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ÚVODOM.

Na žiadosť tých, ktori si to priali, vydávame
sériwu sociálnych letákov „Za Svetlom" aj kmižne.
Úfame tým dobrů službu vykonať nielen sociálnym
krůžkom, ale aj tým sociálnym pracovníkom, ktorí
nemali možnosti odoberať tůto sériu letákov vtedy,
keď ona vychádzala. Pri tejto príležitosti čo naj
srdečnejšíe „P. Boh zaplať" vyslovujeme všetkým
spolupracovníkom, ktorí nám vo vydávaní letákov
perom, radou na pomoci boli, alebo svoje knihy použiť
láskavo dovolili.

VYDAVATEL.

Poznámka. Jednotivé čísla série „Za Svetlom“ vychá
dzaly ako priloha Apoštolátu a soc. týždenníka „Naše Novin
ky“. Tu podávame celů sbierku (52 čísiel) tejto série. Jedno
tlivé čísla molžno aj osobitne dostať, kým zásoba trvá. Z prak
tických príčin, najmá pre poštové trovy sa obyčajne len hro
madne móžu dodávať. 100 kusov 5 K. stojí. Váčšie zásoby sů
na sklade najmá z č. 1.—39., kým z ostatných už len obme
dzený počet.

Namiesto sociálnych letákov „Za Svetlom“ vychádza teraz
soc. týždenník „Naše Novinky“ (Ň. N.), ktoré vydáva Úsiredic
SMBS v Ružomberku (Námestie 59.). N. N. sú určené hlavne
pre hromadné odcberanie, ináč by boly (pre pošt. trovy) pri
drahé. Predplatné pri hromadnom odoberaní (naimenei 10 ex.)
je za 1 ex. na rok 6 K. Vynimečne možno predplatiť na N. N.
aj na csobitnů adresu, ale vtedy je predplatné na rock 9 K.

Odporúčame aj ostatné vydania Ústredia SMBS! Takéto
sú: Soclálna knižnica N. N. Už vyšly 1. č. „Činný Katolík“,
2. č. „Umlčaná encykiika“ (Div. Red.), ďalšie čísla pripravu
jeme. Cena 1 čísla: 1 K., ud. vydanie hromadne (najmenei 10
ex.) po 50 hal. „Apoštolát“, mesačník pre duch. obnovu a katol.
činnosť. Predplatné na rock pri hromadnom odoberaní (aspoň
5 ex.): 3 K., na osobícnů adresu: 4 K. S Apoštolátom sa roz
posielaiů aj časové letáky ako priloha. Doteraz vyšlo 113 čisiel.

Sbierka časových Istákov (od 1.—100. č.) vyšla ai knižne.
Cena broš. 10 K., viaz. 15 K.

CENA Sbierky „Za Svetlom“: nesošívane: 3 K., broš.:
5 K., viaz.: 8 K. >



SOZNAM
soc. letákov „Za Svetlom“ od č. 1—52.

„Ja som svetlo sveta“ — 2. Či to nevolá do neba?
(Soc. "hriechy.) — 3. Zmizla spravodlivosť — niet lásky. —
4. Časové lieky. — 5. Záchrana proletariátu — 6. Sú to kre
sfania? (Obrana mnohodetných rodín.) — 7. Robotník iná
práva. — 8. Koho zastáva Cirkev? — 9. Robotníci, rozmýšlŤaite.
(Ciele komunizmu.) — 10. Čo pomóže robotníctvu? — IL.
Slnko sa zatmieva. — 12. Zem sa trasie. — 13. O naiváčšom
nebezpečenstve. (O komunizme.) — 14. „Slovensko bez dora
stu?“ — 15. Ako obstojíme pri súde? — 16. Soc. poslanie
Cirkvi. — 17. Pápež a pracujůci ud. — 18. Kristus a práca.
— 19. Nebo na zemi? — 20. Katol. karita. — 21. Drží CČirkev
s kapitalistami? — 22. Soc. otázka a Eucharistia. — 23. B.
Srdce miluje aji komunistov. — 24. Vymierame. — 25. B. Srdce
spolucíti aji s komunistami. — 26. Soc. spytovanie svedomia. -—
27. Čo so soc. nerovnosťou? — 28. Soc. smýšlanie a cítenie.
— 29. Čo je soc. otázka? — 30. Soc. otázka a rodina. — 31.
Soc. otázka a štát. — 32. Soc. otázka a Cirkev. — 33. Spra
vodlivá pláca. — 34. Rodinná pláca. — 35. Soc. význam ne
dele. — 36. Od komunizmu ku Cirkvi. — 37. Soc. význam far
nosti. — 38. Čo je prameň a koniec socializmu? — 39. Neza
mestanosť. — 40. Velmi palčivá otázka. (Mnohodetné rodiny.)
— 41. Za nedelný odpočinok. — 42. „Za šťastné Slovensko.
(Podfuk komunistov.) — 43. Nastane komunizmus? — 44. Čo
nechce Kristus Král. — 45. Soc. zákony Krista Krála. — 46.
Kresť. karita. — 47. Posudky o komunizme. — 48. Ustredná
karita. — 49. Otázka spravodlivei pláce. — 50. Krajný kapi
talizmus. — 51. Pomáhai ako móžeš! — 52. Nárok na pod
paru V nezamestnanosti.

Obsah podfa predmetov.
(Číslice označuiů číslo letáka, v zátvorkách je udaná prísl.
strana letáka. Polotučné čísl. značia, že je to hl. predmet letáka.)

Bezbožníctvo — modlitba za odvrátenie 12 (3). — Boh —
Tudstvo potrebuje Boha 22 (2). — Bohatstvo — ku komu sa
steká 8 (3). — Cirkev — zastáva robotníkov a nie kapitalistov
83;v nej žije a trpí Kristus 11; dáva základ svetu 12; jei sociál
ne poslanie 16; nedrží s kapitalistami 21; čo učí o rodine 30; —
a štát 32; žiada spravodlivů plácu 33; žŽiadarodinnů plácu 34.
— Deti — mnohodetných rodín vynikaiů 14 (4). — Eucharistia
— a soc. otázka 22. — Farnosť: — jei soc. význam 37. — Ka
pitalizmus — ieho hriechy 2; — krainý 50. — Karita — kato



lícka 20, 463;— Ústredná 48. — Kňaz-hrdina (priklad) 44 (3). —
Komunizmus — je proti záujmom robotníctva 9; i nebezpečen
stvom pre civilizáciu 13; — a rodina 30 (3) — a kresfanská
vzájomnosť 43; — vecné posudky o ňom 47. — Komunisti —
a B. Srdce 23, 25.— Kresťania — katolíci —praví a nepraví: 6, 15
— Kristus — a kapitalisti 7; — sveltlom sveta 1, 11; — a práca
18; — obnovitef soc. poriadku 19; — a chudobní 46. — Kristus
Kráf — čo nechce? 44; Jeho soc. zákony 45. — Kríza — viď
soc. kríza. — Láska — kresťanská 20; — sociálna 3. — Lieky
— viď sociálne lieky. — Liga mnohodetných rodín 14. — Man
želstvo — Jeho rozvrat a rozklad 24 (2). — Matka — mnohých
detí (hrdinstvo, utrpenie) 6; — robotníčka 34 (2). — Mzda —
viď pláca — Nedefa — jej sociálny význam 35; — a odpoči
nok 41. — Nevera — neúprimnosť nevercov 36. — Nezamest
nanosť — vo svetle soc. cítenia 39. — Nezamestnaný — a pod
pora 52 (2). — Obnova viď soc. obnova. — Organizácia viď rob.
organizácie. — Pápež — a pracujůci fud 17; — a komunisti
42 (2). — Piianstvo — boj proti — 46 (3). — Pláca — spravod
livá 33; — rodinná 34; — vo svetle soc. encyklík 49. — Práva
— robotníka 7; — rodiny 30. — Proletariát — treba odproleta
rizovať 5. — „Rai“ na zemi — 19. — „Rerum novarum“ 19. —
Robotník — a pláca 7, 33; — a Kristus 18, 38; — a jeho zá
uimy 9; — a kapitalizmus 38; — v Rusku 50. — Robotnícke
organizácie — ich úlohy 10; — a encykliky 10. — Robotníctvo
viď robotn. organizácie. — Rodina — prameň života 30; —
a komunizmus 10; — a Cirkev 10. — Rodiny — mnohodetné 6;
Rodinná pláca 34. — Slovensko — bez dorastu 14; — „šťastné“
42. — Socializmus — jeho prameň a skaza 38; — blud 38. -—
Sociálna choroba 4; — láska a spravodlivosť 4, 27, 28; — obnu
Va 3; — nerovnost 27, 38; — kríza 22 (2); — smýšl[anie a cftenie
28; — spytovanie svedomia 26; — pomery v stredoveku 21; —
zákony Krista Kráfa 45. — Sociálna otázka — čo je? 29; —
a Cirkev 32; — a štát 31; — a rodina 30; dá sa riešiť 17; —
a Eucharistia 22. — Sociálny kútik — poistenec neplatí lekáro
vi... 50; invalidný dóchodok 48; deputátnici 46; nárok na od-,
škodnenie úrazu 48; — Spravodlivosť viď sociálna sprav. —
B. Srdce — a komunisti 23, 25. — Stalin vrai „boh“ 48. —
Svetlo — sveta Kristus 1, 11. — Sviatky — ich svátenie a so..
význam 41. — Štát — a soc. otázka 31; — a Cirkev 32; — a
vlastníctvo 43. — Štedrosť 52. — Velký piatok 11. — Vlast
níctvo — kresf. pochop 43. — Vymierame 24. — Základné po
chopy (sociál. otázky) viď „Naše Novinky“ I. a II. ročn. (skoro
každé číslo). — Zamestnávatelia — a robotníci 7. — Zem —
iej výživná schopnosť 34. — Žena — a fabrická robota 34.
Zákony — sociálne Krista KráTfa45.

LEV“ KNÍKTLAČ. A NÁKLAD.SPOL., ÚČ. SPOL. V RUŽOMBEAKU



Číslo1. Dajteaj inýmprečítat|

„Lůto „Beda
mi je vám

zástupu“ bohatým“
Mt.15.32. Luk. 6,24.

„Ja som svetlo sveta!“

„Na počiatku bolo Slovo... Všetko skrze Nebo sa
stalo... V Nom bol život a život bol Svetlo Inďom. A
Svetlovotmáchsvietiatm y Honepocbopily...
Bolo Sventlo pravé, ktoré osvecuje každého človeka, pri
chádzajúceho na tento svet. Na svete bolo, a svet skrze
Nebobol stvorený,ale svet Ho nepoznal.. “
(Ján, r.)

Tieto slová napísal sv. Ján evanjelista z vnuknutia
Božieho o Kristu Pánovi. Ich smysel a význam doplňujů
slová Božského Spasitela:

„Ja som svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nechodí po
tme, lež bude mať svetlo života“ (Ján 8, 12.) „A toto je
sud, že Svetlo prislo na svet, a [udia milovali viac tmu,
ako Svetlo; lebo ich skutky boly zlé... Kto chodí vo
dne, nepotkne sa, lebo vidi Svetlo tobotosveta... Ja jako
Svetlo prištel som na svet, aby nikto, kto vo Mňa verí,
nezostával vo tme.. “ (Ján 3, 19; II, IO; I2, 46.)

Význam sinka.
Naša zem žije zo žiariacei sily slnka.Ono všestranné pó

sobí na zem. Jeho lůče budia a udržujů život. Bez slnka niet
života, niet zdravia, niet sily. Čo by predsa chcelo bez slnka
žiť, bude slabé, choré, bude iba živoriť. Nebude sůce pre zdra
vý vývin, ale čoskoro podfahne smrti.



Na fudstvo, na jeho duchovný vývin pósobí Kris
tus, večné Slovo, ako slnce na vývin telesného živo
ta. Bez Krista niet pre fudstvo opravdivého života,
niet duchovného vývinu a pravého pokroku. Kde pre
stane Jeho vplyv, prestane ďalší vývin a čoskoro
dostaví sa duchovná smrť. Bez Neho zakrpatie vše
tko, čo by nadmieru alebo vrchol znamenalo vo VÝ
konoch fudstva. Bez Neho zvádnů kvety duchovné
alebo sa zmenia na klamné a zdanlivé duchovné
plody...

Odbojné stromy.
Vysoký štihlý topol prišiel na pyšnů myšlienku. „Bratia,

osloví topof stromy lesa, vy dobre viete, že celá zem od nás
závisí. Od nás závisia nielen zvieratá, ale i [udia, bez nás ne
móžu žiť. My živíme kravu, ovcu, vtákov, včely, my sme cen
trumom, z nás žije všetko, ba ešte i zem, z ktorej vyrastáme.
z našich zhnitých listov dostáva záživnů silu. Len jedna moc je
akosi nad nami: je to slnce. No, len zdánlive závisí náš život
od neho. Ja som, bratia, presvedčený, že je to len bájka, Čo sa
o jeho vplyvu vraví: tým nám len strachu chců nahnať... Že
by sme my nemohli bez slnca žit?! To je iba stará, zaostalá
bájka... Také niečo verit nehodí sa na moderné osvietené
rastliny ...“

Tu topol zastal na chvílku. Niektoré staré duby a bresty
Šumely odporom, ale mladé stromy prikyvovaly rečníkovi Na
to topol znovu pozdvihol svoji hlas a pokračoval: „Dobre viem,
že aj medzi rastlinami je strana spiatočníkov, starí tmári, ktorí
ešte veria baikám zašlej doby. Ale ja skladám svoju nádej a
dóveru v mladei generácii, v ich láske k neodvislosti My
rastliny musíme konečne odhodiť jarmo slnca. Vtedy nastane
nová generácia, volná slobodná. Hor“ sa za slobodu! A ty sta
rý ohňostroj tam hore, koniec tvoimu pánstvu!“ Slova topola
boly priiaté bůrlivým súhlasom, ktorí sa so všetkých strán hla
site ozýval. Mladistvé oduševnenie, ktoré živelné vybuchlo,
prehlušilo prejav starých rozumných a vážnych stromov.

„Začneme stávku proti sinku, pokračoval topol. Vo dne
zastavíme svoje životné funkcie a preložíme svoju činnost do
taiomnei noci. V noci chceme rásť, v noci kvitnůť, vóňu vydá
vať a ovocie prinášat. Nepotrebujeme už slnka! Chceme byť už
raz slobodní!“



Na druhý deň pozorovali fudia zvláštne veci. Slnce žiarilo
plným leskom, vylievalo svoje oživujúce lúče, ale stromy a
kvetiny obrátily svoje hlavičky vzdorovite k nebu. Stromy
svesily svoje listie a obrátily slncu chrbát. Večer však otvorily
svoje kalichy pestré kvetinky, naťahovaly svoje krčky k ble

dému mesiacu a mihajůcim hviezdam. Takto to trvalo niekolo dní.
Po istom čase sa však začaly ukazovať zvláštne ziavy na

rastlinstve. Obilie ležalo po zemi, predtým sa dvíhalo ku slncu,
ale teraz nemalo ho čo do výšky tiahnuť. Rastliny bledly, kve
ty vadly, listy žlkly, ako na jeseň... Tu nastalo reptanie oproti
topofu. Ale topof-poburovač, hoci ai sám mal už zvádnuté listy,
dodával novej odvahy všetkým.“ Akí ste len smiešni! Či nevi
díte, že ste sa staly krásnejšími, sviežeišími, vol[neišími a sa
mostatneišími, ako ste boly pod nadvládou slnka!! Či ste há
dam chorí? Ani reči. Ste ziemnení a zošfachtení! Staly ste sa
osobnosťami!“ Niektoré z ubohých rastlín verily ešte topolu a
opakovaly si, že sů ziemnelé, že sú osobnosti. Váčšina však
pretrhla stávku ešte v pravom čase a obrátila sa k oživujúce
mu slnku. — A keď prišla nová jar, stál holý topof so svojimi
uschnutými konármi uprostred prebůdzajůceho, vtáčim spevom
rozveseleného lesa. Jeho hlůpe učenie bolo už dávno zabudnu
té. Koldokola vystupovala vóňa obrátených kvetín k starému,
oživujůcemu slnku a končiare listnatých stromov klonily sa
vďačne ku slnku...

Slnko fudstva.

Kristus je slnkom duší a fudského ducha. Duch
človeka nevládze ani na poli, ktoré mu je prístupné,
vniknůť k podstatnému zrnu životných otázok, ak
nedostane svetla od Toho, ktorý je Pravda sama.
Vófa človeka bude blůdiť po klamných cestách, ak
mu nezasvieti svetlo Toho, ktorý je jediná pravá
Česta. Srdce človeka sa nemóže uspokojit, kým si
v Bohu neoddýchne. Boha však nenajde, kým mu du
ša neožije v žiare Toho, od ktorého vychádza oživu
júce svetlo, ktorý je sám Život a preto prameň kaž
dého života.

Od tohto oživujůceho svetla nadprirodzeného
Slnka, ktorým je pre [udí Kristus, mnohí sa odvrátili,



lebo počůvali namyslených mudrcov... Preto hrozí
[udstvu skaza, katastrófa, ako tým rastlinám, Čo sa
daly strhnůúťmudrovaním pyšného topofa, ak sa len
zavčasu neprecítia a neobrátia znovu k Tomu, ktorý
je Svetlom sveta a jediným prameňom blaženého ži
vota.

Len pri osvecujůcom a oživujůcom svetle učenia
Kristovho móže dnešná [udská spoločnosť najst zno
vu, čo jej chybuje a bez čČohonemóže spokojne a
svorne žiť, a to je predovšetkým sociálna

SPRAVODLIVOSŤ A LÁSKA!

Pozn. Sociálna otázka je dnes vefmi pálčivá a doliehavá
ai so stanoviska mravného a náboženského. Preto začíname s
pomocou Božou osobitnů seriu sociálnych letákov vydávat. Ná
zov novej serie bude „Za Svetlom“.

Keďže táto seria letákov vyžaduje značný náklad, pre
ktorý nemáme kapitál, tieto sociálne letáky sa budú len tým
posielať, ktorí si ich skutočné predplatia, t. j. napred pošlú na
ne predplatné. Rozposielať sa budů mesačne alebo týždenne.

Mesačne (s Apoštolátom) budů sa tieto letáky rozposie
lať (len tým, ktorí si ich vopred predplatia) alebo po 1 ex. ale
bo hromadné počnůc od 5 ex. Z expedičných dóvodov budů sa
mesačne hromadne len v takom počte rozposielať, ktorý je ná
sobok 5 exemplárov (teda po 10, 15, 20 atď.).

Týždenne sa budů predbežne len tým expedovaf, ktorí si
výslovne budů žiadať, aby sa im každý týždeň zasielaly. Za
normálne predplatné však len tým móžu byť týždene expedo
vané, ktorí budů odoberať hromadné naraz aspoň po 20 ex.
alebo násobok týchto 20 exemplárov (teda 40, 60, S0, atď.).

ač by sa totižto predplatné pre poštovné trovy značné zvýšilo.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: r ex. ($2 Ččísiel)2.go K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom«č. 2, -Dajte aj inýmprečítat!

Či to nevolá do neba?
Akýsi nepokoj a úzkostlivosť zachvátily dnes mno

hých fudí. Sociálne pomery sa stávajů so dňa na deň
smutnejšími. Stávají“ sa veci, ktoré do neba volají o pom
stu a preto hnev Boží a tresty valia sa na [udsků spoloč
nosť. Dívame sa na to a stojíme bezradne a nečinne, ako
by sa nás to ani netýkalo... Alebo je azda všetko v po
radku?!

Či je to nie dačo do neba volajúce, že kým tak mnohf ai
bez vlastnei viny nezamestnaní, z práce vypovedaní hladujů aj
so svojimi rodinami a preto sů zůfalí, najdů sa Iudia, ktorí s
bezbožníkmi Starého Zákona hovoria: „Poďte požívat dobr?
veci, ktoré sú tu, a užívajme rýchle, čo je stvorené, dokiaf sme
mladí. Drahým vínom a masťami naplňujme sa a nech nás ne
minie kvet času. Ovenčujme sa ružami prv než zvádnů. Nikto
z nás nech nebude bez našej rozpustilosti, všade nechaime zna
ky veselosti.“ (Múdr. 2, 6.)

Či nevolá o pomstu do neba, ako je šliapaná spravodli
vosť do blata? Vrchy neprávosti dvíhajů sa až ku rozhnevané
mu Bohu. „Beda tým, ktorí utláčajů chudobných, okrádajá vdo
vy a siroty.“ Tak hovoril kedysi Izaiáš prorok. Mohol by dnes
ináč hovorit? Nie, iba ešte vážnejšie a ostreišie!

Či to nevolá do neba, ako sa stáva poctivost vždy zried
kaveišou a klamstvo časteiším? Keby dnes velký prorok Je
remiáš vstal, zaiste by zopakoval, ba priostril, čo kedysi na
písal: „Sú v Iude mojom bezbožníci, ktorí čihajů ako vtáčnici,
a kladů osidlá a pasce, aby chytali mužov. Ako klietka plná
vtákov, tak sů ich domy plné lsti, preto vzrástli a zbohatlí.
Stučneli a stlstli... Chudobným k spravodlivosti nedopomáha
iú.“ (Jer. 5, 26.) ,

Čí nevolá do neba, ako to ide v mnohých koch.
Všelijako, len nie po krestansky. Dávajů tam hladové pla
ty. Robotníkov a zamestnancov takrečeno vyžmýkajů
ako citron. Kapitalisti nesvedomite bobatnů. Robotnici
však, najmátí poctiví (s váčšími rodinami) neraz hladujú.



A takto robia s robotníctvomnielen nesvedomití, kapita
listickí milionári a miliardári, ale aj (vrai „protikapitalistický“)
sovietský štát v Rusku. Veď je všetkým dobre známe, že v tom
vela vychvalovanom bolševíckom Rusku sů platy robotníkov
tak slabé (v porovnaní s vefkou drahotou), že iba ten si vládz2
tofko zarobiť, aby mohol slušné žiť, ktorý je stachanovcon..
(Stachanovcom byť však znamená robiť, ako hovádo alebo ako
stroj, na čo nie každý má sily a od takei nefudskei roboty sa a;
ten najsilnejší skór-neskór zničí a stane savečitým žobrákoni.)
Z takého platu pravda nemožno vyživiť ženu a ešte i deti. (Pre
čítaite si len leták č. 37. Komunizmus v skutkoch a IV. Ako je
dnes v Rusku.) Preto žena musí tiež chodiť do ťažkei roboty,
malé deti zas, aby hladom nepomrely alebo doma Čosi nepo
robily, musia dať do detských „iasiel“, ktoré sů pre takéto deti
postavené pri fabrikách. (Na vydržiavanie dietok sťahujů ro
botníkom z (malého) platu ešte 1020 na každé diefa.) Váčšie
deti, čo už vládzu niečo robiť, musia tiež pracovat, aby hladoni
nepomrely. (A u nás nehanbia sa tieto pomery ešte vychvaťfo
vať v novinách: že vraj v Rusku niet nezamestnanosti, lebo
ešte aj ženy a deti chodia do roboty a matky vraj nemusia 0
patrovať svoje dietky.

Keby sa Kristus znovu zjavil na zemi, či by ešte o
strejšie nezopakoval slová, ktorékedysi povedal: „Beda
vám bohatým, lebo už máte svoje potesenie. Beda vám,
ktorí ste nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktor:
sa smejete teraz, lebo budete trúcbhliťa plakatť.“ (Luk. 6,
25.)

Čože hovorí o tom Cirkev?

No nielen od Boha poslaní proroci v Starom Zákone a
Kristus Pán zas v Novom Zákone ostro kárali a odsudzovali ne
spravodlivosti lakomstva a klamstva, ktoré v dnešnom bezbož
nom kapitalizme vyvrcholily. Tak robili aj Kristovi učeníci a
Jeho Cirkev, ako to ešte v osobitných letákoch obšírnejšie u
kážemne.Teraz iba to spomenieme nakrátko, že spomnenutékriv
dy a vydieranie robotníctva katolícka mravouka rovno medzi
najváčšie, do neba volajúce hriechy zaraďuje. Čuime len, čo
píše o tom vo svojej od cirk. vrchnosti schválenei praktickej
mravoukeP. Stork S. J.: o

„Ku týmto (do neba volajúcim) briechom patria za
našich Časov zvlášte tieto: HHriechyzamestnávatelov, kto



ri si robotníka nevážia viac, ako stroj alebo dobytok a
nechců mu dať, čo potrebuje, aby mohol riadne vyživiť
seba a svoju rodinu. — /Hriechy zámožných tried, ktoré
nepoužívajů svojho majetku na dobro chudobných vrstiev
[udskej spoločnosti, ale na to, aby viedly roztopašný ži
vot bez vážneho zamestnania. Žijů len sebe a svojim chůť
kam, pre bližného však nemajů srdca.“ (Z duch. Života,
str. 85.)

Prečože sa Cirkev neozve?
Toto je ten bolavý bod a viac menei otvorená rana ne

jednej duši, ktorá vidí spomínané krivdy, alebo ich ai na svojej
koži skusuje. Prečo sa tu Cirkev neozve? Prečo nespraví po
riadok s tými nesvedomitými lakomcami a s tými ukrutnými
kapitalistami? Nuž, predovšetkým by tieto nie bez príčČinyroz
trpčené duše nemaly zabůdať, že Kristus Pán Svoju Cirkev ne
založil na to, aby so zločincami a úžerníkmi „poriadok robila“,
ako je to povinnosťou štátnei moci. Pret ani nedostala na to od
svjoho Zakladatela prostriedky (svetsků moc).

O sa však toho ozývania týka. To Cirkev od svoj
ho založenia robila a robí tak živým ako písaným slo
vom v takej miere, ako to spoločenské pomery rozličných
dób vyžadovaly. Keď však výsledky tohoto ozývania ne
boly vždy zjavné a dostatočné, za to nemožno učenie
Cirkvi obviňovat. [o je iba novým dokazom toho, že tí
hmotári viac milovali tmu ako svetlo učenia Kristovho.
Preto nešli za Svetlom, ale za kniežatom temnosti a jeho
mamonizmom.

Kde a jako sa Cirkev ozývala, móžeme sa dočítať v Ča
sových letákoch (č. 65, 66, 68.) ako i v budůcich čislách teito
sociálnej serii. Predbežne spomenieme aspoň kázne „rádiového
kňaza“, farára Caughlina, ktorý pred 50 milionovým poslucháč
stvom káže do rádia. Jeho kázne sú ostro namierené oproti
hriechom liberálnych kapitalistov a zastávajů robotníctvo a
chudobu. Na ukázku aspoň úryvok z jednei kázne, ktorá je

strašná obžaloba kapitalizmu.
Ako nie je dovolené majitelovi domu zapáliť ho, tak isto

majitefom neslobodno ničiť potraviny. Miliony Tudí nevie, čo



zaitra položit do úst, státisíce ich umiera hladom a pre biedu
pácha samovraždu. No dnešné liberalistické hospodárenie bez
Boha, (aby len ceny zvýšilo), páli v Brazílii mesačne 8 milio
nov vriec kávy, vo Spoj. Štátoch štvrťročne zabíja 6 milionov
ošípaných nie na pokrm, ale na hnojivo, v Los Angelos denne
vylieva do mora 200 tisíc litrov mlieka, aby ceny masla nespa
dly, zabíja a spaluje 600 tisíc kráv, v Kalifornii hádže pol dru
ha miliona pomarančov do mora, v Kanade nechá zhniť 30 tisíc
tůn pšenice. Tak hnije za živa liberalizmus. ktorý zrodila ran
cúzska revolúcia v mene rovnosti, slobody a bratstva, a diabol
mamony tohoto sveta s uškfabenou tvárou sa díva na túto šia
lenosť,“

Takéto a podobné bičovanie a verejné káranie hrie
chov bezbožného kapitalizmu sa, pravda, nijak nepáči
nenasytným kapitalistom. Vyhrážajů sa kazatelovi tajne
ale 1 v novinách, že, ak neprestane, umlčia ho aj navždy.
Keď ani to nepomohlo, obžalovali ho u jeho biskupa a
Ziadali, aby mu kázačťzakázal. Biskup im však rázne od
povedal: Dokážte, že Cougblin nekáže pravdu, alebo od
stráňte krivdy a briechy, ktoré kára, a farár Coughlin,
ako aj ostatní kňazi prestanů proti vám kázač.

Avšak nestačí sa len ozývať, myslí si nejedna roz
trpčená duša, ale by bolo treba aj niečo robiť za robotníc
tvo a pomábať ubiedeným.

Keďže tu už niet miesta s touto sťažnosfou sa zaoberaf,
4urobíme to v nasleduiúcich letákoch. Dovtedy nezabudnite si
prečítať vyše spomenuté Časové letáky.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čístel) 2.so K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev““ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 3. Dajte aj iným prečítať!

Zmizla spravodlivosť —niet lásku!
A Tudiamilovali viac tmu, ako Svetlo.

Všetci cítime strašný zmátok pritomnosti. S hrózou
pozorujeme, ako sa už aj zavedené masy [udu bezočive
dvíhajů oproti Bohu, pozbavenévšetkej [udskosti . . Čo
že ženie masy na tak zůfalý krok, do náručí diablových?!
Predovšetkým mamonizmus a neslýchané sociálne po
mery.

Srdce sa nám sviera a krváca, keď na jednei strane vidí
me miliony fudí hladom a zimou umierať vo svojich biednych
brlohoch, a s druhej strany zas počůvame, že v tom istom čase
nenasytní kapitalisti ohromné množstvá potravín pália, ničia a
do mora hádžu, len aby klesnutie cien a zmenšenie svojich zi
skov zamedzili. Srdce nám zakvíli, keď vidíme, že pre špinavu
a rafinovanů Špekuláciu nekresťanského vel[kokapitálu, neraz
aj statoční a pracovití fudia zostávajů bez zamestnania a tak i
bez chleba aj so svojimi rodinami. Koho by to nebolelo a ne
pálilo, keď si pomyslí, že len pri kofko-tofko dobrej vóli a
spravodlivosti by to všetko mohlo a muselo ináč byť. Či ne
stvoril Boh zem a všetky jej plody, pre všetkých fudí, aby
všetcinašli na nej príbytok a výživu?! Či by tedanepatrilo,
životné potreby zaistené?! Či by sa im nemalo umožniť, aby
aj ony mohly požívat šřachetné, Bohom dané radosti, krásy to

No, imnodernátechnika a veda, odtrhnutá od Boha, miesto
toho, aby Tudstvu blaženosť a blahobyt priniesla, stala sa ud
stvu nástrojom vraždiacej nenávisti a príčinou hospodárskej
biedy.

Odkiafže tá bieda?

Odkial tá nenávist, tá zhubná nemravnost? Prečo
tie plynové bomby, strojné pušky, desive hroziaca bakte
riová vojna? ... A všetko to namiesto lásky, lásky predo
všetkým k Bohu a k bližnému, lásky medzi národami a



triedami, medzi manželmi a dietkami. Lásky, ktorá u
znáva, žehná, smieruje, nekonečne blaží a tečie zo Svetla
a za Svetlom...

Povieš: príčinou všetkých tých horkých síz a nevyslovi
tefnei nenávisti, tých hrozných kliatieb, preklínaní a hladného
zůfalstva milionov fudí, sú tie diabolské plány a machinácie
tainej židovsko-slobodnomurárskej svetovlády. Pod jei vod
covstvom, ako sa ich pohlavári medzi sebou priznávajů, náro
dy zničily vyššie triedy, ktoré boly ich prirodzenou oporou a
ich živiteflmi vo svojom vlastnom záuime, keďže blahobyt vyš
šich tried bol úzko sviazaný s blahobytom národa. Preto upa
dly teraz národy do otroctva kapitalistických zbohatlíkov a ich
agentov, ktorí im tvrdo sedia na krku a nemilosrdné im vy
ssiavajů životné sily. „Hlboko a umele podkopáme, takto znie
ich ďalší plán, prameň tvorivei práce kresfťanov tým, že do
robotníctva naočkujeme anarchistické idey a povzbudíme ich
požívať alkohol... už od dávna sa staráme, aby kresťanské
kňazstvo, ktoré by nám mohlo v plánoch prekážať upadlo do
zlého chýru, tým znemožníme jeho poslanie... aby však kre
sťania skutočný stav veci zavčasu nespozorovali, budeme to
maskovať zdanlivými snahami v prospech robotníckych tried...
budeme sa vydávať za osloboditefov robotníckych tried... a
privedieme ich k tomu, aby sa pripojili k našemu vojsku, so
cialistov, anarchistov a komunistov, ktorým pod maskou sbra
trenia poskytneme pomoc svojei svetovei vlády“. „My máme
záujem na degenerovaní kresťanov. Naša moc spočíva v iclt
občasnom vyhladovaní. Hlad dáva najváčšiu moc kapitálu nad
pracujúcim fudom. Biedou a z nei vznikajůcou nenávisťou hý
beme davy fudu, pomocou týchto potom smetieme a odstráni
me všetkých tých, ktorí prekážaiů naše plány...“ Hoci tieto
plány a machinácie fanatických nepriatefov kresfanstva a ná
strojov kniežaťa temnosti sa dnes pred našimi očami prevádza
jů, predsa sů to skór dósledky a následky alebo tresty tei pra
vei príčiny, ktorá toto nešťastie na fudstvo priniesla. Kdeže
je tá

pravá príčina?
Ludstvo svedené diabolským mamonizmom a hmo

társtvom odvrátilo sa od Krista, stratilo Svetlo a tak u
padlo znovu do tmy pohanstva. Človek sa stal neverný
Bobu, opustil Bohom daný prirodzený zákon, ktorý spra
vodlivosť žiada od každého: Od zamestnávatela prot



robotníkovi a od robotníka oproti zamestnávatelovi:
spravodlivosťod jednotlivca oproti spoločnosti a od spo
ločnosti proti Jednotlivcovi.

V tomto je práve tá tragika: Preto že Ďuďstvo ne
chcelo uznat Krista-Boba a Jeho zákon aj vo verejnom
Živote, v hospodárstve, na bursách, v bankovníctve, v
parlamente, vo škole, na ulici, v obchode, vo športe, vo
vede a vo všetkých umeniach, činoch a úmysloch, (hlav
nů vinu má na tom liberalizmus!). preto, že sa Iuďstvo
odvrátilo od Krista, od slnca večnej Pravdy,stratilo sve
tlo Jeho učenie, zmizly dve záklaďné čnosti spoločenské
bo sťastia a blahobytu: soctiálna spravodlivosť a láska.

Na ich miesto však dostavila sa od kniežaťa temnosti
rozsievaná a rozduchovaná

vraždiaca nenávisť.
Táto zotročené a zaslepené [udstvo trhá na dve do krvi

sa nenávidiace a medzi sebou na život a na smrť bojujůce sku
piny: Na jednej strane vidíme hýriacu menšinu fudstva: kapita
listických priživníkov, ktorí maiů všetkého dosť a žiiůúvýlučné
z doóchodkov, ktoré si nezaslůžily, a ktoré nie sů ovocím ich
práce a námahy, ale si ich nefudsky a necitne, všeliiakými skry
tými alebo i otvorenými podvodmi nahrabali, vytlačili alebo
vylůdili z vrecka pracovitého [udu. Aby však vyhli, vzmáhalů
cej sa nenávisti hnevu a pomste rozhorčeného fudu, huckajú ho
oproti tým vrstvám, čo sa ešte Krista pridfžajů a Jeho svetlom
rozoháňajů tmu, do ktorei sa poblůdené Tudstvo dostalo. Tu je
tajný prameň umele vyvolávanei nenávisti vykorisťovaných a
ožobráčených más fudu, oproti náboženstvu, oproti Cirkvi a
jei sluhom. Z týchto naštvaných más skladá sa tá druhá sku
pina. Sů to ohromné šíky proletárov ducha a kladiva, ktorí
kfajůc dychčia po pomste, lebo musia hladovaťt a nenávidia
všetko, lebo musia viesť život, ktorý nie je hodný človeka,
stvoreného na obraz Boží...

