t mi h n e v u, ako hovorí svž-it'ý

Pavol.u

5. Kedy a ako prichádzaBoh k človeku,
aby ho so sebou smieril a žil s ním naďalej
v priatel'skom „ty" a „Ty" svojej lásky? Kedx
a ako sa život človeka zapojuje do života
božieho?

Prvý krok Boha k človekovi treba hladat

v jeho večnej vóli, že nám dá nádej
večného

života. * Už vtedy nás pred—

určil, aby sme boli podobní obrazu
jeho Syna, aby tento bol prirodze

ný medzi mnohými bratmif“ Prvo
počiatok kresťanskej skutečnosti je teda v slo
bodnom, milostivom a od našich skutkov nezá

vislomrozhodnutí

Boha Otca,“ obraz

a miera tohto povolania je Ježiš Kristus, jedno
rodený Syn Boží, prvorodený náš brat.
Keď prišla plnost času, Boh Otec soslal
svojho Syna, večné Slovo, aby vzal na seba
l'udskú prirodzenosť a nás svojou smr tou

vy kúpil

a smieril s Bohem." A vtelený Syn

Boží vyplnil toto poslanie až po posledné C on

summatum

est na dreve kríža.m

“ Ef. 2,

" Tit. 1,32: Na základe nadeje večného života.
ktorú pravdivý Boh sl'úbil pred večnými vdq'.

2 Ti-,m.l
Tit. n,3 5 a iné miesta;
"“Porov.
Porov. napr.
Ján 9,
3,16.
“' Ján 19, 30
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Tak sa základne uskutočnilo naše kresťan—

ské bytie. Aby sme však boli na ňom aj pod
metne, subjektivne účastní, musíme sa za
pojiť do vykupitel'ského diela Kristovho. A to

sa stáva vierou

a krstom, čiževnútorným

úkonom rozumu a vůle, ktorým sa dobrovolne
poddávame milosti božej a zjaveniu božiemu
a vonkajším sviatostným úkonom, ktorý účin
ne symbolizuje a uskutočňuje naše vnútomé
preporodenie.
Nie je l'ahká vec presne vymedziť pomer
krstu a viery a ich zvláštne úlohy pri vzniku
nadprirodzeného života. Ich pósobenie sa totiž
navzájom preniká a doplňuje. Celkove možno
tvrdit, že krst je od Boha vyvolený obrad,
ktorý nám sprostredkuje božský život; viera
však je jednak Bohom chcená podmetná pod
mienka a príprava človeka na prijatie nad
prirodzeného života, jednak privlastnením si
a rozvinutím tohto života vo všetkých obla
stiach kresťanského bytia." Viera má teda dve
úlohy: je prvým, milostou podmieneným, kro
kom človeka k Bohu, prvý „Ty" a „ty" medzi
tvorom & Tvorcom, a je aj osobným „prežíva
ním" života z Boha a v Bohu.
O viere a živote viery budeme ešte písať
v niektorom z nasledujúcich článkov. Teraz si
všimneme krstu a jeho úlohy pri našej ceste
k Bohu.

6. Krst je sviatosť smrti a života

v Kristu Ježíšovi. Svatý Pavol k Liste Rima
nom to vyslovuje v plastických vetách: Či

neviete, že všetci, ktori sme boli
pokrsteni v Ježiša Krista, v jeho
smrt sme boli pokrsteni? Spolu
s nim sme teda boli krstom pocho
vaní v smrť, aby tak, ako Kristus
bol vzk r i ese n ý slávnou mocou
Otcovou, aj my sme kráčali v no
" Preberáme záver J. Muller-a, Der Lebensbegriff
des hl. Paulus, Wien 1940, str. 55.
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vosti života. Keď sme sa stali

jedno s ním podobnosťou jeho
smrti, tak budeme jedno s ním aj
podobnostou vzkriesenia . .. Keď
sme umreli s Kristom, veríme, že
žujte aj vy, že ste umreli hriechu

s ním budeme aj žiť . .. Tak uva—

a žijete v Kristu Ježíšovi."

Krstom prekračujeme úzky kruh zemského
prirodzeného života, umierame mu, aby sme

prešlido oblasti vyššieho bytia, vyš
šej existencie v Kristovi. Symbolizmus pohrú
ženia do krstnej vody to vermi názorne nazna

čuje:naše „j a" je celkompohrúžené

do

K r is t a, ktorý je takto naším novým život—
ným prostredím. Ba stávame sa jedno s nim."
Vo sviatostnej dráme krstu sa Kristus mys

tickyznovu rodí v našich srdciach

a my se znovu rodíme v ňom z vody
a Ducha, aby sme boli účastní na duchovnom
životeř“ Rodime sa 2 B 0 h a, ako hoovrí svatý

Ján,21 stávame sa dietkami

božími22

a Boha smieme v dóvernom „Ty" lásky volat

svojím Otcom: Keďže

ste

synovia,

soslal nám Boh do sí'dc Ducha
svojho Syna, volajúceho: „Abba!
0 t č e !"23 Preto denne sa modlíme: 0 t č e
náš, ktorý si na nebesách . ..
Krstom sme raz navždy z a č l e n e ni d 0
K r i s t a ; nepatríme už sebe, ale jemu, neži
"' Rim. 6, 1—11; porov. aj Kol. 2, 12.

" V póvodnom gréckom texte, ktorý nie je dost
presne vystihnutý latinským prel-dadom je to
vyjadrené ešte výraznejšie. Viď o veci J. Duper
ray, Le Christ dans la vie chrétienne d'aprěs
Saint Paul, vyd. 2., Paris 1928, str. 101 an.
'" Ján 3, 3—8.

"Jánl,

13.Porov. 1Ján2, 29; 5, 4. —Oz.rodeni

z Boha
píšeme v1941,str.100—103
diele De mysteraio Verbi Incer
nati
I, Romae
*“ Rim. 9, 26; 2 Kor. 6, 18; Gal. 3,26; 4, 5—7;
Zid. 2, 10; 12, 5—8; 1 Ján 3, 10; 5, 2 a i.

" Gal. 4, 6.
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jeme už svojím životom, ale životom jeho.

„Boh nám dal večný život, a tento
život je v jeho Synovi. Kto má Sy

na, má život, kto nemá Syna Božie—

ho, nemá (v sebe) života",

píše sv'atý

Jan.“
Svátý Pavol, ktorého duša bola najsamprv
zatvorená pre Krista,

zvlášť hlboko prežil

vstup Krista do svojho života. Ježiš
ho ako by premenil v seba, aby sme sa tak
vyslovili. Pavol, stratiac svoje predošlé ,.J'a",
stal sa niekým iným. Cíti v sebe Kristovo „Ja":

„Nežijem už ja, ale žije vo mne
Kristus"“ a „mme žiť — je Kri
s t u s",'“ volá vo vystupňovanom prežívaní
spojenia s Kristom.
7. Boh sviatosťou krstu „o t v á r a' hrie
chom zatvorenú l'udskú prirodzenosť, vniká

do nej svojou milosťou a dáva jej tak počia—
tok nového jestvovania. Dáva nám ho v K r i —

stu,

v ktorom „nám jeho

božsk á

moc . .. darovala všetko (potreb
né) pre život a nábožnosť, obdaru
júc nás vzácnymi a prevel'kými
zasl'úbeniami, aby ste sa nimi sta
li účastnými na božskej prirodze
n o s t i". "7

Účast na prirodzenosti Božej! Matka Cir
kev, plná radosti nad touto skutočnosťou,
spieva v malom oficiu Panny Márie: „Podivná
zámena! Stvoritel' Iudského pokolenia . . . stal
sa človekom a nám daroval svoje božstvo."za
Už nie Emanuel — Boh s nami, ale Boli
v nás! Sme v podstanom slova smysle Teo—

formi — Kristoformi.Sme živými

mami živého Boha."
“ Gal;
1 Ján,
"“

5,11 a n.*"1Filip.1.21.4
eter

" Povianočná časť.1.antitóna

" l Kor. 6, 19.

Chval?

chrá

Celá naša bytost je prežiarená božským
jasom Krista, ktorý Vi e r o u a milosťou p r e 

býva v našich srdciach'o a ktorý je
v nás, v našich osobách s t v a r ň o v a n ý.'l
Skoro by sme mohli povedať, že sme preme—_

není, prepodstatnení v Krista!
8. Boh do nás krstom vložil iskru božského
bytia, ktorú my, osobným svojím pričinením,
máme roznietiť na oheň kresťanského života.
Naša prirodzenosť je však taká slabá, že často
vlastnou neopatrnosťou, niekedy aj zlomysel
nou, udusíme plamene nadprirodzeného života.
Kristova láska k nám a jeho zhovievavosť
s našou úbohosťou zašla preto až za myslitelné
hranice všetkého vynachádzania: s t al 3a

naším pokrmom!

Ako by chcelživit nie

len našu dušu svojou milosťou, ale priamo dať
aj nášmu telu svoje telo a svoju krv, aby naše
telo už tu na zemi zúčastnilo sa na sláve jeho
vzkriesenia tela.
Bohočlovek sa stáva skutočným chlebom
života! Kristus Ježiš sám slávnostne a jasne
vyhlasuje zástupom neveriaceho l'udu svoje

rozhodnutie:
Ja som živý chlieb, ktorý

sostúpil

s neba. Ak niekto je

z tohto chleba, bude žit naveky.
A chlieb, ktorý ja dám, je moje
telo (vydané) za život sveta . ..
Ak nejete telo Syna človeka a ne
pijete jeho krv, nemáte v sebe
života. Kto je moje telo a pije
moju krv, má (v sebe) život večný
a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm
a moja krv pravý nápoj. Kto je
moje telo a pije moju krv, ostáva
vo mne a ja v ňom . . . Ten, kto mňa

je, bude
so mnou
žiť.naveky.
. Kto je
tento
chlieb,
bude žiť
=* E!.
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3, 17.

“ Ga-l. 4, 19.

=* Ján

6, 51, 53—59.

Eucharistickým prijímaním Kristus sa aj
telesne — mysticky začleňuje, vštepu j e

do našej

osoby a dáva nám životné sily

svojho tela va sviežu šťavu svojej krvi, ktorá
takrečeno prúdi v našich žilách. Celých nás

preniká, dušu a telo. Ozaj, potom už neži

jeme my, ale žije v nás Kristus.aa

9. Úžasné obzory kresťanského života! Ne
vyslovitelná krása je pred nami; ale kým sme
„na ceste", naše oči ju nevidia. Lež veríme,

že tentoneviditelný svet jestvuje,

a dúfame, že „vo vlasti" sa zrak našej duše,
ktorý teraz chorfavie bel'mom smyslového po
znania, vyjasni a prenikne cez clonu viery až
k samému tajomstvu kresťanskej skutočnosti.
Vieme však, že tá je aj teraz skutočnosťou,
takou skutočnou, ako naše vlastné jestvovanie,
hoci iba kedy-tedy, v šťastných chvil'ach bož
skej lásky, sa nám trošku odhalí závoj s v a t o

stánku

Krista, prebývajúcehov nás.

Nepoškvrnené počatie.
Univ. prof. Dr. P. Mag. Gašpar Friethoff,

OP.

3.

Pravdu o Máriinom nepoškvrnenom počati
—-ktorým od dedičného hriechu v prvej chvíli
svojho počatia božskou pomocou všemohúceho
Boha vzhl'adom na Kristove zásluhy bola za
chovaná, aby ho nemala — Pius IX. našiel
v prameňoch viery, ako to na vyzvanie malí
neského biskupa vysvetluje v samej vierouč
nej bule:
„ktorú (náuku)
podivne objasňujú a dokazujú
božské slová,
ústne podanie, hodné úcty,
ustavičně smýšranie Cirkvi,

—

aa Gal.

2. 20.

zvláštny súhlas katolickych biskupov
a veriacich
a význačné akty a konštitúcie našich
predchodcov".
Božské slová. — Pápež uvádza dve miesta
z Písma svatého: Genezu 3, 15 a Evanjelium
svatého Lukáša ], 28, no len s vysvetlením
ústneho podania.
Prvé miesto podla podania Vulgáty takto
zneje:
„A Pán Boh povedal hadovi:
Ze si to učinil,.
nepriatel'stvo
položim medzi tebou
a ženou
a medzi tvojím semenom a jej semenom;
ona pošliape tvoju hlavu,
a ty číhat budeš na jej patu."
Ale póvodný text miesto „ona" má „ono"
(čo sa teda nevztahuje na ženu, lež na semeno);
a podobne v prvom aj v druhom člene používa
to isté slovo „čihať", takže celok takto vyzerá:
Ze si to učinil:
nepriatel'stvo položim medzi tebou
a ženou
a medzi tvojím semenom a jej semenom;
ono čihať bude na tvoju hlavu,
a ty čihať budeš na jej patu.
Každý vidí, že tu je porovnanie, takže čo sa
v prvom člene vravi, inými slovami opakuje sa
v druhom; nejde o hroznýša královského, ale
o malé hady, aké bývajú v Palestine. Nepria
tel'stvo je medzi človekom a hadom, nakol'ko
človek sa usiluje nohu položit na hadovú hlavu,
a zase had pokúša sa zahryznúť do páty svojej
ohrožovatel'ky. Teda čo sa hovorí v prvom čle
ne, ozaj plasticky je v druhom, no nič viacej.