Dá sa ešte pomócť?
Samozrejme! Ale len týmto spósobom:
I. Boh sa musí stať znovu stredobodom nášho života.

Preto preč s bezbožnictvom!



2. Kristus-Kral musí byť znovu uznaný za vodcu a
hlavu v rodine, v obci a v štáte, v celom hospodárskom
a duchovnom spolunažívaní Iudskej spoločnosti. Preto
preč s liberalizmom a marxizmom, lebo liberalizmus zro
dil nenásytný kapitalizmus a marxizmus je jeho tajným
spojencom.

Uskutočnenie toboto programu musí kažďý na sebe
začat!! A tak svojim prikladom aj iným ukazovať cestu
ku prameňu svetla a blaženého, na spravodlivosti zalo
zeného, spoločenského života.

Ak [udstvo znovu uzná Boha, ožije aj sociálna spra
vodlivost! A so sociálnou spravodlivosťou osláví svoj
triumf aj sociálna láska. Sociálna spravodlivosť a sociálna
láska sú však tie základné čnosti, ktoré nielen cestu k Bo
hu ukazujů, preto že svietia a blažia, ale i náš zemský ži
vot tak upravujúů, ako sa to na fudí a na dietky Božie
sluší. — Boh — spravodlivosť — láska! Toto sů základy
blaženej budůcnosti udskej spoločnosti. Pomocou týchto
základov uskutoční sa najváčsia túžba všetkých kmeňov
a národov: Kristus bude Králom ludskej spoločnosti!

Bože! My chceme byť ludia! Utíš našu tůžbu po
večnosti!

DAJ NÁM SPRAVODLIVOSTI!

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 4. Dajte aj iným prečitať!

Casové lieky.
(Najmá v čase zimnej biedy.)

Sociálna choroba.
Ludstvo je choré. Ťažko choré. Pálčivá horůčka mu pre

chádza útrobami. Horúčka je: sociálna nenávisť. Nenávist ma
lých oproti velkým a vefkých oproti malým. Nenávist chu
dých oproti tučným a tučných oproti chudým. Nenávist pla
čůcich oproti smeiúcim sa a smeiúcich sa oproti plačůcim. Tá
to horůčka sociálnej nenávisti nie je všade a u všetkých rov
nako silná. Nie všade sa ukazujů blízke príznaky revolůčnyých
otrasov, tieto smrtefné křče [udskei spoločnosti. Ale niet sve
tadiela, niet kraliny a národa, kde by teplomer neukazoval isty
stupeň teito chytŤavei a nákazlivei horůčky.

Horůčka sa stupňuje.
Je v prirode veci, že horůčka sociálneji nenávisti vtedy

stůúpa, keď teplota vzduchu klesá, keď chudobní mrznů. K
vrcholu kritického bodu dochádza obyčaine v zime. Preto zim
ná bieda a zimná fahostainosť alebo necitnosť móžu sa stal
dnes osudnými pre fudsků spoločnosť. Človek, ktorý hladuie
a mrzne, je velmi prístupný chorobe a preto sa ai [ahko na
kazí od bacilov spoločenskei nenávisti. Tieto však dnes platení
agenti roznášaiů po celom svete. Vysoký stupeň teito horůčky
urobí človeka nebezpečným pre štát a pre spoločnosť. Podobá
sa šialenému, ktorý s horiacou fakfou behá v sklade výbuš
ných prachov a plynov. Vládne opatrenia tu nepostačia. [ieto
majů skór ráz vonkajšei operácie alebo amputácie, ale nevni
kaijů do vnůtra, nepomáhaiů chorému organizmu, neliečia cho
robu od koreňa. Obyčajne nepoznajů, ba ani neskůmaiů, kde je

Pravá príčina choroby.
Toto je však najvážnejšie v celej veci, lebo kto

zná pričinu choroby, ten ju móže od koreňa liečČiť.
Príčinu tejto smrtelnej choroby [udskei spoločnosti
v tom treba hladať, že jej chybujúůdve základné spo



ločenské čnosti: čnosť sociálnej lásky a trpezlivosti.
Sociálna láska má moc vyliečiť velků čiastku sveto
vej krízy. Sociálna trpezlivosť zas dáva silu znies(
a prekonať tů Čiastku svetovej krízy, ktorá sa nedá
zaraz a celkom odstrániť. Jedine Cirkev Kristova.
ako duchovná moc, móže tieto prepotrebné Čnosti
znovu vrátiť [udstvu a tak ho aj zachrániť pred ka
tastrófou, ktorá mu hrozí.

Prvý krok na to je teda oživit a rozdúchať oheň
kresťanskej lásky, ktorej šfachetným ovocím je so
ciálna dobročinnosť. Táto nielen uznáva rovnopráv
nosť chudobných na Životné potreby človeka, ale im
ich podla možnosti aj poskytuje a vymáha.

Myšlienke rovnoprávnosti chudobných sotva kto dal ta
ký radikálny výraz, ako to urobil sv. Jakub vo svojom liste.
(Smutné je, že práve tento list bol pred 400 rokmi zavrhnutý
od Lutera, a tým bola hoci nevedomky, nebezpečná rana za
daná teito rovnoprávnosti.) V 2. hlave svojho listu, ktorú mož
no nazvať iskrenným manifestom kresťanského učenia o rov
nosti, takto napomína Apoštol:

„Bratia moji! Pri viere v Ježiša Krista, Pána nášho oslá
veného, neberte ohfad na osoby. Lebo keby prišiel do vášho
shromaždenia muž so zlatým prsteňom, v skvóstnom rúchu, a
vošiel by i chudobný V špinavom odeve, a hřadeli by ste na
toho, ktorý je oblečený do skvostného růúcha, a riekli by ste
mu: Ty si sadní sem pohodlne; ale chudobnému by ste riekli:
Ty stoj tam, alebo si sadni dolu na podnožku mojich nóh: či by
ste nerobili rozdielu medzi sebou a neboli sudcami S nepravý
mi zásadami? Počúvajte bratia moji najmilejší! Či Boh nevy
volil chudobných na tomto svete za bohatých vo viere a za de
dičov králfovstva, ktoré prisfúbil Boh tým, ktorí ho milujú?
Ale vy ste zneuctili chudobného.“ (2, 1—7.)

To je to nové, radikálne, neslýchané, skoro by
sme povedali revolučné, s čím kresťanstvo vystůpilc
pred dvojtriedne chápanie spoločnosti sťarého po
hanstva: V CČirkvinebolo pánov a otrokov, nebolo
občanov prvei a druhej triedy, ani privilegovaných
ani proletárov, ale boli len bratia a sestry. Preto v



Cirkvi neboly dvojaké práva a povinnosti. Nebolo
iné evanjelium a mravouka pre vyšších stotisíc a iné
pre obyčajný ud. Kresfanstvo síce vždycky ener
gicky prízvukovalo rozdiel stavov a nutnosť nad
vážnosti, lebo kresťanstvo verí v stavovské člene
nie Iudskej spoločnosti, ale vždy s tou istou rozhod
nosťou prízvukovalo aj osobnů rovnocennosť nema
jetného a majetného. To je sociálne učenie Cirkvi.
To bola dlhý čas, kým živá viera prekvitala, aj kre
sťanská prax. Natofko, že pohania ukazovali na kre
sťanov a hovorili: „Pozrite, ako sa milujů.“ Toto
však diabol duch nenávisti a závisti nijako nemohol
znášať a preto

nepriatef fudského pokolenia
všelijako podkopával v fudoch vieru a spoločnů lásku, hlav
ne zatlačovaním cirkevného vplyvu na vereiný život. Tůúto
svoju pekelnů prácu zakrýval pod zvučné meno liberalizmu.
Tomuto móže predovšetkým ďakovafť,že dnes pod kapitalistic
ko-socialistickým kepienkom znovu vystrčilo hlavu staré pe
hanské učenie o dvoch triedach ludí a s nim po dlhšom napáií
a vzájomnej nedóvere vrátila sa ai stará, pohanská, po krvi
dychtiaca triedna nenávisť. Nestalo sa to razom. Naiprv len
začaly chladnůť srdcia a to v takej miere v akei sa odvracali
od Slnca- [udských sfdc a duší, od Krista. Koniec tohoto od
klonu fudstva od Krista bol, že svetový teplomer klesnul na
nulu. Preto je už ozaj svrchovaný čas, aby nastal obrat, ak sa
nechceme dožiť katastrófy, lebo

fudstvo potrebuje Slnka.
Velmi sa mýlia, ktorí sa nazdávajů, že duchov

nů svetovů teplotu móžu zvýšiť číro hmotnými pro
striedkami: chlebom, uhlím, odevom. Veď tieto pro
striedky tiež predpokladajů oživujůce a zohrievajůce
lůče nadprirodzeného Slnka: Krista. Len v žiary Je
ho milujůceho Srdca móže vzniknůť a prekvitať tá
všeobecná bratská láska, ktorá zaženie mravnů zi
mu a skutkami milosrdenstva zahojí rany triednej
nenávisti.



Aj druhů chorobu treba lieČíť.
Nesmieme však zabůdať, že v dnešnom svetovom poriad

ku, (ktorý je následkom dedičného hriechu), nikdy sa nepo
darí ani nailepšou sociálnou politikou a kresťanstvom založit
nový raj. v ktorom by nebolo viac bolestí. Utrapy života zem
ského dajů sa zmierniť, ale nedajů sa nikdy celkom odstrániť.“
Chudobných budete mať vždy u seba“ (Ján 12, 8.), hovorí Teu,
ktorého oko preniklo všetky budůce vývoje. Proti teito biede
zemského života, ktorá pri všetkei dobrei vóli a námahe fud
stva zostane, nepomóže nijaká iná veda, ako čnosťtkresťanske!
trpezlivosti.

Práve ten sv. Jakub apoštol, ktorý tak dórazne prízvuku
je rovnoprávnost chudobných, ktorý náboženstvo bez milo
srdenstva za „mítve“ vyhlasuje, ktorý zahrmel do svedomia
boháčov, keď im vytýkal ich do neba volaiúce hriechy, tento
apoštol vyžaduje aj od chudobných trpezlivosť ako stavovsků
čnosť, keď hovorí: „Irpezliví buďte, bratia, až do príchodu
Pánovho... Ako rolník, čakajte na vašu jeseň! Posilnite svoje
srdcia! Nevzdychajte jeden proti druhému! FHfa,sudca stojí
predo dvermi! (5, 7.)

Učenie Cirkvi Kristovej
má teda lieky ai na odstránenie dnešnei nebezpečnei spoločen
skej choroby triednei nenávisti. A to tým, že sa chudobných
zastáva ich rovnocennosť a s ňou sůvisiace fudské práva im
zaisťuje v tej najvznešeneišej podobe všeobecnei bratskei lá
sky. Smutný následok hriechu, [udsků biedu, zas hojí balza
mom sv. trpezlivosti, ktorý vo svetle Božskei prozretelnosti
svetlo, v pohlade na Ukrižovaného zas silu a radosť prináša do
tmaveji noci zemske!i biedy.

Cirkev Kristova bojovala, bojuje a bude bojovat
vždy za sociálnu spravodlivosť, ale i do tých čias,
kým sa sociálne pomery zlepšia, dáva nám tie nai
lepšie lieky oproti rakovine našej doby: triednej ne
návisti; a týmito sů:

SOCIÁLNA LÁSKA A TRPEZLIVOSŤ!

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMB$, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: r ex. ($2 Ččísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme



Číslo 5. Dajte aj iným prečítať!

„Lůto „Beda
mi je vámzástupu“ p Ebohatým“

Mt.15,32 (©: Dp. © | Luk. 6,24ň —TA |sů o... PBE L Fm ——.-——

Zachrana proletariátu
Ani jeden rozmýš[ajůci človek nemóže dnes po

chybovať, že „záchrana proletariátu (chudobnej trie
dy) je otázkou nášho národa, ba všetkých národov
celého sveta a celej [udskej spoločnosti.

Ako za časov Kristových miliony fudí volalo po
Spasitefovi, aby ich vyviedol z noci na svetlo, z o
troctva na slobodu, z chudoby a biedy k človeka hod
nému a šťastnému živobytiu, tak teraz volaiů, ba kri
čia ohromným hlasom miliony Fudí po svetle, slobo
de a šťastí.

O tomto predmete sa dnes tak mnoho píše a hovorí, že sa
v mnohých kruhoch už ani nepokladá za vážny a tragický; už
sa na to navykly. To je vefká chyba. Mnohí fudia by si mali
túto otázku denne, ba každů hodinu klásť pred oči, no nevšim
nů si jej a spokoiným svedomím prechádzajů nad ňou k den
nému poriadku. Či je to nie

hrozná zaslepenostť!
Veď je táto otázka dnes rozhodujůca, od jej 100

procentného riešenia závisia osudy národov a osud
[udstva. Móžu sa hranice štátov čo ako strážiť a 0
pevniť. Móžeme sa ozbrojiť tou najmodernejšou mu
níciou, celkom novými, doteraz ešte nikdy nepouži
tými jedovatými plynmi, čo by maly neslýchanů ni
čiacu silu. Náš osud je predsa spečatený. Europa sa



v chaos rozplynie a kresťanská kultůra zmizne, keď
sa v poslednej minůte nepodarí premócť pohansko
kapitalistické smýšfanie váčšiny našich podnikate
[ov a majetných udí, ak sa nepodarí zlomiť moc od
našich biskupov „bezbožným a krutým“ nazvaného
kapitalizmu a vyslobodiť proletariát, t. i. umožniť mu
človeka dóstojné živobytie. Alebo či sa kresťan-ka
tolík móže necitne a nečinne prizerať na tie

neudržatelné sociálne pomery!
To že jedni z občanov v bohatstve sa rozplývajů, kým

druhí od chudoby len-len že nezhynů; že jedni ako polbohovia
sedia na trónoch mamony a rozkazujů, kým druhí ako ich
mzdou sputnaní otroci žobrů o zárobok a musia sa dať vy
fliaskať ako školské deti, keď nechců ostat bez práce; koneč
ne že jedni majů prebytok peňazí a maietku, ktoré škaredo
zneužívajů; hýria a hodujů, kým deti druhých nadarmo vola
jú po chlebe. To sů neudržatelné pomery, ktoré za krátky čas
nevyhnutne prinesů na spoločnosť katastrófu.

Ako odvrátiť katastróiu?
Zbraňou sa táto katastrófa zažehnať nedá. Pred

dobrými sto rokmi europské mocnosti premohly vo
jensků silu Francůzov, ale nevládaly zadržať z Fran
cůzska idůce revolučné průdy a bezbožné idey „o
svietencov“ a liberálov. V dnešnom rozhodnom boji
o zachránenie kresťfanskejzápadnej kultůry nezáleží
na sile vonkajších prostriedkov a na opevnení hraníc,
ale na upokojení robotného [udu v rámci šťátu, na je
ho dóstojnom vělenení do hospodárskeho poriadku,
na upevnení základu robotníckych rodín, ktoré sů
plodnými buňkami šťátu, na ich bohatej a usilovnej
spolupráci v štáte.

Či túto pravdu nevyslovil pápež Pius XL v en
cyklike „Ouadragesimo anno“, keď povedal: „Nech
si nik nemyslí, žeby bolo možné vereijný poriadok,
pokoj spoločnosti Tudskej proti revolucionárom účin



ne bránit, keď sa táto požiadavka (zachránenia prole
tariátu) mužsky a bez akéhokolvek otálania neposta
VÍa neprevedie.

Teda bezodkladne! Ohnivé more v Špainelsku, krvavé
jatky, ktoré tam prevádzajů Tudia bez fudského citu, smrtel[
ný chrapot tisících bolestné mučených nevinných fudí, to je
neslýchane vážnym potvrdením týchto pápežových slov. Preto
všetci fudia dobrej vóle do jedného šíku! Všetci musíme jedno
myselne hlásať od štátnei moci v Kristovom duchu prevádza
né

Sociálne reformy.
Komu je dnes moc sverená, za svoju najvážnej

šiu úlohu nech si pokladá sociálnu reformu; z toho, Či
ju splnil, bude raz musieť velmi prísny počet vydať.
A reformovať treba od základov. Jedným-druhým
nariadením a zákonom sa vela nedocieli.

Keby bol posledný španielsky kráf Alfonz XIII. po tých
slovách, ktoré z príležitosti svetovei výstavy v Barcelone
25. mája 1929. povedal o pozemkovei reforme, aj radikálne so
ciálne reformy urobil na každom poli, neboly by rozvratné ži
vly tak lahko rozoštvaly chudobné a utláčané vrstvy Španiel
skeho [udu. A preto by nebolo ani tofko nevinnei krvi tieklo
vo Španielsku.

„Ó, keby si to bol (poznal) pochopil v tento tvoj
deň!“ Tieto slová Pánove o Jeruzaleme sa i nás tý
kajů. Týkajů sa najmá tých, ktorým je sverená moc.
Týkajů sa i redaktorov a spisovatefov, ktorí sů na
pomínajůcim svedomím času, ktorí budů raz volaní
na prísnu zodpovednost. Ludstvo prežíva osudné
mesiace a roky. Pred nami leží život a smrť, krása a
pustošenie, stavba a bůranie, nádherný póvod a kru
tý zánik. Do boja teda, sociálne smýšŤajůci mužovia
a ženy! Za kresťanské sociálne reformy! Preč s tý
mi, ktorí nesociálne smýšŤajů a konajů, ale i s tými,
čo iba štvů a huckajů, ktorí „raj“ sfubovali a sfubu
jů na zemi, skutočne však peklo pripravujů a už aj
pripravili ruskému a španielskému národu (viďna pr.



leták „Komunizmus v skutkoch“). Nesociální fudia
práve tak ako nesvedomití židovsko-bofševickí roz
vratníci sú zradcovia fudu a musia byť odhalení a
znemožnení skór, ako by bolo neskoro!

Pozor na podpařfačov!
Obyčajne to tak býva: tí, čo majů požiar na svedomí, za

chránia seba a „svoje ovečky“, len čo zbadajů, že plamene sů
už nad strechou; tí však, Čo sů mene! vinovatí alebo i nevinní,
zostanů na mieste a tých hodia do ohňa ako vinníkov. Pozrime
do Španielska! Úbohí kňazi, úbohé mníšky! Žili životom čin
nej lásky, všetko obetovali, rodinu, slobodu, zemské radosti a
teraz sa stali obeťami zverských tvorov. na nich vylievaiů
svoju už od desaťročia zdržovanů zůrivosť. Tí však, Čo sů ozai
vinní, piiavice zatročeného proletariátu, nenásytní kapitalisti sů
v bezpečnosti.

Preto preč S nesociálnyini fuďmi, kým je na to
čas! Kto robotníka utláča, kto sa na nich nespravodli
vým spósobom obohacuje, kto pre robotníka nemá
srdce, kto je k nim surový a ukrutný, kto chladno
krvne prepůšťa z práce otcov rodín, hladí jedine na
to, aby mal čo najváčší zisk, toho treba všetkými
prostriedkami, ktoré má štát po ruke, prinůtiť, aby
sa z toho zodpovedal. Pud sebazáchrany štátu vyža
duje neúprosnů prísnosť oproti nepriatefom robotníc
tva, lebo sů to vlastizradcovia. Láska k vlasti a k ná
rodu, ale hlavne láska Kristova nás nůti rozhodne
previesť požiadavku pápežovu: „Odproletarizovať
robotníctvo“, t. i. dať mu, Čo mu ako človekovi a v
Kristu bratovi podla spravodlivosti a lásky patrí.

Lebo záchrana proletariátu je záchranou fudskej
spoločnosti.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok.
INámestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čisiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 6. Dajte aj iným prečitať!

Sů to krestania“?
Sú to katolíci? Majů tí ešte pochop 0 mravnom

rodinnom živote, ktorí nielenže azda sami hriešnym
spósobom prekážajů rodinné požehnanie, ale akosi
krivým okom zazerajů na tých, Čo nenasledujů ich
mravy. Ba rovno ubližůjů alebo aspoň na posmech
obracaiů takých manželov a najmá matky, čo mrav
ný život vedů. Ubližujů im preto, Že sa pred pože
hnaním Božím hriešnym spósobom nebránia. Po
smievajů sa im, že ochotne prinášajů aj najváčšie
obety, aby všetky svoje dietky pre Boha a národ
statočne vychovaly.

To je luxus.
Jedna matka má 8 detí, jei manžel slůži u sůseda, ktorý

má vefké gazdovstvo. Pani urodzená, ináč „dobrá katolíčka“,
často robí výčitky tei bohabojnej a statočnej matke, prečo má
vraj tofko detí, veď je to luxus. „Či ma to nemá zabolet?“ —
žaluje sa táto sužovaná matka, pri čom sa jej slzy z očů leiúů.

„Či si aj ty ešte taká hlúpa?“ Fabrická robotníčka je v
tom stave, keď sa nábožné matky so zvláštnou pobožnosťou
modlievajů: „ktorého si Panno pri návšteve Alžbety v živote
nosila.“ Žaluie sa, že už sama nevie, čo má robiť. Lebo skor?
od každého, čo vo fabrike popri nej preide, či je to chlapčisko,
či dievka, chlap alebo, a to je to naismutnejšie, ai žena, stále
musí počůvať: „Ai ty si ešte taká hlůpa...!“

Nemá vraj „dostatočnej vzdelanosti“. Takto opísala akási
„štátotvorná“ organizácia istého svoiho člena, lebo jeho žena
vraj za dva roky dve dietky mala.

Ak nebudete mať deti.
Istý inteligent vyprával svoimu známemu, že keď sa u

chádzal o ruku svojej ženy, jei rodičia mu povedali, že mu ju
dajů, ale len pod tou podmienkou, ak nebudů maf deti. A to bo
la tiež „kresťanská“ a to velmi „vlastenecká“ rodina. V ine?
rodine Zas mužová matka, stáva sa nástrojom zlého ducha,



lebo stálymi výčitkami, Šomraním, ba i nadávkami robí medzi
mladými manželmi nepokoj a peklo, len preto, že mladí man
želia žitů mravne a maliů už viac detí.

A kto by nepočul deň po deň o prípadoch, ako sa stáva
mladým a bohabojným manželom neznesitefný pobyt v tom
alebo onom byte — a to u „katolíckych“ domácich pánov a
paní, len preto že majú malé deti. Ba to býva neraz i ne
tajenou alebo zle ukrývanou, avšak pravou príčinou vypove
dania z bytu. Áno takto robia, a opakujeme, nielen novopahan
skí pokrokári a neverci, ale i „dobrí“ katolíci, ktorí chodievajů
nielen na sv. omšu, ale ešte aj ku sv. sviatostiam. (Ba či sa
len z toho vyznávaiů!) Či je to katolicizmus, je to kresfanstvo,
a nie skór prenasledovanie rodinnei mravnosti a bohaboinosti?
Či to tiež nevolá o pomstu do neba: na dietky bohaté rodiny
sužovať, vyháňať z bytov, alebo ich nechcieť do bytu prijať
len preto, že majú viac dietok?! — Pripojíme

ešte jeden list.
Písala ho matka viac dietok. Poslala ho oduševnenému

priekopníkovi hnutia za podporovanie na dietky bohatých ro
din. „Vy žiadate sřfubujete pomoc pre rodiny, ktoré sů bohaté
na dietky. Pripadá mi to, ako výsmech a posmech. Mám 6 ma
lých dietok a muž je bez zamestnania. Bývame v kraji, kde je
cudzinecký ruch dosť silný. Ale tu nedostanů zamestnania že
náči, čo mailů familiu, iba tí, čo sú bez dietok, alebo slobodní.“

Celkom oprávnene a odóvodnene volá spome
nutý sociálny pracovník na poplach a po okamžitom
zakročení a pomocnej akcii povolaných šťátnych a
cirkevných Činitefov, v záujme na dietky bohatých
rodín, ak sa len nechceme dožiť nevídanej pohromy
a srůtenia tak mravného ako aj prirodzeného života
a vzrastu nášho národa.

Ešte pred touto, povedal by úradnou pomocnou
akciou, musí byť poskytnutá okamžitá mravná a po
dfa možnosti a potreby aj hmotná pomoc so stránky
kresťanskej spoločnosti. Mravná pomoc v prejavo
vaní úprimnej úcty a uznania najmá oproti matkám
takýchto rodín; hmotne však tým, že pri dávaní prá



ce a udelovaní hmotnej podpory alebo iných výhod,
vždy prednosť dáme a zvláštnu pozornosť venujeme
takým chudobným rodinám, ktoré sů bohaté na diet
ky. Na tůto úctu a zvláštnu priazeň nás nebude treba
povzbudzovať, keďsi všimneme, aká je

denná úloha matky vefkej rodiny.
Akýsi kopaničiar takto opisuje dennů prácu matky s mno

hými dietkami: „Ráno od 3.—5. hod. robota okolo statku. O pol
6. hod. budí dietky, oblieka ich a pomodlí sa s nimi. Popri tom
pripravuje pre ne raňajky a dáva im jesť. Do 7. hod. vystráia
nie do školy. Od 7.—10. poumýva a poupratuie všetko. Od 10.
—12. pripravuje obed a dáva jesť. Od 12—4. umýva, perie. 0
pravuje šaty pre celů rodinu. Od 4.—6. hod. zase okolo statku.
Od 6.—7. hod. pripraví večeru a dáva iesť. Od 7. do pol 8. hod.
pomodlí sa s dietkami a uloží ich na odpočinok. Potom do 0.
hod. ručné práce: štrikuje, šije. O 9. hod. na odpočinok, ktorý
ie však často pretrhovaný plačom malých, alebo chorých die
tok, ktoré treba opatriť a uspokojit. Nie sů tu ešte spomenuté
tie každodenné drobné služby a námahy, ktoré iba P. Boh. vi
dí, spočíta a ocení. Aby sme však aký-taký pochop mali o nich,
pripojíme tu ešte iný soznam. Podal ho svojej žene otec viac
drobných dietok. Zastupoval matku za jeden deň, keď tá pre
súrnu vec vzdialená bola. Tento

zaujímavý výkaz
obsahoval toto: „106 ráz otváral dvere dietkam, a tolko ráz. ai
zatváral po nich. Remenčeky a šnůrky na topánočkách 16 ráz
zapnůť alebo zaviazať. Malů „babičku“, ktorá začína chodiť 31
ráz zdvihnůť so zeme; dvoijročnému Jurkovi 94 ráz povedať:
„nechaj to!“, spor medzi dietkami 16 ráz urovnať, pri krmení
malfučkých 28 ráz pomáhať, 15 ráz im dať zapiť, 19 ráz im nos
čeky utrieť, na otázky 145 ráz odpovedať, s otázkami 175 ráz
byť vyrušovaný; trpezlivosť 47 ráz stratiť a za dietkami bežal
dovedna asi 7 kilometrov!“ — Aihfa to je iba jeden deň z tých
sto a sto, hei i tisícov dní. Tieto matky sů ozaj hrdinské a úcty
hodné pracovníčky vo vefkei rodine dietok Božích a preto si
zasluhujů velké uznanie, úprimnů úctu a povďačnů lásku nie
len od svojich mužova dietok, ale od každého poctivého a spra
vodlivého človeka a tobóž kresťana. Či je to teda nie tiež je
den z tých do neba volajúcich hriechov, takéto matky na po
smech mať, im ubližovať a ich fťažký,obetavý život ztrpčovať?!



Keď sů fudia neraz aj bezcitní a nevšímaví, P.
Boh iste odmenía oslávi raz tieto hrdinské obety, ak
Mu ich len z lásky k Nemu s trpezlivosťou a dobrým
úmyslom prinášaly. No nielen P. Boh, ale aj vážni a
rozumní fudia a všetci verní synovia svojho národa

V Taliansku na pr. sám štát osobitné výhody, podpory
a odmeny dáva takým na dietky bohatým rodinám a matkám.
Toto žiadajů a sůria ai v iných štátoch všetci rozumní sociální
pracovníci, hlavne však biskupi v pastierskych listoch a sám
sv. Otec v sociálnei encyklike. O tomto sociálnom hnutí bude
me ešte v tejto serii podrobneišie písať, kde ai príklady uve
dieme.

Teraz poukážeme ešte na jeden zaujímavý fakt.
Wwwe

Čím váčšia rodina
tým súcejšie deti. Dr. Huntington podrobne skůmal 1700 býva
lých žiakov, čo složili skůšku na univerzite v Yale. A čo zistil?

e najlepšie sa učili, tí čo z váčších rodín pochádzali. Žiaci, kto
rí mailů páť, šesť a viac bratov a sestár rozhodne vynikajů nad
tými z malých rodín. — Profesor Lockermann zas vyšetril pó
vod 20 vynikajúcich [udí a výsledok jeho skúmnia bol, že 150,
teda 75% zo všetkých pochádzali z takých rodín, ktoré maly
najmenej 5 dietok.

Teda vefké, na deti bohaté rodiny sú vefkým
požehnaním a dobrodením tak pre jednotlivé národy,
ako aj pre fudstvo vóbec a preto si zasluhujů nielen
úctu, ale ai všestrannů podporu aj so strany šťátu a
celej spoločnosti.

V čom a jako sa má táto pomoc a podpora javiť a pre
vádzať, o tom na budůce. Ale už i teraz vyzývame a prosíme
všetkých v mene Krista-Kráfa a celej sv. Rodiny, aby rodiny
bohaté na dietky v úctivosti mali a podla potreby

mravne a hmotne podporovali!

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 7. Dajte aj iným prečítať!

Robotník má práva.
„Španielska stena.“

S týmto nápisom priniesly ruské komunistické noviny rů
havý obraz. V strede stojí ohromný Kristus s temnými hroz
nými očami. aké mal Rasputin. Utišujúůc vystiera ruky na ob
čanov. Na favei strane je skupina proletárov, úbohých žien,
chudých detí, shrbených mužov, vyziablych starcov, ktorí od
biedy predčasne zostareli. Ku týmto naibiedneiším akoby Kris
tus Pán toto hovoril: „Blažené vaše trápenia na zemi; lebo
dvíhate oči k nebesiam! Tam dostanete nekonečnů odmenu.
Preto nebúrte sa proti vašim pánom a zamestnávateřom! Nerob
te nič na zlepšenie svoiho postavenia, aby ste sebe a svojim
deťom lepšiu budůcnosť zaistili. Maite len trpezlivosť, znášajite
a trpte všetko. V nebi budete žať večnů blaženost!“ Na pravei
strane — a v tomto je to diabolské růhanie, — za Kristom sto
jí bruchatý buržuj, — ktorého zástup pre postavu Pána nevi
dí — s tučnými prstami, s červenou tvárou a žiadostivými 0
čami. Ťahá proletára za povraz, ktorého slučka ho už hrdúsi.

Týmto obrazom chců potomci vrahov Syna Bo
žieho robotníkom predstaviť Krista ako ochrancu ka
pitalistov, a hlásanie kresfanskej lásky vyhlasujů za
„Španielsku stenu“, za ktorou sa vraj skrývajů ka
pitalisti, aby tým nerušenejšie mohli ud vydierať.
Každý vidí, že je to diabolské znetvorenie a prekrú
tenie Kristovho učenia o spravodlivosti a láske. Ten
to obraz najlepšie dokazuje, po akých prostriedkoch
siahajů nesvedomití štváči chudobného fudu, aby ho
naplnili nenávisťou proti náboženstvu Ježiša Krista.

Kto je príčinou tak hroznej potupy?
Úradný orgán Vatikánu „Osservatore Romano“

sa v osobitnom článku zaoberá s týmto prípadom.
Otvorene hovorí, že nestačí iba s rozhorčením pro
testovať oproti tak strašnému potupeniu osoby Kri



sta Pána so strany nekresťanov, ale kresfania si mu
sia tiež vážne spytovať svedomie, či svojím počína
ním aj oni nezavinili toto růhavé predstavovanie Kri
sta. Treba sa pýtať, či daktorí kresťania svojím prak
tickým životom nepodporovali tůto domnienku ne
priatelov a Či ju ešte stále neživia; predovšetkým
však treba sa pýtať, ako by sa dala táto námietka
najlepšie skutkami vyvrátit. Povedzme si len otvo
rene: Či nie je pravda, že mnohí, ktorí sa menovali
privržencami Ježišovho učenia a ešte dnes sa menu
jů, velmi často Ho zradili? Alebo Či sa všetci kresfa
nia skutočna usilujů, aby od Boha žiadaná spravodli
vosť a milosrdenstvo panovaly na svete? Či nie je
lžou taká modlitba, ktorej ovocím nie je láska k bliž
nému? Veď ešte skrze Izaiáša proroka oznámil Boh,
že bohumilý póst v tom pozostáva, že sa „reťfazene
spravodlivosti roztrhajů, rozviažu uzly na jarme, 0
slobodia utlačení, a odstráni sa akýkofvek druh 0
troctva“. Mnoho je tých, ktorí sa uspokoja dávať al
mužnu, ale nič nepodujmů, aby skutočne rozbili re
ťaze otroctva. Skór totižto akoby sa hovorilo o lá
ske, treba sa postarať o to, čo spravodlivosť vyža
duje.

Keď pod slovom „karitas“, poznamenáva Pottier, rozu
mieme lásku k Bohu, ktorá je nadovšetko, a lásku k sebe za
rovno kladieme s láskou k bližnému, ktorei základom je zase
len láska k Bohu, tak je to tá láska, ktorá je vyplnením celého
zákona, ktorá bližnému naiprv to dáva, čo mu patrí podla
spravodlivosti a až potom mu dáva dary. Tu platí slovo Lacor
daireovo: „Počiatok každei lásky je spravodlivosť.“ Pracujůci

robotník má právo na mzdu,
ktorá mu umožní slušne živiť nielen seba, ale aj svoju
rodinu; má právo na zdravie a radosť zo života.

Ai vtedy, keď dostane spravodlivů mzdu, keď pomocou
odborovej organizácie stane sa slobodným spolupracovníkom
svojho zamestnávatefa, ai vtedy ešte následkom nevykynoži
telnei fudskei sebeckosti, lenivosti alebo pre prípady chorobv



ostane ešte hojné pole aj karitatívnei činnosti na ufavenie fud
ských bied, ktoré z tohoto slzavého údolia úplne nikdy nevy
miznů. Keď tu dobročinná láska v pravom čase príde, bude
vždy vítanou. Nesmievšak chciefťnahradit sociálnu spravo
dlivosf.

Nesmie sa stať, aby ten, Čo si spravodlivou ro
botou slušnů odmenu zaslůžil, bol utisknutý na al
mužnu dobročinných fudí. Čelkom správne odmiet
ne podporu, almužnu ten robotník, ktorý má nárok
na zaslůžený plat, ako odmenu svojej práce.

Hrozné farizejstvo
je sebe nič nechcieť odoprieť a potom chudobným hovorit:
„Blahoslavení trpiaci!“ Takéto počínanie je hanebným výsme
chom Kristovho učenia, ktorý do neba volá o pomstu. Pravda
že treba utisnutého bližného naiprv na Boha upraviť ako na
jediný prameň blaženosti; ale je zločinom použiť evanjelium
Ježiša Krista na vykorisťovanie bližného. Nezabudnime slová
Leva XIII: Keď ponecháme biednych v nezaslůženei nůdzi, tí
Sa od nás s nenávisťou odvrátia. A nás bude musieť zastihnůť
kliatba Kristova: „Beda vám, pretvárační farizeji, ktorí pod
zámienkou dlhých modlitieb trávite domy vdóv“.

Ako bráni Cirkev práva robotníctva?
Čo hovoria o tomto rímski pápeži Lev XIII a

Pius XIL.?
„Zamestnávatelia nesmů pokladať robotníkov za

otrokov. Je spravodlivé, aby v nich ctili dóstojnosť
osoby, ktorá kresťtanstvom nadobudla ešte vyššieho
stupňa. Zárobková práca nie je človekovi hanbou,
ale cťou, lebo mu dáva čestnů možnosť, zadovážiť si
žŽivobytie.Hanbou a nefudskosťou je, keď sa vykori
sťujů ludia ako nejaký tovar, aby sa z nich docielilo
zisku a keďsa v nich cení iba vytrvalosť nervov a
telesná sila a keď sa všetko ostatné pokladá za nič.
Preto je povinnosťou zamestnávatelov tak zariadif
veci, aby za nijakých okolností nebola robotníkovi
odobraná možnosť starať sa o rodinu. Nesmie sa mu
ukladať ani viac práce, ako jeho sily zmóžu a neukla



dať mu práve taků, ktorá je v rozpore s jeho vekom
alebo pohlavím. — Medzi najváčšie povinnosti za
mestnávatelov patrí dávať každému, čo mu podfa
Sspravodlivostipatrí. Keď sa má ustanoviť mzda spra
vodlivá, treba vziať do ohfadu mnohé okolnosti.“
(„Rerum novarum“, n. 16.)

„Prvou zásadou musí byť, aby Sa robotníkovi
dostalo mzdy, ktorá postačuje na vydržiavanie nie
len jeho osoby, ale i jeho rodiny ...“

„Treba sa zo všetkých síl vynasnažovať o to. aby otcovia
rodín dostávali mzdu v takei miere, ktorá by postačovala k
slušnému vydržiavaniu celei domácnosti. Keďže je to za vlád
nucích pomerov v spoločnosti nie vždy a všade dosiahnute[né,
je požiadavkou sociálnej spravodlivosti, aby sa Čím skór pre
viedly potrebné zmeny, ktoré by umožnily dospelému robot
níkovi takéto priimy.“ („Ouadragesimo anno“, 71., 72.)

„Všeobecné však vzaté, nech majů stále na zre
teli [ludia bohatí a zamestnávatelia, že utlačovať pre
svoj zisk fudí nádznych a úbohých a koristiť z cudzej
biedy, je oproti právam Božím i fudským. Oklamafť
niekoho o povinnů mzdu je velký hriech, ktorý svo
láva svojím hlasom hnev s neba o pomstu. „Zadrža
ná mzda kričí a volanie tých, ktorí žali, prebíja sa do
uší Pána zástupov.“ Konečne bohatí [udia svedomi
te sa musia chrániť toho, aby chudobným fuďom v
ničom neškodili na majetku, násilím, podvodom ale
bo úžerníckymi úskokmi, lebo chudobní [udia nema
jů dosť prostriedkov, aby sa mohli brániť proti kriv
dám a nespravodlivosti a ich majetok sa musí po
kladať za tým posvátnejší, čím nůdznejší je jeho ma
jite[.“ (Rerum novarum“17.)
S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len pc
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 6. Dajte aj iným prečítať!

Koho zastáva CČirkev?
Protináboženské muzeá, filmy, obrazy, Časopisy a novi-

ny, ktoré nielen v Rusku, ale ai u nás propagujů nepriatelia
kresťanstva, najimá medzi chudobným fudom, sů plné bezoči
vého osOčovania a obviňovania, že Cirkev a kresťanské nábo-
ženstvo sů ochranným můrom a verným spojencom nenasyt
ného mamonizmu kapitalistov. Kto je póvodcom a šíritefom
týchto podlých lůúhanín?Komu záleží na tom, aby sa robotníc
tvo ustavičné zavádzalo a klamalo? Sů to koniec koncom zase
práve tí bezbožní kapitalisti a od nich najatí a platení agenti,
ktorí seba za „ochrancov“ proletariátu vyhlasuiů.

Nefudskí a nenásytní kapitalisti totižto už dobre
cítia, že im akosi dohára. Zotročený fud sa prebúdza,
lebo dobre vidí tie krivdy, ktorých sa dopustil a do
půšťa najmá nekresťanský kapitál. Kapitalisti vidia,
že sa ich zlatá doba už ku koncu blíži, lebo sa robot
nictvo nechce dať ďalej vydierať a zotročovaft.

Prečo huckajů Tudproti Čirkvi?
Dobre vedia, že týmto utláčaným a vykorisťo

vaným úbožiakom najvýdatnejšiu pomoc a mravnů
oporu móže práve CČirkevKristova poskytovať. Veď
to robila aj za starých časov v záujme úbohých 0
trokov. Preto všetko možné podujímajů, aby prole-
társtvo CČirkvi odcudzili, ba oproti Čirkvi huckali.
Ozaj diabolský plán: pozbaviť fudstvo, úbohé prole
társtvo svojej jedinej úprimnej opory a ochranitefky,
Čirkvi Kristovej, aby bolo znovu vrhnuté do starej
pohanskej poroby, hrozného otroctva. Preto každý
kresťan musí sa postaviť oproti tejto pekelhei takti
ke. Musí pomáhať oči otvárať úbohej zaslepenej chu
dobe. Musíme odhaliť a vyzradiť podlé plány a zá
mery nepriatelov Kristovho učenia.



Musíme na pranier postavit a bičovat hriechy pohanského
kapitalizmu, ako to robí st. gallenský biskup, Dr. A. Scheiwil
ler vo svojei brošůre „Spravodlivosť“. Z tejto brošůry, z kto
rej katol. študenti vo Švaiciarsku 100 tisíc exemplárov rozšírili.
prinesieme tu aspoň niečo. Už i tieto úryvky nám posvietia na
to, ako smýšfa Cirkev o sociálnych otázkach a koho za
stáva, či nesvedomitých kapitalistov a či utláčanů a ožobráče
nů chudobu. Uvedieme tu predovšetkým tie

slová biskupa,
ktoré majů nápis: „Svetový systém nespravodlivo
sti“ Je to strašná obžaloba velkej nespravodlivosti
v dnešnom sociálnom a hospodárskom živote. „Ligo
tajúce sa zlato, hovorí biskup sv. gallenský, stáva sa
démonom fudskej spoločnosti. Milionové a miliardo
vé majetky na jednej strane zapríčiňujů na druhei
strane armádu fudí bez majetku a bez prístrešia; ich
množstvo počíta miliony a miliony.

Naše vefmestá závodia medzi sebou v lesku, nádhere a
v roztopašnom živote. Kým miliony sfdc svíjajů sa v biede a
Starosti, iní sa oddávajů rozkošiam a radovánkm, ako keby
tu mali naveky žit! Nádherné luxusné byty sa vzájomne pre
tekaijů nesmyselnými a bláznivými vymoženosfami techniky...
Pri tom však v týchto moderných Bobylonoch všade (ešte aj
v Rusku, ba tam hádam viac ako inde) vedla rozkoše vidíme
ohromnů bolest, vedla radosti smůtok, vedla plesania nárek,
vedfa nádhery žobrácke handry, vedla lesku hanbu biedy, ve
dřa nádherných palácov, otrhané chatrče a baráky. Nenávist
a zlosť, lož, hTadanie seba a bezohladnosť slávia ai napriek
elektrickému osvetleniu, napriek skvelým vynálezom moder
ného genia svoje triumfy. Kultúra pokročila, ale pokročila aj
neprávosí.

„Chlieb náš vezdajší daj nám dnes“,

tak zneje prosba, ktorů celé kresfanstvo vysiela k
Otcovi nebeskému. o je modlitba, ktorá každý deň,
každů hodinu hore vystupuje, všade kde sa len uctie
va meno Kristovo. Tů prosbu modlí sa pápež pri
hlavnom oltári chrámu sv. Petra, tůto prosbu učí i
najchudobnejšia kresťanská matka svoje najmladšie



dieťa. A predsa všade, kde sa toto modlia, nájdu sa
ai ludia bez chleba. Prečo je to? Boh dáva životné
zásoby pre všetkých, ale lakomci ich zadržujů. Boh
sa stará o každé svoje dieťa, ale sebeckí [udia zazná
vajů láskavé úmysly svojho Stvoritefa. Sebectvo za
búda na ohfady, ktoré má mať každý oproti blížne
mu.

Ku komu sa stekajů tie ohromné miliony?
Z naiváčšei časti do pokladníc židovskei vefkofinancie

(vefkokapitálu). Aké ohromné sumy sa takto odoberů drobné
mu a robotnému Iudu! A len čo v parlamentoch začaly ja
viť fudomilé snahy na odstránenie tohoto vydierania, ako na
pr. návrh na zvýšenie burzových daní, zavedenie dane z luxusu
a iné opatrenia, židovskei peňažnei moci a „řfudomilnei“ so
ciálnej demokracii vždycky sa ich podarilo zmarif.

Nepočetné existencie sa nemilosrdne podkopávajů. Vydie
ranie, kKlamstvoa krach to sů jednotlivé štádia, ktoré vedů k
ciefu. Nielen obyčainý dedinský úžerník, ktorý si u dlžných
„shedliakhov“ a nůdzu trpiacich Tudí hladá svoi „zhárobček“,
je vydieračom, ale ovela viac je tým milionár, ktorý „karthel
mi“, „thrusthami“ a podobnými obchodnými špekuláciami zdra
žuje fudu chlieb a životné potreby. Bez srdca tancuje sa okolo
zlatého tefaťfa, hoci cesta k tomu vedie cez zůbožené srdcia,
cez zničené rodinné šťastie a znivočené existencie.

Šikovná taktika.
„Akciovým hospodárstvom stáva sa bohatstvo nehmot

ným, neosobným a vymkýňa sa zváčša spoločenským povinno
stiam. Miliardy sa neodaňujů, lebo sa móžu v [ubovolnom ča
se zmeniť s jedného miesta na druhé, lebo zisk sa dá nádherne
skryt a poručenie takéhoto majetku sa dá šikovne už vopred
oslobodiť od dane. Burzovým kráfom a kniežatám, ktorý stav
burzy už vopred dokonale poznajů, je po peniazoch baživé pu
blikum bezbranné vydané na pospas. Oni majů vplyv na celů
výrobu, národohospodárstvo a politiku. Majú po ruke predajnů
a podplatenů mocnů tlač. Pomocou tejto priamo alebo nepria
mo ovládajů štátnu správu a zákonodarstvo; vladári a vlády
sa im klaňajů. Ba ešte i zavedení robotníci. Akože to? To je
omyl, nadhodil by nejeden. No zaraz uvidíte, že je to pravda.
Povedzte len, či najdete v tei „tlači chudoby“, ako seba nazý
valů všelijaké soc. dem. a komunistické noviny, takéto odha



lenie hriechov nekresťanských kapitalistov? To veru nie. A
prečo? Lebo to slobodnomurársko-židovský velkokapitál ne
dovolí. Ten žiada len, aby bolo kresť. náboženstvo a katol. kňaz
stvo špinené. Pozrite si len soc. dem. a komunistické noviny a
nenaidete číslo, kde by ten rozkaz neplnily, aby nekopli, nena
přuvali a nepotupili Cirkev a Jej kňazov, ba neraz i samého
Krista. Vidíte, komu slúži táto socialistická a komunistická tlač!

Aká je to teda hanba, že predsa najdů sa ešte
i katol. robotníci, ktorí socialisticko-komunistické no
viny odoberajů, alebo ich aspoň čítajů a im aj veria!

Toto sů niektoré myšlienky z brošúry st. gallenského bis
kupa. Z nich móže každý nepredpojatý človek fahko uzatváraf,
koho bráni a zastáva Cirkev, či nesvedomitých boháčov a vy
dieračov, ktorých klamy a podvody odhaluje a pranieruje,
alebo úbohé, zotročované triedy fudu, ktorých sa zastáva a
brániť káže.

Čo hovorí o tom sl. panujúci sv. Otec?
„Pri chránení súkromných práv treba hfadieť

na záujimy vrstiev najnižších a najchudobnejších. Lu
dia bohatí, zabezpečení svojimi ochrannými spóso
bami, menej sů odkázaní na ochranu štátu. Ludia chu
dobní, nemajůci svojich vlastných možností obran
ných, opierajú sa hlavne o ochranu štátu. Robotníc
tvo patrí medzi chudobný fud, preto sa ho má štát
zaujať so zvláštnou starostiivosťou a prezieravo
sťou.“ („Ouadragesimo anno“ 29.)

Tieto slová krásne dokazujů, že Čirkev Kristo
va a Jej hlava rímsky pápež tak cíti s chudobou a
tak ju zastáva, ako to Kristus svojim príkladom učil,
keď otvorene povedal:

„LŮTO MI JE ZÁSTUPU“.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 9. Dajte aj iným prečítať!

Robotníci, rozmmýšďŤajte!
(Ciele komunizmu a záujmy robotníctva.)

Nesmieme to fajiť, stojíme pred vážnymi pro
blémami. Za každů cenu a čím skór treba najsť cestu.
z neistoty a biedy velmi velkej váčšiny nášho oby
vatelstva, ktoré pre neblahé sociálne pomery velmi
trpí.

Sú, čo iba z bořševickei Moskvy úfajů pomoc a záchra-
nu. Inů pomoc, iné východisko si ani predstaviť nevedia. Či je
ich nádej a dóvera oprávnená? Či niet inej cesty, či niet lep
šieho lieku a bezpečneišieho svetla pre sociálne choroby a mrá“
kavy našei doby? Alebo inými slovami: srovnávalů sa ciele:
komunizmu so záuimami robotníctva?

Vieme dobre, že táto otázka, keďže sa týka samého živo
ta, od jej riešenia závisí blahobyt robotníkov a ich rodín, je nie-
len páfčivá, ale aj rozpaluiúca. Preto ona delí dnes fudstvo na
dve skupiny, delí robotníkov na dva tábory, hotové boiovať na
život a na smrť. Chceme si o teito otázke pohovoriť bez trp
kosti, bez nenávisti, s tůúžbou nikoho neuraziť, nikoho nera-
niť; chceme trochu posvietiť na tieto vážne problémy.

Predovšetkým treba nám riešiť otázku: Či sa
ciele a zásady komunizmu srovnávajů So záujmami
a oprávnenými požiadavkami robotníctva? Aké že
sů

záujmy robotníkov,
čoho sa robotníci oprávnene dožadujů? Opýtajme sa.
ich samých: Robotníci, na čo sa Žalujete, v čom vi
díte hlavné príčiny svojej krízy? Zalujete sa ponaj
prv, že bohatstvo sveta je sústredené do rúk nieko[
kých jednotlivcov na újmu celej masy fudstva. Na Čo.
sa ešte žalujete? Na nefudsků konkurenciu.

Je síce pravda, že konkurencia v istých medziach je spra-—
vodlivá a iste že užitočná. Máme však na mysli konkurenciu,
čo si robia priemyselníci na škodu robotníkov, na špinavú kon



kurenciu, ktorá má dvojaký výsledok: prvý, že robota je čím
ďalej tým ťažšia, druhý, že pláca sa ustavične snižuje, až z nej
ostanů iba hladové platy. Toto sů oprávnené žaloby a skutočné
krivdy robotníctva. Otázka je teraz, či móže robotníctvo vo
svojom boji oproti týmto krivdám úprimnů pomoc očakávať
od komunizmu? Prizrime sa na jednotlivé

žaloby a krivdy,
a porovnajme ich s cielami a zásadami komunizmu.
Robotníci chců predovšetkým zamedziť sústredenie
bohatstva do růk niekolkých na škodu ostatných. A
čo robí komunizmus? Miesto, aby zabránil sůstrede
nie majetku, celý majetok národa dá do růk jedného
človeka, ktorý je diktátorom Kapitalistického štátu.
A jaký je to človek? Podla zásad komunizmu móže
to byť iba nejaký bezbožník, lebo komunizmus Boha
a náboženstvo neuznáva, ale vytvára. [ento bezbož
ník má teda rozkazovať celému národu, ktorý iba zo
sluhov a otrokov pozostáva. Keďteda chcete zabrá
niť sústredenie majetku, nemóžete si želať komuniz
mus. Iu netreba dlho uvažovať.

2. Čo si žiadajů ešte robotníci? Zastaviť tů ne
šťastnů konkurenciu, ktorá sa prevádza na účet ro
botníckych rodín. Velmi dobre. No to by darmo oča
kávali od komunizmu. Veď práve komunistické Rus
ko organizuje najstrašnejšiu konkurenciu, konkuren
ciu najnefudskejšiu. Ako a prečo? Tak, že miliony
fudí nůti robiť zdarma pri takom stravovaní, že po
maly ale isto sa úplne vyčerpávajů a zahynů. Takto
získanými surovinami (drevo, uhlie atď.) a výrobka
mi robí konkurenciu. Ničí priemysel iných šťátov,
aby ich do krízy a revolůcie vohnalo. Na naše trhy
hádže Rusko tak lacné výrobky, že naše fabriky ne
móžu s nimi konkurovať bez ustavičného snižovania
platu svojich zamestnancov. Kto teda chce zastavit
tůto konkurenciu a pomócťt robotníctvu, nemóže
chcieť komunizmus.



3. Čo chcú ešte naši robotníci? Chců ponajprv a
predovšetkým zvýšenie platu, aby mohli Čestne ži
viť aj svoju rodinu, svoje dietky. Nezabůdajme však,
že komunizmus Sa nevyhnutne protiví povyšovaniu
platov. Základnou zásadou bolševického komuniz

hddmu je totižto, že robotník má mať čím menší zárobok.
A to prečo? Čujte len! Aby si vraj nemal z čoho u
sporiť, lebo súkromný majetok mať sa protiví komu
nistickému poriadku.

Tu by mohol niekto nadhodiť, veď komunisti tiež agitulů,
štrajkuiů za zvýšenie platu. Ak by to niekedy ozaj vážne robili,
robia to iba na zaslepenie [udu podfa tohto receptu ich vod
cov: „Vynůtime zvýšenie mzdy, ktorá bude pre robotníkov bez
praktického účinku, lebo sůčasne spósobíme zvýšenie cien V
nainutnejších potrebách, tvrdiac pri tom, že je to následok ú
padku rofníctva a dobytkárstva. Práve tak podkopeme umelé
pramene výroby tovaru, tým, že vštepíme robotníkom anar
chistické idey a povzbudíme k požívaniu alkoholu.“ (Protok. 11.)

Nuž a či nemaiů komunistickí robotníci v Rusku živnost a
byty od štátu? Ba hei. No nezávideli by ste im, keby ste ich
položenie tak poznali, ako komunista A. Schmith. (Viď leták
„Moskva bez masky“.) Predbežne si prečítajte aspoň tento

zaujímavý prípad.
Istý komnista chcel dokázať svoimu spolurobotníkovi, že

by mal ai on patriť medzi komunistov. Hovoril mu: „Pozri, ke
by u nás panoval komunizmus, štát by mi musel dať bývanie,
musel by ma šatiť a živit“ Jeho spoločník mu odpovedal: „No,
vieš, ja som strávil už páť rokov pod takým režímom.“ — Ako?
— „Nuž páť rokov som strávil v žalári, a tam som býval, a štát
ma musel ai živit aj šatiť...“

Povedzme ešte pár slov o tej ťažkej robote. Iste
je aj medzi vami nemalý počet tých robotníkov, čo
pracujů na akord. I s akordnou prácou je to tak ako
s konkurenciou. V rukách nesvedomitého zamestná
vatela sa stáva tento druh práce strašnou zbraňou
a úplnou skazou robotníka či s hřadiska mravné
ho, či z hmotného, či už pre zdravie. Práve preto by
pre nezasvátených mohlo byť prekvapením, že v tom



sovjetskom „raji“, o ktorom kážu našim robotníkom
sniť každý večer, práca na akord bez záruky proti
jej zneužitiu je tak všeobecné zavedená, že už roku
1930.91% robotníkov pracovalo na akord, a odvtedy
nepretržite rastie politika zovšeobecnenia práce na
akord. Kto si teda praje lepšie podmienky pre prácu,
nemóže si žiadať komunizmus.

Možno sa nám bude vytýkaf, čo sa obyčČajnevy
týka, že by sme nemali hovoriť o komunizme, lebo

nevieme, čo sa robí v Rusku.
Na to je táto odpoveď: ak nemožno sa dozvedieť pravdu

o Rusku, nech si nik neprivlastňuje právo navádzať našich ro
botníkov dať sa na vefké dobrodružstvo, stať sa bofševíkmi a
obetovať za to svoju vieru a slobodu. Hovoríte, že nemožno kon
trolovať udalosti v Rusku. Sú však zásady a štatistiky, o kto
rých pravdivosti nemožno můdre pochybovať. A myslíme, že
opieraiůc sa na tieto zásady a štatistiky, máme právo všetkým
tým, ktorých to pokůša skladať svoju nádej do tei neistoty, do
bolševizmu, povedat: Dočkai na chvífu a pozri sa dobre na
cestu, na ktorů sa vyberáš. Či si hotový za toto velké dobro
družstvo, ktorého výsledky nijako nepoznáš, obetovať svoju
vieru a slobodu? Si hotový vrhnůť sa do nebezpečenstva bie
dy, hladu, otroctva, o ktorom očití svedkovia vyprávaiů? 9i
hotový rozbůrať všetko, čo naši otcovia vystavili v tomto kra
ii? Ak si hotový na toto všetko. dobre, choď si svojou cestou.
My nemóžeme už nič urobiť pre teba.

Ak však naopak nechceš bůrať, ale stavať, ak
nechceš válať, ale budovaf, pracuj s nami na obsia
hnutí opravdivej sociálnej obnovy podla zásad spra
vodlivosti a práva, podla zásad sociálnych encyklík,
ktoré katolícke robotnícke odborové sdruženia chců
rozšíriť. — O tomto však inokedy.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — s ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 10. Dajte aj iným prečítať!

Co pomóže robotníctvu?
(Ako pracovať kladne a úprimne v záujme

robotníctva?)
Na výzvu námestníka Kristovho, slávnei památi pápeža

Leva XIII. začaly sa po celom svete zakladat kresťanské od
borové sdruženia pre robotníkov a rozličných zamestnancov.

Tieto sdruženia chců vymócť pre robotníka je
mu patriace práva. Zrodily sa z kresťfanského učenia
o spravodlivosti a za základ svojej Činnosti si vzaly

dve zásady kresťanstva.
Prvá je: všetci fudia bez rozdielu stavu sú vyšší

od ostatných hmotných bytností. Preto ani jeden člo
vek, akéhokolvek stavu, chudobný či bohatý, robot
ník či mešťan, slabý či mocný, učený Či neučený, ne
smie byť pokladaný len za nástroj, jeho práca Sa ne
má pokladať za obchodný materiál, ale za prostrie
dok nadobudnůť si statočné živobytie. Toto je prvá
zásada.

Druhá je: všetci fudia, ako dietky toho istého
Otca, sú si rovní. Preto všetci majú fudsků dóstoj
nosť a [udské práva, ktoré každý musí rešpektovaf.

Prvé úlohy robotníckych sdružení.
Na základe týchto kresťanských zásad vymáhajú a hájia

kresť.-katolícke odborové sduženia práva robotníka. Na zá
klade týchto zásad móžu pre robotníka vyžadovat také zade
lenie práce a tofko volného času, aby mohol aj svoje nábožen
ské povinosti vykonávať, čiže móžu požadovať obmedzenie
pracovného týždňa. Na tom základe móžu žiadať pre robotníka,
keďže je rozumnou bytnosťou, možnosť a potrebný čas na to,
aby mohol rozvíjať aj schopnosti ducha a venovafťsa svojej ro
dinke, výchove svojich dietok atď. — čiže, móžu žiadať obme



dzenie pracovného dňa. Na tom základe konečne móžu vymáhat
od zamestnávatefov a podnikatelov pre človeka, rozumného to
tvora Tudskei dóstojnosti, zodpovedný a primeraný zárobok
(mzdu), z ktorého móže nielen ako tak živoriť ako zviera, ale
viesť človeku, obrazu Božiemu zodpovedný, slušný život.

Všetky tieto práva robotníka, od prvého do po
sledného, vyplývajů zo zásad kresťanstva. Preto Čir
kev zakladá, čiže súri robotnícke organizácie a to
otvorene a základne kresfanské, lebo len tieto móžu
úprimne a účinne hájiť práva robotníkov.

Tieto organizácie chců pre robotníctvo nielen
práva, ale ho chců aj spojiť v jeden organizmus, aby
tvorilo so spoločnosťou jedno telo, sůce si brániť svo
je práva.

Krestansko-katolícke robotnícke organizácie pridržujů sa
stanoviska, podla ktorého každá dobre organizovaná spoloč
nosť zahrňuje v sebe tri stupne: Základom je jednotlivec, vyš
šie je sprostredkuiúca organizácia (robotnícke sdruženie), kto
rá sa má starať o všetky podmienky práce; ešte vyššie je štát
a vláda, ktoré sa majů starať o naivážnejšie veci zemského ži
vota.

Spoločnosť bude vtedy dobre konať svoju úlohu, keď každá
táto skupina bude statočne plniť svoju povinnosť. Preto ani ro
botnícka organizácia sa nemá miešať do sůkromných vecí ro
botníka, ani štát si nemá stať na miesto robotníckej organizácie.

Ďalšia úloha.
Sme silno presvedčení, že robotnícka organizá

Cia má dnes splniť zvláštnu úlohu, uskutočnit vážny
program. Ulohou robotníckej organizácie je dnes nie
len vymáhať výhody alebo zlepšenie, ktoré potrvá
len krátky čas. Čo má vyžadovat, to je reforma Ce
lého hospodárskeho systému, a obnovenie poriadku,
ktorý dá štátu, čo patrí jeho úlohe: riadiť, dozerať, povzbudzo
vať a mierniť; a ktorý ponechá robotníckei organizácii starost
plniť svoju vlastnů úlohu: starať sa o všetky veci, týkaiúce sa
práce, zárobku, hodín práce, doby učňovstva, dovolenei atď.,
Jedným slovom brániť všetky záujmy a oprávnené žiadosti ro
botníkov. To žiadajů katolícke robotnícke organizácie.



Všetci do práce!
Preto treba, aby všetci, ktorí nechců bezbožníc

tvo, ktorí nechců, aby sa robotník pomaly do úplné
ho otroctva dostal, či už nenasytných kapitalistov, Či
už nesvedomitých dobrodruhov, či už bezbožnícko
kapitalistického štátu (ako v Rusku), všetci, ktorí sa
ešte nedali zastrašiť a znechutiť fažkosťami a trápe
niami dnešnej kritickej doby, ale si zachovali vieru
a nádej v lepšiu budúcnosť, nech sa všetci títo chytia
do práce: sdružovať robotníctvo v kresťansko-kato
líckych odborových organizáciach.

Len pomocou týchto sdružení bude možno uskutočniť pre
potrebnů sociálnu reformu nášho hospodárskeho života. Lebo
len tieto odborové organizácie stoia na bezpečnom základe kre
sťanských zásad, ktoré nám námestníci Kristovi, naimá Lev
XIII. a sl. p. Pius XI., v sociálnych encyklikách tak zretelne a
iasne predložili. Práve tieto sociálne

encykliky vrele odporůčajů organizácie
robotnictva a ostatných stavov podfa kresťanských
zásad. V encyklike „Rerum novarum“ (str. 45) číta
me: „Chválu zasluhujů tí katol. mužovia, ktorí vy
stihnůc, čo Žiada od nich doba, premýšŤajů a hladajů
spósoby, ako by mohli riadnou cestou pomócť robot
nictvu. Oddajů sa do služieb jeho záujmov, sdružujů
robotníctvo...“

„Robotnícke organizácie treba zakladať a viesť tak, aby
boly čo naispósobileiším a naipružnejším nástrojom pre cief,
pre ktorý sů sriadené a ten je, aby sa jednotlivým členom spo
ločnosti pomáhalo, ako je to len možné k povzneseniu teles
ných, duševných a majetkových záujmov. Je však ziavné, že
musí sa hřadieť i na zdokonalenie náboženského života a mrav
nosti, ako na ciel najvýznamnejší a že sociálny život vóbec sa
musí riadiť predovšetkým týmto vodítkom...“ Dnes sa vedie

zápas o robotnícku triedu.
„Pre štát je velmi vážne, či ten zápas bude rozhodnutý podla
zásad zdravého rozumu alebo nie. Kresťfanskí robotníci by vel
mi ufahčili rozhodnutiu v smysle zdravého rozumu, keby sa



dobre organizovali a pod obozretným vedením pustili sa tou
cestou, po ktorei šli naši otcovia a predkovia, k prospechu svoj
mu a k prospechu všeobecnému.. .“

V encyklike „Ouadragesimo anno“ (str. 73.) čí
tame: „mnohoslubné znaky sociálnej obnovy sa pre
Javujů i v samotných robotníckych organizáciach, v
ktorých k nášmu najváčšiemu potešeniu spatrujeme
i mohutné šíky katolíckei mládeže, ktoré s ochotno
sťou prijímájů vnuknutia Božci milosti a s obdivuhod
nou horlivosťou sa vynasnažujů získať svojich dru
hov Kristovi.

Nie menšeji chvály sú hodní i vedůci činitelia robotníckych
sdružení, ktorí so zapretím vlastných záujmov pracujů na zí
skavaní čím výhodnejšieho postavenia pre svojich spoludruhov
a potrebnou rozumnosťou pracujů na prispósobení týchto 0
právnených požiadavók záujmom celého spoločenstva a nija
kými prekážkami, ani upodozrievaním sa nedajů odstrašiť od
plnenia tejto svojej úlohy.. .“

Preto všetci, ktorým na srdci leží riešenie ro
botníckej otázky v duchu sociálnych encyklík a po
dla zásad kresťanskei spravodlivosti a lásky, majů
sa pričiniť o to, aby sa kresťanské robotníctvo podífa
kresťanských zásad organizovalo.*) Každý povedo
mý katolícky robotník má patriť do kresťansko-ka
tolíckej odborovej organizácie a pomocou tejto ver
ne a úprimne

bojovať za práva celého robotníctva!
*) Orgán slov. kresť. odborového sdruženia je výbornýtýždenník„SlovenskýRobotník“| (Bratislava,Novomestská

2/1II.), ktorý by mali všetci povedomí kresť. katol. robotníci čí
tať, ale ai tí, ktorým osud robotníctva na srdci leží. Predplatné
na rok: 20 K.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošlerue

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



Číslo 11. Dajte aj iným prečítatl

„Lůto „Beda
mi je vám

zástupu“ bohatým“
Mt.15.32. Luk. 6,24.

Slnko sa zatimieva.
Zaujímavá povesť.

Plutarch vypráva tajomnů udalost z časov cisára Augu
sta. Jeho učitel gramatiky cestoval vrai raz obchodnou loďou
do Talianska. Pri ostrove Korfu vietor prestal duť a loď zastala
večer pri ostrove Paxos. Zrazu s ostrova zavolal ktosi na kor
midefníka. Hlas hovoril: Keď prídeš k miestu Pallodes, oznám,
že zomrel vefký Pán. (,„Pán““bol vefký všeboh.) Všetci sa na
fakali. Bola noc.Či musia rozkaz vykonat?

Kormidelník sa konečne rozhodol, že pójde, ak vietor pri
Pallodes neprestane. Ak však na tom mieste prestane, vykoná,
čo kázal hlas. A naozai pri Pallodes sa vietor a more utíšily.
Kormidefník zavolal do kraiiny: Vefký Pán je mftvy. A hneď
na to bolo počuť strašné bedákanie, ako nárek množstva [udí.

Skutočná udalosť.

Tento pribeh, ktorý vypráva Plutarch, stáva sa
skutočnostou na Velký piatok. Svet stojí tento deň
pod dojmom naihroznejšej a najvýznamnejšej uda
losti v svetových dejinách. Velký Pán je mítvy. Syn
Boží, ktorý sa stal človekom, umrel. Bohovraždu na
Golgote sprevádzaly ako nárek v prírode, dve kata
strofy. Evanjelisti, ako očití svedkovia nám oznamu
jů: Okolo šiestej hodny sa slnko zatmilo. A bola noc
na celej zemi, až po deviatu hodinu. Slnko prestalo
svietiť,



Nebo sa zatmilo. Hviezdy sa ukázaly v červenom svetle.
Hrozné zdesenie sa zmocnilo Tudí a zvierat. Všetko hřadelo k
nebu. V meste panovala úzkosť a zmátok. Na uliciach hmla a
tma. Ludia blůdili sem a tam. V chráme, kde boli práve zaujatí
zabíjaním vefkonočných baránkov, zapálili svetlo. Pripadalo to,
ako súd Boží nad svátyňou. Vyzeralo to, akoby anjelské hlasy
volaly: Odíďme odtialfto. — — Hfa nárek prírody.

Kristus svetlom sveta.

Toto všetko je samozrejmé. Boli by sme úžasom
preplnení, keby bohovraždu na Golgote nesprevádza
lo zatmenie slnka. Veď umiera Svetlo, po ktorom tú
žilo fudstvo od počiatku sveta. Štyri tisícročia bolo
v tme...

Zaiste [udský rozum mohol už aj v čase pred Kristom po
znať hlavné pravdy náboženstva, Stvoritefa, naivyššieho záko
nodarcu, svrchovaného vládcu a sudcu sveta, mohol poznat
hlavné zákony mravnosti. Ba je pravda ai to, že na teito štyri
tisíc rokov trvajůcei nočnei oblohe fudstva naimá nad Judeou
sa zableskly ai hviezdy mimoriadnych ziavení Božích; Boh po
slal Patriarchov a Prorokov. Ale hoci hviezdy ajsvietia, pred
sa je noc. Nie je deň. Chýba slnko. Pravda je nie plná, celá.
Chýba Ježiš... On je tým svetlom, ktoré svieti v temnostiach.
Kto ide za Ním, nechodí v temnostiach.

Osud fudstva závisí od toho, či ho osvecuje Je
žiš, Syn Boží, duchovné slnko a čisa toto Slnko od
nich vzdialuje. Preto tak tůžilo po Nom celé [udstvo.

Ludia viac milovali tmu ako Svetlo.

A Ježiš sa ziavil. Za tri roky hlásal slovo Božie z plnosti
Božei pravdy a můdrosti... Tri roky trval deň... Tri roky
slnko. Tri roky plná pravda a jasnosť vo vefřkýchotázkach ži
vota... Kto chcel vidieť, stačilo mu len oči otvoriť. Slnko stačí.
Očakávali by sme, že [udia sa budů v húfoch hrnůť k Mesiášo
vi po ktorom tůžili ich predkovia za dlhé storočia... Ale, ako
sme to už Časteišie videli, fudia, keď sů v tme, volaiů po svetle,
keď sa však svetlo ziaví, majů radšej tmu, ako Svetlo a svetlo
nenávidia.



Prišlo Svetlo, Ježiš a — fudstvo Ho pribilo na
kríž. Tma zavraždila Slnko. Svet usmrtil Ježiša, sve
tlo sveta. Nie je teda div, že na Velký piatok odpo
fudnia až do troch hodín nastal nárek v prirode: za
tmenie slnka. Boh tým upozornil na najváčšiu tragé
diu v dejinách [udstva: prišiel medzi svojich a svoji
Ho neprijali.

Kristus žije vo svojej Církvi.

Teraz už vieme, aká budůcnosť nás čaká. Kris
tus je stredom sveta. Svet Ho zavraždil, ale On ďa
lej žije vo svojej Cirkvi. Celý vývoj svetových dejín
závisí od toho, aké postavenie má vo svete sv. Čir
kev. Ona je stípom pravdy a svetla pre svet. Keď Ju
príjmu, je pokoj a poriadok. Keď ju odkopnů, nastáva
zmátok a prevrat.

Deiiny Cirkvi sů opakovaním života Ježišovho. Keď tak
to hfadíme na svet, čo značia ostatné štyri storočia?... Čo pri
niesly svetu? Ludia mali radšej tmu ak svetlo. Svetlo nenávi
deli.

Po kvetůcom čase katolíckeho stredoveku, v ktorom nad
Europou svietilo slnko kresfanskei pravdy, začala sa znova
zatmievať obloha človečenstva. Na horizonte sa obiavili mra
ky starého pohanstva: humanizmus. Po ňom prišlo bludárstvo
a S ním sa začína západ slnka v západnei Europe... Ale západ
slnka nenastane naraz ani v prirode ani v deiinách. V prírode
trvá pár hodín, v deiinách celé storočie.

Prišlo 19. storočie, storočie liberalizmu. Ručička slnečných
hodín ukazovala šesť hodín večer. Kríž, kde ešte nebol odstrá
nený, V mene osvietenstva, slobody a rovnosti vyhodili von,
zo škól, z radníc, zo sůdnych miestností aj z tovární.