Preto nijako

sa nemá dokazovat zo slov

Vulgáty „ona" alebo „pošlíapať", lež celá zá
važnost vyplýva zo samého prvého člena. Jed
nako treba upozornit, že Boh ustaluje nepria
444

telstvo ako trest pre hada: „Ze si to učinil";
preto bezpochyby tými slovami hadovi neslu
buje víťazstvo, lebo to by nebolo trestom! A tak
zo samého prvého člena — v ktorom sa vravi,
že Boh kladie nepriatel'stvo medzi hadom a že
nou a medzi semenom prvého a druhej — do
kazujeme, že Boh ako trest pre hada víťazstvo
dáva žene & jej semenu nad hadom s jeho po—

tomstvom.
Ale táto žena v doslovnom smysle nevidí sa
iná ako Eva. Lebo Eva (Chawwa) nie je me
novaná v predchádzajúcom texte ani v bez
prostredne nasledujúcom, ale neskoršie, keď
ludia sú vyhnaní z raja. No predtým tá, ktorú
Evou voláme, uvádza sa len ako „žena" (Issjá).
Ak teda v celom súvise pod týmto menom
rozumieme tú, ktorú Evou voláme, aj v tomto
texte máme takto rozumieť a nie inakšie.
No jednako najlepší a najváčší Boh móže
hovoriť aj vecami, ktoré usporaduje, ako chce.
Preto v Písme svátom nielen slová naznačujú
veci, ale aj veci, slovami naznačené, móžu zasa
značit iné veci, a tak vzniká duchovný smysel,
ktorý naozaj je smyslom, ktorý Boh, póvodca
Písma svátého, zamýšla. Ale sami od seba ne
můžeme poznat, kde je taký duchovný smysel,
ktorý Boh zamýšla, keďže všetko závisí od bo—
žieho zámeru. Preto len vtedy máme pripustiť
duchovný smysel, keď je známy buď z iného
miesta Písma svátého alebo z iného prameňa
božského zjavenia, totižto z ústneho podania!
Ze teraz naozaj v tomto božskom výroku
vec, naznačená slovami, t. j. Eva, zase značí
inú vec, t. j. Máriu, — a to tak, že víťaz—
stvo, ktoré v texte a závažnosťou textu je pri

sI'úbené žene a jej semenu, bude Máriino
s jej semenom — to čerpáme z ústneho

podania, na ktoré nám poukázal najvyšši cir—

kevný učitel' pápež Pius IX.
Už vyššie, keď sme hovorili o Prostrední
kovej Spoločnici, museli sme sa odvolávat na
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výklad Pia IX., ktorý dal v bezprostrednom
súvise so samým výmerom tohto článku viery
a ako sme povedali, na žiadosť biskupov:
Ústne podanie vždy tak chápalo tento božský
výrok:
„Jasne a zrejme bol predpovedaný mi
losrdný Vykupitel' l'udského pokolenia,
totižto jednorodený Syn Boží Ježíš
Kristus,

a spoluneobyčajne vyjadrené
samonepriateIstvo
oboch voči

hadovi"1
Podobne vysvetlíme dókaz z Evanjelia svá
tého Lukáša.2 Preto zasa Pius IX. vravi: „Cir
kevní Otcovia a spisovatelia... učili, že toto
Zvláštne a slávnostné pozdravenie, ktoré nikdy
inokedy nebolo počuť, ukazuje, že Božia Ro
dička bola stolicou všetkých božských milosti
a ozdobená všetkými darmi (charizmami) bož
ského Ducha, ba temer nekonečnou pokladni
cou a nevyčerpatel'nou priepasťou tých istých
darov, takže nikdy nebola pod zlorečením
a spolu so Synom zúčastnila sa na večnom
požehnaní, a tak si zaslúžila, aby od Alžbety,
ovplyvnenej božským Duchom, počula: Pože
hnaná ty medzi ženami a požehnaný plod
života tvojho."
Preto ani z prvého ani z druhého textu ne
vyvodzuje sa pravda nepoškvrneného počatia,
ale je tam obsiahnutá tvarovo (formálne, vlast
ne), aj keď zahalene. Lebo ak predpoveď číta
me tak, ako ju tradicia čítala, len vtedy pocho
píme dokonalé Máriino víťazstvo nad hadom,
keď pripustíme nepoškvrnené počatie; ináč to
tižto nevíťazí ona, lež diabol. A tak ani anjelské
pozdravenie ani Alžbetino požehnávanie nepo
chopíme, ak zasa nepripustíme nepoškvrnené
počatie; lebo ináč podliehala zlorečeniu a ne
zúčastnila sa na večitom požehnani.
* Porov.
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Smer II, 126 an.

'-' l, 28.

Ústne podanie (tradicia), hodně úcty. — Je
jasné a pozorujúcemu zrejmé, že v Církvi ne
verilo sa vždy rozvinute (explicitne) v článok
viery o Máriinom nepoškvmenom počatí. Ba
naporúdzi máme díšputy, ktoré sa po storočia
tiahly, ako sme vyššie povedali. Ale ani prvé
ani druhé neprekáža. Preto Pius IX. výslovne

učí: „Ani z božských Písem ani z ústneho

podania

a hodnovernostiOtcov nemož

no nič oprávnene predložiť, čo by

akokolvek

odporovalovýsadnej prednosti

takej vel'kej Panny."
Pápežský doklad v prvých náčrtoch uvá

dzal a spomínal mnohé veci, ktoré boly vyne—
chané, aby vieroučná bula nemala ráz akejsi
doktorskej disertácie alebo polemického spisu.
No aj tak ostaly niektoré vel'mi dóležité veci.
Text dokladu ukazuje, že keď církevní Otcovia
a spisovatelia používajú protikladné porovna
nie, ktoré sme vyššie spomínali,3 Máriinu svá
tost porovnávajú s tou, z ktorej sa Eva tešila
pred hriechom, alebo aj so svátostou samého
Krista. Ale odvoláva sa najma na velmi bo
haté názvoslovie, ktoré zvyčajne tak vyvyšuje
Máriinu svátost, že vecn e vylučuje aj náznak
hriechu. Doklad medzi inými uvádza tieto:
l'alia medzi třním,
vonkoncom nedotknutá zem,
raj nevinnosti,
bez akejkol'vek nákazy hriechu,
neporušená,
nepoškvmená,
najutešenejšie miesto nevinnosti,
bezúhonná,
vždy požehnané,
neuschýnajúci strom,
krajšia nad krásu,
sv'átejšia nad sv'átosť,
l'úbeznejšia nad l'úbeznosť,

svátejšia nad cherubov atď.
“ Porov. Smer II, 64 an.
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A opakujem, čo som povedal pri druhých
litániáchz' Nejde o to, či v takom názvosloví

je vyjadrené

nepoškvrnenépočatie;lebo

to je otázka o zahalenosti alebo rozvinutí. Ale

ide o to, či v tomto názvosloví je vecne

obsiahnutá Máriina výsada. O čom nenačim
pochybovat.
Ustavičné smýšfanie Cirkvi najviacej zračí
sa v slávení samého sviatku, ktorý slavili
dávno pred slávnostným vyhlásením výmeru,
ako aj dneska na celom svete slávime sviatok
Nanebevzatia, ktoré ešte nie je slávnostne
vyhláseným článkom viery.
Póvod tohto sviatku musíme hl'adat vo vý—
chodnej Církvi, v ktorej ho nezaviedli pre ne
jaký vieroučný základ, ale len na doplnenie
okruhu mariánskych sviatkov. Už dávno slávili
sviatok Počatia svátého Jána Kristitel'a (dňa
23. sept.), ktorý zaviedli pre zvesť z Evanjelía
svátého Lukáša.5 Podobná zpráva o anjelovi,
ktorý prináša zvesť Máriiným rodíčom, je
v podhodenom Evanjeliu Jakubovom. A tak
obdobne so sviatkom svatého Jána zaviedli
podobný sviatok najblahoslavenejšej Panny
Márie a to na 9. decembra. Teda príčina

oboch

sviatkov, totižto svátého Jána a naj

blaženejšejPanny, bolo anjelské

zvesto—

vanie, no jednako na sláveníe tých sviatkov
vplývaly iné dva prvky: po prvé zázrak, keď
neplodná počala, a po druhé sám ciel' počatia,
t. j. potomstvo, ktoré Boh vyvolil pre vel'ké
veci. Pomaly dóraz sa kládol na samu boži'u
starostlivost, ktorú Boh má o toto potomstvo;
preto jasné je označenie oboch počatí: svaté,
božské, slávne. Lež božská Prozretel'nosť v prí
prave vlastnej Matky je zvlášť vyjadrená uzná

vaním ustavičnej

svátosti najblahoslave

nejšej Panny Márie a napokon v rozvinutom

priznaní počiatočnej

' Porov. tamtiež 123 an.
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svátosti.— Ale me
* l, 13.

másviatku zodpovedajú zdórazňovaniu, a tak
eraz vravíme anjelské zvestovanie svatej An
.e, vtedy počatie svatej Anny, naostatok poča
ie blahoslavenej Panny Márie.
Prvé hodnoverné svedectvo (asi na konci 7.
toročia alebo na začiatku nasledujúceho) o slá
ení tohto sviatku vo východnej Církvi je sve

ectvo svatého Andreja Krétskehof v ktorom
a hovorí 0 „počatí božej starej matky Anny".

V9. storočí mali ho aj Gréci v Taliansku, v 9.
lebo 10. storočí v Irsku, v 11. storočí aj v An

licku, kde ho volali „Máriiným ctihodným
očatím"; z čoho je jasné, že slavili sviatok sa
iého počatia, hoci nevieme, prečo sa má volat
tihodným, či pre svátost a či pre zázrak. Keď
Iormani vtrhli, zanikol tento sviatok, lež v_na
ledujúcom storočí bol obnovený, a vtedy do
;ta slávili Nepoškvrnené počatie (Eadmer).
'redsa na pevnine tolme chýbalo, aby naopak
ol obecne slávený, že sv. Bernard, Márii váš
ivo oddaný, vel'mi obviňoval Lyončanov, ktorí
silovali o zavedenie tohto sviatku; a v nasle
ujúcom storočí svátý Tomáš tvrdil, že rímska
!irkev ho ešte neslávila, lež trpela, že iné cir
kviho slávily. Vtedy začala neshoda odporcov
obhajcov, a nakol'ko sa vzmáhala nábožná
iienka, spolu šírilo sa aj slávenie sviatku,
toré naostatok bolo predmetom dišputy ako
j samo nepoškvrnené počatie.
Papežské svedectvá. — Nakolko ide o sám
viatok, rímski pápeži opátovne dali svoje roz
odnutia či už o sláveni, či o zvel'adeni sláv
osti a či už o schválení cirkevných hodiniek,
ktorých sa výslovne pripomina Máriina vý
ada: Sixtus IV., Lev X., Klement VII., Pavol
II., Sixtus V., Klement VIII., Pavol V., Urban
'III., Alexander VII. Podobne pod menom
lebo názvom nepoškvrneného počatia posta
ili oltáre a kaplnky, schválili rehol'né spolo—
' MG 97, 1305.
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čnosti alebo bratstvá alebo ústavy; alebo dali
odpustky a výsady na slávenie sviatku, na
modlitbu cirkevných hodiniek alebo zúčastne
nie sa na svátej omši. Okrem spomenutých:
Inocent VIII., Július II., Hadrián VI., Pius V.,
Gregor XIII., Gregor XV., Klement XII., Kle
ment XIII., Klement XIV., Pius VI. a Pius VII.
Zial'bohu, neshoda medzi odporcami a ob
hajcami nábožnej mienky neostala vždy v hra
niciach lásky, ako sme už vyššie spomenuli:

preto Sixtus IV. vydal povestnú bulu Gr'ave
nimis, ktorej ustanovenia viaceri Sixtovi ná

stupcovia museli obnovit. Sixtus odsudzuje
ako mylné, bludné a pravde velmi cudzie tvr
denia podaktorých, ktori vyhlasujú, že všetci
ti, ktori sa pridí'žajú nábožnej rnienky alebo si
ju privlastňujú, smrtel'ne hrešia alebo sú kacíri;
že ťažko hrešia ti, ktorí slávia oficium nepo
škvrneného počatia a ktorí počúvajú reči tých,
čo potvrdzujú nábožnú mienku. Podobne za
vrhuje všetky knihy, v ktorých sú takéto tres
ty. No kára aj tých, ktori by sa odvážili tvrdit,
že opačná mienka je kacírska, alebo že ťažko
hrešia, ktorí vyhlasujú, že Mária nebola nepo
škvrnene počatá. Lebo Cirkev nemóže trpieť
takýchto cenzorov, „keďže rimska Církev a
Apoštolská stolica ešte nerozhodla"."
Tridentský snem, 19. všeobecný, obnovil
Sixtov dekrét, ale ako sme povedali, nadto vý
slovne vyhlásil, „že do tohto dekrétu, v ktorom
ide o dedičný hriech, nemieni zahrnúť blaho
slavenú a nepoškvrnenú Pannu Máriu, Božiu
Rodičku".s No jednako rozopre sa zváčšily aj
po 19. obecnom sneme a to tak, že mnohi bisku
pi znova pýtali rimske rozhodnutie. Svatý Pius
V. dúfajúc, že rozopre skončia, v bule S up er
s p e c ul a m D 0 mini nariadil, aby nabudúce
vo všetkých rečiach a pri shromaždeniach, na
ktoré prichádzajú muži a ženy, zachovávalo sa
" Porov. Denzingefr 735.
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“ Tamtiež 792.

úplné mlčanie o celej tejto otázke; len učenci
mohli spolu rokovať, no zato platil Sixtov de
krét. Odsúdil Baiov blud.o
Pavol V. do istej miery zmenil Piovo naria
denie; zakázal v rečiach, pri vyučovani, pri vý
vodoch a pri všetkých takých verejnych scho
dzkach hájit mienku, že Mária bola v hriechu
počatá; aj keď bolo dovolené predpokladať ná
božnú mienku, predsa len sa nemalo útočit na
opačnú mienku. Kým teda svatý Pius V. pri
kázal úplne mlčať o celej otázke, Pavol nariadil
mlčať len o nepriaznivej mienke (bula S anc

tissimus).