Velký piatok sa opakuje.

V dnešných časoch mnohí nielen, že neuznávajů
Cirkev za svetlo a základ sveta, ale ju na smrť nená
vidia. Bezbožní profesori, redaktori, demagogovia,
štátnici sa proti nej sprisahali. V mene slobodytlače



Cirkev bičujů, ténim korunujů, olupujů, potupujů. Ka
tolícku Cirkev, ako kedysi Krista, prenasledujů a
vlečů na Kalváriu. Velký piatok sa opakuje. „Velký
Pán umiera“. Je to zákon prírody, že teraz prichodí
na svet čosi, ako zatmenie slnka. Zatmenie slnka v
štátnom živote. Politici stratili hlavy, kolíšu sa medzi
diktatůrou a zbabelými kompromismi, lebo opustili
svetlo sveta, Čirkev. Nastáva zatmenie slnka i v ho
spodárskom živote. Všetko je slepé — zamestnáva
telia, robotníci aj štáty. Slepí, ktorí už nevidia ani to
najvážnejšie najprirodzenejšie, že bez Svetla nemož
no žiť, stali sa vodcami fudu... Ozaj zmátok a to
horší, ako bol v Jeruzaleme pri smrti Kristovej. Beda
svetu, ak sa nezpamátá a neobráti ku Svetlu, ktoré
Kristus dnešné časy najmá skrze sociálne učenie
Cirkvi posiela poblůdenému svetu. Ak nepríjme toto
Svetlo, nastane ešte váčšie zatmenie myslí, hrozná
mravná tma, plná strachu a náreku, plná biedy a zů
fania, plná nenávisti a bratovraždy. Nastane kata
strófa, ktorů diabol skrze bolševizmus pripravuje
svetu. Katastrófa v ktorej mnohí, hej i celé národy
zahynů CČirkevsíce iste prežije aj tůto smutnů dobu
smrtelnej nedele, ale beda tým, ktorí ju pripravili.
Ich osud sa bude podobať osudu zaslepených ne
priatelov Kristových, ktorí ho ukrižovali.

Jeruzalem, Jeruzalem, obráť sa k Pánu Bohu
svojmu a k Jeho Svetlu!

S povolením cirkevnej vrchnosti spíš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 12. Dajte aj iným prečítat!

Zem sa trasie.
Druhá katastrofa,

ktorá nastala pri smrti Ježišovej bolo zemetrasenie.
Skaly sa pukaly. Hroby sa otváraly. Mnohí mítvi
vstali z hrobov a ukázali sa v meste. O zemetrasení
platí to isté, čo o zatmení slnka. Je samozrejmým ná
sledkom vraždy Syna Božieho. Muselo nastať, aby
sa videlo, čo robí svet, keď odmieta Krista, svetlo a
základ sveta.

Nielen stavitelia, ale všetci rozumní [udia vedia, že bez
základu nemožno stavať. Piesok, blato, mákká hlina, nie sů
sůcim podkladom pre poriadne stavby. Príde dážď, prídu pri
valy, rozzúria sa víchry, oboria sa na dom a stavba sa srůti...
Tie isté zákony platia ai pre stavbu fudskei spoločnosti. Bez
poriadneho základu sa nedá nič trváceho urobiť. To platí ai
pre rodinu, pre štát, pre celů fudsků spoločnosť a všetky jej
triedy. Základom musia byť večné pravdy, na ktoré márne ú
točia pekelné brány. Keďže Kristus večné pravdy svojei Cir
kvi sveril, jasné je, že táto í

Cirkev dáva základ svetu.
Základomsvetového poriadku sů pravdy, ktoré

Ona hlása: viera v jedného Boha, viera v autoritu,
viera v spravodlivosf, viera v záváznosť svedomia,
viera v nevyhnutnosť vlastníctva a rodiny. Základ
všetkých základov je však Boh, ktorý sa zjavil v Kri
stovi. Nikto nemóže položiť iný základ, ako Čo je položený— atenjeJežišKristus.(1.Kor.3.)Zovše
tkých bláznov svetových dejín najnebezpečnejší sů
ti, čo popierajů nevyhnutnosť tohoto základu, odkop
nůc základy Božskej architektůry. Týchto [udí sme
nazvali bláznami. Sů však niečo horšieho. Sú najváč
Šími zločincami [udskej spoločnosti. Ku týmto pomá
teným zločincom patrili vrahovia Krista, židia. Oni



zavraždili na prvý Velký piatok základ celého sve
ta, Krista. Celkom prirodzené bolo, že sa začal triasť
celý svet... Ani neskór sa to nezmenilo. Vždy, ked
blázniví zločinci robia atentát na kresťfanstvo, ktoré
je základom mravného sveta, trasie sa svet. Nastáva
zemetrasenie najprv v náboženstve, potom v politi
ke a potom v celom sociálnom poriadku.

Po bludároch prichodia revolucionári a barbari. Tak to
bolo v 16. storočí. Tak to bolo, keď Francůzskom a ostatnými
štátmi Europy prešlo takzvané osvietenské hnutie. Revolucio
nári bezprostredne kráčajů za bludármi.

Smutné výhřady.
Novovek, ako nijaká doba v deijnách, je dobou,

v ktorej vrcholia bludy, nastávajů odpadnutia od
viery, vznikajů sekty. Táto doba znamená ozajstné
sprisahanie oproti Kristovi a oproti Jeho královstvu
na zemi, oproti Čirkví.

Svet je plný bláznov, ktorí myslia, že možno stavať bez
Boha, bez Krista, bez Cirkvi, bez pápežstva a autority. Títo
blázni, či sa už volaijů slobodnomurári, vofnomyšlienkári, So
cialisti, komunisti alebo ináč, držia vládu nad svetom. Sociálna
bohovražda dosiahla takrečeno svoj najvyšší bod. Sů fudia, Čo
obdivujů svetovů revolůciu. Sů i tak nezrelé detské duše, čo
veria, že nepriatelia všetkých božských základov budů moct
stvoriť budovu nového svetového poriadku. Ale či možno oča
kávať, aby tínie hrozná rodilo a bodfačie fíky?!

Kristus vo Svojej Cirkvi je znovu vyvedený na
Kalváriu. Moderný svet Ho ešte len pribíja na kríž
a už nastáva nielen zátmenie slnka, ale nastáva straš
né sociálne zemetrasenie.

Keby sa však naozai stalo, od čoho nás zdravý rozum
varuje, žeby moderný svet obnovil v celei svojej hroznosti
Velký piatok, a znovu zavraždil Krista v Jeho Cirkvi, móžeme
len jedno očakávať ako smutný následok: Boh vo svojom hn2
ve zmietne tie národy, ktoré sa toho zločinu dopustily.

S Kalvárie pride záchrana!
My vytrváme na Kalvárii, na ktorů nás vyvie



dol moderný svet, ba budeme prisahať lásku a ver
nosť Ukrižovanému. Keď shasnů všetky svetlá, v
nezlomnej dóvere v Boha a v kajůcej fůtosti budeme
objímať sv. Kríž a budeme čakať spásu od predrahej
Krvi Spasitelfa. Čítali sme a veríme, že každý, čo
vzýva meno Pánovo, bude zachránený (Sk. ap. 2.)

Svátý Bože — svátý Silný — svátý Nesmrtefný:
Smiluj sa nad nami!

* * *

Keď chceme, aby po Vefkom týždni, ktorý teraz
Cirkev prežíva, čím skór nastal obrat v spoločen
skom živote dnešného fudstva, keď chceme, aby
znovu zasvietilo svetlo Kristovej pravdy dosídc a
zaznelo radostné a víťazné Alleluia, musíme sa pre
dovšetkým vefa modliť na tento úmysel.

Velmi časová je dnes tu pripojená modlitba na odvrátenie
nebezpečenstva bezbožníctva, ktoré je príčinou všetkého ne
šťastia a katastróf, aké sa dnes na fudstvo valia, lebo dnešné
bezbožníctvo vyvoláva hnev Boží a prináša na [udstvotie tre
sty Božie, pod ktorými sa dnešná spoločnosť tak bolestne svíja:

Ó Ježišu, Boh a Spasitef náš! Na Tvoj rozkaz prestal ví
chor a utíšilo sa rozbůúrené more, zachráň teraz aj nás, svoj
fud, od nebezpečenstva bezbožníctva, ktorého vlny sa hrozive
dvíhajů na Východe, aby nás smietly a pohltly.

Daj nám silnej vóle, aby sme obetavou láskou a vzájom
nou dóverou spoludržali, žeby sme si tak drahocenné poklady
sv. náboženustva a kresťanskej kultúry istejšie zachovali.

A Popraj nám dar Svornosti a sily Svojho mocného ramena.men.
S povolením cirk. vrchn. v Trnave, pod č. 1711/932,22/11.
Pozn. Túůtomodlitbu možno pre hromadné rozšírenie ai

osobitne dostať u admin. Apoštolátu za režiinů cenu. Menei ako
50 kusov sa nevyplatí posielať. Cena 100kusov (i s poštou): 3K.

NAJKRATŠIA CESTA K NÁPRAVE.
„Slová odletia, príklady strhujů.

Slávny spisovatef, Pierre /Ermite spomína ktoréhosi svoj
ho spolužiaka, ktorý po skončení technickej vysokei školy stal



sa fabrickým robotníkom. O 6 mesiacov postůpil za vedůceho
robotníka. Tu sa dobre oboznámil s rečami a smýšfaním ro
botníkov. hoci pochádzal zo zámožnej rodiny, za družku života
si vybral chudobnů ale šfachetnů a ctnostnů devu. Čo si pred
oltárom sřůbili, to aj verne zachovali, viedli príkladný rodinný
život... Manžel sa stal zástancom a ochrancom robotníctva
nielen na hospodárskom ale ai na duchovnom poli. Robotníci
s ním chodili nielen na shromaždenia ale ai do kostola na sv.
omšu. Jeho manželka sa zas stala apoštolkou robotníčok. „K0
to bolo moje povolanie, vravieval tento statočný muž. Na to
som bol vyvolený od Boha, aby sm sa stal apoštolom robot
níkov.“ Hej, stal sa naozai apoštolom a vodcom a to predo
všetkým svojim príkladným rodinným životom.

O plukovníkovi, Pagueronovi hovorievali prote
stantskí obyvatelia mestečka La Roche: „Keby všet
ci katolíci takíto boli, už zajtra by sme sa stali všetci
katolíkmi... Zaujímavé je, že sa tento statočný vo
jak nikdy nehádal. Jeho zásadou bolo: „Nehádajme
sa slovami, ale Žimepodfa viery!“

„Dobrý priklad vestfalských katolíkov tiahol ma
vstůpiť do katol. Cirkvi“, hovorieval grói Stolberg,
ktorý neskór tak významnů rolu hral v živote ne
meckých katolíkov.

Nebedákaime, nežalujme sa ustavične na dneš
ný svet, ale radšej nasledujme ai my radu sv. Petra
z Alkantary, ktorý istému mužovi, Čo sa mu ponoso
val na skazenosť sveta, povedal: „Nežalujme sa na
nikoho, ale začníme my dvaja byť lepšími a celý svet
bude zaraz aspoň o tůto čiastku tiež lepší.“

hd

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 99. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „„Lev“ Ružomberok.



Číslo 13. Dajte aj iným prečítat|

= NEO
—SPRAVODLIVOSŤ-LASKA

O najváčšom nebezpečenstve.
(Otcovské a vážne slová naidóst. bisk. sboru Belgicka.)

Každý z vás dobre vie, že dnes hrozí kresfan
skej civilizácii ohromné nebezpečenstvo, a to je bol
ševický komunizmus, komunizmus bez Boha. Chce
zničiť dielo vykúpenia a spásy, ktoré Bohočlovek
v betlehemských jasliach začal, dokonal na kríži, a
v ktorom cez stáročia pokračuje Cirkev katolícka.
Ba komunizmus chce od základu vykynožiť každé
náboženstvo, usiluje sa vyhubiť zo sídc Tudských
ešte i pochop Boha. Chce zničiť rodinu, ktorů zo
šfachtil a posvátil Kristus. Chce olůpiť človeka o jeho
podstatné výsady, nehovoriac o neuveritelnej ho
Spodárskej biede, do ktorej vrhá svoje obete.

Čo vykonal komunizmus?
V tých nešťastných krajinách, kde je politická moc v jeho

rukách, ako je to predovšetkým v Rusku a v Mexiku, odstrá
nenie náboženstva a tých dobrodení, ktoré ono [udstvu prináša,
je aspoň na vonok už dokonaným skutkom. Dobre vieme, za
akých prenasledovaní sa to dialo. Občianska voina v Španiel
sku, už sama v sebe dosť strašná, odvtedy ako sa komunisti
zmocnili Madridu, vzrástla na hroznů nábožensků voinu. Po
celom území, kde vládne bolfševizmus, panuje pekelná bezuzd



nosť, ktorá páli chrámy a kláštory, vraždí biskupov, kňazov,
rehořníkov a rehofnice, bez milosti odpravuje osoby a pred
mety, ktoré predstavujů katolícke náboženstvo. S úctou sa po
kolňme pred tými vznešenými obeťfami satanskei nenávisti
kresťanského mena. lebo právom móžeme myslieť, že dosiahly
korunu „mučeníctva“ v tom pravom a vznešenom smysle slo
va. Táto vojna stala sa teda zápasom na život a na Smrť
medzi hmotárskymi a bezbožníckym komunizmom a medzi
kresfanskou civilizáciou našich starých západných krajín.

Osudná zaslepenosť.
Akože je to len možné, že niektorí z našich rodákov sa

stavaiů do radov a do služieb bofševizmu? Akiste u mnohýchů
táto sympatia sa kryie láskou demokracie a pridfžania sa prá
va na fudsků slobodu. Ale aká je nezrelosť a omyl veriť, že by
víťazstvo bofševizmu v Španielsku osožilo a poslůžilo veci de
mokracie a slobody! Či nie je jasné, že práve naopak, víťazný
bofševízmus by zaviedol krutů vládu diktatůúry bez viery,
bez zákonov podfa vzoru ruského. Následkom čoho by všetci
občania, zahrnůc do toho i samé robotníctvo, upadli do podob
ného otroctva a biedy.

Kdea jako sa šíri skaza?
Stačí otvoriť oči, aby sme videli, že dnes sa stal bořševický

komunizmus najváčším postrachom pre váčšinu krajín sveta.
To nebezpečenstvo plynie najmá z hůževnatei, sústťavnei a
umnei propagandy, ktorá je skór skrytá a tainá ako verejná a
otvorená, a ktorů prevádzajů agenti na rozkaz Moskvy medzi
najrozličneišími stavmi, a to nielen medzi robotníkmi, ale ai
medzi inteligentmi.

Keď teda otvorene poukazujeme na skutočné
nebezpečenstvo komunizmu, to nerobíme preto, aby
sme vám strachu nahnali, ale aby sme vás vážne
a Jjednomyselne upozornili na potrebu a povinnosť
rozhodne, rázne a vytrvale bojovať proti nemu
všade, kde sa len ukáže.

Ako treba proti komunizmu bojovať?
Násilenstvom? To by bol velmi zlý a ozai nešťastný po

kus. Iste, veď násilie vyvoláva násilie a obyčaine vedie k bra
tovražedným boiom medzi občanmi tei istej vlasti, so všetkými
hroznými následkami, aké takéto boje prinášajů. To by boio



velmi opovážlivé počínanie. Akéže by to malo následky? Či
by sa ai tu nemohly splniť výstražné slová Krista Pána:
„Všetci, ktorí chytaiů meč, mečom zahynúů.“ (Mat. 26. 52.)

Čo teda robiť?
Predovšetkým to, na čo nás Čirkev sv. neůnav

ne povzbudzuje. T. j. musíme sa všetci, teda nielen
katolíci, ale všetci, ktorým na srdci leží šťastie kra
jiny a blaho národa, spojiť pre silnů, pritom však po
kojnů a zriadenů ofenzívu. Toto spojenie síl do spo
ločnej akcie predpokladá silné presvedčenie a pove
domie toho, aké zlo by spósobilo panstvo komuniz
mu v našej zemi aj v osude úbohých robotníkov. Tu
majů pracovníci Katol. akcie vážnu a významnů úlo
hu. Musia sa usilovať v stálom styku s fuďmi ne
únavne zavracať klamné lúhaniny, ktoré roztrusujů
medzi robotníkmi moskovskí propagátori, a naopak,
musia im odhaliť strašnů skutočnosť, ktorů skrývajů
v sebe tie heslá a sluby.

Treba, aby [udia všetkých stavov, nech by boli
čo akých názorov, sa dorozumeli a aby si pomáhali
v spoločnej obrane. Právom móžeme veriť, že okrem
katolíckej pospolitosti, je ešte vela takých, čo sů ho
toví spolupracovať v tejto nevyhnutelnej akcii. Pre
to všteci, namiesto marenia času prázdnymi hádka
mi, nech pracujů na diele stavby so zretefom vše
obecného dobra.

Význam spolkov a sociálnych organizácií.
A predovšetkým treba, na čo velký dóraz kla

dieme, aby naše katolícke, tak rozmanité a kvitnůce
spolky ai naďalej prekvitaly a rástly. Hoci sů vše
tky, nech sů akékolvek, významné, ba potrebné pre
dobro Čirkvi, chceme tu hovoriť hlavne 0 sociál
nych spolkoch každého druhu. Tieto organizácie,



založené za cenu nesmiernych námah a ozaj hrdin
skej obetavosti, nie sů síce ešte dokonalé, ale je
neodškriepitelné, že chránily pred rozvratnými ná
ukami a tak aj zachránily vefků časť robotníckej
triedy. Ony sů najistejšou oporou proti náporu ko
munizmu. Preto všetkým, ktorí sa venovali zriade
niu a povzneseniu týchto sociálnych organizácii
slávnostne a Čo najsrdečnejšie blahoželáme. Prosíme
kňazov a rehofníkov, aby prejavili svoju úprimnů a
vrůcnu sympatiu nielen spolkom Katolíckej akcii, ale
tak isto aj kresťansko-sociálnym spolkom; chválime
a požehnávame tých laikov, ktorí sa horlive a Činne
venujů ich povzneseniu. :

Uloha vlády.
Důfame, že vláda so svojej stránky bude svojím spósobom

srolupracovať na diele vereiného blaha, nakolfko to bude v ici
právomoci. Podarí sa jei to tým účinnejšie, čím skór odstráni
základné chyby a vyhovie oprávneným požiadavkám; tak vy
trhne z růk hlásatefov nepokoja a rozvratu ich najiůčinnejš'u
zbraň. Okrem toho ju prosíme, že by pečlive bdela a urobila
potrebné opatrenia, aby Sa stal koniec všetkej rozvratnej pro
paszande. Vláda, ktorá hřadí na Svoju autoritu, nesmie za
nijaků cenu strpieť otvorenů alebo tajnů Činnosť, ktorá smeruje
na srůtenie spoločenského poriadku; sme presvedčení, že si
aspoň v tomto smere všetci Fudia. ktorým na srdci leží Ďoria
dok, želaiů a žiadajů silnů vládu, t. ij. taků, ktorá by ukázala
svoiu rozhodnosf.

Konečne vás vyzývame, aby ste nezabudli na
nadprirodzené zbrane. Nech si kladů zbožné duše
za povinnosť modliť sa a obetovať sa, ABY BOH
ODVRÁTIL OD NÁS STRAŠNÝ BIČ.

S zovolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštoiátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev““ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 14. Dajte aj iným prečítat!

„Slovensko bez dorastu?“
Foto je názov obsiahlej a pozoruhodnej knihy,

ktorů nedávno vydal prednosta bratislavskei det
skej kliniky, univ. profesor Dr. A. J. Chura.

V kňihe upozorňuje na povážlivý ziav stále váčšieho kle
sania porodov. Pre budůcnosť nášho štátu a nášho národa nie
ie to nič potešitel'ného. Od r. 1921 kfesla porodnosť asi o 19%,
kým v r. 1900 na 1000 obyvatefov ročne pribudlo 39 narode
ných, v r. 1935 už len 24. Toto sů iste výstražné dáta pre náj
národ, ale i pre celý náš štát! Príčiny týchto ziavov sů rozlič
né. V mnohých prípadoch, naimá u zámožných vrstiev, je to
hlavne úpadok náboženského a mravného smýšlania. Výkazy
tetižto potvrdzujů, že priemerne najváčšia je pórodnosť u ka
tolíkov a najmenšia zas u [udí bez vyznania. (O náboženských
a mravných príčinách sa dočítame v čas. letákoch č. 55, 72.)

Avšak vefký význam a vplyv majú i zlé hospo
dárske a sociálne pomery. Preto komu ozaj na srdci
leží budůcnosť nášho národa a štátu, musí všemožne
pracovať na odstránení spomenutých príčin, najmá
však na zlepšení životných pomerov chudobnejších
vrstiev. Medzi sociálnymi opatreniami má v tomto
ohlade velký význam, aby sa patričná pozornost a
starosť venovala takým rodinám, ktoré sů bohaté
na dietky. Toto je predovšetkým povinnosťou štátu
(jeho zákonodarstva), ale ai všetky složky národa
maiů napomáhať tůto sociálnu akciu, t. j. mravne i
hmotne podporovať mnohočlenné rodiny. Ale ani

verejnosť nesmie mlčať.

Už sme v tejto serii (č. 6.) písali o tých krivdách,
trpkostiach a nespravodlivosti, akým sů vystavení
neraz manželia a najmá matky, ktoré majů viacej



dietok. Videli sme, ako ťažko sa previňujů nielen 0
proti sociálnej láske a spravodlivosti, ale i oproti
Tudskosti, ktorí hrdinsků obetavosť takých priklad
ných matiek posmechom a necitnosťoupodlamujů...
Také nekresťanské a nesociálne počínanie treba ne
úprosne na pranier vystaviť, slovom i písmom verej
ne kárať a bičovať. Ale i štátna moc by tu mala za
stiahnuťa ostro zakročiť oproti týmto nebezpečným
nepriatefomštátu...

Odstrašujůci priklad.
Práve nedávno sme čítali takýto pripad. Opisuje ho mat

ka 3 dietok, (medzi 8 a 11 rokmi). „Mói muž bol 17 rokov za
mestnaný u firmy, ktorá seba za „kresťansků“ vyhlasuje. Ma
jitef firmy, velký nepriatef dietok, od rcka „reštringuje“, pra
půšťa zamestnancov a to práve otcov rodín. Ale bezdetných
manželov-zamestnancov, ktorí obidvaja zarábajů, ponecháva
v práci. Tento strašný osud postihol ai móiho muža. Keď sa pý
tal, prečo musí práve on, otec 3 dietok, zostať bez zamestna
nia, kým 10 iných bezdetných a dvoinásobne zarábaiůcich ne
prepůšťa? Veď by to tí tak nepocítili, keď by jeden z nich i
naďalej zarábal. Odpoveď znela: „Práve Vy to tak nepocítite,
lebo keď si Vy taký luxus dovolíte, že až 3 dietky máte, zaiste
nie ste odkázaný na tento zárobok u mňa.“ Či nie je to hroznýposmechaukrutnosť!© Otcovdietokacelérodinypozbavif
chleba a do biedy vrhnůť v takýchto časoch len preto, že sa
prikazu Božieho pridfžali, stav manželský za sviatosť pokla
dali a preto v stave manželskom mravne žili?!“

Či by oproti takýmto nesociálnym a nefudským
zamestnávatelom nemal zakročiť sám štát? Či by
nemaly brániť otcov rodín

osobitné sociálne zákony,
aké v niektorých štátoch už ai majů. V Taliansku na pr. sa dó
sledne prevádza zákon, podla ktorého pri obsaďovaní miest,
keď sů iné podmienky rovnaké, maiů prednosť otcovia s velkou
familiou, a ženáči zas pred slobodnými. V Nemecku práve sa
pracuje na reforme platového systému v tom smysle, aby v bu



důcnosti za existenčnů normu boly vzaté životné potreby ro
diny s 3 dietkami. Podřa toho by sa potom u meneičlenných
famíliach alebo u slobodných zo základného platu podfa počtu
rodín plat snížil, u váčších rodinách zas primerane zvýšil.

Priíkladne s peknými výsledkami pracuje v záuime vel
kých rodín v Belgicku t. zv.

Liga mnohočlenných rodín.

Na čele tohoto sdruženia, do ktorého patrí vyše
tretiny všetkých belgických rodín, stojí jezuita P.
Tallon. Tejto Lige sa podarilo dosiahnuť značné sní
ženie daní pre rodiny s velkým počtom detí, ďalei
preddavok 8 milionov frankov na vybudovanie lac
ných bytov pre tieto rodiny. Konečné na doliehanie
tejto Ligy boly aj všetky rodinné prirážky značne
zvýšené. Keď sa toto podarilo v Belgicku, prečo by
to nebolo možné aj u nás. Veď naše rodiny s mnohý
ini dietkami ovela váčšiu biedu majů a ťarchy zna
šajů ako v Belgicku. Preto tu treba čím skór a vý
datne pomáhať a v každom ohfade podporovat 0
právnené Žiadosti mnohodetných rodín.

Dajme sa zaraz do práce.

Predložme tieto oprávnené a prepotrebné náro
ky a žiadosti na podporovanie mnohodetných rodín
našim kompetentným úradom á vrchnostiam, predo
všetkým však našim zákonodarcom, aby sa tejto pre
potrebnej sociálnej akcie o reformy zaujali a tak do
kázali, že im blaho občanov a budůcnosť nášho štátu
a národa ozaj na srdcileží,

* * *

Velké mnohodetné rodiny daly už národom vela
vefkých synov. Na potvrdenie toho pripojíme tu
aspoň niekolko mien, je to



celá galeria vefkých fudí.
Slávny komponista J. S. Bach, bol ósmym dieťaťom.

Slávny sociálny apoštol biskup E. Ketteler, bol šiesty z devia
tich dietok. Velký vodca katol. Irčanov, D. O“Connel, bol jeden
z desiatich dietok. Vynálezca optických nástrojov, J. Fraienho
fer bol deviate dieťa chudobného brusiča. Učená benediktínka,
Hildegarda, bola desiate dieťa, taktiež slávny komponista, G. B.
Hándel. Velký básník Lessing bol trináste diefa. Vojvodca
Bliicher bol siedmy syn. Velký Napoleon bol z trinástich, Sv.
Katarína sienská z páťadvadsiatich dietok. Sv. Ignác, zaklada
tel jezuitov mal 12 staršich bratov. Apoštol Rakůska, sv. Kle
ment a velký skladatef Haydn boli 12. dieťafťom.Známy deje
pisec, F. Gregorovius mal sedem bratov. Oslavovaný kazatef,
dominikán Bonaventura bol trináste dieťa. W. Siemens, šéf
Siemenských závodov, bol prvé dieťa zo štrnástich. Sv. Fran
tišek Xaverský bol siedme dieťa. Sv. Terezka bola deviate die
ťa. Slávny Góres bol ósme dieťa. Povestný kazatef Lavater
bol dvanáste dieťa. SI. p. Pius X. bol syn obecného sluhu s 12
dietkami. Vefký biskup Feneion bol trináste dieťa. Anglický
biskup Vaughan bol deviate dieťa. Albán Stolz bol šestnáste
dieťa a svetoznámy vynálezca Benjamin Franklin sedemnáste
dieťa istého mlynára atď.

Z mnohočlenných rodín teda vyrástli velkí mu
žovia. To najlepšie vyvracia mýlnu domnienku, ako
by jedno dieťa prekážalo vývin druhého. Skůsenosť
totižto dokazuje, že práve rodiny s mnohými dietka
mi sů výbornými školami na vytríbenie charaktera
a životnej schopnosti. Aj z tohoto možno jasne vi
deť, ak velký význam má sociálna akcia, ktorá žiada
mravnů a hmotnů

pomoc pre mnohočlenné rodiny.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čístel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.
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Ako obstojíme pri súde?
Od vefkého priatela pracujůceho fudu, jezuitu

P. Abela, pochádza vtipná myšlienka o dvojakých:
pravých a nepravých kresťanoch. Mnohí sa nazdá
vajů, že keď v nedelu z obyčaje idů do kostola, ked
tu i tam pristůpia ku sv. sviatostiam, keď konaijůur
čité modlitby a pobožnosti, keď pósty zachovajů, —
už všetko vykonali a patria medzi tých najlepších
katolíkov. No, P. Abel týchto len za začiatočníkov
pokladal. Dnešné časy hospodárskej krízy a neza
mestnanosti však vyžadujů pravých sociálnych ka
tolíkov. Akí majů byť títo, o tom nás poučil Kristus
v horskej reči. Kto si tůto pozorne prečíta, čoskoro
pozná, jak ďaleko stojíme ešte od pravého stoprocen
tového kresfanstva. Kofko látky na rozmýšlanie nám
dáva i jediná veta tejto reči, ktorá znie:

„Dlahoslavení milosrdní.“

Kolko takých kresťanov najdeme dnes, ktorí by
boli hotoví, podla príkladu sv. Martina, velkodušne
sa rozdeliť so svojím majetkom, len aby bližného z
krajnej nůdzi vytrhli?

Kofkých z nás zahanbuje svojim milosrdným srdcom ten
Karolko, čo sa iba s jednou rukavicou vrátil zo školy. Stalo sa



to nedávno kdesi v Rakůsku. Uzimený chlapček si velmi brhlí
ruky pri peci. Matke je to nápadné, veď mu len nedávno kůpi
la už tretie rukavice za teito zimy. Či ich už zase stratil? Pri
knižkách zazre jednu rukavicu. „A kdeže si dal druhů?“ pýta
sa trochu rozčůlene. Chlapček je v pomykove. Chvífku mlčí.
— „Či si ju zase stratil?“ „Nie. — Poviem Vám, maminka, ale
ma neubite. Keď sme vyšli zo školy, videl som, ako je vefrii
zima tomu úbohému Štefanovi. Veď nemá ani zimného kabáta,
ruky mu až zmodrely. Pomyslel som si, že ja mám teplý ka
bát ai rukavice Keď si jednu ruku schovám do vrecka, obídem
sa ai s jednou rukavicou. Preto som dal jednu rukavicu Štefa
novi. Potom sme si podali holé ruky, aby nám bolo teplejšie a
tak sme išli zo školy. Keď som sa lúčil so Štefanom, chcel mi
vrátiť rukavicu. Ale som mu ju ponechal, aby si mohol aspoň
jednu ruku chrániť proti zime. Myslel som si, že ma maminka
za to nebude hrešiť...“

Znakom pravých a celých kresťanov je Činná lá
ska. ůto hlása Apoštol všetkým. Nielen reholným
milosrdným bratom,a milosrdným sestrám, ale všet
kým kresťanom: bohatým, chudobným, mužským,
ženským, velkým i malým, robotníkom, sedliakom a
pánom.

V 1. liste ku Korintským čítame (13. hl.): „Čo by
som mluvil jazykmi anjelskými a nemal by som lá
sky, nič nie som.“ Ako máme toto pravé kresfanstvo
v každodennom živote uskutočniť, o tom nás poučí
táto

zaujímavá udalosť:
„Istý staručký farár ustatý a sohnutý kráča hore na hrad

Blankenstein. Nie je div, že je unavený, veď stále sem a tam
chodí, aby v teraišei nůdzi a nezamestnanosti svojim veriacim
pomáhal.

Ai on sa stal chudobným, ako sám Kristus, celý svoi dó
chodok podelil s chudobnými. Idůc cez jedfovů horu do hradu.
zbadal na západe čierne mračná. O chvílu sa už ai začalo blý
skať a hrmeť nad hradom. On však pokračuje vo svojej ceste.
Ide na hrad k bohatei grófke. Musí sa zastat dvoch biednych



nádenníkov, ktorým ona vypovedala byt pod hradom, keďže
prenájomné nemohli platiť. Na ceste medzi hrmením a blýska
ním důma a polohlasne si hovorí: „No, to je to naše kresfan
stvo!“

Príduc ku grófke ukonaný, takto ju oslovil: „„Milostivá
pani, prišiel som V záujme dvoch biednych nádenníkov, ktorí
tu pod hradom bývaiů.“ Ale grófka tvrdým hlasom mu odpo
vedala: „Pán farár, zostaňte len pri vašom cirkevnom povolaní,
nestarajte sa o to, čo sa Vás netýka.“ „Milostivá pani“, odpove
dal vážnym hlasom staručký farár: „Vy sa mýlite, mňa sa to
až velmi týka. Ja tu stojím pred Vami, ako posol Kristov, kto
rý musí Jeho kresfanstvo zastávať u svojich veriacich. Čo Vy
hodláte teraz učiniť, to nie je po kresťansky. Pre niekofko mi
zerných halierov, na ktoré nie ste ai tak utisnutá, predáte celé
svoje kresfanstvo. Keď Vy tie chudobné rodiny dáte vyhádzat
z bytu, budůcu nedelu vykážem Vás v kostole z prvei lavice.
A ak sa opovážite pristůpiť k sv. prijímaniu, obídem Vás a s ka
zatefne celému zástupu vyhlásim, že v chráme nijaků pohanki
nepotrebujem.“

Medzitým vonku strašne hrmelo. Grófka pri každom za
hrmení sa zatriasla a nervózne sa prežehnávala. Farár jeji pri
tom povedal: „Neprežehnávajte sa, veď Vám to nijako nepri
stane „lebo Vy vaším pomýleným kresťanstvom znovu chcete
Krista na kríž pribiť. Teraišie hrmenie a blýskanie je len nepa
trným odbleskom toho strašného hrmenia, aké v deň posledné
ho súdu nastane. Ono nemilosrdné ai Vás zasiahne, ak tak ne
milosrdné budete zachádzať s tými dvoma nádenníkmi. Milo
stivá pani, či viete, čo je napísané u sv. Matůša v hlave 25.?“

„Pán farár“, — odpovedala grófka, — „ste vefmi ustatý,
sadnite si a rozpovedzte mi, čo je tam napísané, tak sa mi zdá,
že to vediet bude užitočné nielen mne, ale aji mnohým inýny,
ktorí hradmi nevládnu.“ Na to staručký farár takto začal:
„Tam stojí: Keď priide Syn človeka vo svojej velebnosti a
všetci anieli s ním, vtedy zasadne na trón svojei velebnosti, a
shromaždia sa pred neho všetky národy, a oddelí ich jedných
od druhých, ako pastier odlučuje ovce od kozlov, a to ovce
postaví si zprava, kdežto kozlov zřava. Vtedy povie tým, kto
rí budů zprava: Poďte, požehnaní od móiho Otca, vládnite krá
fovstvom, pripraveným vám od ustanovenia sveta; a hneď aj
uvedie príčiny, prečo idů do neba: lebo bol som hladný, a dali
ste mi jest; bol som smádný a dali ste mi piť; bol som prí
chodzí, a pritúlili ste ma... Sůúto samé skutky milosrdenstva,
ktoré Kristus uvádza, ako dóvod ich oslávenia. Nič nehovorí



tu o pobožnostiach. Tie sů dobré a potrebné, ale samé nestačia.
Lebo známkou pravých učeníkov Kristových je činná láska.
„Po tom vás budů poznávafť, že sa vzájomne milujete.“ — Ná
božné úkony totižto móžu byť ai sebecké, a preto bezcenné,
ak sa v nich neuplatní praktická láská k bližnému. Je to niečo
odporného, keď niekto lásku Ježiša má na jazyku a vonku v ži
vote sotva z kostola vystůpil, pre svoiho chudobného brata ne
má ani haliera. To je prekliate kresťfanstvo, ktoré Cirkvi vždy
nesmierne škodilo.

„Vtedy odpovedia mu spravodliví a rieknu: Pane, kedy
sme fa videli hladného, a nakfmili sme ťa; smádného a daii
sme ti pit?... Veru, povedám vám: nakolko ste to učinili jed
nému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to učinili.“
Prečo im teda daruje život večný? Lebo v osobe jeho bratov,
samému Kristovi to učinili.