Gregor XV. v bule s tým istým

menom rozšíril Gregorov dekrét na Súkromné
rozohovory! A tak Alexandrovi VII. nebolo ťaž
ko po obnovení spomenutých dekrétov odsúdiť
všetky knihy, ktoré vyjadrovaly pochybnost
o nábožnej mienke alebo .o sviatku (S 011 i c i 

tudo omnium ecclesiarum).

Vtedy Klement XI. sviatok vyhlásil a celej
Církvi ho nariadil ako sviatok zasvátený. Ale
velmi důležité bolo rozhodnutie Leva XII. -—
Totižto v celom obdobi vedeckého skúmania aj
viaceri tomisti, najma Otcovia dominikáni, boli
pre nábožnú mienku a tým viaceri, čím viacej
sa nábožná mienka širila. Ale predsa mnohi
dominikáni -—ako teraz, tak aj vtedy prísahou
viazani pridřžať sa náuky svatého Tomáša —-—

mysleli, podla mójho presvedčenia celkom ne
správne, že svatý Tomáš neuznával náuku 0 ne
poškvrnenom počati; a preto aj keď osobne radi
by sa boli pridřžali nábožnej mienky, mysleli,
že svedomie ich viaže, aby nábožnú mienku
odmietali. A tak Lev XII. vyhlásil, že aj keď
složili prisahu, nenarušia ju, ak sa budú pri
dí'žať nábožnej mienky. Tým rozopra prakticky
prestala!
Teda Benedikt XIV. v bule M ul ie r e m

pulchram,

ktorá nemá právo verejnosti,

' Tamtiež 1073.
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plným právom mohol tvrdit, že rímska Církev
po celý čas dišputy ustavične priala nábožnej
mienke. Preto aj celkom oprávnene Pius IX.

v bule Ineffabilis

Deus neodvolávasa

len na Písmo světě a ústne podanie, na usta
vičné smýšlanie Církvi, na súhlas katolických
biskupov a veriacich, lež aj na akty a konšti—
túcie svojich predchodcov!

Účinky modlitby
v duchovnom živote.
Dr. Inocent Muller,

OP.

Vplyv modlitby na duchovný život krestana
opísal svátý Tomáš v týchto slovách:1 „Mod
litba okrem účinku duchovnej útechy, ktorú
hneď prináša, má dvojakú sílu na budúci úči
nok: totižto silu záslužnú a silu dosahujúcu.
Modlitba tak, ako ktorýkol'vek iný úkon ctno
sti, má záslužnú účinnost, pokial vychádza
z koreňa lásky, ktorej vlastný predmet je večné
dobro, ktorého požívanie si zasluhujeme. Mod
litba vychádza z lásky prostredníctvom nábož
nosti, ktorej úkonom je modlitba, a to v sprie
vode niektorých iných ctností, ktoré sa vyža
dujú na dobrú modlitbu, totiž pokory a viery.
Lebo nábožnosti prináleží podávat samu mod
litbu Bohu. Láske náleží túžba po veciach,
o ktoré v modlitbe pýtame. No a pokora je ne
vyhnutná so strany žiadajúceho, ktorý svoju
potrebnost uznáva . .. Dosahujúcu účinnost má
z milosti Boha, ku ktorému sa modlíme, ktorý
nás tiež k modlitbe vedie. Preto vravi svatý
Augustín: „Nepovzbudzoval by nás, aby sme
pýtali, keby nechcel dat."
Ctnosti, ktoré sprevádzajú každú dobrú
modlitbu, ako píše Anjelský učitel', majú spolu
s ňou vel'ký vplyv na náš duchovný život a na
' Suma teol. II—II, ot. 83, čl. 15.
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jeho pokrok. Preto svatci velmi často zdóraz
ňovalí známe prislovie, že kto sa vie dobre
modlit, vie aj dobre žiť.
Modlitba ponajprv odtrhuje človeka od
stvorenia, pokial je prekážkou spojenia s Bo
hom. To vyplýva už z výmeru modlitby. Keďže
je pozdvihnutím mysle k Bohu, kým nás ne
vyzdvíhne k jeho trónu, musí nás odtrhnúť,
pozdvihnúť zo zeme, musí nás v určitom
smysle odlúčiť od nás samých. Všetko, čo je
okolo nás, ponúka nám svoje radosti, ale tak,
aby sme sa stali ich otrokmi. No a v nás horí
ohnik sebalásky, ktorá nás, veru, velmi rada
priputnáva k rozkošiam tela a smyslov. Tieto

na to je modlitba. V modlitbe sa duša dvíha
k Bohu, aby myslela na neho, na jeho slávu,
aby ho milovala, je takrečeno prinútená opustit
seba samu, zabudnúť na seba, na svet a na jeho
vnady a prítuhť sa k večnej Kráse a k večnému
Dobru. A keď sa duša dostane v modlitbe blíz
ko k Bohu, keď naučí sa úprimne a dóverne
s nim rozprávať a obdivovat jeho nekonečné,
nepochopitelné dokonalostí, strati chuť k ve
ciam stvoreným, pozná ich prázdnotu, lebo
začne okúšať bohatstvo božích dobier. Hnusí sa
mi svet, keď sa divam na nebo, volá nábožen
ský pevec. Duši zhnusi sa smrtelný hriech,
ktorý je dokonalou priepasťou medzi človekom
& Bohom. Začne nenávidieť aj lahké hriechy,
lebo aj tie spomalujú výstup duše k Bohu.
Až napokon bude sa varovat aj dobrovolných
nedokonalostí, ktoré narúšajú dóverné priatel
stvo s Bohom. Začne odvážnejšie bojovat proti
nezriadeným náklonnostiam vlastnej povahy,
lebo poznáva, že tie ju od Boha len odďalujú.
Modlitba teda očistuje dušu od váčších aj men
ších škvřn, aby bola súca žil! v priatelstve
S najčistejšim, s najsv'átejšim Bohom.
Takto v duši rastie láska k Bohu a postupne
zmenšuje sa láska k veciam stvoreným. Preto
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učitelia duchovného života vravia, že modlitba
zdokonaluje Spojenie duše s Bohom, denne bý
va ono dokonalejšie. Veď modlitba vlastne sú
streďuje všetky schopnosti človeka na Pána
Boha. Rozum je ponorený do oceánu božích
myšlienok, do krás božej múdrosti. Vól'a je
zamierená k najvyššiemu Dobru, k Bohu a na
záujmy duše. Srdce človeka sa naplní božími
pocitmi, túžbami božieho srdca, ktoré je nám
ustavične otvorené, ktoré nás stále miluje
a vždy je k nám milosrdné. Tomuto sústrede
niu na Pána Boha pomáha paměť, obrazotvor
nost, ba i vášne, takže aj smyslová čiastka na—
šej bytosti modlitbou sa posvácuje. Vplyvu
modlitby podlieha aj samo telo, lebo pomáha
duši umřtvovať vonkajšie smysly, ktoré sú prí
činou roztržitostí a vnútorného neporiadku.
A nakol'ko modlitba vychádza z lásky, ako
učí svatý Tomáš, prostredníctvom nábožnosti
a v sprievode viery, nádeje a iných ctností,
je isté, že tieto ctnosti privedú dušu k naj
dóvernejšiemu spojeniu s Bohom čiže k ciel'u
duchovného usilovania. Tu vidieť dóležitosť
modlitby v duchovnom živote, ktorá je pre nás
aj napomenutím, aby sme sa naučili dobre
modlit.
Preto netreba sa čudovať, keď mystici vra
via, že modlitba vedie k blaženému pretvoreniu
v Boha, totižto k dokonalému stotožneniu s bo
žou vólou.2 Kým v modlitbe sa Bohu klaniame
a prednášame mu svoje prosby, on sa skláňa
k nám a rozdáva nám milosti, ktoré toto pre
tvorenie uskutočňujú. Duša v modlitbe ponorí
sa do božej jednoduchosti, krásy a svátosti
a vidí, že toto všetko Boh jei chce dať. Boh ju
osvecuje zvláštnou milosťou, aby poznala svoju
prázdnotu a pomíňajúcnosť stvorenia, pritahu
je ju k sebe, k nekonečnému Dobru, k prameňu
všetkých dobier, posilňuje jej vólu, aby milo
' Porov. svatý Ján z Križa: Výstup na horu
Karmel I, 11.
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vala iba to, čo je naozaj lásky hodné. Duša
takto postupne odlúči sa od seba samej, od stvo
renia, a stáva sa poslušným nástrojom v ru
kách božích, stáva sa imanim božím. Boh žije
v nej a ona v Bohu.
Keď takto budeme chápat modlitbu, potom
budeme mócť pýtať v modlitbe všetko, a dosta
neme všetko. Boh nebude k našim prosbám
hluchý, lebo budú to prosby detí, ktoré sa zrie
kajú všetkého, aby prišli k Otcovi. A na to
prosia jeho pomoc, ktorá móže byť telesná i du
ševná, a Otec nebeský ju neodoprie. lebo uvidí,
že dietky ju prosia preto, aby rýchlejšie prišly
k nemu.

Sviatostný život v nás.
Ján Rekem.
Vznešená, ba priamo velkolepá je náuka
svatej Cirkvi o mystickom (tajomnom) tele
Kristovom, takým úchvatným spósobom cizelo
vaná v „Pavlovskej teologii", prežívaná a tlmo
čená dvatisícročnou praxou Církvi svatej vy
sluhovaním a účinkami siedmich sviatostných
prameňov milosti.
Aj tu platí o nás katolíkoch znova, i keď
nás urážajúce, ale predsa pravdivé: Veď my
vlastne pováčšine ani nevieme a netušíme, čo
za poklady vo svojej viere máme. Neplatí,
pravda, táto veta absolútne, ale úsekove má
ona aj dnes celkom iste svoju platnost.
Povedzme si, či preto nežijeme najma v po
sledných časoch uprostred hlbokej nevery, ne
hanobnej smyselnosti, vlažnosti na pol'utova
nie, rafinovaného sebectva, šialeného hladania
len a len pozemských dobier, nesmieritel'ných
nesvorností, že nie sme dostatočne preniknuti
vedomim božského života v sebe, poznaním
prameňov, ktoré nás majú napojit, naštepiť,
naplnit plnosťou božského života, stmelit v je
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den živý organizmus, ktorého pohonnou silou
je Srdce Ježíšovo, so Slovom Božím podstatne
(hypostaticky) sjednotené, rozlievajúce do nás
zo svojej rany „torrentes miserationis et

iiae" — prúdy milosrdenstva a milosti?
o,
milosti, dávanej nám skrze sviatosti, tohto ozaj
tajomného puta, ktoré nielen vonkajšími, čiste
právnymi vzťahmi nás spája s Bohom, ale via—
že nás k Najsvátejšej Trojici vztahmi hlbšími
& tajomnejšimi, mystickými, utvárajúc z nás
všetkých kresťanov katolíkov jednotné telo,
oživované božskou miazgou nadprirodzenej en
tity, a to jednotu užšiu než je číra jednota
mravná, jednotu skutočnú, aj keď nie hmotnú,
ale tajomnú, duchovnú, mystickú.
Zjavená náuka o sviatostiach a sviatostnom
živote v nás, ktorú katolícka Cirkev ako po
klad viery starostlivo stráži a predkladá, je
naozaj krásna. Takže deista Goethe s obdivom
volá: Die Sakramente sind das Hóchste der
Religion, das sinnliche Symbol einer auser

ordentlichen Gunst und Gnade... Sviatosti sú
čímši najvznešenejším v náboženstve, sú hma
tatelným symbolom, náznakom mimoriadnej
priazne a milosti.1
Možno teda hovoriť o kráse posvátného
symbolizmu sviatosti, ktorý pósobí mocným
psychologickým účinkom na jemné, umelec
kým vkusom vytríbené duše.
Taktiež dá sa hovorit, ale len cum grano
salis, aby sme sa vystríhali azda prípadných
výstřelkov a nevkusu, o účinnej dojímavosti
obradov sviatostí po stránke alegorickej.
Ale najpozdvihujúcejšim a najvďačnejším
je hovoriť o skutočnej pósobivosti a účinkoch
sviatostí, lebo tu priamo v omamnom svetle
nám žiari důstojnost l'udskej duše; tu velkosť
a dóstojnosť človeka dosahuje najvyšši stupeň,
stupeň naozaj titantský, vynesená súc do zá
' J. W. Goethe: Aus meinem Leben, 7. Buch.
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vratných výšav nadzemskej oblasti alebo, ako
už zaužívane hovorime, nadprirodzenej, k tak—
mer neuveritel'nej skutočnosti adoptivneho sy
novstva božieho, ktoré je dar, celkom prevy
šujúci nielen všetky naše schopnosti, ale aj
ašpirácie. Sviatosťami mřtvych dostáva sa totiž
do našej duše istá skutočnosť (realitas quaedam
manens), ktorá vnútorne úplne pozmení člove
ka, i keď duša vo svojej podstate naďalej ostá
va nezmenená. A prijatím tejto novej skutoč—
nosti, ktorú bádavá vierouka nazýva prípad
kom (akcidentom), a to prípadkom z kategórie
akosti, otvára sa duši nový svet, ba lepšie po
vedané, duša je temer vytrhnutá z nízkosti
a prachu všedného života a presadená do raj
skej záhrady, a to už nie ako planý strom, ale
ušlachtilý druh, ktorým prúdi životná miazga
milosti, nietiaca v nás život vyšší, ideálnejší,
vznešenejší než čokol'vek iné na svete, lebo
stávame sa „consortes divinae naturae" —
účastni prirodzenosti božej, prestanúc byť
.,synmi hnevu" stávame sa synmi vykúpenia,
lebo sme nielen obnovení, ale aj znova zrodeni,
a to ozaj spósobom na závidenie, znova zro
deni samým Bohom v Slove a pravde.2
V diele K Výšinám O. Chabot píše: „Nedá
sa pochybovat o tom, že život nadprirodzený,
získaný a daný dušiam skrze Krista Ježiša, je
účasťou na vlastnom žití božom. Žriedlo jeho
je nám zretelne ukázané. Plynie ono z lona
Otcovho ako žitie samého slova. Pripravil ho
Dre nás Syn, ktorý ho zaslúžil svojou obetou.
Z tohto žriedla, otvoreného pre všetkých, roz—
\'ádza ho Duch Svatý podl'a svojej vóle a oži—
Vuje ním duše svojím tajomným dychom',
& preto všetci, ktorí ho dosiahnu, stávajú sa
dietkami božími, zrodenými pre vyšší život,
nie z vůle tela, ani z vůle muža, ale skrze sa
mého Boha. Dostali sme naozaj účast na pri
rodzenosti božej, zakolotalo v nás žitie božie,
"' Jak.

1, 18.
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nosíme Boha vo svojom tele. Duch Boží oživuje
nás, aj riadi nás, božský živel nás premieňa,
ako oheň premieňa železo; naplneni Božstvom
sme svátyňami Boha živého."
Svátý Augustin volá uchvátený: „Sme ne
bom"; a veru aj náš pomer k Bohu už nie je
cudzí, nie je pomerom pána k sluhovi, otro—
kovi, ale je intímny, rodinný, dóverný; aj keď
medzi Bohom a človekom je závratný bytostný
(ontologický) rozdiel, predsa sme už Bohu bliž
šie, sme s ním spojení úzkym putom ako čle
novia jedného domu, — „domestici Dei" — ako
členovia jednej rodiny. „Familiaritas stupenda
nimis", so slzami radosti v očiach volá Tomáš
Kempenský!
Kto vypovie, čo všetko rozochvieva dušu,
obdarenú milostou posvácujúcou, duševnou
svátostou?
Slová sú bezmocné a nevládne, aby opísaly
a tým menej vylíčily to, čo vlní sa dušou kre
stana v pritomnosti jej vzácneho hosta Svátého
Ducha, ktorý je v nás prítomný či už podl'a
mienky jedných ako účinná príčina skrze
zvláštnu činnost, alebo podl'a Vel'ducha z Aqui
na ako priatel' priatel'skou láskou v mysli pria
tel'a (amicus in mente amici — per amicalem
dilectionem),a alebo podla ešte krajšieho mie
nenia Petaviovho, ktorý o tajomnom vztahu
k Duchu Svátému, do ktorého nás uvádza mi
lost posvž-icujúcaprvá a ako by hlbšie ponoruje
a utvrdzuje milost posvácujúca druhá, daná
prijímaním

sviatostí, ——učí, že Duch Svátý,

ako taký je zvláštnym spósobom entitatívne
prítomný v duši ospravodliveného, a spolu
s Duchom Svátým sú prítomné aj ostatné bož
ské osoby, aj keď nie už titulom milosti, ale
skrze najužšiu spojitost, ktorá je medzi Naj
svátejšou Trojicou, ktorú bohovedci volajú cir
cumincessia, perichoréza.4
“ Suma teol. I, 43, 3.

' Porov. Petavius: De Trinitate 8, 6, 6.
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Ale týmto plnost synovstva božieho nie je
doví'šená. Na zemi je len jej začiatok; a aj
obsiahnutie Ducha Svátého skrze jeho zvláštnu
pritomnost v duši je len počiatkom imania
_(possesionis) celej Najsvátejšej Trojice skrze
blažené videnie v nebi, ku ktorému nám milost
dáva právo na dedičstvo; veď keď sme synovia,

teda i dediči.
Ba milost posvácujúca nielenže dáva nádej
na obsiahnutie tohto dedičstva,5 ale tým, že
nám dáva entitatívnu prípadkovú a zvláštnu
podobnost s Bohom, dáva nám aj fyzické
uschopnenie prijat do duše lúč, svetlo slávy,
ktorým duša inak nevládna pre nedostatok sily
vidieť Boha, ako je on sám v sebe, je posilnená
a uschopnená poznávat nevyspytatel'né hlbiny
mora božieho Bytia už nielen obdobne skrze
analogiu a abstrakciu, ani čirou vierou, ktorú
tolko ráz apoštol Pavol stavia čo protivu k bla
ženému videniu,“ ale bezprostredným rozumo
vým poznávaním, ktoré krásne a výstižne ozna
čuje tenže Apoštol milosti „videním Boha
s tváre na tvár"."
*

Aj v dvadsiatom storočí po Zjaveni l'udstvo
ešte zváčša blúdi. Velmi blúdi v bahne nízko
stí a špiny. A jednako chce sa aspoň hodná
jeho čast dostat aj k vyšším métam, i keď azda
nesprávnou, často pochabou cestou. Veď čože
jH panteizmus a panhenteizmus iného, ako
túžba, čo aj zle formovaná, ako nesprávne vy
jadrená nostalgia poblúdeného človeka dostat
sa znova zpět do teplého náručia božieho, z kto
rého kedysi dobrovorne v_voadol, túžba dostat
Sa čo do najužšieho spojenia, najintimnejšieho
Spočinutia v Bohu, túžba povzniest neverou
Zdiskreditovanú l'udskú důstojnost na piedestál
majestátu a vyššej hodnosti. A že l'udstvo, spo
liehajúce sa len na seba a na svoj rozum, tak
*"Tit. 3, 5-7.

' 2 Kor. 5. 6-8.

7 l Kor. 13, 12.
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blúdi v tmách? Členovia KA spolu s duchoven—

stvom majú blúdiacich zachraňovat, príležite
aj nepríležite vnášat, vštepovat a natískat I'ud—
stvu slovom aj perom žiaru vznešenej náuky
o ústrojenstve, organizme mystického tela Kri
stovho, o vysokej hodnosti synovstva božieho
(adoptivneho), ktorým sa smieme honosit skrze
účinnost sviatostí; a buďme presvedčení, že
tieto úchvatné pravdy zjavcnej náuky, ak budú
dostatočne spopularizované, s pomocou božou,
ktorá v nich tlie, pohnú nespokojné, tápajúce
l'udsvo k návratu k Pravde ešte azda skór, než
by bol kruh bludov vyčerpaný. Vznešená hr
dost synovstva božieho ukáže bezmocnost l'ud—
skej pýchy aj s jej nepravým falošným zbož
nením človeka. Svetlo milosti, aspoň kol'ko
tol'ko poznanej, a i keď podl'a skromných síl,
predsa aspoň trochu chápanej a bojom chrá
nenej, osvieti a posvátí nielen jednotlivcov, ale
aj spoločnosti, začleniac ich do živého organiz
mu jedinej spoločnosti podl'a úmyslu božieho,
pod jedinou hlavou Ježišom Kristom; a tak
vznešeným spósobom sa dokoná to, čo je tak
krásne vyjadrené póvodnými gréckymi slovami
v Liste k Efezským? „Anakefalaiósasdai ta

pánta en to Christo..."

Štastie pútnika.
Prof. P. Emilián S 0 u k u p, OP.

„Hl'adím na kypiaci život v rozkvitnutej
záhrade a vidí sa mi, že táto záhrada je ríšou
radosti; ale v skutečnosti celá záhrada je len
velkou nemocnicou, kde všetko má nejakú
chorobu, na ktorú hynie." Radost uniká z vád
núcich kvetov a z usychajúcich ratolesti od za
čiatku l'udského života až po jeho koniec.
A pútnik si ešte sám má ukladat mnohé odrie
kanie aj tejto krátkej radosti. Nepútnik hl'adá
“ 1, 10.
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šťastie v tomto unikaní, a nenachádza. Aj na
pútnika doráža unikanie a túžba. Teda hladáme

šťastie pútnika.

Hlavné dielo svatého Tomáša Akvinského
mohli by sme nazvat popiso'm cesty pútnika.
Suma teologická totiž liči život človeka v jeho
počiatku, v jeho póvode, v jeho povznesení,
v jeho bojoch a úpadku, v jeho snahách o zdo
konalenie, ukazuje prostriedky na vyvrchole
nie životnej ušl'achtilosti. A náuka o šťastí I'ud
ského života je ako rámec tohto líčenia života
pútnika. Keď svatý Tomáš prestal hovoriť vý
lučne o Bohu, hneď začal hovoriť o šťastí člo—

veka; a podla plánu, ktorý mu nebolo dopriate
dokončit, chcel zasa hovoriť na konci 0 šťastí
človeka. Že totižto šťastím l'udského života je
uchopit pravý ciel, život a podržať ten cieI D0
celý život; až na konci pozemskej púte dosia
hnutie úplného ciel'a bude vyvrcholením život
ného štastia. Týmto ciel'om je smerovať k Bo
hu. Pre človeka smerovať značí zrejme dvoje:
smerovať duchom a smerovať srdcom, mať na
mysli a v srdci Boha. To je jediné l'udské
šťastie, ktoré sa nepodobá vádnúcemu kvetu,
ale má krásu nevádnúceho kvetu a ešte kvetu,
v nevádnúcej kráse ustavične sa rozvíjajúceho
na váčšiu krásu a na váčšie bohatstvo. Všetko
ostatné vadne. Iba Najvyšší a Najdokonalejši
mohol o sebe povedať v Písme: „Ja som Pán
& nemenim sa."

V zásade to dokazuje každý l'udský život,
Že jeho šťastie na zemi nie je v niečom stálom,
lež vo smere k niečomu, čo by naplnilo život
lepším obsahom. Možno sa mýlit v obsahu, ale
nemožno umlčať túto túžbu po smere. Len pút
nikovi je dané dosiahnuť smer, ktorý vedie

k najbohatšiemu obsahu a ktorý sám je takým
Obsahom, že už pred dosiahnutím celého ciera
smeru značí najhlbšie šťastie bytosti pútnika.
_ Múdrosť starého filozofa povedala, že štastie
Je neprerušitel'né a úplné a dokonalé držanie
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života. Kto nedrží smer k Najvyššiemu, kto
nemá v mysli a srdci Boha, čo drží? Na chvilku
kúsok nedokonalosti. Táto múdrost starého fi—
lozofa všetko povie mysli pútnika. Pútnik svo—
jou vierou je spojený so životom, ktorý je nie—
len bez konca, ale aj najdokonalejší život. Vte
lený Boží Syn vyhlásil: „Kto ide za mnou, ne
chodí vo tmách, má svetlo života." A zasa:
„Kto mňa miluje, k tomu prídem, a s Otcom si
u neho urobíme pribytok." Viera, ktorá pútni—
kovi svieti na cestu životom, stane sa mu pra
meňom štastia, lebo je mu ozajstným spojením
s cielom. Neukazuje mu len ďaleký ciel, ale
vo svojich dósledkoch spósobí, že tento ciel sa
priblíži na dosah nielen srdca, ale aj na dosah
takej blízkosti, že svojimi lúčami móže' ožaro
vat cestu pútnika a spojit s tým, ktorý „je Pán
a nemeni sa".
V knihe Prísloví je napísané: „Smiech bude
smiešaný s bolestou a za radostou pójde blízko
marek." Viera pre pútnika urobí prevrat. Bolest
bude vždy smiešaná s radostou a za nárekom
blízko pójde radost. Do smiechu človeka sa
miesi bolest pre temnoty, ktoré z radosti hla
dia, lebo z každej hladí neistota mysle a neú—
plné ukojenie srdca. Preto aj za radostou ide
vždy nárek, že sa ukáže, že nijaká radost „nie
je to pravé". Viera uvedomenému pútnikovi
nielen ukáže, ale aj svojimi dósledkami podá
štastie, ktoré móže dokonale aj dat svetlo a po
kojnú radost srdcu. Podla božieho prislúbenia
totižto dáva samého Boha, ktorý je stará o
svedčená krása a jednako nikdy krása zostar
nutá, vždy nová; ktorý je múdrost bez sklama
nia, ktorý je moc bez konca; ktorý je večnost,
čire svetlo, nesmiernost, dobrota, vlúdnost, mi
losrdenstvo, všetko, čo človek potrebuje, aby
na svojej púti cítil, že má život dokonalý, úplný
a neprerušitelne, pokial vo viere a životom
z viery móže povedat, že ide za Pánom a že
Pán u neho prebýva. Nechodí vo tmách. Všetko
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pozemské malé šťastie móže sa premeniť na
velké nešťastie; pútnik takú premenu nepozná.
Každé ráno sa na pútnika usmieva najradost
nejšími zorami dňa, v ktorom ho očakáva nová
stránka šťastia, lebo ho bude sprevádzať otcov
ská aj královská nežnosť Boha, ktorý nemá
otrokov, po vysilenie zapriahnutých, ale pria
tel'ov, ktori pracujú s ním. „Kto sa ráno mne
prebúdza, nájde mňa", vravi kniha Prísloví.
Keď pútnik večer chce nahradzovať vyčerpané
sily, vie, že podIa žalmového slova „nedrieme
ani nespí Strážca Izraela". V dennej práci me
dzi ránom a nocou ustavične vie, že „skór
matka zabudne na svoje dieťa, ako by on za
budol" na pútnika.
Len pútnik pochopí, akú múdrosť storočí
obsahuje otázka, ktorú Cirkev dáva na začiatku
púte: „Čo žiadaš? Co ti dá viera?" A v obidvoch
odpovediach je, že na začiatku cesty pútnik
žiada vieru a že viera mu dá večný život. Nie
len večný život na konci putovania, ale držanie
tohto života po celú púť a všetok vplyv tohto
života. Celé životné šťastie závisí od tohto po
chopenia, ako zasa celé životné nešťastie vyplý
va z nepochopenia tohto. Keď si Slávny učenec
povzdychol: „Co mám teraz? Nič nemám, a ve
riť nemóžem", to bol len doklad a dókaz, že
viera je životné šťastie pútnika, lebo mu dá
trvalé držanie Pravdy a Lásky.
A viera aj preto značí šťastie pútnika, že je
pre neho oslobodenim. Moderný spisovatel ne
dávno napisal: „Kultura Europy záleží v tom,
že ustavične dáva to, čo nepotrebujeme. Keď
l'udská bytosť vejde do jej krámu, chvejúc sa
túžbou po tom, po čom ludská duša kričí, do—
stane vždy odpoveď: O, prosim, to nevieme . . ..
ale nechceli by ste hádam miesto toho toto?"
U životných filozofov nového veku javí sa ver
mi silná zaujatost proti všetkému, čomu oni
Vravia „životné ničotnosti". Ale kto nám povie,

kde prestávajú tieto „životné ničotnosti", ktoré
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ničia šťastie človeka? Ten nám ukáže cestu
k štastiu. A tak Viera je nielen šťastím pútnika,
lež je jedinou cestou k šťastiu aj pre toho,
ktorý dosial' nie je pútnikom.