Potom riekne i tým, ktorí budů zřava: Vzdialte sa odo
mňa, zlorečenci, do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi
a jeho anjelom...“ A ako odóvodní toto hrozné odsůdenie?
„Kladný som bol a nedali ste mi jesť, smádný a nedali ste mi
pit... Vtedy odpovedia mu i oni a rieknu: Pane, kedy sme fa
videli hladného, alebo smádného? Vtedy im odpovie a riekne:
Veru, povedám vám: nakofko ste to neučinili jednému z týchto
naimenších, ani mne ste to neučinili.“ Prečo teda títo musia Ísť
do pekla, kde oheň nevyhasne? Preto, lebo Kristovi v osobe
jeho bratov a sestár nič dobrého neurobili. Lebo za čas svoiho
prekliateho života spáchali hrozný hriech opustenia dobrého,
to ich priviedlo do večného trápenia.“

Výsledok prímluvy bol: „Grófka ai ďalej klačievala v
prvej lavici a chudobní robotníci bývaiů i naďalej vo svojich
domčekoch.“

Pozn. Kto by rád a častejšie čítal články o karitatívnei
činnosi, tomu vefmi odporůčame výborný časopis „CČaritas',
ktorý je úradným orgánom Ustrednei Karity (Bratislava, Hey
dukova: 20.). Predplatné na rok: 12 K. Ai obsah tohoto letáku
je z váčšei čiastky odtial vzatý,

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apostolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čístel) 2.50 K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 16. Dajte aj iným prečítat!

Sociálne poslanie Cirkví.
Cirkev je matkou všetkým.

Len nevedomí a zlomyselní Tudia móžu obviňo
vať kresťanstvo, najmá však katolícku Čirkev, že je
nepriatefkou chudoby, že podporuje bohatých a po
predných, a že všemožné udržuje staré výsady a
všetku spoločensků nespravodlivosť.

Proti tejto obžalobe stojí pravda, že učenie Kri
sta Pána stojí nad všetkým triednym bojom a nad
triednymi záujmami. Ani hviezda skveje sa toto u
čenie nad morom [udského života a takisto dáva
smer každému, či je chudobný, či bohatý, či patrí do
tejto alebo do onej triedy [udskei spoločnosti. T. j.,
katolícka Cirkev je jednako matkou všetkých svo
jich dietok, či už patria medzi chudobných, či medzi
bohatých. Ba čo viac pridfža sa hesla, že ktorým sa
dostalo menej zemského majetku, tým nech sa do
stáva viac lásky.

Cirkev lieči pomaly ale iste.
©

Keď sa kresťanstvo pred 19. storočiami rozšíri
lo v pohanskom svete, svojím učením nevoviedlo
vzbury do jestvujúůcichkrajín, nerůcalo královské a
cisárske tróny, nerobilo revolúcie, ale pomaly popre
mieňalo city a smýšfanie Iudí, vnieslo do fudských
duší city lásky a spravodlivosti. Kresťanstvo spravi
lo Tudí lepšími a šťachetnejšími. A fudia, Čo sa stali
lepšími a šfachetnejšími, utvorili potom lepšie a Spra
vodlivejšie spoločenské pomery. Kresťanské nábo
ženstvo odstránilo predovšetkým najváčšiu nespra



vodlivosť pohanského sveta, najváčšie uponíženie
udskej spoločnosti: otroctvo. Vštepilo do smýš[ania
[udstva základnů sociálnu pravdu o [udskei dóstoj
nosti, tým učením, že každý človek je stvorením Bo
žím a Že sme si všetci bratia v Kristu. To robí kre
sťanstvo podnes.

Povolanie Cirkví.

Cirkev nie je na to povolaná, nie to je jej úloha,
aby pozmieňala ústavy štátov, alebo majetkové po
mery, svetské zákony vynášala, ale aby [udstvo vy
chovávala na lásku a spravodlivosť, aby zobudila a
v prebudenom stave udržala svedomie fudí, aby spí
ňali svoje povinnosti oproti bližným, aby sa vzájom
ne milovali, aby boli ku každému spravodliví.

A jakí budů ludia, také bude aj ich spoločenské
(sociálne) nažívanie. Čím kresťanskejšie budú fudia
smýšťať, tým lepšie budů mať zákony, tým Spravo
dlivejšie budů spoločenské pomery. Kapitalistický
spoločenský poriadok neutvorilo kresťanstvo, tým
menej Cirkev, ale liberalisticko-voInomyšlienkársky
svetonáhfad, ktorý nielen obišiel, ale rovno zavrhnul
zásady kresfanskej mravouky.

Štátne zákony, spoločenské zariadenie a hospo
dárske ustanovizne mailů ten cief, aby slúžily zem
skému blahobytu fudí. Čím viac sú tieto presiaknuté
kresťanskými zásadami, tým lepšie zodpovedajů
svojmu cielu. Predovšetkým treba, aby fudsků spo
ločnosťprenikly dve hlavné požiadavky kresťanské
ho učenia: sociálna spravodlivosť a láska,

Praktická katol, sociálna politika.
(Ako by bolo robotníctvu, keby vo všetkých štátoch 0

pravdivý kresťanský duch a sociálna spravodlivosť panovala.)



Aj v našei dobe jestvuje ešte štát, ktorý na sebe nosí pe
čať pravého kresťanského ducha. Tam památajů na fudsků dó
stoinosť robotníka. Každá poctivá práca nielen slušnů plácu, ale
aj zaslůženů úctu požíva. Hromadenie úradov tam neexistuje,
lebo zákon nedovolí, aby ten istý človek viac úradov zastával.
Pracovný čas trvá denne 7 hodín. Každý má právo na nedelný
a sviatočný odpočinok a tak i možnosť svoiim náboženským
povinnostiam a duševným potrebám nerušene zadosťučiniť. O
krem toho všetci zamestnanci a robotníci maiů právo na pla
tenů dovolenů. Keď niektorý zamestnanec, alebo robotník v
chorie, ešte ai po vyše 6 mesiacov trvaiůcei chorobe dostáva
dve tretiny svoiho platu. Ak by však chorobu pri vykonávaní
svojho zamestnania bol dostal tak, že by sa choroba mohla po
kladať za následok roboty spojenei so zamestnaním, chorý ro
botník alebo zamestnanec dostáva celý svoi predošlý plat ai
počas svojej choroby, bez ohfadu na to, ako dlho ona trvá.
Všetci zamestnanci mailů slušné byty a to zdarma. Zaistenů
majú i penziu, atď. Jedným slovom: sociálne pomery sú tu ozaj
v duchu kresfanskej spravodlivosti a lásky usporiadané tak,
ako to sociálne encykliky rímskych pápežov hlásalů a žiadajů.Týmtopríkladnýmkresťanskýmštátomje| Vatikánske
mesto, teraiší pápežský štát. Tým vzorným zamestnávatelom
a opravdu katolíckym sociálnym politikom je slávne panulůci
sv. Otec.

Zaťatá pásť.

Symbolickým pohybom komunistov je zaťatá pást. Túůto
pozdvihnů nahor, tak sa pozdravujů, vyjadrujů svoje city, ra
dosť alebo boiovný zápal, a predovšetkým nenávisť. Možno
povedať, že ich náboženstvom je nenávisť. Duše bolfševíkov,
vychované v takom náboženstve, zosuroveiů. O takom zosuro
vení mladých duší písaly nedávno denníky.

Pred nedávnom viezla sa skupina mladých robotníkov
parížskou električkou, boli to okrem niekofko katolíkov váčši
nou komunisti. Keď sa viezli popri kostole, ktorýsi z katolíkov
strhol si klobůk. Keď to komunisti zbadali, priskočili k nemu so
zaťatými pástami: „Tak, ty si katolík! A ešte sa opovážiš pred
nami aj hlavu odkryf si pri kostole!?“' Na to sa mu začali posmie
vať, pluť na neho a bit ho pásťami. Mladý katolík sa však ne
zlakol. Pozrel im smelo do očů a povedal: „Čo? Ja by som sa
mal hanbiť pred vami za svoju vieru? Nikdy!“ I kfakol si vo



vozni, složil ruky a začal sa hlasito modlit „Verím v Boha.“ Ko
munisti boli ako obarení. Umíkli, páste im spadly, dali smelému
mladíkovi pokoj. Vytratili sa do druhého vozňa a len zďaleka s
akýmsi obdivom pozerali naňho. (Poslanec, 1937, č. 1.)

Činný katolicizmus
prízvukoval a žiadal vo svojich sociálnych konferenciach po
vestný Španielsky kazatel, páter Laburu S. J., ktorého pred
nášky vtedy všetky španielske rozhlasové stanice prevzaly.
Žial, uskutočnenie sociálnych reformov, ktoré neohrožene hlá
sal, prekazila španielská revolúcia a občianská vojna. Sám F
Laburu si tiež len zvláštnym riadením Božím zachránil život
pred nahuckanými a zavedenými červenými. Veď v Španielsku
velmi mnoho sociálne činných kňazov zavraždili, lebo, ako
vysvitlo, práve na hlavy týchto boly vyššie prémie vypísané.

Jednu svoju sociálnu kázeň, ktorů mal v madridskei kate
drále, nadviazal P. Laburu na tů výpoveď 4. komunistického
ženského kongresu, že revolůciu nebude možné do tých Čias
uskutočniť, kým sa nepodarí odstrániť zo spoločnosti rodinu a
rodinného ducha. Tu vefmi dórazne prízvukoval, že nielen ko
munisti a iní rozvratní bezbožníci pracujů na zničení rodiny a
rodinného života, ale aj tie zámožné vrstvy, ktoré sa neposta
rajů o to, aby robotníctvo svojmu stavu a f[udskei hodnosti zod
povedné a predsa lacné byty malo. Zanedbávaním teito so
ciálnej povinosti, hovorí P. Laburu, práve zámožné vrstvy že
nů robotníctvo do revolůcie nie síce slovami a agitáciami, ako
to robia komunisti, ale týmto svojim nesociálnym počínaním
a smýšlaním. Preto na konci svojej kázní ohnivými slovami
vyzýval svojich poslucháčov ku činnému kKatolicizmu, keď
volal: „Stavajte rodinné domky pre robotníkov! Z celej du
še Vás prosím pre lásku Krista-Robotníka:

Poskytnite ochranu manželkám a dietkam robotníkov!“

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: r ex. (52 Čístel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



Číslo 17. Dajte aj iným prečítat|

3 VK bh : SZKOS M
JA SOM SVETLO:SVETÁ,KTO MŇA MASLEDUJE, NECHODÍPO TMř

Pápež a pracujůci [ud.
Jestvovanie Ježiša Krista ako historický fakt je ai vede

cky dokázané. Ale nestačí len dokázať, že Ježiš žil. Práve tak
vážne j dokázať svetu ai to, že Ježiš medzi nami ešte žije.
Neodškriepitefne je zistené, že sv. Peter bol v Ríme. Ale ani to
nestačí. Musíme mócť dokázat, že Peter je ešte vždy v Ríme.
Že Kristus i naďalej žiie v Cirkvi a Peter i naďalej žije v pá
pežoch. toho skvelým dókazom je okružný list „Ouadragesimo
anno“ vydaný na 40. výročie sociálnei encykliky „Rerum no
varum“. Okružný list

„Ouadragesiímo anno“

o spolo enskom poriadku, o jeho uvedení a zdokona
lení podla zásad evanjelia, je vzácny čin v duchu sv.
Petra, hodný nástupcu Petra, tej Skaly, na ktorů
Kristus Pán postavil Svoju Cirkev. Tento okružný
list je tiež skala, ukázaná božskou Prozretelnosťou
modernému svetu, na ktorej sa má nový hospodár
sky a spoločenský poriadok budovať, ak nechce pre
padnůť skaze. Táto encyklika je sůčasne aj

prejav Božského Srdca Ježišovho.
Pobožnost k Božskému Srdcu je krásna. Ničoho tak nepo

trebujeme ako smelosti a dóvery. Ale moderné [udstvo chce



vidieť Božské Srdce na svojich uliciach a počuť Ho na vlastné
uši. Chce cítiť Jeho tlkot. Ludstvo chce mať prítomného Krista,
ktorý svetom zmietajúce sociálne a iné časové otázky nielen
vile, ale aj chce riešiť.

Tento sociálny Kristus je tu medzi nami! Dňa
15. mája 1931. znovu prehovoril svetu skrze svojho
námestníka, ktorého ešte pred 1900 rokmi ustanovil
v osobe sv. Petra v Česarey Filipovej slovami: Ty si
Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

no,
sociálna otázkasa dá riešiť,

dá sa zaistiť [udstvu ai pokoj a to neomylne, všade, dokonale.
Ale len tak, keď dnešní farizeji a zákoníci neodsúdia zas na
smrť Krista, v pápežovi, v Jeho viditefřnoma slyšatelnom zá
stupcovi; keď Ho Judáši zas nezradia a zbabelci nezaprů, keď
nahuckané masy nebudů zas volať preč s Ním, ukrižui Ho.

Nezabudnime, že aj dnes, ako za dávnych časov,
sociálnu otázku správne riešiť musí pápež, v pápežo
vi Kristus, ináč sa ona nedá riešiť. Toto má byť naše
sociálne „„Credo“.

Základným článkom tohoto sociálneho vyznania
viery ktorý si má najmá pracujůci [ud dobre pamá
tať, je, že odproletarizovanie robotníctva sa len po
mocou katolíckej Cirkvi móže podariť, lebo katolícka
Cirkev je kráfovstvo spravodlivosti a lásky. Keď
však chceme, aby sa sociálna akcia Čirkvi dobre
darila, musíme sa držať zásady, že staré chyby a

hriechy sa nesmů zatajovať.
Socializmus a komunizmus udržuje a systematicky rozší

ruje bludné učenie, že Cirkev je nepriatelkou proletariátu. Ná
sledky toho sů jasné. Keď je Cirkev proti proletariátu, vtedy
bude i proletariát proti Cirkvi! Toto bludné a nepravdivé tvr
denie marxistov sa nedá vyvracať jednoduchým popieraním,



ale treba poukázat na jeho koreň. Nesmie sa popierať, že sa
oproti proletariátu ai katolíci previnili, ale rozhodne sa musi
odmietnuť takéto obviňovanie samej Cirkvi. Velmi treba robit
rozdiel medzi Cirkvou, ktorá je hlásatefkou spravodlivosti a
lásky a ako taká nikdy neprestala proletárov zastávat, — a
medzi príslušníkmi tejto Cirkvi, z ktorých sa nie jeden pre
vinil oproti sociálnei spravodlivosti a láske a tak i oproti ú
bohým proletárom. Táto chyba sa nedá napravit jednoduchým
popieraním, ale len mužným a úprimným priznaním, ktoré je
začiatkom opravdivého polepšenia.

Vereiné „Konfiteor“.

Odstránenie sociálnych hriechov treba tiež Kon
fiteorom, t. j. poníženým vyznávaním týchto hrie
chov začať. Nič tak neškodí dobrej veci, ako keď sa
hriechy zakrývajů, alebo sa chváli to, Čo si chválu
nezasluhuje.

Preto treba, aby aj príslušníci Cirkví odriekali otvorené a
poctivé Konfiteor. Treba vyznať a nič nezatajiť, ak sa niečo
tvrdého, nespravodlivého a nemilosrdného spáchalo oproti ma
lým, slabým a nemajetným za 1900 rokov. Nezabudnůť ani na
bojazlivé a nerytierske mlčanie pri ukracovaní a potlačovaní
nižších tried. Alebo budeme odriekať pred moderným proleta
riátom toto sociálne vyznanie, alebo budeme spoluvinní za to,
že nepriatelia blato ohovárania a hanobenia hádžu Cirkvi do
tvári, ako kéby ona bola zodpovedná za sociálne hriechy ka
tolíkov. Nesmie sa zatajovať to, čo sám

Sv. Otec verejne kára

v encyklike „Ouadragessimo anna“, keď hovorí:
„Je skutočne vefmi smutné, ctihodní bratia, že boli a Sú

mnohí, ktorí sa radi priznávajů síce za katolíkov, ale nepami
tajů na vznešený zákon spravodlivosti a lásky, ktorý nám pri
kazuje nielen každému dopriať, čo mu patrí, ale nás zavázuje
i nádznym, ako samému Kristu Pánu, pomáhať. (Srovnaj: List
sv. Jakuba, kap. 2.) A čo je ešte váčšmi odsúdeniahodné: zo
ziskuchtivosti sa nehanbia utláčať a vykorisťovať robotníkov.
Pravda, nechýbajů ani takí, ktorí zneužívajů náboženstvo, aby
jeho menom kryli svoje nespravodlivé počínanie a takto uni



kli spravodlivým požiadavkám robotníctva. Nikdy neprestane
me zatracovať takéto počínanie, lebo takíto fudia sú príčinou
toho, že Cirkev bez toho, že by si to najmenej zaslúžila, pri
chodí do osvetlenia, robotníctvu nepriaznivého a býva obviňo
vaná, že nadržuje zámožným a nemá súcitu a porozumenia pre
tých, ktorí sú akoby vydedení z blahobytu tuzemského života.“

Toto je smerodajné pre pomer proletariátu k
Cirkvi. To je úradné učenie Cirkvi o spoločenskom a
hospodárskom poriadku, vyjadrené najmá v encykli
kách Leva XIII. a Pia XI. Nejde o to, Či sa najdů
medzi katolíkmi a azda aj medzi vysoko postavený
mi katolíckymi duchovnými a svetskými vykorisťu
júci a bezcitní podujímatelia, ale o to, Či ich počína
nie Cirkev schvaluje a uznáva za „ducha zo svojho
ducha a telo zo svojhotela“.

A stačí čo i len povrchne prečítať si sociálne en
cykliky, aby sme poznali, že Cirkev sociálnu chudo
bu a všeobecnů nemajetnosť pracujůceho fudu, inými
slovami sproletarizovanie más, pokladá za do neba
volajúci hriech. Áno, otvorene hlása, že je to poruše
nie spravodlivosti proti spoločnému dobru, ktoré pri
pravuje sciálnu katastrofu. Preto pápež v mene spra
vodlivosti vlastnoručne píše na prápor pracujúceho
rudu smelé, ba povedali by sme radikálne slovo ako
program a heslo:

„ODPROLETARIZOVAŤ PROLETARIÁT!“

S povolením cirkevnej vrcnnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberač a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 18. Dajte aj iným prečitat!

Kristus a práca.
Človek len čo bol stvorený, ihneď dostal rozkaz pracovať.

„I vzal Boh človeka a umiestil ho do rozkošného raia, aby ho
obrábal“ (Gen. II. 15.). Tak teda podfa biblie ai v blaženom raii
bolo treba pracovať. Boh ustanovil všeobecným a povinným
zákonom, že prameňom výživy človeka bude práca. Práca však
nebola sprevádzaná s potom a s vefkou námahou, ale s rado
stou a potechou. Keď však človek zhrešil, Boh prehovoril:
„Prekliata buď zem v práci tvojei, v namáhaniach budeš z nej
jesť po všetky dni svoiho života. Trnie a bodlač bude ti plodif
a v pote tvári svojej budeš jesť chlieb.“ (Gen. III. 17.—18.)
Odtedy práca je nielen povinnosťou, ale ai pokánim, spojená
s potom tvári a vyčerpaním telesných síl.

Zákon práce je všeobecný.

Tomuto zákonu Božiemu, zákonu práce, podlie
ha každý práceschopný človek. Každý, kto vládze,
povinný je pracovať, jeden telesne, iný zas duchov
ne. Pre práceschopných ludí je práca, či už duchovná
alebo telesná, jediným oprávneným prameňom exi
stencie.

Mýlia sa teda, ktorí si myslia a hlásaiů, že váčšina fudstva
má síce pracovafť, ale jesto i takých, ktorí sů zpod všeobecného
zákona práce akousi výsadou oslobodení a maiů právo žiť z po
tu tvári a mozolov iných.

Nepopierame, že takto bolo v minulosti, ba do
dávame, že aj dnes je tak a bude tak vždy a všade,
kde niet opravdivej kresťanskej mravnosti. Lebo
k tomu, aby človek prácu miloval a preto aj bez nů
tenia pracoval, je potrebná vyššia, ozaj kresťanská
mravnosť. Kde tej niet, tam je otroctvo, tam sa pra
cujica vrstva zneužíva, vyssáva.



Práca pred Kristom.
Zákon práce, čiže všeobecná povinnosť pracovafť, nebol

uznávaný ani u Židov. Židovský farizei, bankár, finančník,
velkoobchodník žil zo špekulácie, kým chudobný ud, takzvaní
„essení , znášali jarmo práce. Tým menei bola táto povinnost
uznávaná u pohanov. Pri všetkei ich nádhere a pompe, i pri
vysokei kultůre a jemnocite, práca bola u pohanov hanba a
pokladali ju za trest. Grécke sochárstvo a veda, rímske právo
a panovačnosť sů obdivuhodné v deiinách. Athény v čase Peri
klea, Rím za Augusta sů na takei výške vzdelanosti, akei v
deiinách málo nachádzame, o práci však smýšřaly hanoblive.
Chlůba ich vedy, Plato a Aristoteles prácou a robotníkom
opovrhujů. Slobodným Grékom je robota hanbou.

Za hanbu ju pokladá ai Riman. Ich slávny rečník Ci
vero hovorí, že len ten je vzdelaný, kto nepracuje. I tu je ro
botník iba nástroji, akési stvorenie bez [udskei hodnosti, skór
zviera ako človek, bez každého práva. Zamestnávatel bol pá
nom jeho života a smrti, mohol ho zmrzačiť, zabiť, kedy chcel.
Ostrov Aeskulapov bol hrobom práceneschopných. Rimania ich
ta vyháňali, tam boli za živa pochovaní.

Robotnícka trieda — otroci — boli prácou tak
mordovaní, že r. 73. pred Kristom pod vodcovstvom
Spartaka v Kapui sa vzbůrili. Ich vzbura bola však
potlačená. Vodca Crassus potrestal ich tým, že dve
tisíc ich dal ukrižovať. Takto hodnotí pohanstvo prá
cu a robotníka vtedy, keď sa honosí velkým pokro
kom, kultůrou, hoci robotníctvo tvorilo váčšinu oby
vatelstva. Pred Kristom bola práca teda hanbou a
preto aj robotníkom byť bolo hanbou.

Kristus povýšil prácu.

Ten, ktorý vykůpil ludstvo od kliatby hriechu,
vykůpil aj prácu od hanby, a dal jej nebeský, božský
náter. A to hlavne svojím príkladom, keď ako Syn
Boží tesáril v dielni nazaretskej. Aj zákon práce naj
samprv sám plnil a len potom učil. Podla priíkladu
svoiho Majstra učili a hlásali všeobecnů povinnost



práce aj apoštoli. Podobne hlásali aj rovnosť [udskej
dóstojnosti robotníkov ——otrokov s majetnými a
pánmi. Sv. Pavel na pr. takto píše o tom (ku Gal. 3,
0. ku Kol. 3, 11.): „V Kristu niet rozdiel medzi Židom
a Grékom, otrokom a slobodným. Krv Kristova tiekla
za každého.“ Tým vyslovil, Že sme všetci podriadení
pánovi, List sv. Pavla ku Filomenovi je obranou tej
to rovnosti otroka-robotníka. Po rozšírení kresťtan
stva nebolo treba otrockých vzbůr a povstaní. Duch
kresťanstva odstránil otroctvo. Na ostrove Aesku
lapovom, tam, kde pred dvetisíc rokmi bolo počuť
plač a zůfalé nariekanie práceneschopných [udí, dnes
je nemocnica milosrdných bratov. Ježiš Kristus vy
kůpil človeka od hriechu, vykúpil ai robotníka z
otroctva,

Dvetisícročné dejiny Cirkvi svedčia, kolko úla
vy, kolko útechy, kolko požehnania, kolko úcty pri
niesol práci priklad a pamiatka v dielni pracujůceho
Syna Božieho.

Nasledovanie Krista-Robotníka.
Tento príklad pohnul kráfovských synov frankských a kelt

ských zameniťt královský purpur so skromným růchom re
holným synov sv. Benedikta, a meč zas s pluhom. Tento prí
klad povzbudil kráfovsků dcéru Belu IV., bl. Margitu v reholi
sv. Dominika drevo nosiť, prať, drhnůť z lásky k Bohu.

Sv. Ermenfrid, šfachtický mládenec z rodu burgundských
varaskov, krásny mladík na dvore frankského krářa, Lothara
(625—670), stal sa mníchom v kláštore luxenilskom. Bol pred
staveným kláštora, ale zato robil ai tů najnižšiu robotu. Sám
rozsieval obilie a robil ai iné hospodárske práce. V nedefu,
pred sv. omšou, požehnaný chlieb rozdával medzi chudobným
fudom. Keď vtedy zbadal robotníka s mozolnatou rukou, zo
hnul sa a ponížene pobozkal mozole, stopy úctyhodnei práce.
„Preskůmal som deiiny starého a nového veku — pozname
nal k tomu Montalambert — ale na otázku, prečo vedelo kre
sťanstvo tak zreformovať a omladiť svet, krajší dókaz som ne
našiel nad tento obraz, podfa ktorého bohatý German, syn VÍ



ťaza nad Rímom a Galliou, stane sa rehofníkom a pred
oltárom Krista Pána bozká mozole gallských robotníkov.“

Sv. Theodulí, potomok slávnych aguitánskych šŤachticov.
v VLstoročí ako mních žije v kláštore Saint Thiery-skom pri
Rýne. Za dvadsatdva rokov orie pluhom — robí viacei ako
obyčainý reholník a pritom tak pri dennei ako pri nočnei mod
litbe je predsa prvý.

Tisíce príkladov dalo by sa uviesť, ktoré dokazuiů, aké
úroky prináša priklad „Krista tesára v nazaretskei dielni“. He
slo „cruce et aratro“, „s krížom a pluhom“ dobývalo práci úctu
a robotníkovi slobodu, uznanie a Čest.

Kristus v dielni oduševňoval v IV. storočí pustovníkov
egyptských púští, takže prácou vlastných růk živili ovocím chu
dobných Alexandrie. Ovocie takto vypestované dosahovalo ná
klad niekofko lodí.

Kristus v dielni hovorí aj k dnešnému človekovi,
že okrem duchovnej práce treba v úctivosti mať aj
telesnů prácu. Vzdelaný človek nesmie pohřdať ro
botníkom, ale v úctivosti mať jeho mozole. A robot
ník sa zas nemá hanbiť za prácu, ale si ju má Vážíf,
lebo ju posvátil sám Syn Boží.

Kristus v dielni hovorí, že práca je modlitbou,
robotník je kňazom, keď prácu svoju dobrým úmy
slom koná. Kristus v dielni hovorí, že robotník je nie
stroj, nie pákou štátneho kolektívneho útvaru, má
povinnosť nielen robiť, ale má právo na život človeka
pre nebeský ciel povolaného, právo mať mzdu člo
veka dóstojnů, t. j. taků, ktorou by zemskému a ne
beskému povolaniu zodpovedal. — Takto posvátil a
povýšil Syn Boží prácu a preto je jasné a isté, že

KRISTUS AJ ROBOTNÍKA VYKUÚPIL.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ak>»
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: I ex. (52 Čísiel) 2.go K. — 4 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obširnejšie vysvetlenie © predplácaní pošleme

na žiadosť. — „„Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 19. Dajte aj iným prečítat!.

»

Nebona zemí?
>

(K výročiu encykliky Leva XIII.: „Rerum novaruýě X.Du
Sviatok Nanebevstůpenia Pána ukazuje nám ur

čenie nášho života. Sme na zemi, aby sme P. Boha
poznali, jeho milovali, jemu slúžili a tak prišli do
neba,

Kresťanské náboženstvo vie, že je náboženstvom do neba
vstupujúcich, a preto nesfubuie rai na zemi, ani liberalistický,
ani socialistický. Ak móže ešte volfačo odvrátit hroziacu sve
tovů revolůciu riešením sociálnej otázky, ak móže dakto oslo
bodiť Tudstvo od otroctva moderných faraónov, zachránit ho
od červeného mora bolševizmu, a vrátit mu stratený pokoi,
vtedy je to Cirkev a jedine Cirkev Kristova.

Dňa 15. mája bude 46 rokov od vydania pápež
skej encykliky o riešení sociálnej otázky: „Rerum
novarum““. V nej je jasne vyjadrený rozdiel medzi
kapitalizmom a socializmom na jednej strane a medzi
katolicizmom na druhej. Kapitalizmus a socializmus
verí v nebo na zemi. Katolicizmus pokladá „evanje
lium o nebi na zemi“ za bludnů náuku! Zem zostane
vždy až do posledného sůdu, čo bola od pádu prvých
rodičov, očistec, ktorý P. Boh umiestil medzi dva
raje na očistenie [udstva. Tento očistec má nám pri
pomínať katastrófu, aků každý ťažký hriech pripra
vuje človekovi. Zemskýraj je navždy stratený. Pre
to katolicizmus na tomto svete nehfadá viac rai, ale
iba pokoj.

Ako riešiť sociálnu otázku?
Riešenie sociálnej otázky príde shora! Sociálna

otázka je otázka pochopenia a uskutočnenia pravdy
V každom smere platí slovo Kristovo u sv. Jána.
„Bezo Mňa nemóožete nič učiniť.“



My sami nič nevieme, ani nič nevládzeme! Stratili sme
svetlo! Stratili sme chlieb pravdy. Už nepoznáme vefké zákony
blahobytu a pokoia. Šmátrame vo tme. Zotmilo sa. všetko
spustlo a vyprázdnilo sa okolo nás a nik nehovorí: Staň sa
svetlo!

Preto prvé, čo moderný kapitalisticko-komunistický svet
potrebuje, je stratená pravda. Počiatok sociálneho zla bol omyl.
Liberalistický omyl! Za ktorým prišiel socialistický omyl!
Hlavný prostriedok na zachránenie spoločnosti je zachránenie
pravdy. Život spoločnosti zachráni ten, kto pravdu zachráni.

V tomto je neocenitefný význam encykliky Re
rum novarum! Tento okružný pápežský list prináša
totižto svetu tů národ zachraňujůcu a blahonosnů
pravdu! Predkladá sa v ňom dokonalá a nezriedená
pravda oproti kapitalistickým a socialistickým omy
lom! Katolícka pravda o prirodzenom a nadpriro
dzenom poriadku ohfadom majetku a práce, ohřadom
rodiny, štátu a spoločnosti. Encyklika Rerum nova
rum obsahuje dačo tvorivého. Ona hovorí zasa: Nech
bude svetlo — a nastáva svetlo! Svetlo s neba! Rie
šenie sociálnej otázky musí prísť shora.

Čo vyžaduje uskutočnenieencykliky?
Sociálna otázka je nielen otázka umu. Pochopenie samé

nepomáha. Ani katolícke pochopenie samo nepomáha. Konečne
človek sa móže naučiť celů encykliku „Rerum novarum“ na
zpamáť, a predsa vo svojom praktickom živote móže zostať
celkom kapitalistického alebo socialistického smeru. Treba mať
i odvahu celkom ináč konať ako vládnuce desaftisíce a cel
kom ináč si počínať ako proletárska masa. Každý musí byť
samostatný. Samostatný medzi pánmi, samostatný medzi robot
níkmi. Hej, musí byť vyznávačom a neraz ai mučeníkom. Na
začiatku treba k tomu hádam ozajstné hrdinstvo, aby vládal
vytrvať a prenikať so zásadami encykliky „Rerum novarum“,
či už ako pán alebo ai ako robotník a to ai pri najváčších
ťažkostiach. Encyklika „Rerum novarum“' nebola ešte uskutoč
nená. Príčina toho nie je v encyklike, ako by ona bola nepre
veditelná, ale v tom, že tak hore ako dolu je vela zbabelcov,
ktorí sa neodvážia prevádzaťt hospodársku i sociálnu politiku
podla predpisov Leva XIII.



Potrebná je Božia pomoc.
Tu musí prísť P. Boh a prevádzať sociálnu poli

tiku! Ten, ktorý o sebe povedal: „Bezo mňa nič ne
vládzete!“ Tu musí prísť milosť. Tu musia zasiahnuť
nadprirodzené sily. Ani v obore hospodárskeho živo
ta nedokážeme taký zázrak, žeby sme sa vytiahli z
bahna vlastnou silou, len politikou a organizáciou.
Potrebujeme k tomu B. Samaritána, svetlo sveta,
Ježiša Krista. Potrebujemé k tomu Jeho CČirkev.Po
trebujeme sviatosti. Potrebujeme modlitbu. Riešenie
sociálnej otázky príde shora. Za túto milosť treba Sa
predovšetkým modliť, vefa modliť.

Treba vnůtorné obrodenie.
Prizvukujeme s encyklikou „Rerum novarum“ proti kapita

lizmu a socializmu: Riešenie sociálnej otázky pride z vnútra!
Ako je kapitalizmus organickou chorobou Tudskei spoločnosti,
práve tak je i socializmus organické ochorenie [udstva. Choro
ba má svoje vonkajšie zjavy, ale jei prameň je vnůtri. Nákaz
livá choroba moderného sveta, ktorei dva príznaky sů kapita
lizmus a socializmus, je, ako Donoso Cortes hovorí, „„všeobec
ná vzbúra hladných oproti sýtym, a odpoveď sýtych na vzbůru
hladných.“ Láska vychladla v bohatých a nastal kapitalizmus,
t. j. hospodárska sústava sebectva bez srdca. Zmizla trpezli
vosť zo sídc hladných a nastal socializmus, t. i. hospodárskasústavarevolucionárskejnespokojnosti.Choroba| prišlaz
vnůtra!

Osloboditeř je Kristus.
Je jasné, že keď choroba prichádza z vnůtra, tak

aj uzdravenie musí prísť z vnůtra. P. Ježiš nám uká
zal, ako sa deje každá obnova. On je Spasitel sveta.
On chce všetko obnoviť, všetko znovu napravíť, čo
bolo hriechom porušené, teda i sociálny poriadok!
Stanůc sa všetkým všetko, ujal sa zvlášť malých,
chudobných a chorých. A predsa nebol Kristus so
ciálny reformátor vo vlastnom smysle slova. Neza
oberal sa priamo ani platovou ani chlebovou otáz



kou, ani odstránením otroctva a vóbec nezaoberal sa
zariadením pomerov hodných človeka medzi prolc
tármi.

Kristus chce byť v prvom rade reformátor duší.
Chce stvoriť nových Iudí, dietky Božie, dedičov ne
ba, ktorí pohfdajů tuzemskými vecmi, nosia kríž a
bližných milujů ako seba samých. A aby si nemy
sleli, že pritom utrpia škodu, hovorí k nim: „HTadajte
najprv královstvo Božie a jeho spravodlivosť. Vše
tko ostatné bude vám pridané!“ Obnovenie duše
vedie samo sebou k obnoveniu sveta.

Úloha Cirkvi.
Preto hovorí pápežský okružný list o úlohe Cir

kvi na sociálnom poli: „Celé Jej spravovanie smeruje
k tomu, aby [udstvo pretvorila a vychovávala. Hfadí
vniknůť do samého Vnůtrajška Tudía usiluje sa riadiť
ich vólu, aby sa oni všetci riadili podla predpisov
Božích.“

Riešenie sociálnej otázky pride z vnůtra! Začne sa s obrá
tením, s obrátením pánov a s obrátením robotníkov. Obaja
sa musia zase stať kresfanmi! Začiatok pravého kresťanstva
však bude ai koniec socializmu. Sociálna otázka bude rozrie
šená.

Preto si treba voliť: SVĚTLO ALEBO TMA!
RÍM ALEBO MOSKVA! Tí, čo si to druhé volia,
namiesto zemského raja pripravujů peklo aj na zemi.
Tí však, čo za prvým idů, budů mať síce očistec na
zemi, ale taký, v ktorom

BUDE VLÁDNUŤ KRISTOV POKOJ.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatně na rok: 1 ex. (52 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.
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Katolícka karita.
(Z lásky k Bohu pochádzajůca dobročinnosf.)

Prví kresfania boli iedno telo a jedna duša, lebo spoločnů
lásku pokladali za kráfovstvo Božie. V dobe apoštolov práca
diakonov (iáhňov) bola zázračnou a závažnou čiastkou kre
sťanského života. Podla Tertuliána pri. vstupe na schódzku
prvých kresfanov, každý musel zaplatiť „„daň lásky“ na pod
porovanie chorých, vdov a sirót. Len samotná rímska farnosťf
mala na starosti 150 kňazov a 1500 chudobných. Vo stredoveku
kresfania robili najviac za chudobných. Misionári tiež dobro
činnou láskou získavali pohanov pre CČirkev.

Keď sa dvaja sišli v mene Kristovom, už sa usilovali pomá
hať chudobným a tak zachraňovat duše.

Kresťanská láska je silou slabých, uzdravením
chorých, potechou zarmůtených, zmiernením biedy,
miernením surovosti.

Katolícka Cirkev od počiatku cvičila tůto činný,
milosrdnů a dobročinnů lásku. Za našich Časov ju
prevádza skrze rozličné karitativne spolky a usta
novizne. Takéto sú u nás na pr. „Ústredná karita“ a
jej odbočky, Konferencie sv. Vincenta a iné.



Praktická dobročinnosť.
Dnešní fudia mnoho rečnia o láske, ale vefmi zriedka ju

aj prakticky — skutkami konaiů. Toto je najváčšou chybou
modernei spoločnosti. Ako ináč by vyzeral dnes svet, keby
aspoň každý katolík prakticky cvičil lásku ku bližnému! Nebolo
by dosť kostolov, lebo by sa do nich nevmestili kresťfania a
znovu by bolo počuť: „Vidíte, ako sa kresfania milujů, ako
miluiů svoje rodiny, príbuzných, sluhov, robotníkov, nadria
dených, podriadených, ale naimá chudobných!“

Ovela viac by osožil tento praktický kresťanský
a ČinnýŽivot, ako všelijaké reči a prednášky. Lebo
lyžička dobrého skutku je viac hodná, ako celý sud
rečnenia!

Čím váčšia je bieda v niektorej dobe, tým váčšia musí byť
ochota k službe, a vófa pomáhat! Nemali by sme osláviť ani
jedného sviatku, rodinnei radosti, krstu, sobáša, schódzky,
hostiny tak, aby sme pri tej priležitosti niečo nedali ai chudob
ným. Nemal by sa usporiadať ani jeden banket, kdeby sme
hlavné miesto nevynechali neviditefnému Hosťovi, ktorému by
každý mal zaplatiť daň lásky.

Almužnu možno dať nielen v podobe peňazí, šat
stva, stravy, ale i tak, že osobne svojimi službami
napomáhame spolubližných. Keď vedieme slepého,
keď zdvihneme spadnutého, keď prijmeme do bytu
človeka premrznutého, keď pomáhame pri stavbe
domu vyhorelcovi, keď miesto chorého odbavíme je
ho domácu robotu, keď učíme nevedomého — to
všetko je karitatívna práca.

Vlastnosti kresť. karity.

Pri tejto práci musíme dbať na tieto okolnosti:
Naša dobročinnost musí mať slfutovanie s trpiacim
spolubližným, musí byť dobrotivá, štedrá, radostne
ocohtná, ponížená, opatrné šetrná, rýchla, bez pre
tvárania, ukrytá a skromná, aby sme obdareného
neurazili.



Čnosť karitatívnej práce je preto taká cenná, le
bo nielen tomu je osožná, kto ju robí, ale i tomu, komu
tů lásku preukazujeme.

Pohnůútkykresť. karity.

Pravý kresfan i v tom najbiednejšom človekovi
vidí obraz Krista Pána a v každom chorom a trpia
com spolubližnom samého trpiaceho Spasitefa. Bi
sukp Prochászka hovorí: „Nech spoločnosť fudská
nesnižuje chudobných na potkanov a zdrapy!“

Prakticků lásku povýšil Ježiš Kristus i nad po
božnosť. Preto — píše chýrny sociolog, dr. Ratzin
ger — Čirkev zariadila za niekolko storočí také vel
ké množstvo karitatívnych ústavov a to tak rozum
ne, že Ju za to celý svet obdivuje. Neopísatelná je tá
služba, ktorů za 200 rokov vykonali „anjeli lásky“
v sirotíincoch, nemocniciach, v domácom opatrovaní
chorých, mrzákov, slepých, hluchých, nemých. Akú
ohromnů prácu prekonali tu reholníci a reholnice v
mene Kristovom! Okofko viac by bola musela trpieť

„dská spoločnosť,keby nebola jestvovala katolíckaarita.

Účinky milosrdnej lásky

sů velmi požehnané. Pociťujů ich nielen tí, ktorým sa
ona preukazuje, ale hádam ešte váčšmi tí, ktorí ju
konajů. Spomenieme z nich aspoň dačo:

Sv. Vincent bol velmi pokůšaný proti viere. Pokušenie naň
doliehalo ako ťažké bremeno. Tu sa mu srdce z vnuknutia Bo
žieho obrátilo ku skutkom lásky. K svoimu vlastnému bremenu
vzal Vincent ešte to, čo obťažovalo iných. Stal sa apoštolom
Činnej lásky. A hla! Jeho vnůtorný život sa rýchlo zmenil.
Duševné bůrky samé od seba prestávaly a v oživujúcich lú
čoch života z viery všetky jeho šfachetné vlohy dozrely k naj
krajšej dokonalosti.



Nech je to poučením pre tých, ktorí podobné duševné boje
prežívaiů. Nežistná láska k bližnému móže sa ai im stať lie
kom pre chorů dušu.

Preto sů chvalitební rodičia, ktorí rukou svoiich detí dá
vajů almužnu. V detskom srdiečku je skryté nejedno semienko
šfachetného skutku, na prebudenie ktorého Boh postavil r
dičov ako zahradníkov. Skutky lásky, ktoré vyšly z růk dieťafa
sů na tieto semená ako slnečné lůče.

Biskup, ktorý už viac ako dvadsať rokov odpočíva v hrobe,
sám rozprával, že mu raz ako chlapcovi povedali, aby sa zrie
kol vianočného darčeka a za to sůsedovým chudobným defom
dal pod vianočný stromček obuv a odev. Uprimne hovorím, že
to boly najikrajšie Vianoce móiho dlhého života; tie rozhodly
o celom moiom pósobení.“ Naozai, kto sa vlastnými obeťanii

postaví do služby lásky Božei, dostane odmenu od saméhooha!

Karita a sociálna spravodlivosť.

Karitatívna dobročninosť Cirkvi však neprekáža
a nehatí uskutočnenie sociálnej spravodlivosti. Na
opak CČirkevKristova všemožne dolieha na bohatých
velikášov sveta, aby spravodlivý sociálny poriadok
uviedli do života a vyzýva štáty, aby zákonmi za
bezpečily spravodlivosť na tejto zemi, aby sociálne
slabší nebol odkázaní na milosrdenstvo alebo len na
druhý svet. Spoločenské krivdy však odstráni len
podla kresťanských zásad uskutočnená reforma spo
ločenského poriadku. Preto musíme všetci spoločný
mi silami popri karitatívnej činnosti aj

ZA SOCIÁLNU OBNOVU PRACOVAT.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: r ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „„Lev““Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 21. Dajte aj iným prečitat!

Drží Čirkev s kapitalistami?„Cirkevpodporujezáujimykapitalizmu“,© „Cirkevchce
udržať fudí v sprostosti, aby ostali dobrovolnými otrokmi ne
svedomitého podnikatelstva“, tak a podobne znelů zvučné frá
zy, ktorými socialisticko-komunistickí redaktori a rečníci po
dřa tajných predpisov narábaiů, aby duchovenstvo a CČirkev u
pracujůceho fudu uviedli do podozrenia a tak ai nábožensko
karitatívnu činnost Cirkvi diškreditovali, t. j. podozrivou učinili.

Tu človek ozai nevie, nad čím sa má viac diviť: Či nad
nízkosťou tých, čo týmito pomluvami stále balamůtia ud, alebo
nad fahkomyselnosťou, akou takéto nesmysly neraz ešte ai ka
tolíci uveria. Keby tomu naozaj tak bolo, keby Cirkev skutočne
bola kapitalisticky, to jest Tudu nepriatelsky založená, bolo
by sa to muselo ukázať v tých časoch, v ktorých Cirkev vše
tok hospodársky život svojimi zákonmi riadila a svojím du
chom spravovala, ako to bolo v stredoveku. Podla toho by
boly musely vtedy panovať naihoršie časy. Ako tomu bolo
však v skutočnosti?

O sociálnych pomeroch vo stredoveku
dnes už každý nepredpojatý a vzdelaný človek vie,
že boly nepomerne lepšie a spravodlivejšie, ako sů
v našej takzvanej pokrokovej a „osvetovej“ dobe.
Obšírnejšie o tom písal soc. dem. spisovatel, Kaut
sky, v orgáne svojej strany „Vorwárts“. (Viď leták
SMBSč. 10. „Pod jarmom klerikalizmu““).Podfa sve
dectva tohoto sociáldemokrata vo stredoveku praco
valo sa týždenne len asi 48 hodín. Teda kresť. stre
dovek to za prirodzené pokladal, čo sa v dnešnej
„Tudomilnej“ a liberalistickej dobe iba po dlhých so
ciálnych bojoch dalo dosiahnuť, ale ani to nie všade.
Zárobky boly tiež značné vyššie a lepšie, ako dnes.

A prečo bolo tomu tak? Len preto, lebo vtedy
Cirkev Kristova mohla nehatene vplývať aj na Spo
ločenský a hospodársky Život. A preto sa prikázania



Božie aj vo verejnom a občianskom živote uplatňo
valy a zachovávaly. Preto sa aj spoločenský a hospo
dársky život riadil podla zásad kresfanskej spravod
livosti a lásky.

Pravda, už ai vtedy boli [udia, ktorí by boli radi zbohatli
zo svojich bližných nesvedomitým sdieraním a úžerami, ale
proti týmto nesociálnym a sebeckým fuďom bránila a chránila
malých, hmotne slabých a robotný Tud CČirkev katolícka svo
jimi mravnými zákonami. Vo stredoveku, pravda, štátna moc
kresťanské zákony nielen uznávala, ale sa ai o ich zachováva
nie postarala.

Komu zavadzala Cirkev?
Tieto pokojné a prajné spoločenské pomery však

závidel [udstvu diabol, ako kedysi rajsků blaženost.
Začal pokůšať zvučnými heslami a bludnými učenia
mi humanizmu, „osvety“, liberalizmu atd.

Tieto hlásal a omáfal tak dlho, kým sa mu nepodarilo Tud
stvo omámiť a nakazit. Poblůdení Fudia sa začali naiprv
odvracať od Cirkvi, nedbali o jei predpisy a výstrahy. Zá
konodarstvo čoraz viac opúšťalo zásady kresfanskej mravo
uky, a tak pripravilo cestu chorobným sociálnym a hospodát
skym pomerom. Dalo slobodnů cestu fudským náruživostiam,
ktoré vyvrcholily v nekresfťanskom a nefudskom počínaní ne
nasýtnyýcha bezbožných maiitefov vefkokapitálu.

Katolícka Cirkev však neprestala hlásať ani v
tejto dobe zásady sociálnej spravodlivosti a lásky.
No Jej námahy nepriatelia kresťanstva všemožne ha
tili a znemožňovali rozličnými otvorenými a skrytý
mi prenasledovaniami.

Priekopníci sociálnej obnovy
boli zas len synovia tej utláčanej a prenasledovanej
Čirkvi. Lahko sa o tom presvedčíme, keď si prečí
tame Časový leták č. 68. „Kto je za chudobu?“' Tu iba
niečo spomenieme na doplnenie týchto dókazov.

Na bádenskom krajinskom sneme (r. 1837) katolícky posla
nec. Busz, to bol, ktorý podal návrh: ,„,...požiadať arciknieža,
žeby predostrel plán policainého zriadenia pre továrne na
ochranu pracujůcich robotníkov.



V naseldujůcich desatročiach bol to zas kat. kňaz, Adolf
Kolping, ktorý si svojou požehnanou sociálnou činnosťou zaslů
žil meno „Otec tovarišov“. Neocenitefné zásluhy si získal na
sociálnom poli slávny muž a vplyvný rečník. katol. biskup
Ketteler, ktorý celou autoritou svojei osoby a svojho
úradu sa venoval spravodlivému riešeniu sociálnei otázky.
A v ohni kultůrneho boia bol to zas vodca katolíkov, Windt
horst, ktorý poukázal, že je užitočneišie zaoberať sa sociálnymi
problémami, ako prenasledovať katol. Cirkev.

Len čo sa kultůrny boj utíšil a zavládly pokojnejšie Časy,
katol. Cirkev sa znovu všetkými silami venovala pálčivým so
ciálnym otázkam, aby aspoň čo-to zachránila pre robotníctvo.
Svedkom toho sů: Politická činnosť katol. Centra v Nemecku
za ochranu robotníkov; sociálna činnosť duchovenstva v robot
níckych spolkoch a odborových sdruženiach v rozličných kra
linách; robotnícke encykliky Leva XIII, rozličné prejavy bi
kupov v záuime robotníctva až po naše časy. A r. 1931 vydal
sl. panujůci sv. Otec encykliku o spoločenskom poriadku, v
ktorei. nadvázujůc na Leva XIIÍ., žiada odproletarizovanie pro
letariátu, keď výslovne hovorí:

„Nevyhnutne potrebné je zo všetkých síl vyna
snažovať sa o to, aby sa získané kapitály aspoň V
budůcnosti nehromadily v rukách jednotlivcov, ale
aby sa ich dostávalo triedam bohatých iba podla zá
sad prísnei primeranosti a aby sa s náležitou velko
dušnosťou delily i robotníctvu, nie síce k tomu ciefu,
aby toto v práci spohodlnelo, ale aby sa rozumne
rozmnožovalo jeho imanie, ktorého rozumným spra
vovaním by fahšie mohlo znášať farchy rodinného
života a vymaniac sa z hrozivej neistoty, ktorou je
proletariát teraz postihnutý, nielen lepšie odolávalo
menlivým životným podmienkam, ale mohlo maf ai
úfnosť, že po smrti bude jeho potomstvo dostatočne
zaopatrené.“

Nevďačnosť a Surovosť.

Skutočne nemóžu byť robotnícke záujmy jasnej
šŠiea výraznejšie zastupované a musí sa pokladať
nielen za nevďak, ale aj za velků nezdvorilosť a hru



bů surovosť toto všetko na smrť zamlčať a ďalej
štvať: „Cirkev drží s kapitalistami!“

Pravda, kapitalizmus, ako hospodársky systém, Lev XII.
neodsúdil. Ani Pius XI. ho nezavrhuje. Veď keby sa kapitali
stický hospodársky systém riadil kresťanskými zásadami spra
vodlivosti a lásky k bližnému, vtedy by nebol neprajným robot
níctvu. Vtedy by pracujúci dostal všetko, čo sa pri daných
okolnostiach podla spravodlivosti žiadat a očakávať móže,
a každé vydieranie zůboženého fudu by bolo vytvorené. Ide
teda o to, aby sa krotil duch mamony a podnikatelstvo sa prí
stupným stalo požiadavkám spravodlivosti a lásky ku bližné
mu. To je však jedine nábožensko-marvným vplývaním možné.
Silu ku tomuto vplyvu má v potrebnej miere len kat. Čirkev.
predpokladajůc pravda, že budů na Nu počůvať a Jei pokynutia
nasledovat.

Z toho však jasne vysvitá, ako nepriatefsky a
nesvedomite si počínajů aj oproti samému robotníc
tvu tí, ktorí Cirkev utláčajů. Jej vplyv Čoraz viac
obmedzujů. Nuž a ku týmto činitelom patrí popri
Jiberalizme aj nekresťfanský socializmus a komuniz
mus.

Preto robotníci, otvorte oči a poznajte, kto je
Váš ozajstný nepriatef! Nie je to katol. Čirkev, ale
liberalizmus a marxizmus! Lebo liberalizmus zrodil
nenasýtny kapitalizmus. Bezbožný socializmus spolu
s komunizmom zas štve [ud proti CČirkvia nábožen
stvu, a tak aspoň nepriamo pomáha nenasýtnym ka
pitalistom, lebo prekáža Cirkvi, aby celou silou
mohla

BIČOVAŤ HRIECHY POHANSKÉHO
KAPITALIZMU.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberač a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 22. Dajte aj iným prečítat!

Sociálna otázka a Eucharistia.
Sviatok Božieho Tela má nám pripomínať, že

V prevel. Sviatosti s nami prebýva nielen Král slá
vy, ale aj nebeský Lekár každej [udskej biedy, ku
ktorým patria aj sociálne choroby našej doby. Nielen
viera nás učí, ale aj skůsenosť dokazuje, že na obno
venie kresťanského života a na záchranu tak jedno
tlivcov ako aj celej spoločnosti najlepším prostried
kom je Eucharistia, čiže v prevel. Svřatosti s nami
prebývajůci Spasitel. Jedine On móže nám dopomócť
k tomu sociálnemu životu, aký Jeho učenie od nás
vyžaduje, založenom na kresť. spravodlivosti a láske.

Aby sa o teito pravde čím širšie vrstvy, predovšetkým
však sociální pracovníci, dókladnejšie presvedčili, pohovoríme
si v tomto č. o pomere Eucharistie k spoločenskému životu.
Skór však, ako by sme tůto otázku rozoberali, nebude od veci
spomenůť malů príhodu, ktorá sa odohrala medzi polným mar
šalom a jeho sluhom.

Kde niet pána ani sluhu.
Daktorý sviatočný deň ktorýsi polný maršal (nie je vy

lůčené, že to bol generalisimus Foche, o ktorom je znárne, že
často prijímal) pristůpil ku stolu Božiemu. Práve v tom Čase
bol ai jeho sluha pri sv. prijímaní. Sluha zbadal, že maršalovi
pri sv. prijímaní spadla rukavička. Zaraz ju zdvihol a s oslove
ním „Vefkomožný Pane!“ odovzdal ju svojmu pánovi. Po boho
službe pred kostolom polný maršal toto povedal sluhovi: „Či
nevieš, že pri vstůpení do kostola „„Vefkomožný pán“ zostáva
predodvermi. V kostole je iba jeden ozai „Vefkomožný Pán“,
a to je Ten, ktorého sme dnes obidvaja priiímali.“

Chorá spoločnosť.
Tisíce a miliony čakajů dnes na spravodlivé riešenie sociál

nej otázky. Dnešná spoločnosť je totižto chorá, velmi chorá.
Poniektorí myslia, že už ai umiera. Nestačí však chorobu len
uznať a ustáliť, ale ju treba aj liečiť a odstrániť. O sociálnych
lekárov a o peratérov by nebola nůdza. Avšak jedni z nich iba



na seba a svoje záuímy myslia, iní síce hřadajů aj pre ostat
ných pomoc, ale ich rady a lieky neliečia samu chorobu. Ich
pomoc je iba povrchná a chvílková, lebo nesiaha na koreň spo
ločenského zla a-choroby. Všetci títo zabůdajů na to, že sociál
na otázka je predovšetkým

otázka svedomia.
Základ a príčina sociálnej krízy je v tom, že sa

ludská spoločnosť odtrhla alebo aspoň vzdialila od
Boha. Bez Boha Sa však sociálny problém nedá po
riadne riešiť.

Dnes už každý vážny a rozumný človek uznáva, že na
riešenie sociálnej a robotníckei otázky nestačí iba shromažde
nia svolávafť, rečniť, chudobe a robotníkom do zunovania opa
kovať: „Poznaite svoje práva, žiadajte, aby sa bral ohfad na
ne; nestrpte, aby ich kto narušoval, požadujte ich všetkými
prostriedkami; protestuite ticho, protestuite stávkami, ba aj
násilím, ak vás na to nevyhnutnosť prinůti““ Hoci je potrebné
robotníctvo ai stavovsky poučovať a organizovat, samými reč
mi ešte nemožno sociálne rany liečiť a tým menei žiadaný po
koi zaistiť. Nimi sa móžu fudia iba rozoštvať a ešte do
váčšei nenávisti vohnať... A. tak miesto lieku sa do nich
vstriekne iba prudký jed.

Koreň zla a hlavnů príčinu nezdarov a zblůdení
treba hfadať v odtrhnutí sa fudstva od Boha. Preto
na odstránenie sociálnych neporiadkov a krívd mu
síme sa usilovať vrátiť fudstvu, čo mu chýba a Čo
najviac potrebuje: Boha. Áno, prvou a základnou
tézou zdarného riešenia sociálnej otázky je: úprimne
a otvorene uznať tů základnů pravdu, že

fudstvo potrebuje Boha.
Ale akého Boha mu dať? Toho, ktorý nás miluie, ktorý,

aby sa priblížil k svojim tvorom a aby ich k sebe pritiahol,
nezdráhal sa vziať na seba fudsků prirodzenosť. Boha, ktorý,
aby mohol zostať medzi Iuďmi, odložil svoju nekonečnů moc
a stal sa nevyslovitefne mafučkým. Boha, ktorý v mlčanlivosti
a poníženosti bohostánku čaká na našu návštevu a poklonu da
ponůka sa nám vo sv. prilímaní.

Slovom fudu treba dať Eucharistiu, t. j. tů zá
zračnů Sviatosť, tů svátů Hositu, ktorá móže rozpre



strieť svoje dobrodenia nielen na jednotlivcov, ale aj
na celů [udsků spoločnost.

Boh sám chcel fudsků spoločnosť a chce, aby fudia spo
ločenským životom dosiahli svoj posledný cieř. Či móžeme
teda pochybovať, že chce tůto spoločnosť ai liečiť a uzdravit,
keď vidí jej utrpenie a bolesti!

V Eucharistii je zdroj života.
Takto pozeral na sociálny problém ai slávnej

památi pápež, Lev XIII. Vo svojej encyklike o Eucha
ristii toto hovorí: „Zaistenů nádej toho pokoja a tej
spásy, ktorů si [udia ťak vrůcne žiadajů, my vidíme
v tejto Sviatosti“...

„Dívaite sa, kam chcete: fudská spoločnosť, keď sa vzdia
fuje od Boha, miesto pokoia, ktorý hřadá, naide len trápne
hádzanie sa, ako keby bola v horůčke. Blahobyt, o ktorý sa
tak úzkostlivo stará, unikne pred jej snahou a sklame iu úsilie.
Veď fudia a štáty, keďže nevyhnutne a vo všetkom závisia
od Boha, nemóžu žiť, hýbat sa a dobré robiť len v Bohu skrz
Ježiša Krista. On je ten prameň, z ktorého neprestaine vyviera
všetka dokonalost a všetko šťastie.

Avšak viditefný prameň, zdroj všetkých tých
dobrodení, je presvátá Eucharistia. Tá nám dáva a
udržuje v nás tento život, po ktorom tak nespokojne
túžime. Áno, Eucharistia nesmierne povznesie fud
sků dóstojnosť, na ktorů sa dnes tofká váha kladie.“
(V encyklike „Mirae caritatis““).

Eucharistia základ spravodlivosti a rovnosti.
V Eucharistii rozrieši Boh socálny problém lep

šie ako všetci hospodárski a sociální učenci. Základ
mi každej spoločnosti sú Spravodlivosť a láska.
Avšak Boh, bývajůci v bohostánku, je žriedlom
oboch. On sostůpi len do sfdc očistených od nespra
vodlivých žiadostí a sebeckých chůťok. Eucharistia
dá biednym a malým tohoto sveta dobrodenie rov
nosti všetkých pred Bohom.

Rovnost chudobného s ostatnými ai prakticky hlása Cirkev,
keď ho volá tak ako všetkých iných ku spoločnému stolu Otca



nebeského, kde sa eucharistický pokrm rozdáva. Táto hostina
ie krásny predobraz našej rovnosti pred Bohoin.

Eucharistia prinesie vnútornů obrodu.
Z týchto úvah jasne vidíme úlohu Eucharistie v

sociálnej otázke. Jej význam sa nám ešte jasnejšie
ukáže, keď uvážime, že tu ide o prácu, ktorej pred
metom sů samé duše. Veď sociálnu katolícku akciu
prevádzať znamená v prvom rade duševne preporo
diť spoločnosť. Áno, kresť. sociálna akcia chce mra
vy a kresťanské čnosti znovu uviesť do všetkých
vrstiev a do všetkých radov spoločnosti. Usiluje sa
Kráfovstvo Kristovo postaviť do srdca národov. Či
sa vari niekto opováži povedať, že Eucharistia nemá
moc mravne uzdraviť masy [udu? Či ona neobsahuje
velkého Divotvorcu, a spolu aj opravdivého Pria
tefa chudobného ludu, ktorý ešte al dnes volá zo
svátostánku do sveta svoje: „Misereor super fur
bam“, t. j. „Ito mi je zástupu“.

Eucharistia a hrdinská láska.
Nedávno doviezli z ostrova Moloka do Belgicka pozo

statky vefkého hrdinu kresfanskei a sociálneji lásky, pátra Da
miana, ktorý svoj život obetoval pred 46 rokmi za tých nai
opustenejších a naibiedneiších. Pred 66 rokmi dopočul sa, že
na ostrove Moloka umiestení prašivci na stá zomieraiů bez
sv. sviatostí a bez útechy sv. náboženstva, dobrovolne sa pri
hlásil za ich dušpastiera. 16 rokov tu strávil medzi obetami
teito strašnei choroby, odrezaný od ostatného sveta. Vlastno
ručne postavil tam 400 domčekov, a posbíjal 1800 umrčích tru
hiel... Čo mu dalo sily k tejto hrdinskej obete a láske? Sám
to vyzradil: „Bolo to jedine a výlučne

KAŽDODENNÉ POŽÍVANIE EUCHARISTIE.“

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: I ex. (52 Čsiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.
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JA SOM SVETLO SVETA,KTO MŇA NASLEDUJE, NECHODÍDO TME <
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Číslo 23. Dajte aj iným prečítatl

Božské Srdce
miluje aj komunistov.

Je to možné? Nie je to růhanie? Aby sme to chá
pali a správne rozumeli, musíme rozoznávať komu
nizmus ako blud, od komunistov, ako poblůdených a
zavedených fudí.Učeniebezbožnýchkomunistov,— ktorénenávisťousrší
oproti samému Bohu, je čosi diabolského, a preto ho bez uráž
ky Boha nikto nemóže milovať, ba ani brániť a schvalovaf.
Komunisti však, ai tí naizaťatejší, sů úbohí, od diabla svedení
alebo oklamaní fudia. Hei, i komunisti sú dietky Božie, hoc aj
poblůdené; oni sú tiež naši bratia v Kristu, lebo ai za nich cedilo
svoju krv Božské Srdce. Oi, a keď už i naše slabé a nedoko
nale miluiůce srdce cíti bolesť, sfutovanie nad týmito našimi
nešťastnými bratmi, ktorí sa stali obefami diabolskei nauky a
pekelnei nenávisti, okofko viac miluje a [utuje tých úbohých
márnotratných synov to Srdce, ktorého nesmierna láska neuha
sitefným plameňom blčí k [udským dušiam!

Nekonečná láska B. Srdca ku hriešnikom, na
ktorej sa farizeji horšili, a pre ktorů Krista Pána
zlomyselne za „priatefa hriešnikov“ vyhlasovali,
nevyhasla ani na kríži, a neprestala blčať ani v Jeho
oslávenom a Sviatostnom Srdci. Toto nám prezra
dzujů a dokazujů i slová Krista Pána, ktoré povedal
sv. Margite, keď jej zjavil svoje Srdce. Uvedieme
tu aspoň niektoré



úryvky z vefkého zjavenia.
Vefká tůžba (čiže láska) odvrátiť ich duše od cesty zatra

tenia, na ktorů ich zlý duch hromadné ženie, pohla Ho na to.
aby svoje Srdce fuďom vyjavil so všetkým bohatstvom Svojei
lásky a nášho spasenia, ktoré Ono obsahuje... a výslovne pri
dal, že je táto pobožnosť (k B. Srdcu) akoby posledným na
pnutím síl. aby v týchto posledných storočiach nášho z lásky
pochádzajůceho vykůpenia, pomohol fuďom vyslobodit sa z
moci diablovei. Tůto moc chce totižto zničiť, aby voviedol
Tudí k Tůbežnej slobode, kde jeho láska vládne.“ V týchto
slovách sa nám znovu javí a zrkadlí tá

zázračná a Božskáláska,
ktorů Syn Boží za svojho zemského života nepre
stajne prejavoval. Ktože by mohol odolať takej ne
smiernej dobrote a láske? Veďje to samá nezištnosf,
Jebo „Syn človeka neprišiel dať si posluhovať, ale
iným posluhovať a dať svoju dušu na vykůpenie“.
(Mat. 20, 28). Táto láska nikoho nevytvára a všetkým
pomáha: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa ustávate a
ste obťažení, a ja vás občerstvím.“ (Mt. 11, 28). Táto
láska nezná hraníc. „Keď miloval svojich, ktorí boli
na svete, až do konca miloval ich“. (Ján 13, 1). Aby
všetkých vykůpil, stal sa obetou za všetkých. Ajhfa,
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.

Jeho milované Srdce nemá pokoja, kým všetko
nevykonáaj za poslednýcha najmenších, lebo aj tých
pokladá za svojich bratov.

Ako dobrý Pastier hřadá roztratené ovečky. Privinie ich
k svojmu Srdcu a nesie zpát do ovčinca. A čím váčšmi a ne
bezpečnejšie je ovečka zranená, tým váčšia je Jeho bolesť. A
Jeho láska sa nijakei obety nezdráha, len aby ju zachránil,
ako to ai prípad kaiúůceho lotra potvrdil, ktorému rovno do
rala otvoril cestu.

Láska B. Srdca prevyšuje aj tů najvyššiu zemsků lásku,
akou len matka móže milovať svoje dieťa. „Či móže žena
zabudnůť na svoje nemluvniatko, aby sa nesmilovala nad sy
nom svoiho života? A keby ona zabudla, ia nezabudném na
teba.“ (Iz. 49, 15.). HTa do svojich růk som ťa zapísal (Iz. 49,



16). A naozaj, Kristus Pán ai život svoj obetoval za nás. A na
kríži klincami zapísal si naše meno do svojich růk.

Že je láska B. Srdcaa jeho úcta
najúčinnejší liek

pre naše komunistické časy, vysvitá ai z okružného
listu sv. Otca o úcte B. Srdca. „Medzi inými dókaz
mi nekonečnej dobroty Spasitefa nášho, hlavne to
bije do očí, že keďláska veriacich chladla, predložil
im samů Lásku Božiu na zvláštnu úctu a široko otvo
ril bohatstvá Svojej dobroty pobožnosťou k B. Srd
cu, „v ktrom sů všetky poklady můdrosti a vedo
mosti.“ (Kol. 2, ).

Potom obšírnejšie hovorí sv. Otec o tom, že verné duše
mailů sa usilovať tůto v B. Srdci Ježišovom urazenů lásku svo
jimi obetami, ale hlavne vážnou a neprestainou vynáhradou
za hrozné hriechy smieriť úmyslom, aby nekonečné milosrden
stvo aj velkých hriešnikov dnešných časov obrátilo.

Na toto vzťahuiů sa slová encykliky: Takýmto činom i
hriešnici, „vidiac toho, koho prebodli“ (Ján 19, 37.) a dojatí
stonami a slzami celej Cirkvi, ofutuiů svoje previnenia oproti
najvyššiemu Královi a „pripustia si to k srdcu“ (Iz. 46, 8.),
aby vo svojich hriechoch nezatvrdli... a úfame, že Božia
spravodlivosť, ktorá by ai pre desať spravodlivých bola odpu
stila Sodomčanom, tým skór sa smiluje nad celým Tudstvom,
keď veriaci ud spojený s Kristom ako Prostredníkom a Hla
vou, bude odprosovať Boha, prosiť o pomoc a smierovať.“

Že aj sv. Otec úctu B. Srdca a Jeho odprosova
nie práve oproti nákaze komunizmu pokladá za
vhodný liek, vysvitá z tých slov encykliky, kde uvá
dza hriechy a zločiny popáchané v daktorých kraii
nách:

„Odvšadiaf do ušů nám biie nárek národov, ktorých vla
dári či vlády dvíhajů a seidnocujů sa proti Pánovi a proti Jelo
Cirkvi (Žalm 2, 2).“

„V tých kraioch vidíme. že šliapu všetky Božské a [udské
práva. Kostoly růcajů; rehofníkov a Bohu zasvátené panny vy
háňaiů zo svojich domov, potupujů ich, nemilosrdné s nimi
zachádzajů, moria ich hladom a vázením.“

A tak nám ai mimovolne prichodí na um, že sa pomaly pri



bližujů časy, o ktorých náš Pán predpovedal: „A preto, že sa
neprávosť (bezbožnosf) rozmnoží, mnohým vystydne láska.“
(Mt. 24. 12.)

Kto si všetko toto s láskou pripustí ku srdcu, ak
i sám išiel po bludnej ceste, navráti sa zo svojej már
notratnej a hriešnej cesty... ak však verne vytrval
pod zástavou svojho Kráfa, Krista, zvýši svoju horli
VoSsťa Činnosť za poblůdené duše. Najmá keď si uvá
ži žalobu Božskej Lásky u proroka: „Aký je osoh
z mojej krvi?“ a pomyslí na radosť, aků má B. Srdce
nad obrátením každého hriešinka. (Luk. 15, 7.) Pri
pojíme aspoň jeden priklad obrátenia

V poslednej hodine.
Pri obsadení ktorejsi španielskei obci našli nacionalisti v

rozstrelenom dome na smrť raneného vojaka červených. Zlo
mok granátu mu rozbil hruď. Prosil kňaza. Po zaopatrení ve
reine takéto vyznanie zrobil: „Ja som anarchista. 32 kňazov
som vlastnoručne zavraždil. Ani sám neviem, už kofko inýcii
osób som okrem toho zabil. Všetci išli smelo na smrť S VÝ
krikom: Nech žije Kristus-Kráf! Medzi tými zavraždenými
bol ai otec a 2 bratia tohoto kňaza, ktorý ma tu s Bohom sme
ril. On mi odpůšťa a sfůbil, že sa bude za mňa modliť. Preto
odpusťte mi ai vy. Ja prijímam smrť v duchu kaiúcnosti na
smierenie popáchaných zločinov. Nech žije Kristus-Král!“ Na
to klesol a zomrel.

Modlime sa teda vrůcne a Často aj za našich po
blůdených bratov komunistov, najmá v mesiaci B.
Srdca, tento krásny odpustkový vzdych: „Najsv.
Srdce Ježišovo, smiluj sa nad nami a nad našimi blů
diacimi bratmi!“ Aby čím viac zavedených a poblů
dených komunistov na sebe skůsilo, aká

ZÁZRAČNÁ JE LÁSKA BOŽSKÉHO SRDCA!
S povolením cirkevnej vrcanosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čisiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberač a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 24. Dajte aj iným prečitať!

Vymierame!
(Poučná štatistika *)

Štátny štatistický úrad vydal aj tento rok „Statistickou ro
čenku republiky Československé“, ktorá prináša niektoré po
zoruhodné dáta. Je z nich veřa poučného tak so stanoviska
nábožensko-mravného, ako ai národného a sociálneho.

Číslice, ktoré žalulú.
Všimnime si porovnávajůce dáta ročenky opo

čte sobášov, o vzraste obyvatelstva a o manželských
rozlukách a rozsobášoch za roky 1930—1935.Smer
vývoja všetkých týchto pozorovaných zjavov je ne
bezpečný, ako je vidno z týchto dát:

Počet manželstiev od r. 1930 každý rok upadá.
R. 1930 bolo v našom štáte 136.959 sobášov, roku
1935 už len 115.634.

Omnoho prudší a k počtu sobášov neprimeraný
je úpadok vzrastu obyvateřstva. V r. 1930 pribudlo
v našom štáte 125.544 obyvatelov, r. 1935 už len
66.792udí. Zmenšenie prirastku obyvatelstva je pre
malý počet pórodov a nie azda pre vzrast smrtel
nosti.