Cirkev-večnosť v čase.
A. D. Sertillanges,

OP.

„Boh stvoril jedno dielo medzi nami, nezá—

vislé od všetkých ostatných príčin a závislé iba
od neho, ktoré zaplňuje všetky časy a všetky
miesta." Týmito slovami chcel Bossuet pred—
stavit svojim súčasnikom večnú Církev. Pravda,
Církev stojí na evanjeliových zázrakoch ako na
základe, ktoré sú sťa by pečaťou Boha pri jej
narodení. Ale keď Cirkev udržovaly zázraky
pri jej vzraste, keď jej dodávaly nadšenie v bo
joch proti mocným, dnes ona sama robí si ná
rok na tú istú silu ako vonkajší prejav Boha,
ktorý skrze ňu, tak, ako skrze zázraky, dáva
sa poznávat. Zázraky nevylučuje, lebo tie sú
už v nej. Nimi odkrýva božské v človeku. Cir
kev je súborom zázrakov, sama je najváčším
zázrakom.
Ten zázrak spočíva v tom, že medzi nami
jestvuje \sociálny organizmus božsko—l'udský
so životom božsko—l'udským, v ktorom vidíme
Boha v spoločnosti s človekom a človeka v spo
ločnosti s Bohom.
Ten organizmus už vo svojich začiatkoch,
keď všetko novonarodené silne sa prispósobu
je, oslňuje pohanský svet. Jeho jednota, jeho
silná sústava, zrejmá vnútorná pevnost a život
Ducha v ňom, ožaruje a presvedčuje povolané
a predurčené duše, že ich miesto je v ňom.
A dnes, aj keď činnost Ducha je menej vi
ditelná, jeho účinky v Církvi sú ešte zrejmej
šie. A Cirkev vie, že toto znamenie zpravidla
stačí presvedčiť pozornú a priamu dušu. A ne
načim sa čudovat. Lebo keď Boh skutočne koná
spolu s človekom, s človekom spoločenským,
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ktorý žije vo viditelne, to sa musí vidiet. Že
Boh je tu tak, ako všade inde „Boh skrytý",
ako príčina neviditelná, to neprekáža hladajú
cemu odhalit jeho pritomnost, keď ho už srdce
hl'adá. „Je nemožné", píše Pascal, „aby Církev
nepoznali tí, čo milujú Boha z celého srdca,
lebo taká je zrejmá."
Boží život Církvi poznajú ti, čo ho chcú
poznat v jej trvaní a v jej vlastnostiach. Cir
kev, to je večnost v čase; a večnost je trvaníe,
lebo objíma čas, a spolu je to čosi prirodzene
nadčasové vo svojom vztahu k našim meniacim
sa trvaniam. Trvania rovnajú sa bytiam. Naše
trvanía sú rozkúskované a nám prispósobené;
trvaníe Boha je nemenitel'né a nekonečné
vo svojom bytí, ktorým je Boh sám. Keď teda
Boh vtelením naozaj žije s človekom na zemi,
jeho život je obdarený nezničitelným trvaním
a spolu relativnou prednostou, lebo človek do
statočne može poznat, že nie je tu sám, že Pó
vodca jeho bytia priberá ho akosi na svoj
základ, aby ho vyvýšil.
Ponajprv trvaníe. Kto sa víe na nebo dívat,
vidí tam niečo úžasné. Církev podla svojho vý
meru a podla vlastných nesčíselne ráz zopako
vaných výrokov musi byt večnou. Je to
zvláštny závázok. Prorok, ktorý by si pred—
povedal takú budúcnosť, v každej chvíli musel
by očakávat sklamanie. Aj protivník cítí silu
tohto nároku, preto sa ponáhl'a prorokovat Cir
kvi smrt, vyhlásit ju za bližiacu sa, ba už za
pritomnú aspoň v akýchsi predohrách.
Taktika je dobrá. Nejde o to, aby Církev
bola mravne zničená, aby bola podrytá dóvera
V jej trvaníe, ale chcú dokázat, — keby mohli
— že jej trvaníe bude mat koniec. Ak Církev
musí zomríet, nie je níč. Keď Církev nie je iba

V čase, čo musi byt, lež aj podrobená

č a s u, teda je ponechaná zmenám času tak, ako
všetko ostatné a že nie je zapojená do večnosti.
30
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Inými slovami, keď Církev zomrie kedykol'vek
pred smrťou človeka, teda je iba I'udská,
že nie je l'udsko-božská, ako si to sama na—

mýšla, a že keď prestane, nič sa nestane.
Lež Církev neznepokojuje sa takýmto ne
bezpečenstvom. Už dvatísíc rokov počúva tých,
čo sa jej vyhrážajú. A takáto minulost nemohla
by byť zárukou budúcnosti? Velki historici to
verili, lebo bolí ohromeni nielen skutkom sa—
mým, lež aj zázračnou istotou pred tol'kými
prekážkami a jej spokojnosťou vo výstredne
znepokojovaných úsekoch dejin, bohatých na
velké prekvapenia.
Takáto psychologická sila, jestvujúca len
v Církvi, je čosi prekvapujúce. Je to sila, ktorá
sama o sebe nepochybuje ani o svojej budúc
nosti. Sila nepoddajná v každom konaní, ktorá
sa nebojí prenasledovani, útokov, prekážok,
ktorá svojou starou skúsenostou pozná pasce
všetkých ustanovízní: je to odvážna stávka.
Naozaj odvážnosť robiť výnimku len so sebou
samou!
Církev prechádza medzi prihodami ako ná
mesačník po okraji strechy. Námesačník, ve
dený vnútorným duchom v šťastnej nevedo—
mosti nebezpečenstva, nepadne. Zobuďte ho,
vezmite mu nevedomú bezpečnost a životnú
istotu, a je stratený. Tak by bolo aj s Cirkvou,
keby stratila svoju vieru. Lež ona nemóže ju
stratiť. Vnútorný Duch v nej dáva jej vedomie
istoty a večného trvanía.
Církev si je povedomá toho, že prežije všet
kých, čo očakávalí jej koniec, a pochovala už
mnohých, ktori očakávalí jej záhubu. Ona je
prorokom sama pre seba, preto vravi: Budúc
nosť je moja, lebo tá budúcnosť je už vo mne
skrze toho, ktorý ju riadi. Mňa čas neobsahuje,
to som ja, Církev, ktorá udržujem časy svojim
Duchom.
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DO VÝŠAV.
Adventné hlasy.
Modlitby pri slavnosti eucharistie.

Náuka apoštolov.
Dakujem ti, svátý Otče. pre tvoje svaté meno,
které si vštepil do našich sí'dc a pre poznanie,
a nesmrtelnost, ktorú si nám zjavil slu-LeJežiša, Syna
svojho. Tebe nech je sláva na veky! Ty, všemohúci
Pane, stvoril si všetko pre svoje meno. Dal si l'ud'om
jedlo a nápoj & život večný skrze Syna svojho. Da
kujeme ti za všetky veci, lebo si mocný. Nech ti je
sláva na veky! Památaj, Pane, na svoju Církev!
Zachráň ju pred každým zlom, zdokonar ju vo svojej
láske a shromaždi ju posvátenů zo všetkých strán
sveta do svojho královstva, ktoré si jej pripravrl,
lebo tvoja moc aj sláva je na veky. Nech pride mi
lost a nech sa pominie tento svet! Hosana Synovi
Dávidovmu. . Maran athá. Pane náš, príď! Amen.
Prel. H

Ako vidi stvorené veci Bob a ako človek.

SvatýAugustin.
My vidíme tvoje diela, lebo jestvujú; jestvujú
však, lebo ich vidíš. A my vidíme zvonku, že sú
a zvnútra, že sú dobré, no ty si ich v'idel stať sa, len
čo si chcel, aby sa staly. Vtedy som bol povzbudený
konat dobro, keď moje srdce vzblklo Duchom tvojím.
Prv však, opustiac ta, bol som podnecov'aný, aby som
konal zlo. Ale ty. nejvyšší a jedine dobrý Bože, nikdy
si neprestal mi robiť dobre. Sú niektoré naše skutky
dobré, pravda, len z tvojej milosti, lež nie sú trváce.
Dúfame, že skrze ne dojdeme večného odpočinku
V dokonalom tvojom posvátení. Lež ty, najvyššíe do—
bro, ktoré nijakého iného dobra nepotrebujoš stále
si v pokoji: pretože tvoj pokoj — to si ty sám. A kto
z ludi móže urobiť pochopitelným toto tajomstvo?
Ktorý anjel móže toto objasnit anjelovi? Který anjel
človekovi? Teba nech o to prosí, u teba nech hradá,
\! teba nech klope; tak a len tak ho dostane, tak ho
nájde. tak mu bude otvorene. Amen.
Prel. H.

Povzbudenie k poníženosti.
Svatý Klement R i m s k y.
Bratia, buďme pokornej mysle! Odhod'me všetkú
namyslenost, pýchu, bláznostvo & hnevy & čiňme to,
čo je napisane v Písme svátom. Hovorí tou'ž Duch
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Svátý: Múdry nechvál' sa svojou múdrostou., a silný
nechvál' sa svojou silou, & boháč nechvál' sa svojím
bohatstvom; kto sa však chválí, nech & chválí v Pá—
novi tým, že ho hl'adá a uskutočňuje jeho právo
a spravodlivosť. Uvažujte najmii o rečiach Pána Je
žiša, v ktorých nás učí skromnosti a vel'kodušnosti.
Hovorí: Buďte milosrdní, aby ste došli milosrdenstva,
odpúštajte, aby vám bolo odpustené; ako vy iným
činíte, tak bude sa diat vám; ako dávate, tak vám
bude vrátené; ako súdite, tak budete posúdení; akou
láskou budete s inými zaobchádzat, tak bude sa zaob
chodiť s vami; akon mierou vy meriate, takou sa bu
de i vám merať. Upevm'me sa týmto príkazom a na—
riadeniami, aby sme žili v poslušnosti, nasledujúc
vzor jeho slávnych svatých. Hovori totiž Písmo světě:
Na kohože mám hl'adieť, ak m'e na pokorného, tiché
ho a trasúceho sa pred mojim slovom? Prel. H.

Chválospev na lásku.
Svátý Klement R i m s k y.
Kto má Kristovu lásku, zachováva Kristove prí
kazy. Tajomstvo svázku lásky božej kto může vyroz
právať? Kto odváží sa hovoriť o jej utešenej kráse?
Výška, ku ktorej privedie človeka láska, je nevyslo
vitel'ná: láska spojuje nás s Bohem, láska
množstvo hriechov, láska všetko vydrží, všetko trpe
zlivo znáša. V láske nieto nič ošklivého, nič pyšného.
Láska nepozná triedny boj, láska nepobáda k vzbure,
láska robi všetko vo svornosti; láskou všetci vyvolení
boží stávajú sa dokonalými, bez lásky nič nie je Bohu
milé. Skrze lásku prisvojil si nás Pán; pre lásku,
ktorú mal k nám náš Pán, vyltal Ježíš Kristus z vůle
božej svoju u nás a dal svoje telo za- naše telo
a svoju dušu za duše naše.
Velká 3 podivná je láska a jej dokonalost nedá
se l'udsky ani vyrozprávať.
Kto z l'udí je schopný nadobudnúť si túto lásku?
Iba ten, koho Boh predurčil, aby bol hodným tohto
daru. A preto modlíme se a, prosme pre jeho milo
u

.

.

l'udské pokolem'a od Adama až po dneskajší deň sa
pominuly. Ti však, ktorí zomrelí skrze milost božiu
v láske, dostanú miesta blahoslavených a zjavia sa,
keď pride lcrál'ovstvo Kristovo. Pisané je totiž: Vojdi
te do pribytkov na mličkú chvilku, dokial' neprejde
mój velký hnev, & mpemátám sa na deň dobrý

a vzkrim
vás z vašich hrobov. Blahoslaven! sme.
drahí, ak sme plnili prikazy Pánove v úzkorn spojeni
s láskou, aby nám boly odpustené hriechy skrze
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lásku. Písané je totiž: Blažení, ktorým odpustené sú
nepravosti a ktorých prikryté sú hriechy. Blažený
človek, ktorému Pán neprlčital hriech a v ktorého
duchu nieto klamu. Toto predpovedanie blahoslaven
stv'a patrí tým. ktori sú Bohom vyvolení skrze Ježiša
Krista Pána- nášho. Jemu nech je sláva naveky vekov.