Smrtefnosť v našom štáte totiž s roka na rok padá. V roku
1930 pripadlo na 1000 obyvatelov 22.70 živo narodených a 14.15
zomrelých; teda o 8.55 viac živo narodených ako zomrelýcii.
V r. 1935 pripadalo na 1000 obyvatelfov 17.91 živo narodených
a 13.49 zomrelých; teda prirodzený prírastok pri menšeíl smr
tefnosti (!) bol len 4.42, t. j. skoro o 50% menei ako v r. 1930.

Pozoruhodné je ai toto: V Čechách bol r. 1935 na 1000 oby

+) Časopis českei kat. mládeže „„Dorost“ v 3. č. priniesol
veřmi poučný článok: „Štatistika, ktorá varuje“. Je v ňom nie
len poučenie ale ai výstraha pre vedůcich činitefov nášho so
ciálneho života. Preberáme tu z neho hlavné state.



vatelov prírastok ani nie celkom jeden (len 0.94). na Morave
a v Sliezsku skoro štyri (3.90), na Slovensku vyše deváť (9.34)
a na Podkarpatskei Rusi skoro sedemnást (16.96).

Ešte lepšie vynikne nepomer medzi českým a ostatnými
krajami štátu v sůhrnných číslach. Z celého vzrastu 66.792
osób r. 1935 pripadá na Čechy, ktoré obýva skoro polovica
všetkého obyvatelstva (7,227.152obyv.) len 6.760, t. ij. približne
len jedna desatina celého vzrastu.

Rozvrat manželstiev
tiež pokračuje a vzrastá. V rokoch 1919—1921rozviedlo sa
priemerne ročne 3895 manželstiev, r. 1934 už 6938 a r. 1935
naiviac zo všetkých rokov trvania republiky, totiž 7322 mal
želstiev. Do štatistiky rozsobášov (rozlůk) za rok 1935 nie sů
započítané „iednoduché rozvody“ (rozídenie manželov).

Okrém 7322 rozsobášov (rozlůk) bolo r. 1935
5297 rozídení (rozvodov). Z toho na Čechy pripadalo
4457 rozsobášov a 4282 rozídení, na Moravu a Sliez
sko 1902 rozsobášov a 972 rozídení, na Slovensko
a Podkarp. Rus 963 rozsobášov a 43 rozídení.

Z celého počtu 7322 r. 1935 rozlůčených manžel
stiev bolo 3655 bezdetných, 2347 s jedným diefaťom
a len 1320 s 2 alebo viac deťmi.

Smutné prvenstvo.
Z dát ročenky je jasné, že početná a mravná sila obyvatel

stva nášho štátu klesá a to naimá smerom na západ. Naihoršie
je to v nábožensky vlažnom českom kraji. Česko sa tak rado
vychvaluije pokrokom a civilizáciou. Ale keby nebolo kresfan
skei Moravy, Slovenska a Podkarp. Rusi, čoskoro by sme sa
stali štátom vymieraiúůcich. Ročný prírastok obyvatelstva v
Čechách je velmi malý a k tomu ešte stále klesaiúci. V jednom
predbehly Čechy neporovnatelne ostatné krajiny nášho štátu:
v rozsobášoch a rozídení manželov. To je však smutné a osud
né prvenstvo.

Ešte jeden ziav je príznačný: 82% rozlůčených
manželstiev pripadá na bezdetné manželstvá alebo
manželstvá s jedným dieťfaťom.Zlozvyk manželstiev
bezdetných alebo s jedným diefaťomsa strašne po
mstí. Hriech plodí hriech — zlo plodí zlo. Bezdetnosť
vedie k rozvratu manželstiev, k rozsobášom. Ale tiež



naopak: možnosť rozsobáša vedie k bezdetnosti. Veď
deti v prípade rozsobáša, na ktorý dnes mnoho man
želov už napred ráta, sů nepríjemným bremenom,
fťarchou.A keď nieto detí, rozsobáš je lahký. Roz
lukový zákon a štťátom nepriamo podporovaný zlo
zvyk bezdetnosti pripravuje smrť národu a štátu.

Pyšný t. zv. pokrokársky západ nášho štátu vymiera. Ná
dejou a budůcnosťou národa je zaznávaný a za „zpiatočnícky“
pokladaný kresťanský východ štátu. (Tak píše český časopis!)

Nové útoky proti štátu a národu.
Kedy spoznajů, alebo lepšie, kedy uznajů úradní

činitelia, čo pomáha národu k životu a čo ksmrti?
Daj, Bože, aby to poznanie neprišlo neskoro!.Či mož
no dajako inak, ako úplnou slepotou a bezcitnosfou
k potrebám národa a štátu, vysvetliť to, že nedávno
sa v tHlačipretriasala otázka o novelizácii manželské
ho a rodinného práva, ktorou by sa ešte viac zváč
šila možnosť rozsobášov a zaviedly by sa povinné
civilné sobáše, (cirkevný sobáš by štát neuznával).
Ba, tu i tam sa objaví ukrutný plán zákonom povole
ného — hoci obmedzeného — umelého potratu, čiže
vraždy nenarodených. Za priíčinu toho sa uvádzajů
hlavne: hospodárska kríza a hmotné ťažkosti.

Tu nám prichádza na um Chestertonova anekdota o 10 klo
bůkoch a 12 chlapcoch. Bol vrai istý otec, ktorý mal 12 synov.
Mal však pre nich len 10 klobůkov. Aby sa každému synovi
ušiel klobůk, dvoch z nich zabil. Takůto sociálnu politiku by
prevádzal štát, ktorý miesto, aby sa usiloval zaopatrit Čiže za
istiť živobytie pre všetkých obyvatelfov, vyniesol by zákon na
umelé potraty.

Hlavné príčiny zla.
K úpadku telesného a mravného zdravia národa,

k jeho aspoň zdanlivo nízkej životaschopnosti a tým
aj k sníženiu medzinárodne-politickej váhy, velmi do
pomohol beznáboženský smer nášho zákonodarstva
a školskej výchovy. Dnešný sebecký a póžitkársky



človek nevstupuje rád do stavu manželského, lebo
v ňom vidí obmedzenie svojich chůťok. Tým ešte
menej rád sa stáva otcom alebo matkou. Proti tomu
to úpadku nášho národa je účinným liekom predo
všetkým viera a mravnosť. „Nezahynie rod, ktorý
neprestane veriť!“

No neslobodno zabůdať, žé vstup do sťavu man
želského a zakladanie rodín prekážajů, okrem mrav
ných pričin, aj zlé hospodárske pomery: neistota,
slabé hmotné postavenie velkého počtu obyvatelov,
velké klesnutie zárobkov a platov u robotníkov a
zamestnancov, nedostatok priležitostí na prácu a S
ním spojená velká nezamestnanosť, neporozumenie
štátu pre viacčlenné rodiny v zákone o platoch šťát
nych zamestnancov i v daňovoin zákonodarstve atď.
O tomto sociálnom hriechu a jeho odstránení sme
už písali. (Viď č. 6. a 14.)

Ale mnohé hrozné ziavy nijako nemožno vysvetlit hospo
dárskymi dóvodmi. Veď rozluky a bezdetnosť sa vyskytulů
najviac v rodinách hospodársky zaistených.

Hospodársku biedu možno tiež vysvetliť biedou
mravnou, totiž tým, že v hospodrástve neobmedzene
vládne duch zisku, hmotárskci vypočítavosti, a s ním
spojená tvrdá bezohfadnosť oproti iným. Táto mno
hým krekáža dóstojne žiť, t. ij.ako sa na človeka pa
trí a Často im celkom znemožňuje zakladať rodiny a
vychovávat deti pre Královstvo Kristovo a tým za
bezpečiť aj budůcnosť vlasti.

(Vefmi odporůčame sošitok „Kliatba jedináčka“.
Cena: 50 hal. (poštou 70 hal).

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 99. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberač a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.
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: JA SOM SVETLO SVETA,KTO.MŇA NASLEDUJE, NECHODÍ PO TME

Číslo 25. Dajte aj iným prečítat|

Božské Srdce
spoluciti aj s komunistami.
Nepriehfadné milionové zástupy, ktoré komuniz

mus už prilákal, alebo k sebe láka, viac potrebujů a
zasluhujů lásku a milosrdenstvo B. Srdca, a preto
váčšmi spočívajů na Jeho milosrdnom Srdci, ako ti
síce zbožných mníchov, mníšiek, kňazov, biskupov
alebo bohabojných veriacich. Prečo? Lebo, kedsa
tí zavedení k Nemu zpáť nevrátia, je velké nebezpe
čenstvo, že zahynů nielen oni, ale zahubia aj ostat
ných bohuverných.

Práve to je zvláštne, že Božské Srdce Ježišovo vylavilo sa
svojei Cirkvi práve v tých časoch, kedytisíce a tisíce jej synov
a dcér počína sa otravovať liberalizmom a komunizinom a opů
šťaiů oblažuiúce pramene milosrdenstva a milosti Božei. A
ziavilo sa práve pre dobro tých nešťastných robotníkov, kto
rých spasenie je v nebezpečenstve a ktorí sů tiež Jeho diet
kami z bratini.

o. Www,Najbiednejší sú mu najbližší.
P. Ježiš milosrdenstvom Svojho Srdca pritůlil

ovce blůdiace bez pasticra. Aj posledný, ai najmenší
je Mu bratom (Ján 20, 7.) Carchy Tudskej biedy útrp
ne pociťuje. Miláčkovia sú Mu: chudobní, trpiaci,
chorí, nůdzni, bedári, proletári.



Túto nevyčerpatelřnů lásku milosrdného Srdca vyprovoko
valy práve naše časy, to hromadné odpadnutie, ktorým sa celé
obce, krajiny, národy dostaly do moci satanovei, na cestu
večnei záhuby.

Toto potvrdzujů aj pápežské encykliky. Kedby
niekto pochyboval o tom, nech ho presvedčia slová
sv. Otca, Pia XI., ktoré sme z encykliky o Božskom
Srdci: „Miserentissimus Redemptor“ (28. V. 1928) už
v 23. letáku uviedli.

Súcit nad krivdami.
Nielen velká nenávisť oproti Bohu vyprovoko

vala lásku Božiu ku robotníkom, ale aj tie hrozné
sociálneé krivdy, ktoré robotníci pre nekresfanské
sociálne pomery od svojich zamestnávatelov neraz
trpia a znášajů. Krv nevinných bratov Kristových —
robotníkov — volá do neba o pomstu a s neba ozval
sa súcit a láska. Ježiš pocítil to utrpenie robotníka,
ktorému sa pre nezodpovednů plácu často privelmi
krivdí. Podtína sa tým šťastie jeho rodiny a pozba
vuje mnohých takých, vecí, ktoré sů preňho nutné,
aby žil život človekovi a dieťfatu Božiemu hodný.

Toto žalostné, po každej Ffudskejhodnosti robot
níctva a jeho dóstojnosti synovstva Božieho šliapa
júce počínanie pohlo Božské Srdce Ježišovo. Ozvalo
sa a naplnené sůcitom a láskou vyzýva všetkých:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa ustávate a ste obfa
žení a ja vás občerstvím.“ A naozaj, jedine

láska Srdca Ježišovho
móže priniesť ufavenie a pomoc ubicdenému a vy
korisťovanému robotníctvu. Aj sám svátý Otec, Pius
XI., hovorí, že žalostné sociálne a hospodárskée po
loženie robotníkov len vtedy sa móže úspešne lieČiťf,
keď sa svet obnoví v láske B. Srdca Ježišovho. „ho
Spodárske moci musí ovládať vyššia a šťachetnejšia
sila: sociálna spravodlivosť a láska“...



„Bez tej lásky, hovorí sv. Otec, spoločenské re
formy sů mrtvé, lebo hoci by ich aj previedli, predsa
sa neosvedčia.“ Velká můdrosť Prozretelnosti Božei
— hovorí sv. Otec — prejavuje sa práve v tom, Že
milosrdný Spasitel práve úctu svojho Srdca ustano
vil za liek oproti tomu hromadnému odpadlíctvu, vra
žedelným bojom a vefkým hriechom. Len dóraznc
pestovaná láska k Bohu a bližnému vylieči rozoštva
nů spoločnosť a rozorvané národy. Lebo prameňom
dnešnej biedy je práve nedostatok kresťanskej lásky.

V očiach kresťfana niet rozdielu medzi osobami,
všetci sme dietkami toho istého nebeského Otca, za
všetkých liala sa krv Syna Božieho. Kristova láska
učí buržujov:

milovať robotníkov.
Tá láska učí: „Miluj Boha nado všetko a bližného tak, ako

seba samého.“ Boh je nadovšetko! Boh je dostatočný a kto
Boha má, ten má vždy a všade, medzi všetkými okolnosťami
najcennejší maletok. Velký sociálny Apoštol hovorí: „Nič sme
so sebou na ten svet nedoniesli, bezpochyby ani nič sebou ne
vezmeme.“ (Tim. 6, 7. Tit. 6, 9—10.) Chráňme sa sebeckého la
komstva. Ono je koreňom dnešných mamonárskyých časov. Bo
hatý nie je neobinedzeným vlastníkom svoiho maictku, ale len
teho správcom a má ho spravovať podla úmyslu Božieho, upo
trebiť pre seba to, čo je mu potrebné, aby slušne žil a ostatné
má venovať službe lásky. Ináč každý sebecký skutok pri uží
vaní majetku je hriechom oproti láske. Kristus sa dá zastupovat
chudobným. o ktorého má maf starosť bohatý.

Bez lásky nebude obnovy.
Kým si toto Kristovo smýš[anie neosvoja, kým

touto Kristovou láskou nebude presiaknutý pán a
robotník, nebude možné napraviť Žalostné sociálne
a hospodárske postavenie dnešného robotníka. Sv.
Otec, Pius XI. hovorí, že hospodárske reformy sů
bezůspešné, keď z nich chybuje hýbajůci činitel: lá
ska. A odkial má Čerpať mamonársky svet tůto ob
novujůcu lásku? Z nekonečné milujúceho Srdca Je



žišovho! Lebo v tom Srdci zvláštnym spósobom uctí
me si lásku Božiu. (Miser. Red.)

Skrze úctu Božského Srdca chce Boh „z moci satanovei“
vyrvať dnešných neláskavých kresťanov. „Len nekonečná láska
(vylieči nekonečnů nenávisť“ — hovorí sv. Otec.

Bratia, komunisti, vráťte sa!
Námestník Pána Ježiša na zemi, sv. Otec, pohnu

tý nekonečnou láskou Jeho Srdca, takto volá zpáť do
mov komunistov a socialistov sveta v encyklikc
Ouadragesimo anno: „Najvrelšou láskou voláme ich
zpáť do lona sv. Čirkvi. Oj, keby len chceli počůvať!
A chceli sa vrátiť do opusteného otcovského domu,
a zaujali miesto v radoch tých, ktorí v smysle našej
úpravy spoločnosť chců obnoviť v duchu sv. Čirkvi
na základe sociálnej spravodlivosti a lásky! Nech sů
presvedčení, že nikde inde nenajdů blaženosť v tak
hojnej miere, ako u Toho, ktorý, keď bol bohatý,
pre nich sa stal chudobným, aby svojou chudobou
nás obohatil (II. Kor. 8, 9.), ktorý bol chudobný a
od mladosti počnůc pracoval, ktorý k sebe volá tých,
„ktorí pracujů a sú obťažení“ (Mat. 2, 28.), ktorý bez
ohfadu na osobu od každého žiada, aby svoje hrivny
dobre užíval a ovocie prinášal (Luk. 12, 48.) a kaž
dému zaplatí poda jeho skutkov (Mat. 16,27.). Preto
Bratia komunisti, hoci stesa aj dali zlákať, vráťte sa
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktoré s vami cíti,
obráťfte sa k Nemu a proste Ho,

ABY PRIŠLO KRÁLOVSTVO JEHO AJ MEDZI
VAS.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: r ex. ($2 čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obširnejšic vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosťt. — „Lev““ Ružomberok.



Číslo 26. Dajte aj iným prečítať!—| —————
„Lúto „Beda
mi je vám

zástupu“ bohatým“
Mt.15,32, Luk. 6,24

Sociálne sputovanie svedomia.
Zaprášené prikázania.

Nedávno ktosi povedal: „Pátoro cirkevných prikázaní ešte
akosi naiviac dodržujů fudia u nás. Desatoro Božích prikázaní
už menei a dva hlavné prikazy zostávajů v zaprášených nábo
ženských učebniciach zabudnuté. O hlavných hriechoch a 0
hriechoch proti Duchu Svátému, alebo hriechoch do neba vola
iúcic už ani slovo v každodennom živote...“

Čím viac sme o tejto výpovedi rozmýšfali, tým iasnejšie
sme prichádzali k povedomiu, že dotyčný vela pravdy povedal.
Dobre to ukazuje pripad, o ktorom rozprával. Šlo o akýsi dávno
zaslůžený honorár, čiže o plat za duševnů prácu, ktorý kato
lícky zamestnávate[ akosi nechcel vyplatit. To sa dnes mno
hým už ani hriechom nezdá. A vefmi pochybujeme, že by sa
z toho spovedali, že robotníkovi plat zadržali.

V každodennom živote totiž neukazuje sa každý
hriech V jeho opravdivei ošklivosti. Pekne tichůčko
sa vžívame doňho, mohlo by sa povedať, že sa naň
navykneme. A keď sme už v ňom, potom sa už dia
bol postará, aby sme to ani nezbadali. Tak je to najmá
so sociálnymi hriechami.

Skúmaime sa!
Spravme raz dókladné spytovanie svedomia aj

v tomto ohfade. Prizrime sa trochu, aké sů naše So
ciálne povinnosti a ako sme ich doteraz plnili. Hfa
dajme, pátrajme najprv, Čo je na príčine tomu, že ich
[udia často ani nezbadajů. Flavná príčina je nesria
dené smýšlanie mnohých fudí. Inými slovami sebec



kosť. Památajme však, že pred večným Sudcom nás
neospravedlní výhovorka, že to bolo v spoločnosti
už akosi zvykom.

Spytui si teda svedomie: — „Zadržanie pláce robotníkov?“
— Ani reči. V tomto som sa neprehrešil, veď ani nemám ro
botníkov! Takto si pomyslí nejeden. Čo na to povedať?

Všetcí sme zamestnávatelmi!
Skutočné nemáš robotníkov? Nezabůdajme, že

každý je nám robotníkom, koho služby prijímame.
Naším robotníkom je kraičírka, obuvník, stolár a každý

remeselník, ktorý nám niečo robí. „Naším robotníkom“ le v
širšom smysle aji náš domáci pán, ba každý veritef, ktorí opráv
nene požadujů od nás niečo podla dohody za svoiu službu.
Podřa toho móže sa stať naším robotníkom i lekár, advokát,
ba ai kňaz, ktorým sme dlžní honorárom, daňami a pod. —
Našim robotníkom je aj výrobca, obchodník, ktorý obstaráva
a dodáva nám každodenné potreby. Neráčte si krůtiť hlavou
a nenamietajte, že však títo mailů už toho dosť, aby mohli
Tahko vyžiť, a často sů len znalcami, ako treba zdražovať veci.
Rozoznávaime len presne, i medzi počínaním obchodníka a Špe
kulanta, a svedomie nám jasne a presne naznačí, kde je hranica
rozumného a poctivého obchodu. Kofko je na pr. takých dobre
sa maiúcich gazdiniek, ktoré sa jednajů až do omrzenia o ha
lier, hoci maiů možnosť zaplatit spravodlivů cenu žiadaného
tovaru?!

Tam sů potom tí, ktori majů ozajstných „robot
níkov.“ Ktorí pri ustálení pláce jedine na to hřadia,
aká je nezamestnanosť a kolko je tých, Čo sa do ro
boty hlásia. Najdů sa i takí, u ktorých takéto dóvody
rozhodujů: „Na tůto prácu dostanem nielen nádenní
ka, ale troch-štyroch diplomovaných a tri reči ho
voriacich inženierov!“ Sů zamestnávatelia, ktorí dá
vajů od rána do večera pracovať dievčatám „klepi
ciam“ na stroji za 200—400 Kčs mesačne, lebo vedia,
že keď jedna odíde, na jej miesto pride 5—10 iných
ešte lacnejších síl, pretože ich ženie bieda, nůdza. Či
títo myslia na to, že tu móže ísť aj o hriechy do neba
volajůce?! Hei, kresťanská mravouka učí, že spra



vodlive zaslůženů a primeranů plácu odoprieť alebo
podržať je

do neba volaiúci hriech!
Len nedávno sme čítali v novinách, že s V. poschodia istei

stavby spadol akýsi 75-ročný robotník. Bolo to v decembri.
Niektorí stavitelia vraj aj preto začínajů neskoro v jeseni pra
covať, lebo vtedy dostanů najilacneišie pracovné sily, naimá
takých robotníkov, ktorých nůdza a bieda ženie do práce ešte
i vo veku 75 rokov. Nezabůdajme však, že ai ten odoberá za
slůženů plácu robotníkov, to jest pácha hriech neraz do
neba volajůci, kto zneužívajůc biedu a nezamestnanosť robot
níkov, prinůti ich taků plácu prijať, aků sám chce, a kto
rá je iba na to dostatočná, aby hladom nezomreli. Takéto sú
u niektorých vefkostatkárov na pr. pláce sezónnych robotní
kov-repárov.

K vóli spravodlivosti musíme však poznamenaf,
že toto nesociálne smýšfanie a sociálny hriech pri
chádza už do módy aj u pospolitého fudu. No, tým
príkladom predchádzali lepšie sa majůci [udia. Dnes
sa často ponosujů už aj lekári, advokáti, úradníci, že
pospolitý [ud ich síce vyhladáva pre služobné úkony,
ale platiť rád zabůda, alebo s tým dlho odkladá. Je
prirodzené, že i toto je hriechom, ale nezabůdajme,
že niektoré „panské“ zvyky si ud milerád osvojuje.
Boháči i chudobní sa často vyhovárajů na ťažké ho
spodárske pomery: nemajů vraj z čoho platiť. Pri
tom všetkom zostáva v platnosti zásada:

dať každému Čo mu patrí!
Preto našou odpoveďou je s jednej strany: Nech

sa každý len natolfko rozťahuje, nakofko mu prikrý
vadlo stačí! Náročnost totižto neraz nepozná hraníc.
Smutné je, že ani hriech do neba volajůci nemóže v
tom mnohým prekážať. Nakupovať na úver a potom
nič neplatit! Dať si niečo zhotoviť remeselníkoma S
účtom prichodiaceho potom mesiace držať za blázna!
Otvoriť si kanceláriu a zamestnancov nechať pri ne



dostatočnom plate hladovať! To sů všetko chorobné
sociálne zjavy našej doby! No, v Královstve Kristo
vom touto cestou chodiť nemožno!

Toto musia si uvedomiť aj tí páni, ktorí sa radi vyhováraiů,
že u nás cudzie živly diktujů a vedů obchodnícku mravnosf,
ktorů vraj mravný zákon Kristov neviaže! To nie je výhovor
ka! Právo organizovať a voliť zákonodarcov je v rukách kre
sťanskej váčšiny voličov, prečo dávajů svoje hlasy zrovna roz
vratníkom! Ani tá výhovorka nestačí, že niet peňazí! Oj, načo
všeličo stačí tým, o ktorých sme vyššie písali, na pr. na leto
vanie, spoločenské zábavy. Stačí im na drahocenné kožušinové
bundy, hodvábne punčochy. Stačí im na cigarety, na pilatyku,
na karty — toto všetko však nie je nainutnejšie k živobytiu
a tým menei potrebné pre večný život!

Pre večný život!
Hfa, to je to, načo by sme mali často myslieť

pri našom sociálnom počinaní a spytovaní svedomia.
Evanielium nežiada od nás, aby Sme všetko dali!
A sv. Augustín hovorí: „Nech si ponechajů boháči,
čo im stačí! Ba Čo viac, nech si ponechajů nad do
statočné aj o niečo viac: ale zbytok, ten nech rozda
iú...“ A trpko dodáva ešte toto: „Načo ti mám pri
pomínať, aby si vďačne dával, keď ani to nemóžem
u teba dosiahnuť, aby si nebral, Čo je cudzie!“

To sů síce ostré slová, no málo je tých, ktorých
by sa netýkaly!

Spytujeme si teda svedomie pilne aj v tomto
ohlade, aby sme sa sociálnyýchhriechov lepšie chrá
nili. Odstránením sociálnych hriechov podarí sa nám
zaiste

UTVORIŤ LEPŠIE SOCIÁLNEÉEPOMERY.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok.
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



Číslo 27. Dajte aj iným prečítatl

„Lůto „Beda
mi je vám

zástupu“ bohatým“
Mt.15.32. Luk. 6,24.

Čo so sociálnou nerovnostťou?
Vofnomyšlienkári snívali o „zlatom veku“ na tomto svete.

Jeho uskutočnenie videli v pokroku vied, v myšlienke a zásade
rovnosti. Na tom základe chceli odstrániť chudobu, biedu, So
ciálnu nerovnosť. Od toho systému sa nedá nič očakávaf.
Jasno vidíme, že tí, čo sa dostali na naičelneišie miesta, naj
menej sa usilujů niečo ai urobiť pre ten zamýšlaný „zlatý vek“.
Oni si myslia, že ten „zlatý vek“, ktorý sami požívajů, sám od
seba príde ai pre ostatných.

Ani veda, ani pokrok, ani Životné pohodlie, ani
tá povestná rovnosť, o ktorej sa vefa hovorí, ale za
ktorů sa málo robí, neodstránia chudobu.

Je sociálna rovnosť možná?
Keby malo k tomu prísť, bolo by potrebné začat

od nerovnosti schopných udí, od nerovnosti inteli
gencie, od nerovnosti podmienok, ktoré sů príčinou
nůdze, nedostatku, chudoby. Bolo by potrebné od
strániť nerovnosť v zaopatrení, nerovnost prostried
kov a prameňov životných.

Kolfko fudí je bez práce pre telesnů slabosť a chybu, pre
chorobu. Musela by vtedy i zem dávať vždy rovnaků úrodu,
jednaké plody. Tu však človek nerozkáže, lebo to závisí od
vyššei moci. Pozrime, kofko ráz je zlá a slabá úroda, rozličné
katastrófy atď. príčinou chudoby, nůdze a nedostatku v rozlič
ných krajoch a krajinách. Aby bola rovnosť na svete, vtedy
by musela byť rovnosť i v čnosti, sile a spoósobnosti. Ale ani tak
by nebola chudoba odstránená. Dobre vieme, že chudoba síce
nie je hriechom, nie je priestupkom. Kofko ráz však z hriechu
pochádza, lebo jei príčina vází v lenivosti, v neporiadku, v
zlom hospodárení a nepredvídanosti, v márnivosti, v hýrení,



V nestriezlivosti a obžerstve, v rozkošníctve a veselom hodo“vani.
Slovom, keďby sme chceli odstrániť nerovnost

a Z nej vyplývajůcu chudobu, museli by sme zmenit
celého človeka, udusiť v ňom zlé žiadosti, tieto ná
sledky dedičného hriechu. Ďalej museli by sme ešte
učiniť aj to, aby všetci [udia boli si rovní v rozum
nosti a chápavosti, vo všetkých vedomostiach a
schopnostiach. To však nie je možné. Nezávisí to od
fudí, ale od Pána Boha, ktorý všetko riadi podla
Svojej vóle. A jeho riadenie je najlepšie.

Božská Prozrete[nosť, teda sám Boh chcel, aby
bola nerovnosť, lebo On ustanovil nerovnosť pod
mienok života.

Prirodzené príčiny nerovnosti.
V rudskei spoločnosti, v každodennom živote sú potrební

Tudia rozličného povolania. Jedni konaiů prácu telesnů, druhí
sa zasé venujů práci duševneji. Duševne pracujůci by sa ne
mohli venovať svojei práci, keby boli nůtení k telesneji. Vieme,
že sme odkázaní, závislí jedni na druhých. Tak v továrni ne
móže byť každý robotníkom alebo inženierom. Sů tam potrební
tak robotníci, ako ai dozorci, správcovia a inženieri, lebo každý
nie je sůci, ani nemá schopnosť konať tů duševnů prácu. Aby
Tudská spoločnosť a jej každodenný život pravidelne pokračo
val a napredoval, musí mať schopných Tudí a to vo všetkých
odboroch. Sama nutnosť žiť z práce zaviedla rozličné druhy
práce a tým činom umožnila rozmanitosti života.

Nadprirodzené vyrovnanie.
Ježiš Kristus nerovnosť podmienok lepšie upra

vil. On kresťanskou láskou naklonil bohatého k chu
dobnému. Takto priblížil i chudobného k bohatému.
Bohatý dáva zo svojho majetku. Chudobný zase dá
va, Čo je ešte lepšie a váčšie, — nadprirodzené zá
sluhy chudoby. Hřa takto je opravdivá a nadpriro
dzená rovnost.

Vieme, že zemské majetky a bohatstvo sů ne
raz prekážkou večného blaha. Preto je potrebné, aby



bohatý dal, doprial aj iným, aby mohol obsiahnuť
večnosť a uzrieť raz Pána Boha. Bohatý je len opa
trovníkom, veritelom zemského majetku a bohat
stva, a preto v istej miere má z neho dávať chudob
ným. Chudobný požíva osobitnů ochranu Boha. On
je predstavitefom Krista Pána. Kristus sa chcel na
rodiť chudobným, aby ukázal cenu chudoby a ako
treba pohídať bohatstvom tohoto sveta.

Ten, ktorý sa narodil a žil v takej chudobe, že
ani len hlavu si nemal kde uložiť, povedal: „Blaho
slavení chudobní duchom, lebo ich je kráfovstvo ne
beské.“ Seba postavil aj na miesto chudobných detí,
keď riekol: „Čo ste učinili i najmenšiemuz nich, mne
ste učinili“ A pri poslednom sůde povie: „Zlorečení,
choďte do ohňa večného; lebo som bol hladný, nedali
ste mi jesť; bol som smádný, nedali ste mi piť.“

Tí, čo konaiů dobrodenie chudobným, poznajů požehnanie
a blahoslavenstvo Božie — lebo oni to Činia samému Ježišovi
Kristovi. Ježiš Kristus nedá zahynůťt chudobným, ale ich zve
lebuie a stotožňuje sa s nimi. Tým, čo chudobným pomáhaiů,
dáva večnů slávu. Podla príkladu svoiho Zakladatefa ai Čirkev
katolícka pomáha chudobným a zakladá dobročinné karitatívne
ústavy.

To, čo sme tu čítali o príčinách sociálnej nerov
nosti a 0 jej nadprirodzenom vyrovnávaní pomocou
kresťanskej lásky, nesmie sa vysvetlfovať a pokladať
za akůsi obranu sociálnej nespravodlivosti. Naopak,
popri všetkej prirodzenej sociálnej nerovnosti a kari
tatívnej činnosti treba stále pracovat a

bojovať za sociálnu spravodlivosť.
Sám sv. Otec schvaluje a uznáva zásluhy tých,

čo obetavo pracujů na zlepšení sociálnych a hospo
dárskych pomerov a postavení robotného Iudu. So
ciálne encykliky vyzdvihujů najmá zásluhy tých, čo
na kresfanskom základe odborove sdružujů a orga



nizujů robotníctvo, aby si tak fahšie a lepšie mohlo
brániť aj hmotné záujmy a lepšie zaistiť nielen svoju
budúcnosť, ale aj budůcnosť svojich rodín. Jednako
treba prizvukovaťf, že ani najdokonalejšia sociálna
reforma a sociálne opatrenie v záujme sociálnej spra
vodlivosti nemóžu úplne odstrániť sociálnu nerov
nosť, ktorá má základ v samej prírode človeka a [ud
skej spoločnosti. No všetko možné treba vykonaf,
aby sa táto nerovnosť nadprirodzene urovnala a
uspokojivo vyriešila uskutočnením Kristovho učenia
a cvičením kresťanskej lásky.

Táto
kresťanská láska

však nie je len almužna, hmotná pomoc. Je to predo
všetkým dať seba samého. Srdce to musí byť, čo
dáva. To nie je tá pohřdajůca almužna, aků kedysi
rímski magnáti dávali svojim podlizačným príživní
kom. Kresťfanská láska je zosobnená dobrota. Ona
aj keď vyhovuje a dáva, dobre vie, že dar je len vte
dy milý, keď pochádza z lásky. Ako je v chudob
nom zastůpený Kristus, ktorému vlastne dar dávame,
tak aj v štedrosti bohatého dobrodinca má sa javif
dobrota Krista, ktorý dáva. Bohatý teda preto dáva,
lebo miluje v chudobnom Krista. Chudobný však
preto prijíma pomoc bez pocitu trpkosti a upokore
nia, lebo vidí a pociťuje, že sa u dobrodinca javí

DOBROTA A LÁSKA KRISTOVA.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apostolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.
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Číslo 28. Dajte aj iným prečítat|

Sociálne smůýšlanie a cítenie.
Toto očakáva robotný ud od „pánov“, či sů to už úradníci,

riaditelia, inženieri, správcovia alebo iní zodpovední, rozhodu
iúci, dozerajůci funkcionári podnikov, ustanovizní, štátnei alebo
obecnei správy. Nežiada a nečaká od týchto, ktorí sů neraz i
sami dosť slabo zaopatrení, akési hmotné podpory a výhody,
ale Tudské prívetivé a v duchu Kristovom pestované bratské
zaobchoádzanie.

Ktori Tudiamajů pravého kresť. ducha, u tých sa
to prirodzene javí v sociálnom smýšlaní, cítení a V
ozaj bratskom zachádzaní aj s najnižším a najchu
dobnejším... Tohoto ducha, a z neho plynůce sociál
ne smýšŤanie a cítenie by sme radi vyvolali, Čiže
vzkriesili aj týmito riadkami.

Aj proletár je náš brat.
Pane, či viete, že váš brat je chorý? Dvíha ruky o pomoc

a smilovanie! Pomoc pre seba, pre ženu a dietky. Viete, kto
je ten váš ubiedený brat?... Celkom sa podobá vám. Je die
ťaťom toho istého Otca. Je dedičom neba, ako ai Vy, pane mól.
Viete, kto je to? Je to robotník, zamestnanec, ale ai nezamest
naný a opustený proletár.

Medzinárodný úrad práce hovorí, že ich je 25
milionov bez rozdielu veku, a takých, ktorí sú nůtení
robiť za hladové platy — a preto v skutočnosti tiež
hladujů — je asi 100 milionov.



Týmto pomáhať móžete a máte ai vy, milý pane! Ale ako,
veď som ja nie kapitalista, ja nemám na to prostriedkov. Skór
ako by sme na tůto námietku priamo odpovedali, uvediem?
priklad, ako móže každý. ešte i dietky,

pomáhať nezamestnaným.
V časopise „Wiener Kirchenblatt“ píše žiačka redaktorovi,

že so svojimi spolužiačkami si pred seba vzaly deváťt ráz puto
vať na neďaleké půtnické miesto a tůto pobožnosť chců obe
tovat za nezamestnaných. „Ai my dietky by sme rady niečo
vykonaly za týchto úbohých fudí, keďže ani práce ani peňazí
nemáme pre nich, preto chceme za 9 týždňov, každý týždeň
raz putovať do...“. Redaktor im na to poznamenal: „Sotva
tušíte, dietky moje, aký bohurnilý a svátý skutok vykonáte
svojím putovaním.“ A naozaj, my dorastlí, „můdri“ katolíci
už sotva vieme niečo o tom, že sa my jeden za druhého ai
modlitť móžeme, a to i vtedy, keď ináč pomáhať nemóžeme.
A keď sů naše vrecká a naše ruky ai prázdne, predsa móžeme
maf plné, modliace sa srdce, a nemožno vedieť, či práve táto
pomoc nespósobí najváčší zázrak. Preto modlitba je tiež vý
borný spósob dokázafťa cvičiť sociálnu lásku.

Najlepšia škola
sociálnej lásky je však pravá úcta Božského Srdca.
Prozretelnosť Božia dnešným sebeckým časom za
zvláštny prostriedok nápravy určila lásku Božského
Srdca Ježišovho.