2 | v 0 T.
Z Engadinu. Listy na potešenie.
Vieš. vždy znova—,najma v nederu, uchvacuje ma

tu zázrak eucharistického premenenia. Prave v tomto
údolí, v tejto prirode. Vonku pred oknamí kaplnky
sú msnežené hory a nad nimi sa sklepí podivne be
lasé nebo. Na stenách kaplnky je jasný odraz svie—
tiacich jazier & lúče slnka zahalujú oltár a kňaza
do svetelného rúcha. To je ranné slnko! A práve je
premenenie. Stisnuté množstvo za mnou kl'aká a je
celkom ticho. Len zvonček zneje a i ten napomína
k tichu. Vieš, v tejto chvili prichádza mi na um
skoro — ak móžem byť taký smelý pomysliet si to —
zázrak premenenia: že sa tu stáva čosi neslýchané,
ale v inom svete, že tu nasledujú východy slnka
vo svete ducha, ba vo svete Boha, že sa tu stáva
udalost v strede všetkého bytia, kým priroda tam
vonku — ostáva rovnako d'aleko von. na periférií.
Tu stoja hory a svietia jazerá a sú neoplsatel'ne
krásne, ale nemají: ani najmenšieho tušenial, že je
niečo ešte aj nad nimi, že predsa ležia až na samom
dne sveta božieho a že ten sa rozprestiera odtiar ešte
nekonečne vysoko, do výšky a do thky, kde sa hory
a svetlo a žiarivé vody viacej nespomínajú. kde sa
o nich viac nehovorí tak1 ako na porade vodcov ná
l'OdOV,v ktorej sa rozhoduje nad osudom sveta, ne
hovorí sa o hračkách detí alebo o peknom počasi.

A je pozoruhodné, že táto výška, ktorá predsta
v'uje aj pre Boha čosi vysoké, je postavená na l'udský
čim a že tento l'udský čin je l'udské utrpenie, síce
dobrovolné, ale neslýchane vel'ké: obetná smrť, po
slušnost a zriekanie až po smrt na križi, umierajúce
zanemenie, znášajúce mlčaníe, prýštiaca láska, vy
liata krv.

*

Či sú ešte vyššie výšky, ktoré vnikajú hlbšie
do vnútorného života Boha? Výšky, ktoré sú posta

vené na rudskej radosti

a blaženosti

srdca?

Neviem to a ani to neverim, lebo tam„ kde sa stáva
eucharistická premenenie, tam je ból' a štastie jedno,
tam sa stáva smrt životom, a to práve preto. že život
vošiel do smrti. Tam sú všetky tieto protiklady pre—
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konané. Co sa zdola javí ako hor a obetay je shora
nebeská blaženost a velebnost božím
Kde je teda nemožné údolie, tam musia prestat
aj výšiny. Najváčšie & najvyššie je obetov-aná láska.

Anad tou nie jeužnič.

P. Lippert,

SJ.

Prel. V. Laučo, SJ.

Kostolná reportáž o „zdvorilom" nezdvorilcovi.
Je Sme
utešená
letná nedela.
Na vveži
práve
bije J9
hodín.
v kostole,
ktorý leží
su-ede
nwsta
dosť naplnený. Do predposlednej lavice sadol elegant
ný pán, asi tridsiartnik-šty'ridsiartmik. Podla pohybov
a čřt tváre zrejme niečo viacej ako obyčajný prostý
človek. Inteligent.. .Na tomto človekovi zaujíma nás
jeho spravovanie sa pri svátej omši. Všeobecne pove—
dané možno ho nazvat zosobnenou nudou a čirou fy
zickou pritomnosťou na tomto svátom mieste. Málo
mu záleží, či je obetova—niealebo prepodstatnenie
s pozdvihovanim alebo prijímanie. Zdvorilo sa obzerá
po príchodzích, hlboké poklony napravo, naravo, po
sunky, úsmevy artd'. Bože, veď ako by to bolo. „Zdvo
rilost" nadovšetko, aj v kostole; veď aj to je v šir
šom smysle spoločenská miestnosť — ospravedňuje
svoje správanie náš inteligent. Hej, zdvorilosť nado
všetko! Ale kto je tu z nej vyňatý? Prvá a na-jvzne
šenejšia osobnost tohto najsvátejšieho miesta: Ježíš
Kristus. Náboženský l'ahostajni, duševne prázdni l'u
dia najdu spojivo vo forme zd—vorilosh'ku hockomu,

len k Bohu nie. Nože si len bliůie všimnime tento
nezdvorilý, neinteligentný postoj nášho inteligenta
k najvýššej Inteligencíj — k Ježíšovi a jeho obeti.
Zvonček pri sakristii zazvoní, kňaz vychádza. Co
inteligent? Zvedavo sa oprie očima o východ sakristie,
premeria hltavo kňaza i jeho rúcho. Zvedavosť je
ukojená, ale sklamaná: „Myslel som, — húta — že
bude mať deviatu důstojný pán K. A tu ho máš! Zasa
len ten starý. Zívne a tupo sa obzerá okolo seba.
Začína sva'tá obeta v ktorej Ježíš Kristus kňazo
vým prostredníctvom obnovuje v celom obsahu a roz
sahu svoje vykupitelské mučaiíctvo nekrvavým spó
sobom. Stupňová modlitby sú horkou l'útosťou nad
hriechami, teda zápornou prípravou na požívanie ovo
cia, ktoré sa rodí na obnovenom kalvárskom strome.
— Úd tela Kristovho, a to ešte inteligentný, koná
vtedy vel'mi podrobnú prehliadku svojich nechtov
alebo aj manikúru. Cože si on uvedomuje, že tu ide
o manikúru duševnú, že i z duše treba odstranit špínu.
Na jasavé Gloria očistenej duše, ktorá patrí k l'u
ďom dobrej vole? na vrúcne modlitby, čo kňaz pred
náša v mene celej shromaždenej pospolitosti aj na
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ohlasovaue slova božieho v epištole a evanjeliu od
povedá iba svojou unudenosťou a absolútnou neúčas
ťou na tomto najsvátejšorm úkone.
Je obetovanie. Kňaz pa'ednáša velebnosti Božej
bielučký chlieb na zlatej patene a víno v kalichu.
Úkon, pri ktorom se má človek ešte užšie pripojit
v duchu k obetujúcemu kňazov-i a prosit, aby Pán
prijal tú čistú obetu akooodprosenieza množstvo na
sich hriechov, ako najvyšší hold bohopocty, chvály,
prosby a vďaky. — Pozorovaný skladá ruky..
tové prekvapenie! Akiste se bude modlit, aj ústaHuž
pootvára... Ale, kdeže by! Iba znovu ziva a s pras
kotom natahuje prsty.
Sme pri vrcholnom bode najsva'tejšej drámy.
Kňaz pnepodstatňuje obemé daryna Kristovo telo
a krv Kristovu &pozdvihuje ich na verejné klaňanie.
Je to chvil'a, ktorá nám poskytuje možnost vzbudit
živu víeru v Kristovo skryté božstvo pod soósobmi
chleba a vína slovami Tomáša, apoštola: „Dominus
meus et Deus meus — Pán mój a Boh m6j!" Je to
spolu aj chvil'a, v ktorej si mohlo vymosit mnoho
milostí, najma tú, ktorá nám pomůže vytrvat v do—
brom. — Ste zvedaví, čo robí cez pozdvihovam'e inte
ligent, o ktorom je reč? Podl'a porekadla: Keď prídeš
medzi v-rarny,. .. chce sa ako-mk

prispósobit

nábož—

ným veriacim. No je to len paskvil nábožnosti: schů
lený, polokl'ačiac, polosediac oháňa si chvilu muchy.
Tak totiž možno nazvat jeho lG'íže a bitie v prsia.
A skór ako miništrant docengal, už sadá a pohrúži sa
do svojho „dolce far miente".
Na prijímaníe, keď skupina mládeže, pánov i dám
pristupuje k stolu Pánovmu a zúčastňuje sa podl'a
Kristovej výzvy na obetnej hostine, ozve sa polohlas
né hundranie: „Čo ešte aj tito predlžuju bohoslužby!"
To je on! Telo Kristovo neje, lcrv nepije. Preto ani
Kristus neprebyva v ňom, ani on v Kristovi. Bohu
jZial',vidno to až velmi jasne.
Je konečne požehnanie. Ledva sa ho dočkal s klo
búkom na odchod. Nedbalý lu'íž.. a pod' ho von! Na
15-minútovú kázeň nečaká. Načo. Veď sa toho napo
čúva popoludní na slavnosti. To vypočuje — „zdvo
rilosť"!
Úbožiak! Neživi sa Pánovým telom ani slovom;
to že chodí do klostola. je tradicionalizmus, bez vnú

tomého prsvedčenia. Suchá ratolest na viniči božom.
Končím svoju reportáž úryv-kom z 15. hlavy Já
novho Evanjelia: „Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako
ratolest nemůže donášat ovocie sama od sebe, ak len
nezostane na viniči, tak ani vý, ak len nezostanete
vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti; kto ostáva
vo mne a ja v ňom, ten donesie mnoho ovocia; lebo
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bezo mňa nič nemůžete činit. Ak kto vo mne neco-5
stane, vyhodi sa von ako ratolest, i uschne, a soberú;
ho a hodia na oheň, a bude horieť' (Ján 15, 4—6).

E. Macák, 58.1

Apoštolát mužov.
Milovaní
katolícki
mužovia!
Nech zpomedzi
je akákol'vek.,
skromná
životná
postaf.
niektorých
vás
a nech máte po ruke akokol'vek skromné prostriedky
a možnosti účinkovania, jednako je už vel'kou vecou,
keď predovšetkým v sebe upevníte a obnovíte krá-'
Iovstvo božie. Prečo? Lebo z plnosti srdca — ako po—
vedal božský Učitel — hovoria ústa (Mat. 12, 34).

Presvedčený katolík, žijúci z viery, horlivý a verko
dušný, je už niečo velkolepého. Povedzme — & verí
me to —, že každý z mužov, organizovaných v Kato
lickej akci, je dokonalým kresťanom katolíkom mys
l'ou, vól'ou _aj skutkom, či je to maličkost v očiach .
toho, ktorý by bol pre 10 spravodlivých ušetril Sodo- '
mu od plameňov (Gen. 18, 32)? A keby každý z tých
to mužov bol oduševnený za slávu božiu, keby stále
vysielal k nebesám úpenlivú prosbu za spásu sveta
& keby všetky tieto srdcia mocne volaly: „Adveniat
regnum tuum — priď královstvo tvoje", či by sa
takéto volanie nedotklo nebeského Otca, ktorý si nič
viacej neželá ako to, aby jeho milovaný Syn, poslaný
za Vykupitel'a ludi, králova-1 nad svetom a spasil
l'udské pokolenie?
V nadprirodzenom poriadku po každom čine, po
každom vzplanutí lásky a po každej strelnej modlitbe
sostupuje na celé mystické telo Kristovo (Církev) oži
vujúca rosa, účinkuje v ňom a ovplyvnuje celý svet.
Keď sa tento tajomný, neviditelný a mocný vplyv
navonok prejavi zjevným príkladom praktického
mravného života, buďte presvedčeni, že tento priklad
pomaličky bude očarúvat svoje okolie. Naučí, ako
premáhať náboženská l'ahostajnost a studenosť, l'ud—
ský ohrad a vášne. Stane sa sol'ou, ktorá zachová
svetu chuť nebeských vecí. Svetlom dobrých skutkov
bude povzbudzovat k oslave Otca, ktorý je na nebe
sách, a pobádať na cestu, ktorá vedie k mestu, vysta
vanému na vrchu a viditelnému každému zraku.
(Porov. Mat. 5, 13—16.)

Tak má pósobiť váš osobný život. (5 len tol'ko
očakávme od vás mužovia Katolickej akcie? Nie. Zia
dame od vás, aby takýto život, ktorý vás Okrašl'uje
a povýšuje nad iných, rozrástol sa na mnohonásobný
horlivý apoštolát. Nech osvieti a rozohreje aj iných!
Nech je kvetom ctnosti, ktorý nevonia len medzi
múrmi vášho domu, ale rozleje dobrú vóňu Kristovu
aj okolo vás, na každom mieste, a privábi mnohých
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svojím nebeským čarom. Hoci ste povedomi svojej
slabosti, nebojte sa, ako prorok Jeremiáš, ktorý na
hlas boží odpovedel zmateným bl'abotom: „Ach, Pane
Bože, veď nevien hovorit, lebo som dieťa" (Jer. 1, 6).
Nedajte sa skl'účiť myšlienkou na ťažkosh', ktoré tre
ba prekonat, nech vás nekormúti nedávny nezdar.
Nenapodobňujte proroka Eliáša, znechuteného na úte
ku, ktorý si l'ahol do tieňa borovice a znechutený
svojím údelom pri-al si umrieť. Pozrite radšej, ako
na vrchu Karmel nebojazlivo vyzýva modlárov, ako
svojou modlitbou, svojimi slevami a skutkami znovy
privádza národ k pravému Bohu (3 Král. 19, 4; 18,
20 an.).

Aj vy všetci můžete svojou apoštolskou činnosťou
dosiahnuť mnoho, neporovnatelne viacej, ako sa azda
nazdávate. Preto sa obraciame na vás všetkých. Ne
hl'adáme len niekolko vyvolených, niekolko hrdinov,
ktorých okolnosti alebo mimoriadne schopnosti pred
určujú a pripravujú na zvláštne velkolepé poslanie.
Vám všetkým bez výnimky prízvukujeme, že můžete
mnoho. Nemusíte roztrhnút svázky priatelské, zane
chat remesla, úrad, mmstnanie a prácu, ktoré za
berajú celý váš deň. Ani nemusíte konat velké a mi—
moriadne veci, ktoré stoja mimo vašej stavovskej
povinnosti alebo presahujú vaše sily. V medziach
svojho povolania, čo aj skromného, na mieste, kde
vás postavila Božia Prozretel'nosť, všetci můžete ko
nat ozajstný a velmi užitočný apoštolát. Ano, toto je
ozajstná akcia katolickych mužov, hlásaná naším ne
zabudnutel'ným predchodcom Piom XI.
Pius XII.

Kresťan.
Každý kresťan je niečím velkým, a jednako te
mer všetci žijeme vel'rni nízko. Keby sme chceli,
mohli by sme byť lcrármi, podriadeni najvyššiemu
Královi, ale my sa lačime sta otroci pod jarmom
iných otrokov; lebo naozaj, sme podrobení telu, sve
tu, diablom, smrti. A v týchto hustých hmlách strá
came často aj spomienku na svoju stratenú vzneše
nost.
Kresťania miluju svet a majú určitý strach z Kri
sta. Nechcú sa zriecť sveta, a s Kristom nemajú od
vahu sa porozprávať. Ale sú krestania, lebo sú po
lcrsteni aj birmovaní, a tak triezvo zachovávajú aj
DredpŽSykultu (boja se totiž, aby neboli smiešni), lebo
ai veria, alebo aspoň sa neopovážia podozrievať _svoje
náboženstvo, že je nesprávne. Ale Krista nemiluju;
V skutečnosti milujú svet. Nechcú, aby sa o tom_do—
zvedel ani jeden, ani druhý. Oni by chceli obidve
veci. Miluju svet, a hoci Krista nemilujů, zdá_sa_.
že sa ho boja; ale neboja sa ho, lebo nechcu sa znecť
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sveta. Slovom: to sú hlupáci, čo si zaslúžia pohřdanie.
Praví svetári sa im vysmievajú, a praví lcrestania
(rybári ludi) na'nóžu ich zachyu'ť do nejakej siete.

D.Giuliotti.

Tri druhy spisovatefov.
Jedni nevravia nič, ale vravia to dobre. Druhí
vravia vera, ale zle. No a nejhorší sú tí, čo nevravia

nič, a ešte aj to vravia zle.

Papini;

Uctievajme starších.
Zákonici a farizeji boli často urazenl, keď im
Kristus Pán kázal, keď im vyčítal chyby. A svatý

TomášAkv-inskýsapýta,čivóbecKristusimmal

kázat, keď ich to urážalo, pohoršovalo. Boli to starší
z rudu, skúsení v zakone, nebolo by bývalo lepšie,
keby ich bol nechal na pokoji? Světec odpovedá,
že nie. Lebo farizeji a zákonlci zlým životem preké
žali spáse rudu a odporovali Kristovmu učeniu, z kto
rého mohla prist spása. Prem hoci boli starší, musel
proti nim vystúpiť (Stana teol. III, ot. 42, čL 2).
A dnes tiež počujeme hlasy, že mladší pohí'dajú star
šími, že zabúdajú na to, čo oni za Boha a národ
v minulosti vykonali; to je vraj odplata & ich sta
točnú pracu. No, buďme opatrní. Staroba sama nie je
ani nemůže byt nikdy príčinou pohrdania, neúcty.
Ale niektorí starší si myslia, že keď si už v živote

vysedeli nejaké místečko, že tam všetkému rozume

jú najlepšie; tí mladší sú taki nedoučenci, l'udia po
vrchní a zlí, ktori robia plány pri poháriku & nič
inšie. Nuž tých načím len napomlnat a príkladne
trestat, aby sa spamamli. Keď niečo podniknúu. vy
smejú sa im, že je to čin nepremyslený, mladicky.
preto ich nepodporia, iba kritizujú. Hej, treba 51
uctievať starších, aj ich prácu, ale len tých, ktorí
podla svatého Tomáša sú starší nielen vekom a auto
ritou, ale tiež čestným životom a múdrostou. Lebo
keď vieme, že niektorí zo starších je na poprednom
mieste len z núdze, lebo lepšieho predtým nemali,
nuž toho uctievame potial', pokial to vyžaduje jeho
čestný život a múdre konam'e. Taký človek nech ne

prekáža pravde, ktorú chcú uplatnit mladší.
Mii „ er.

Na horách živej viery.
Velkolepý je pohrad s horských velikánov na
ramiahle more lesuých hrebeňov, na hlboké zárezy
údolí, úplazy, grune, cesty, polia, rieky, mesta a de
diny.. . Aj duchovný život nám pos
takýto
vel'kolepý pohled, ak sa pozeráme na všetko l'udské

474

dianíe s výšin živej viery. A proti týmto výšinám
viery vypinajú sa & lákajú človeka výšiny l'udskej
pýchy. Ludská pýcha. najm'á keď si pripne kridelká
pomýlenej filozofie alebo sa dá vyniest na vrcholce
l'udského preceňovania lanovkou „polcroku", znemož
ňuje tento velkolepý pohl'ad. Pýcha totiž spósobuje
v duši nepreniknutel'nú hmlu, v ktorej vidi pozoro
vatel' iba seba.
vysoké, nebotyčné končiare viery, z ktorých
vidno v širokých perspektivach nielen všetky diela
Stvoritel'ových rúk, ale aj zasahovanie Prometel'nosti
Božej do života jednotlivcov a dejin národov! Vy ste
vysočiznými rozhradňami, z ktorých vidno, ako Boh
zapojuje do plánov svojej dobroty a spravodlivosti
naše denně kríže, dnaný svetový chaos a utrpenia
národov! Ich ostré hrany už potom tak bolestne ne—
ležú, lebo poznávame aspoň čiastočne ich božie prečo
a dostavame súčasne aj silu trpezlivosti.
Ale nielen to. Z hór viery vidime celú cestu náš
ho životného poslania na mapách božích plánov jasne
vymačkovanú páskami duchovnej turistiky. Prestáva
okúňavé obzeranie sa za idolom mamony, za bóžikom
brucha a nedovolených rozkoší. Veď iné je stát v za
blatenej potočnej trstine a iné dýchat čistý horský
vzduch. Na prizemi roviny l'udské diela pozdajú sa
vari vel'kými, kým z hór viery l'udské strechy vidia
sa ako malé obdlžniky, polia a lúky ako úzke pásiky,
a človek — je číry bod. Vzduch na horách viery od
nesie z nás chorobné preceňovanie seba a človeka
vůbec a zaradi nás do spravnej súvislosti s Bohom
a s bližmým.

Výšiny viery skytajú nohám pútnikov a viac ešte
usadeným obyvatel'om žulový podklad istoty. ktorý
je v nemeniterných večných pravdách. Aký to bla
žený pocit po vysilujúcej ceste húšťavami neprirodze
ného subjektivizmu, ktorého praktickú únosnost sotva
možno prirovnať k slabo zamrmutej snehovej kore.
Výšiny viery sú konečne najzaručenejšim vychová—
vaterom nesfalšovaných ctností a rýdzich charakte
rov, bez pretvárky.
Na horách viery pevne si zastali svatí. Naostu

Dovalis nich nikdy. Oni sú horalmiw erij

keď sa

hádam zdalo, že sú ako iní, to len navonok. Ich du
cha osvecovalo a rozohňovalo horské slnko viery.
Z výšok dívali sa tito obrovia práce a modlitby cel
kom vyrovnano na katastrofy, týkajúce sa či už ich
samých, bliůieho alebo ďalšieho okolia. Tam sa —
definitivne vyrovnali so všetkými problémami, ktoré
boly povahove také, ako sú naše.
V čase zúrem'a bnrtálnych sil, medzinárodnej zlo
činnosti, v čase najvačšieho poniženia rudského indi
vidua i celku, po horko sklamaných nádejach v do
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bré ovocie rudskosti, laickej morálky, pokroku a vzde
lanosti, kde nájde Indstvo pokoj a důstojné prostre
die života, ak nie na výšinách viery a jedine na nich?
Buďte preto našim životným programom vy, vý
šiny viery, výšiny premien rudského vnútra v nové
tvary vyššieho života, v nové poňatie seba a svojho
okolia!
E. Macák, SS.

Katolícky muž v rodine.
Mužovia! Milo a úctivo si spomínate na svojho
otce, ktorý dobre splnil úlohu hlavy rodiny. Vo svo
jom pokročilom veku bol — alebo azda ešte je —
obrazom skutočného patriarchu a ostane nim aj po-_
tom, keď sa pominie. Zaslúžil si toto krásne meno
svojou vážnostou a dóstojnostou. Ozaj velkolepý obraz
— najmá v niektorých krajoch — poskytujú rodiny,
právom nazývané patriarchálnymi, v ktorých duch
deda ešte žije a zotrváva a prechadza s pokolenia na
pokolenie ako najlepšie a najposvátnejšie dedičstvo,
strážené úzkostlivejšie ako zlato a striebro. Na ta
kýchto patriarchoch a na takýchto rodinách naozaj
spočíva l'udská spoločnosť. Z nich čerpá silu a do
nich vkládá svoje nádeje. Takéto domy, posvátené
a obohatené náboženstvom, dávajú občianskej spoloč
nosti & vlasti najkrajší vzhl'ad, najpevnejšiu súdrž
nosť a najva'čšiu životnú silu. Nájdete v nich otca.
ktorého si všetci domáci velmi vážia a poslúchajú,
lebo si ho pobožne ctia. Syn vidí v ňom odblesk
otcovstva božieho. V takýchto rodinách p_anuje úcta.
jednota, podriadenosť a svornosť, pretože Viera v Kri
sta má v nich prvenstvo.
Na akých ctnostiach spočíva, o ktoré ctnosti sa
opiera tento odblesk božieho otcovstva? O prirodzené
ctnosti: dóvemosť, trpezlivosť, pevnost, poslušnost
a útlocit. Opiera sa o nadprirodzené ctnosti, ktoré
povznášajú
a úplné
aj prirodzené
naplňajúc ich
vždy premieňajú
a všade duchom
viery. Čictnozsdti,
azda
otec, ktorý po kresťansky žije, myslí, rozpráva a koná.
aj keď uvažuje a hovorí o veciach & záujmoch svet
ských, nevychováva a nepoučuje svojho syna, ktorý
ho počúva? Ci sa nestáva druhý raz jeho otcom, nie
síce telesne, lež duchovne, tým, že hlboko působí na
jeho ducha? Prenikavejšie na neho vplýva duchom
svojej viery, ako radou a výčitkami. Robi z neho ta—
kého
krestana,
akýmslová,
je sám.
Syn &
zasa
sbiera aa na—
podobňuje
múdrosť,
skutky
zvykyotc

Takéto ctnostné rodiny prirovnával Pius XI. náš
nezabudnutel'ný predchodca, k zahrade, v ktorej sa
my od seba musia pučať a stvárať sa kvety, určené
pre svátyňu. (Porov. okruž. list „Ad catholici sacer
doti1'".)Ci ozaj nie sú to najkrajšie zakvitnuté záhony
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ralií a ruží, na ktoré obyajne sestupuje svrchované
nebeské požehnanie kňazských a rehol'ných povolani?

Pius XII.

LITERAT ÚRA.
SVÁTÝJAN OD KRIZA: Duchovní

píseň.

'Dominikánska edícia Krystal, Olomouc 1942, str. 434,
broš. Ks 75. Dostat v mis. knihkupectve v Nitre. Tým
to svazkem je skončené súbomé vydanie spisby svá
tého Jána od Kríža v českej reči. Myslim, že po teo

logickej Sume je to najváčši literámy dar, ktorý
dávajú olomoucki dominikáni českým katolíkom.
V Duchovnej piesní liči sv'átý Ján mystický život duše
od činnej noci smyslov cez mystické zamúbenie až po
duchovný sobáš. Preklad P. Ovečku je presný, a ob
širne poznámky po historickej aj teologicko-mystickej
stránke pomáhajú porozumiet hlboký smysel myšlie
nok svátcových, ktorý v katolíckej mystike platí za

najvyššiu autoritu. Ne.-kolkočeský preklad spisov sv'á
tého Jána od Kríža je nám najbližší a najsrozumitel'
nejší, odporúčam našim čitatelom, aby si toto jedi
nečné dielo zavčasu objednali. — im.

IGOR HRUŠOVSKÝ: Vývin

myslenia.

vedeckého

Nakl. Fr. Urbánek, Trnava 1942,str. 102,
broš. 30 Ks, viaz. 50 Ks. Ak chceme riešit niektorý
vedecký alebo filozofický problém, načim dókladne
preštudovať jeho dejinné pozadie. Príčinná súvislost
aj vo vede má dóležitú funkciu. Hrušovský podáva
v tejto knihe krátku črtu vývinu vedeckého myslenia.
Nie sú to dejiny filozofie, lebo lmiha musela by mať
ovel'a širší základ, hlbší a objektivnejší pohl'ad do ríše
myslenía. Vidieť to najma v prvej kapitole. V druhej
& v tretej kapitole popisuje tiež len určité tézy, nie
dejiny myslenia obecne. Ale kniha nás opravňuje
očakávat, že autor dá slovenskej verejnosti dielo,
ktorého plány iba načrtol v tejto knihe. Objektlvne
dejiny filozofie nám chýbajú, & to by potrebovala
naša inteligencia, ak chceme, aby jej filozofické ško
lenie bolo postavené na správne, historicky osvedčené
základy. — im.

ELSEHOCKS:Der letzte deutsche Papst

Adrian

VI. Verlag Herder und Com., Freibm'g im

B., 1939, str. 178, 7 obrazov. Krátky bol pontifikát
Hadriána VI. (1522—1523), ale pre historika,

študuje reformné snahy Církvi svatej, je velmi plod
ný na také prvlq, v ktorých hadat stálu snahu pá

Dežov božím duchom preniknúť život spoločnosti.
Hadrián VI. bol muž otvorený & smelý. Bol to vedá
t01'. hlboký teolog a svetoznámy právník, velký diplo
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mat, politik a miestodržitel' Kau—olaV. Na pápehkom

stolci chcel uskutočnit mnohé reformy, lež krátky čas
jeho pontitikátu to znemožnil. V životopise je pekne
spracovaná časť dejin Církvi svatej, v ktorej papež
skú tiaru nosil Nemec. Po tejto stránke je životopis
Hadriána VI. najzaujimavejší. A v dnešných časoch
sa číta práve tak, ako by to bola história terajšieho
pápeža, lebo génius Hadrián VI. je charakteristikou
všetkých velkých pápežov. — im.

Nová vzácna kniha. V decembrivýjde kni

ha, životopis svetoznámeho vychovávatel'a mládeže —

svatého Don Bosca. Knihu spracoval Jur Koza
Mate jov, známy svojimi článkami v katolíckych
časopisech. Kniha bude mať okolo 400 strán; číta sa
ako román, a bude stát iba 27 Ks.
Jur Koza Matejov v úvode takto píše o knihe:

„Som rád, že slovenský katolicizmus s Don Boscon
životom dostane utešenú knížku do rúk.. Don Boscov
životopis je velký, vel'kolepý román kresťa'nskej prav
dy. Tažko si viem predstavit človeka, ktorý by ho
začal čítat a nedočítal. Lebo celý život Don Bosca
je krásnou romantickou apologiou viery, kde krok
za krokom očividne vidíme ruku božiu, ktorá spolu
pracuje s Don Bos
oscom. A preto by sme najradšej
čítali tento životopis na kolenách, ako modlitbu živej
viery: Credo! — Verím!"
Na knihu sa možno už teraz prihlásiť na adresu:
Správa saleziánskych spolupracovnikov, Bratislava.
Miletičova ul.

ELISABETH von SCHMIDT-PAULI: Selbst
exerzitien.
Verlag Ars sacra Josef Miiller, Miin
chen 1933, str. 160; 12 umeleckých hlbokotlačových
obrazkov od Fra Angelica, viaz. RM 3. Mnohým nie
je dopriate zúčastnit sa na duševnej obnove pri spo
ločných exerciciách. A každá duša citi, že aspoň raz
v roku načim podrobnejšie uvažovat o svojom pome
1e k Bohu. V tejto knižke spracovala autorka krásne
úvahy na trojdňovú súkromnú duševnú obnovu. Hlbo
ké myšlienky čerpala zo Zjavenia a podáva ich tak,
aby človek jasne videl obraz, ktorému sa má pripo
dobnit, — Krista Boha a človeka — a pritom pouka
zuje na príčiny, ktoré znemožňujú vyvolat tento obraz
v duši. Kniha je písaná pekným slohom, základné
pravdy popisuje stručne a velmi výstižne poukazuje
na ich praktický význam. Odporúčam. — im.

ELISABETH von SCHMIDT-PAULI: Freuden

Jesu

Christi.

Verlag Ars sacra Josef Můller.

Munchen 1933, str. 128 a 9 hlbokotlačových obrazkov.
RM 2.80. Naozaj, skvelá myšlienka písať o radostiach

Krista Pána. Veď mnohi poznajú iba trpiaceho Krista.
Krista nenávideného, mučeného, a z toho potom utvo
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ria si o jeho živote nie celkom jasnú predstavu. Ale

niejetotakKristusPánpreživalvpozez-nskomži

vote vel'a radosti, a keď sa vhlbíme aj do týchto
ladosti, poznáme, prečo Kristus je láskou a milosr
denstvom. Poznáme tlež že ani v našem živote smů
tok a utrpeníe nesmie zvitazit, nesmie nás premóct,
lebo je len dočasné. Na radostmom živote Krista Pána
poučíme sa aj my, že služba Bohu je radost, hoci by
mala byt vykúpená bolestmi. — im.

GEORGRENDL:Der Eroberer

Franz Xa

v er. Verlag Herder und Com., Freiburg im Breisgau
1940, str. 226, viaz. RM 3.20. Tento životopis čita sa

ako nejaký zbásnený román. Dnes hadam iba sa mod
lievame k apoštolovi Indie a Japonska a málo vie-me
o jeho hrdinských obetiach, ktoré prinášal z lásky
ku Kristu a k dušiam. V knihe je opisaný svátcov
život od detských a študentských čias až po jeho
skvelé úspechy medzi pohanskými národmi, ktorým
priniesol svetlo viery. Nevieme si dnes predstavit, aká
to bola namáhavá robota získat pre Krista ludi, ktori
v ňom mohli vidiet iba cudzinca, čo si ich chce pod
manit. A světec konal naozaj divy, lebo boha láska
horela v jeho duši, preto nepoznal hranice obetavosti,
necítil únavu, nebál sa smrti, a preto odovzdal svo—
jim nástupcem nie pohanské úbory, lež úrodné polia
katolícke, domorodých veriacich. Zivotopis vel'mi pú
tavý; odporúčam — im.

THOMAS von KEMPEN: Das

Alleinge

sprách der Seele. VerlagArs ma, Josef Miil
ler, Munchen 1937, str. 320, viaz RM 3.60. Táto kni
žočka od autora Nasledovania Krista je známa pod
menom „Soliloquium animae". Niet pochybnosti
o tom, že dielko patrí medzi perly mystickej spisby

a že svojim obsahom strhne aj dneska každú hlbokú
dušu. Clovek túži najst niekoho, kto by zapálil aspoň
malú iskierku štastia- v duši. Prejde celú zem, až na—
pokon sa prsvedčí, že celý svet je vlastne v duši
človeka-, keď v nej žije Boh a keď duša vie jeho
pritomnost využit. Boh se však prihovára len k tej
duši, ktorá je hluchá ku svetu., ktorá si váži dobro
denia vykúpenía. A k tomu by sa mala dopracovat
každá kresťanská duša. Dielko naozaj bohaté na myš—
lienky, napisané pre tých., čo radi uvažujú o božej
láske a dobrodeniach božích. Odporúčam na rozjí
mam'e. — im.

JOSEF PIEPER:Grundformen

Spielregeln.

sozialer

Verlag Herder und Com., Freiburg

im B., 1933, str. 124, kart. RM 3.20. Autor si vytyčil

dvojaký ciel: Ponajprv, proskúrnať rozličné formy
Smločenského života a najst pravidlá, podla ktorých
jednotlivé spoločenské prejavy a spósoby smerujú
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k výchove človeka. Dalej chce určit sociálne-pedago
gickú povahu a etické zamierenie týchto foriem, lebo
majú priamy alebo nepriamy vplyv na duchovný
a kultúrny zivot človeka. Knihu můžeme pomenovať
sociálnou pedagogikou. Autor z povahy samej spoloč—
nosti vo všeobecnosti odvodzuje etické a pedagogické
pravidlá, bez ktorých súžitie & spolupráca je nemožná.
Kniha je písaná pre tých, čo hradajú prirodzené pra—
vidlá mravného usmerňovania činnosti. Učitelia a vy—
chovávatelia nájdu v nej hodnotnú pomócku. — im.

GALINABERKENKOPF:Die Rast in Viter
bo. Verlag Herder im B., 1942, str. 79, viz:. RM 1.80.

Spisovatelka tohto románu narodila sa v Rusku, kde
prežila vojnu aj revolúciu. Účinkovala na vysokej
hospodárskej škole v Moskve, až napokon dostala sa

do Nemecka, kde žije dodnes. V románe líči histo—
rický dej zo 6. storočia, ktorý sa odohral v kláštor
skom zátiší vo Viterbe. Hlboko načiera do psycho

logie starého Rimana a nemeckého mnicha, ktori po
dlhších nedorozumeniach zakotvia v jednom kláštore.
Pán Boh používa rozličné prostriedky, aby človeka
naučil poznávat pravé dobro, aby v každom človeku
videl brata v Kristu. Knihu odporúčam mládeži.- im.

FRANZH'ERWIG:Fernando

Christopheru-Verlag

de Magellan.

Herder K. G., Munchen und

Freiburg im B., 1942, str. 88, RM 1.20. Zivot Fernanda
de Magellan, chýmeho poa'tugálskeho doby-vatel'a Fi

lipinskych ostrovov, tak vie upútať najma mladších
čitatelov, ako história Krištofa Kolumbusa. Je to ro
mán, v ktorom vystupuju do popredia také ctnosti
hlavnej osoby deja, ktoré potrebuje mládež. Tejto
knižočku Odporúčame. V tom istom nakladatelstve
vyšlo: HENRIE'I'I'E FERNHOLZ: J osi, a Der

Kellner

Johannes.

„Josi" sú dejiny mladého

dievčaťa, ktoré bolestne zápasí, aby dosiahlo ciel' svo
jej lásky. V druhej novielke je opisacnýtragický hvot
mládenca, ktorého každý opustil, iba Pán Boh nie. -im.

HENGSTENBERG
H E.: Christliche

Aske—

se. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1936. Str.
252, kart. RM 4.70, v plát 5.80. Autor ukazuje v l-mihe
na prirodzené predpoklady asketiky. Objasňuje psy
chologické základy asketikzy, aby tak priviedol do
súladu vieru a vedu., a vieru a- život.
V prvej časti: Von den Ursprungen des Guten
und Bósen in uns hovori autor o postoji duchovných
bytostí k dobru., keď koná dobro — k zlu, keď sa
uberá cestičkou zotročovania.
Druhá čast hovori o asketike v uišom snysle
slova. Tu uvažuje o asketických prostriedknch, ktoré
sa usilujú v nás posilnit dobro & vykynožiť zlo. - pm.
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poslušný nástroj v rukách matky Církvi, vedie
našu inteligenciu k živým zdrojom šťastia, keď
poukazuje na praktický význam uplatňovania
Kristových zásad v živote. Nechceme a nemó
žeme na Slovensku nábožensky živoriť, lebo
to by bola naša smrť. Chceme žiť, chceme du
chovne rásť, chceme doslova zachovávat zákon
nik Kristov, chceme sa stotožniť s Kristom
a s jeho Cirkvou, lebo len tam nájdeme to, po
čom baži celá naša bytosť. A keď túto prácu
konáme, pokládáme sa za najužitočnejších čle
nov národa. Zivotom chceme sa pripodobniť
obrazu Syna Božieho, aby sme boli súci konat
dobro jednotlivcom aj spoločnosti. Za týmto
programom stoja už dlhé šiky katolíckej inteli
gencie. Tým ďakujeme za porozumenie a pro
síme o spoluprácu v budúcnosti. Smeristi! Vel'a
máme vám ešte povedať, preto ostaňte verni
nášmu programu a pomóžte nám rozšíríť sieť
nášho hnutia osobným vzorným životom a apo
štolskou horlivosťou. Keď končíme druhý roč
ník, srdečne ďakujem všetkým spolupracovni
kom Smeru za obetavosť a nezištnosť, lebo
viem, že píšu z lásky k veci samej a nie za
odmenu. Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujem

sl. Time Ukropcovej

za vzornévedenie

administrácie Smeru a edície Veritas, tiež p.

A. Matejkovi,

ktorý sa stará o expediciu.

Dvom nemenovaným bratislavským smeríst
kám, ktoré sa starajú o naše náboženské kurzy,
a ostatným spolupracovníkom v administrácíi

čo najsrdečnejšieďakujem.

Redaktor.

Všetkým smerístom a ich rodinám želáme
pokojné a na milosti hojné vianočné sviatky!

Redakcia.

Svatú omšu za spolupracovníkov Smeru
a za našich čitatel'ov odslúži redaktor 2. dec.
Chcete nám pomócť? Nepochybujeme o tom.
Každý smerísta nech si pokladá za katolícku

povinnost získat jedného

odberatel'a našej

revue. Na Vianoce rozidete sa po celom Slo
vensku, navštívíte príbuzných a priatelov, nuž
využite túto príležitosť a získajte pre naše
hnutie nového člena. Na priložených listkoch.
čitatel'ne napíšte presnú adresu nového sme
ristu aj svoju. Ak by ste potrebovali staršie
čísla na propagáciu, napište nám, ochotne vám

pošleme.

Administrácia.

Koncom roka nezabudnite za časopis zapla
tit. Bolo by nám nemilé, keby sme vám museli
posielat upomienky.
'
Najkrajši darček na Mikuláša alebo na
Vianoce je dobrá kniha. V našej edícii dosta
nete knihu K BOHU za 16 Ks, viaz. 33 Ks:,i
vazbe
za svatého
13 Ks. Tomáša
Novú knihu,
Blahoslavený
Modlitby
za 7 Ks,
v pláteneji
Venturin: DUCHOVNÝ VODCA, pripravujeme :
do tlače.
!
Vdp. profesorov náboženstva prosíme, aby;
ponúkli Modlitby svatého Tomáša svojim žia
kom. Študentom ich dodáme za mimoriadne
sníženú cenu.
Dobrodinci študentov. Móžem povedať, že
dobrá polovička smeristov pomohla nám vybu
dovat študentský tlačový fond. Studentské pe—
ňaženky odjakživa boly prázdne, ale vždy s
našli mecéni, čo vedeli odstranit aj túto ran
z tela študentov. Vaše dary, smeristi, nám,
umožnily posielat Smer gratis nielen domácím
študentom, ale aj za hranicemi, v Maďarsku, '
v Taliansku, v Chorvátsku a v Nemecku. Viem, "
že nečakáte chváloreči, ale ústami ich všetkých
vás uisťujem, že vašu vel'kodušnosť odmenia

vemosťou ku svatej Cirkvi'a k národu.
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