Krásne hovorí slávnej památi pápež Lev XIII.
„Keď ešte Cirkev svátá v dávnych časoch pod jar
mom cézarov stonala, keď miliony robotníctva otro
čily — zjavil sa mladistvému cisárovi kríž vo výši
nách; bol on predznakom a príčinou skorého a skve
lého víťazstva. Pred našimi očami dvíha sa iný šťast
livý Božský znak: najsvátejšie Srdce Ježišovo, svie
tiace uprostred plamenného mora, nad ktorým vy
čnieva kríž! V ňom nám treba skladať všetku nádej;
od neho očakávafťa prosiť spásu fudstva.“ (Encycl.
25. V. 1899). Láska, ktorá z tohoto Božského Srdca
blčí, Vás naučí, že aj robotník, ešte i komunista, je



vašim bratom. Hej, ono vám obmákčí srdce a pohne
ku vefkým sociálnym reformám na základe kresfan
skej spravodlivosti a lásky. Táto láska Vás sblíži S
týmito trpiacimi bratmi.

Mnohé prípady a príklady potvrdzujů, že ani poblůdení a
zavedení komunisti nevedia vzdorovať ziavnej láske. Akú zme
nu móže vyvolat prívetivé, láskavé, bratské slovo ai u nich,
ukazuje

pripad zo života
Pátra Pro S. J., ktorý neskór mučenícku smrť pod
stůpil v Mexiku.

P. Pro bol r. 1925 v septembri novovysváteným kňazom.
Mal velké porozumenie a súcit k robotníkom, najmá k baní
kom. Vybral sa teda na apoštolské práce medzi nich do Char
leroi v Belgicku, kde vtedy študoval. Tu sa mu prihodilo na
sledovné:

Baníci cestovali v robotníckom oddelení železničného
vozňa. Boli to zarytí socialisti, plní nenávisti oproti kňazom.
Páter. Pro samozrejme „náhodou“ sadol si práve do tohto od
delenia. Robotníci prekvapene ho prijali a nedóverou hřadeli na
opovážlivosť nepovolaného a nepohodlného hosťa, „čiernokňaž
níka“. Nálada bola napnutá. Istý robotník, aby ho odstrašil,
rozbalí si svoje jedlo a vraví: .„Ale, dóstoiný pane, my sme
socialisti!“ P. Pro spokoine odpovie: „Správne! Veď ai ja som
tým!“ „Čože“, zvolajů zadivení — „že ste Vy socialista?“
„A ešte aký!“ odpovie im Páter. „len to neviem ešte, že keď
už peniaze boháčov budů naše, čo urobíme, aby tie peniaze ai
u nás ostaly.“ Robotník bol v pomykove. Aby sa však neiako
vymotal, pridal: „Ale ai komunisti sů medzi nami!“ „Nuž tým
lepšie. Veď aj ja som komunista. Vidíte, teraz je práve jedna
hodina, vy obedujete. Podelme sa teda!“ Sůdruh toto nečakal
i zmáteneé pozrel na ostatných. Nato druhý robotník pokračuje:
„Nebojíte sa, dóstojný pane, s nami cestovat?“ — „Prečo by
som sa mal báť“ odvetil P. Pro — veď ia mám ai zbraň.“ Roz
paky robotníkov sa zváčšily. Ale P. Pro spokoine siahne do
růcha a vytiahne kríž a ukáže im ho so slovami: „Pozrite, to
je moja zbraň a s tou sa nebojím!“ A zaraz začne hovoriť ko
munistom o láske Ježiša ukrižovaného. Jeden z robotníkov
pri najbližšei stanici síde, kůpi tablu čokolády a podelí sa s P.
Pro. Po ukončení cesty rozlůčia sa vefmi srdečne ako priatelia,
bratia. („Manreza“).



Aby sme sa teda sblížili s našimi trpiacimi brat
mi robotníkmi , musíme vo svojom srdci podniknůť
radikálnu, vnůtornů duševnů a nábožensků reformu,
lebo sociálna a triedna nenávisť pramení predovše
tkým z duševnej biedy, ale ai z panskej nadutosti.

Trefne zdórazňuje preto slávne panujůci Pius XL.:
„Lůžobne želanů obnovu sveta očakávame od

ducha evanijelia, od kresťanskej miernosti a všetko
objímajůcei pretekavej kresťanskej lásky“ (O0.A.)
Lebo „ai najsvedomitejšie vysluhovaná spravodlivosť
len mierni príčiny triedneho boja, ale srdcia a duše
nespojí.

Odkiaf čerpať tů lásku?
„Z nekonečné milosrdného Srdca Ježišovho, lebo

v Božskom Srdci zvláštnym spósobom ctíme lásku
Božsk. Spasitefa“, hovorí slávne panujůci Pius XI.
v encyklike „Miserent. Redemptor“, a Boh úctou
Božského Srdca chce obrátiť dnešných „neláskavých
kresťanov“ a „do moci satanáša“ padlých hriešnikov.
Lebo v skutočnosti len nekonečná láska vie zdolať
nekonečnů nenávisť a keď sebeckosť bohatých vy
volala zůrivů sebeckosť chudobných, toto Božské
Srdce nás učí, aby „sme z našej hospodárskej poli
tiky vymazali sebeckosť a vložili základný zákon:
lásky k bližnému“, ktorý je hlavným znakom jeho
dietok, ako sám hovorí: „Po tom vás poznajů, že ste
moji učeníci keď sa budete vospolok milvať.“

Najsv. Srdce Ježišovo, príď kráfovstvo tvoje!

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čístel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „„Lev““Ružomberok.



„Za Svetlam“ č. 29. Dajte aj iným přečítat!

Čo je sociálna otázka?
Základné pochopy a veci.

Čo je podstatou „sociálnej otázky“? Dá sa to
zachytit v jednej vete?

Odpoveď: áno. Ale sa neboj cudzieho slova. To
je boji umierajůceho „individualizmu““ s novým prí
valom „kolektivizmu.“ Pýtaš sa, čo je to? Tomu ozai
nerozumiem. Čo znamenajů tie cudzie slová?

„Individuum“ je: čo sa nedá deliť (latinsky „dividere“ =
deliť), teda tu: jednotlivec. Liberalizmus, (zase cudzie slovo,
ale ai to vysvetlíme) hlásal, že človek, jednotlivec, je úplne
nezávislý, sám sebe pánom; ani Bohu sa vraj nesmie podriadif,
je úplne slobodný (= latinsky „liber“, preto celé učenie sa volá
„liberalizmus“). Tá liberalizmom hlásaná náuka o jednotlivcovi
nazýva sa jedným slovom: individualizmus. Rozumný človek si
zaraz povie: to je po našom vlastne sebeckosť. Najprv „ja“ a
potom zas ja, a nič iného ako ja.

Treba teda to „ia“ potlačiť, zničit? Netreba. Kaž
dé individuum, každé „ja“ má svoje sváto-sváté prá
va, ale predsa nie je najvyšším pánom, takrečeno bo
hom, lebo by bolo tofko bohov, kofko je Fudí. Jed
notlivec sa musí uspokojiť so svojimi právami, nemá
však práva na všetko! Liberalistický individualizmus
naučil fudí nenásytnosti, tůžiac po všetkom, aj nedo
volenom. Sfuboval všetkým všetko, všeobecný bla
hobyt — a skončlo sa to tým, že malý počet podvod
níkov hýri prepychom až bláznivým, a miliony fudí
sú v biede a otroctve. Rozumiem.

A čo je „kolektivizmus“? o je odpor proti tým
individualistickým výstrednostiam — pravdaže zas
výstredný spósob odporu.

Čo sa týka slova „kolektivizmus“, je ono z latinského
„colligere“ — sbierať, shromažďovat. Kolektivizmus teda —



pravý to opak individualizmu — vyzdvihuje celok, spoločnosť
(obec, štát, celý svet), akoby tento súhrn ludí rozhodoval, bol
všetko, a jednotlivec nič. Podobný význam ako kolektivizmus
maiů slová: komunizmus (communis = spoločný) a socializmus
(socius = spoločník).

A nie je kolektivizmus správny? Celok má pre
dsa váčší význam ako jednotlivec — jednotlivec mu
sí teda pred celkom ustůpit.

Niekedy áno, vždycky nie. Kolektivizmus znásilňuje jed
notlivca. To nesmie; čo Boh dal človekovi, nikto mu nesmie
vziať. A okrem toho: Kolektivizmus si sám kope hrob. Chce
vefků ríšu, svetovů — a zotročuje a ničí jednotlivcov, z kto
rých sa však tá ríša má skladať. To je tak, akoby stavitel pa
láca naiprv porozbíjal tehly, z ktorých stavia. Z toho bude ko
pa růcaniny, nikdy však nie palác. Komunizmus skončí sa
v prachu a v kalužiach krvi.

Kde je teda východisko?
Individualizmus na nič, kolektivizmus na nič, —

teda vóbec niet pomoci?
Akože! Podvodník na nič, lůpežník na nič — teda vóbec

nikto nestojí za nič? — Je východisko, len treba byť triezvym
a chrániť sa pochabosti. (Preto beda pochabej a fud balamů
tiacei tlačil) Rozumný človek si pekne vyrovnáva práva jed
notlivca s požiadavkami celku, štátu, celého [udstva. Výborne
tomu rozumel „temný“ stredovek; zabezpečil každého človeka
osobitne a spolu aj všetky spoločenské útvary (rodinu, obec,
spolky, štát, celé fudské pokolenie) nepremožitelným zákonom
Božím, a bola z toho krásna harmonia (súlad).

A to je i náš jednoduchý kresťfanský sociálny
program. Jemu patrí budůcnostf.

Dobre som porozumel, že individualizmus, čČiže
liberalizmus vedie k uvolneniu mravov a všetkého
poriadku, a kolektivizmus sa zas tyranom stane, ai
keby nechcel? To je celkom správne.

Dobre si tiež povedal: kolektivizmus (teda i ko
munizmus) sa obyčajne stáva krutým tyranom. Čo
mu záleží na jednotlivcovi, na tisícke, na milione Iu
dí, keď je v Rusku 160 milionov a na svete 2000 mi
lionov ludí. Tak doslovné vravia bolševici.



Rád by som však vedieť, kto je vlastne oprávnený riešiť
soclálnu otázku? I v týchto sociálnych letákoch „Za Svetlom“
sa vrai budeme zaoberať ai encyklikou Pia XI. o sociálnom
poriadku. Ako je to, že sv. Otce píše o sociálnych a hospodár
skych veciach.

Čo súvisí so sociálnou otázkou?
Vysvetlíme ti to. Slovo „sociálna otázka“ znamená mnoho

rozličných vecí. Povedal by som, že sa tuná sbiehajů tri průdy
fudských vedomostí a starostí. Presne značí „sociálny“ tofko
ako spoločenský; sociálna veda v tomto smysle rieši otázky:
Ktoré sů a majú byť spoločenské útvary (rodina, obec, štát)?
Aký je vnůtorný útvar každého z nich? Či sú všetky súčiastky
rovnaké, alebo jedny podriadené druhým? Rozpomeňme sa, že
sv. Pavel rád prirovnával Iudsků spoločnosť, najmá Cirkev,
jednému telu s mnohými rozličnými údami. Netreba ďalei doka
zovať, že je tu na mieste osobitná veda: sociologia v prísnom
smysle.

Tiež netreba vysvetlovať, že finančníctvo (peňažníctvo),
hospodárstvo je tiež niečo inšie. A predsa, keď vravíme 0 so
ciálnei otázke, vždy rozprávame tiež ai o hospodárskych
veciach. Je to správne? Spoločenský čiže sociálny poriadok
totižto tiež velmi závisí od hospodárskych pomerov. Ai diefa
rozumie, že bohatý človek je na inom spoločenskom stupni
ako žobrák. Preto netreba nič namietať proti tomu zvyku, že
pod sociálnou otázkou rozumieme ai spoločenské ai hospodár

ské veci. Hlbšie základy tejto otázky.
Ale teraz ešte niečo, a to najdóležitejšie. Ak chce

me rozprávať a rozhodovať o spoločenských pome
roch, musíme sa prizerať na cief života, lebo inakšie
neviem, kam treba toho alebo tamtoho človeka alebo
aj skupinu fudí zaradiť, ktoré miesto v spoločnosti
mu určiť, aké spoločenské povinnosti mu uložit.

Veď ai remeselník, keď chce mať svoju dielňu v poriadku,
musí vedieť, akému ciefu slůži každý predmet, ktorý tam má.
Ovelfa dókladnejšie treba poznať ciele [udského života, cesty
a pomócky k nim, aby bol poriadok. Ktorá veda nás poučuje w
týchto veciach? To už nie je sociologia, ale jej základ, to jest
mravouka, etika alebo morálka. A ďalei. Keď vyslovíš slová:
mravnosf,. povinnosťf,svedomie (týmto sa zaoberá mravouka),
už si tiež vyslovil: Boh.



Bez Boha je „svedomie“' prázdne slovo, „povin
nosti““bez Boha niet a mravný poriadok bez nezme
nitelného základu, bez dokonalej nezávislosti na ne
stálom hmotnom svete, nedá sa ani len pomyslieť.

Podobne nemožno vravieť o hospodárskom po
riadku bez spravodlivosti, svedomistosti, usilovnosti,
sporivosti — a tu sme znovu v ovzduší mravnosti a
tým spolu u Boha.

Aké slovo má tu Čirkev?
Z toho, Čo sme práve povedali, plynie, že 0 So

ciálnu otázku sa musí starať aj Cirkev, veď práve
jej úlohu je poučovať a rozhodovat o veciach mra
vov a náboženstva. A každý veriaci je oprávnený a
povinný zasahovať do sociálnych záležitostí — a na
opak, kto by chcel riešiť sociálnu otázku bez nábo
ženstva a mravouky, najde sa tam, kde liberálne ma
monárstvo alebo bolševický komunizmus.

Naše socialistické časopisy prevzaly patronát nad bezbož
níctvom. Tým si samy vyriekly svoji ortiel. „Socializmus“ an
glický, austrálsky a iných krajín nie je taký obmedzený. Mnohí
poctiví socialisti, ako v Prahe známy Hendrik de Man, roz
hodne bojujů proti osudnei zaostalosti tých socialistov, ktorí,
sa naučili od Marxa iba tupiť náboženstvo a růhať sa všetkému
svátému. Marx bol pokrstený síce, ale nepokresfťančený žid, žid
celkom neveriaci, a to znamená pohromu pre robotnícke hnutie,
ktoré sa 0 neho opieralo.

Sociálna otázka nevyrieši neznabožstvo, lebo
Boh a Jeho sváto-svátý zákon je základom všetké
ho poriadku, jak v srdci jednotlivca, tak vo všetkých
spoločenských útvaroch.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. ($2 čisiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 30. Dajte aj iným prečitat!

Sociálna otázka a rodina.
Prečo sa dnes tolko vraví o rodine? Aj pápeži píšu o nej

encykliky. Veď v rodine ide iba o niekofko [udí: dvaja man
želia, podla moderných nekresťanských zvykov často sami,
nanaivýš jedno alebo dve deti; keď sů tri, už sa tomu svet
posmieva, ba keď je detí viac, žial, aspoň u nás, ešte ai povin
né príspevky na deti prestávajů dávat rodinám. Načo teda taký
krik pre malichernů vec?

Odpveď: Ide o vec nesmierne vážnu a význam
nů. Veďje

rodina prameň života.

Namietaš: „Prečo by sa nemohol udržať život bez rodiny?
Veď deti sa rodia ai okrem rodiny.“ Jednotlivé prípady celku
síce neškodia natolko. Ale urobiť to pravidlom — bolo by
úplnou skazou. Život, ktorý plynie odinakialf než z rodiny, je
životom zakrpatelým. Či nevidíme každodenne, že výchova
nemanželských alebo priskoro osirelých detí len zatial má VÝ
sledok, zakiaf vie napodobiť a nahrádzať rodinný život? Diefa
potrebuje tepla a lásky rodinného lona, ako palma alebo „réva
rastie iba v teple, nikdy však nie na snehu.

Ďalej rodina je prvá škola pre rozum a pre srdce.
Len školou a výchovou sa diefa dokonale rodí; to, čo
bežne „narodením“ nazývame, je iba počiatok, je to
narodenie tela, duša sa však začína uplatňovat po
stránke rozumu a vóle iba po rokoch.

Napokon rodina je prvá svátyňa, v ktorej sa
dieťa postupne učí poznať svoju nebesků otčinu a pri
vykne na Život dóstojný dieťaťa Božieho.

To sů príčiny, ktoré vynucujů pre rodinu uzna
nia, šetrnosti, ochrany, pomoci a všetko, Čo jej zaru
čuje trvalosť a plodnosť. Inakšie je ohrožený nielen
všetok spoločenský poriadok, ale aj prirodzené jest
vovanie a trvanie [udského pokolenia.



To sa pekne počúva, ale skutočnost? Či je to nie priideálny
názor? Nie.

Dóstojnosť rodiny.
Ešte sme nie pri vrchole dóstojnosti a význame

rodiny a manželstva. Ježiš Kristus povzniesol man
želstvo, tento základ rodiny, na dostoinosť sviatosti.
To znamená, že ho urobil zdrojom nadprirodzených
milostí. Prečo to? Práve preto, že rodina má plniť
tak velké úlohy, na aké fudská sila sama nestačí. —
Hneď uvidíš, čo je príčinou rozkladu rodinného Živo
ta. a Čo ju posilňuje a udržuje. Jej rozklad pochádza
Z jej znesvácovania, jej sila spočíva v Jej nábožen
skom ráze.

Akurátne výkazy o osudoch sobášov svetských a nábo
ženských to potvrďujů neúprosnými číslicami. Na pr.: okolo
r. 1923 bolo v Prusku, Bavorsku a Badensku z 1000manželstiev
zrušených: u katolíkov 29, 44, 28, u protestantov 56, 46, 45,
v prípadoch miešaného manželstva 70, 83, 67; miešané man
želstvá mávajů najmenei náboženského ducha a maiů podla
onei štatistiky o 100% viac neúspechu než katolícke, ktoré si
pomerne najviac vážia náboženstvo.

Práva rodiny.
Aké práva by teda patrily rodine?
Rozdelíme si to na dve triedy: práva na svoju

ochranu a práva na nerušené uskutočňovanie svo
jich úloh.

K prvým patria: Ochrana proti nebezpečen
stvu rozkladu.

Také nebezpečenstvá sů rozsobáš a rozluka; všetka ne
mravnosť, tlačiaca sa do verejnosti v tlači, „umení“, kinách,
obchodoch s predmetmi, slůžiacimi k nemravnosti; bytová nů
dza, ktorá rodinný život priamo znemožňuje; nezamestnanosť
atď. Ďalei ochrana proti nespravodlivému uvalovaniu daní a
poplatkov na mnohočlenné rodiny. akoby to boli iba jednotliv
ci. Ochrana proti znehodnocovaniu rodiny, javiacemu sa v tom,
že divé manželstvá a nemanželský póvod detí sa pokladá za
rovný (ak nie horšie!) pravému manželstvu a zákonitému
póvodu dietok. Preto, aby rodina mala svoiho ochrancu, patri



lo by hlavám rodín ai váčšie volebné právo ako voličom jed
notlivcom.

Zpomedzi práv druhej triedy najvážnejšie je
právo na výchovu dietok. Dieťfa(ako človek vóbec)
patrí Bohu, ktorý svoje právo prenáša na rodiČov.
Rodičia predovšetkým sú zodpovední za osud svojich
dietok. Preto nikto nie je oprávnený brať alebo ob
medzovať im ich právo na výchovu.

Nemal by teda štát niajkého práva na mládež?
Má ho tiež, ale toto jeho právo ho nikdy nesmie

sviesť k bezpráviu proti rodičom. Štát im má pomá
hať, aby dokonalo plnili svoju povinnosť k defom a
má ich výchovnů Činnosť doplňovať.

Čo hovorí o tom komunizmus?
„Keďže bezbožný komunizmus Tudskému životu neprizná

va nijaký svátý a duchovný ráz, takto robí z manželstva a z
rodiny iba čisto umelů a občiansku ustanovizeň, ktorá vyplýva
z akéhosi hospodárskeho poriadku; preto zapiera, že jestvuic
akýsi právny a mravný manželský svázok, čo by nezávisel od
iednotlivcov alebo od spoločnosti a tak zapiera i jeho neroz
lučnostť.

Hlavne však učí komunizmus, že žena je nijako nie via
zaná s rodinou a domom. Ženu vyhlasujů za slobodnů od mu
žovei ochrany a spravovania; odťahuiů ju od domáceho života
i od starosti o deti; sácaiů ju do víru vereiného života a spoloč
nej práce, rovnako ako muža, ba i jei rodinný kozub a deti
odovzdávajů spoločnosti na opateru.

Konečné odoberajů rodičom právo vychovávat svoje deti,
keďže to právo patrí jedine spoločnosti a len v jei mene a z
jej rozkazu možno ho vykonávať“. (Encykl. proti komun.)

Čo hovorí Cirkev?

V encyklike o kresť. výchove čítame toto:
„Rodina bezprostredne od Stvoritelfa dostala po

slanie a tým i právo vychovávat dorast. Právo to
je neodcudzite[né, lebo je nerozlučné spojené s ulo
ženou prísnou povinnosťfou; právo predchádzajůce



akékolvek práva spoločnosti alebo štátu a preto i
nedotknutelné hociakou zemskou mocnosťou...“

„Preto zákonodarná můdrosť CČirkvi ai o tomto podmete
vyladruje sa akurátne sůhrnnou jasnosťou, keď v kánone 1113.
Cirk. zákonníka hovorí: „Rodičia majú si pokladať za najváž
nejšiu povinnosť poskytnúť deťom výchovy náboženskej, mrav
nej, fyzickej a občianskej, ba i postarať sa o ich hmotné blaho.“

„Neobstojí ani námietka, že vrai človek zrodí sa občanom
a tak patrí v prvom rade štátu. Veď človek prv, nežby bol ob
čanom, musí jestvovať; jestvovanie však neobdržal od šťátu,
lež od rodičov. Premůdre hovorí Lev XIII.: „Dietky sů „nie
čim“ otcovým, sů rozšírenou osobou otcovou, — a presne be
růc vec nevstupujů do spoločnosti Tudskej o sebe bezprostred
ne, lež cestou rodiny.“ Zato v tei samei encyklike vyhlasuje
Lev XIII.: „Moc otcovská je takei povahy, že ju štát ani potla
čiť, ani odňať nemóže, lebo pramení zo spoločného princípu ži
vota fudského“.

„Toto neodškriepitelné právo opátovne uznaly
rodine, a to zákonodarne, národy, ktoré pri civilných
zariadeniach dbajů na právo prírody.

Prikladne najnovšie (1. júna 1925) naivyšší súd Spoj. Štátov
Sev. Amerických, v rozhodnutí o istom velmi vážnom Spore
vyhlásil: „že štátu nepatrí niilaké všeobecné právo postavit typ
iednotnei výchovy pre mládež, nůtiac zadovážiť si vedomosti
iedine v školách štátnych.“ Odóvodňuje vec právom prírod
ným: „Dieťa nie je půhym tvorom štátu; kto ho vychováva
a smernice mu dáva, má právo spojené s vznešenou povinno
sťou, vzdelávať ho a pripravovaťt k plneniu jeho povinností.“

Dejiny najmá novšej doby svedčia, ako narušo
val a narušuje štát práva rodičov, ktoré od Stvorite
Tadostali; kým katolícka

CIRKEV PRÁVA RODINY VŽDY CHRÁNILA.

S povolením cirkevnej vrcnnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
r2 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „„Lev““Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 31. Dajte aj iným prečítař!

Sociálna otázka a štát.
Ako rodina, tak aj štát je zariadením, ktoré sa zakladá na

voli Božej, nijako však iba na nejakom fudskom ustanovení.
Ani jednotlivec, ani rodina nestačí na zapoatrenie a zabezpeče
nie všetkého, čo človek sůrne potrebuje k svojmu zemskému
životu a blahobytu. Preto, keď je povinný starať sa o svoi
zemský život, a nárokuje si blahobyt, je tiež povinný sriadit
sa do vefkého spoločenského útvaru, ktorý tomuto ciefu slůži
a ktorý „štátom“ nazývame. Nikto nie je oprávnený nečinne sa
spravovat vo veciach štátneho poriadku. Povinnosť starať sa 0
štátny poriadok podfa svojho povolania a svojich síl nie je
menšia ako iné stavovské povinnosti.

Čo sme povedali o jednotlivcovi, že totižto má nedotknu
telné právo, nemá však právo na všetko, to iste platí ai o štáte:
Nikto mu nesmie vziať jeho práva, nemá však práva neobme
dzene všetko požadovat ani od iných štátov, ani od svojich
občanov.

Základ nadvážnosti štátnej moci.

čeď každá aj najmenšia spoločnosť potrebuje
nejaků hlavu, vodcu, aby bol poriadok a aby nebol
znemožnený spoločný postup za ciefom spoločnosti
vytýčením, tým váčšmi to treba vo velkej štátnej
organizácii. Bez vedenia, bez mocnej autority by na
stal všeobecný zmátok. Preto hovoríme: Státna auto
rita čiže moc, ktorá silnou rukou riadi štát, pochádza
z prirodzeného, t. j. Božieho zákona, nijako však z
nejakého fubovolného Tudského rozhodnutia. Preto
hovorí aj Apoštol: „Niet mocnosti, iba od Boha“ (Rim.
13, 1.) Z toho nasleduje aj iná jeho výpoveď: že „kto
sa protiví mocnosti, riadeniu Božiemu sa protiví“
(Rim. 13, 2.



Avšak tomuto Božskému póvodu štátu a šťátnej
autority treba správne porozumieť. Predovšetkým
treba mať správny pochop

o štátnej forme.

Katolícka sociologia netvrdí totiž, že je zákonom Božím
ustanovená ai ústavná forma jednotlivých štátov. Ustavné for
my sů na pr.: monarchia, oligarchia (vláda v rukách niekofkých
málo fudí), republika, demokracia. Toto totižto závisí od roz
ličných podmienok ako aj od historického vývoia. Preto ai
pápeži posledných desatročí stále prizvukujů, že veriaci nijako
nie sů vliazaní uznávat iba jednu určitů formu ústavy, na pr.
monarchiu. Ani naimenei! Zákon Boží iba to zakazuje, aby sa
proti právoplatnei štátnei forme a zákonitej vláde rozvratným
násilím bojovalo. Pre pripad rozporu štátneéhozákona so záko
nom Božím platí však známy výrok sv. Petra: „Sami sůďte, či
je spravodlivé pred Bohom, aby sme viacei vás poslůchali
než Boha“ (Sk. ap. 4. 19.)

Nijako netvrdíme ani to, žeby vladári oprávnení boli svoju
moc neobmedzene užívat k akýmkolvek cielom a akýmkolvek
spósobom. Vláde je dovolené iba to, čo slůži obecnému blahu v
rámci štátnych cielov. Prirodzene je vylůčené tiež zneužívanie
štátnych prostridekov v záujme svojei osoby, svojei rodiny,
alebo priatefov a stranníkov.

Preto zákony a nariadenia, ktoré smeruijůk iným
cielom ako obecnému blahu, nezavázujů. Niekedy
však predsa nastáva odinakial povinnosť podrobiť
sa aj takým zákonom, aby nenastalo ešte váčšie zlo.
Nikdy sa však nesmie vykonať nariadenie, ktoré sa
protiví zákonu Božiemu.

Štát má trvácnejší život ako jednotlivec. Záváz
ky prijaté vládou trvajů samosebou aj keď nastala
zmena vlády.

Štát (ako aj iné spoločnosti) nazývame juridic
kou (právnou) osobou, zodpovednou za Svoje skut
ky. Ako je jednotlivec viazaný mravným zákonom,
tak aj štát. To plynie z jeho schopnosti uplatňovat
svoje práva. O tom však ešte nikto nepochyboval.



Ale kde je právo, tam je aj povinnosť, čiže závázok
uznávat a plniťvyšší, Boží zákon.

Štát a poddaní.

Je velmi vážne dobre chápať pomer štátu k jed
notlivcovi a menším spoločnostiam žijůcim v štáte.
Preto ešte niekolko poznámok k tejto veci:

Štát má: a) chrániť všetky práva svojich pod
daných, nesmie ich rušiť alebo sa nečinne prizeraf,
keď ich dakto iný porušuje; b) má to, načo nestačia
poddaní, doplňovať svojimi mocnejšími prostriedka
mi (na pr. vo veciach školstva, hospodárstva, ochra
ny krajiny atď.)

To zas neznamená tolko, žeby štát mal čo najviac výkonov
prevziať na seba (akoby to chcel t. zv. štátny socializmus).
Jedine správne pravidlo je: čo móžu konať jednotlivci, rodiny,
stavovské sdruženia, obce, kraje, provincie, to nech sa im po
nechá, prípadne rozkáže, a štát nech sa uspokojí iba S uspo
riadaním teito Činnosti; tak bude „materiál“, z ktorého je štát
vybudovaný, pevný, solidný a pri tom pohyblivý, čo je pre do
bu prenikavých reforiem nesmierne vážne. Štát, ktorý chce
všetko sám konať, bude všetkým stádom otrokov, alebo ako
človek s velkou hlavou a slabunkým telom, a koniec bude úplné
srůtenie a nemožnost previesť nejaků reformu. To je to úskalie,
na ktoré narazil smrtelným nárazom dósledný socializmus a
komunizmus a vóbec každé prehnané medzinárodniarstvo, lebo
chce stavt velké budovy bez základov a bez silných můrov.

Kedy má zakročiť štát?
„Povedali sme“, hovorí Lev XIII., „že nie je správne, aby

občan, alebo rodina boli pohlcovaní štátom. Je len spravodlivé,
aby obidvom bola ponechaná možnosť konať slobodne, kým
je to nie na prekážku obecnému blahu a kým sa tým nikomu
inému nedeje krivda. Tí, ktorí vládnu, musia dbať, aby hájili
celok a jeho časti. Celok: už prirodzený poriadok sveril dban
livosť oň naivyššej vladárskei moci tak, že zretef na obecné
blaho je nielen najvyšším zákonom vladárskei moci, ale i jej
smyslom a ciefom. Časti: zdravý rozum a kresťanská viera sú



hlasne učia, že ciefom správy štátu podfa prirodzeného poriad
ku nie je súůkromný záujem tých, ktorým bola sverená, ale
občanov. A keďže vladárska moc pochádza od Boha, musia
ju jej vykonávatelia prevádzať podla príkladu moci Božei,
ktorá s otcovskou starostlivosťou dbá o veci jednotlivé a 0 ce
lok. Keby teda nejaká škoda bola spósobcná alebo hrozila by
všeobecnému blahu alebo záujmom jednotlivých stavov, vtedy
je povinnosťou štátnej autority, aby zakročila.“

Kresťanský štátníik má napodobňovaťt Prozre
teřnosť, ktorá síce všetko vidí, ale tak, že ponecháva
všetkým tvorom určité pole, na ktorom sa móžu
uplatňovať, ba človekovi dáva úplne slobodnů vólu,
akoby Ččiastkuvšemohúcnosti! Preto rozumný štát
nik zabraňuje iba výstrednosti a zneužívanie slobo
dy, ináč však slobodu neobmedzuje.

Priíkladný štát.

Irský prezident de Valera vo svojej reči do rádia
vyzdvihol príznačný kresťansko-katolícky ráz irské
ho štátu. Vravel, že ak nejaká krajina, tak predo
všetkým Irsko je na to určené, aby vo vereinom ži
vote prevádzalo kresťanské zásady. Dúfa, že týmito
zásadami dojdů k sociálneí spravodlivosti a že sa
urobí koniec sociálnym neporiadkom. Ulohou štátu
je, aby pečoval ako bedlivý otec 0 sociálnu spravod
livosť a starať sa, aby boly prirodzené potreby tak
spravodlivo rozdelené medzi jednotlivcov a rozličné
triedy, že by bolo zabezpečené všeobecné blaho.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (2 Čístel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 32. Dajte aj iným prečitat!

Sociálna otázka a CČirkev.
Cirkev je dokonalá, t. j. vo svojich veciach okrem

Bohu nikomu inému nepodliehajůca — spoločnosť,
podobne ako štát je vo svojom obore neodvislý od
iných spoločnosti.

Ulhou Cirkvi je viesť fudstvo k nadprirodzené
mu ciefu, ktorý mu určil Boh, a zaobstarať mu pro
striedky k tomuto cielu potrebné. Uloha štátu je zas
chrániť bezpečnosť života a majetku svojich občanov
a dopomáhať im k zemskému blahobytu.

V tom je prvý rozdiel medzi CČirkvoua štátom.
Druhý rozdiel sa týka rozsahu právomoci. Kým Cir
kev má právomoc pre všetky národy a šťáty, štát ju
má len pre určitů čČiastkuobyvatelstva.

Nebolo by však správne obmedzovať vplyv Cirkvi na jed
notlivých fudí. Veď nielen jednotlivec má právo hlásit sa k ži
votu, ale aj rodina, národ, štát a hocaká spoločnosť. Práve
preto všetci títo povinní sů uznávať ai Boha za svoiho Pána a
uznávat jeho Cirkev.

A toto uznanie sa nedeje len neiakým vonkaiším preiavom
alebo znázornením, ale úprimným prijatím Kristových zákonov
spravodlivosti a lásky.

Slovom: ako jednotlivec má byť nábožný a hlbo
ko preniknutý zákonom Kristovým, tak aj šťáty a
všetky spoločenské útvary sú povinné naplniť sa
duchom Kristovým. „Laudate Dominum omnes gen
tes... Chválte Pána všetky národy!“ tak vyzýva
už žalmista Starého Zákona.

Či je Cirkev nad štátom?
To by znamenalo, že štát je podriadený Cirkvi — kde je

potom jeho suverenita (svrchovaná moc)?
Odpoveď: Vo veciach náboženstva skutočne ai štát pod

lieha Cirkvi, aspoň pokial je štát celý alebo prevážne katolícky.



Ale tým nijako nie je jeho nezávislost zmenšená. Štátna suve
renita nie je — ako sme si už uvedomili — právo na všetko!
Ide len o nezávislost vo vlastnom obore, totiž vo veciach Čas
ných, zemských, a nie vo veciach večných, náboženských, cir
kevných.

Ale nie je to len predsa pokorenie štátu a vyvýšenie
Cirkvi?

Iste nie v tom smysle, že by to bola nejaká po
tupa štátu a Cirkev by sa pri tom dopůšťala pre
hmatu. Keďže cief večný stojí vyššie ako cCiefčasný,
zaiste je aj Cirkev vyššia ako ktorékofvek iné sdru
ženie. Avšak nie z namyslenosti alebo Žiarlivosti
žiada Cirkev toto uznanie, ale nariadenie Kristovo Ju
poverilo úlohou, učiť všetky národy, všetky tvory,
čo majů veriť a Činiť,aby dosiahly spasenia.

Pri tom Čirkev ponecháva šťátu celé pole čisto
politických vecí; i vo veciach hospodárskyých sa hlá
si k slovu len natolko, nakofko ide o ich nábožensko
mravnů stránku a ponecháva štátu rozhodovanie o
sůstavách čisto spoločensko-hospodárskych.

Cirkev len v náboženských veciach uplatňuje
svoje právo rozhodovať. Ale zato prináša štátu zase
hojnosť nebeských pokladov: zjavenů pravdu, ktorá
je i pre prirodzený rozum výbornou pomóckou, da
lej všetky prostrideky slůžiace k posváceniu a zo
šŤachťovaniu duší, najvznešenejšiu sociologiu, za
kladajůcu sa na tej základnej pravde, že sme dietka
mi Božími a dedičmi Královstva nebeského.

Niet teda nijakej priíčiny podozrievať CČirkev z
panovačnosti, keď koná, Čo jej naložil sáam.Syn Boží.

Iná vážna otázka je: aký má byť
pomer medzi Cirkvou a štátom.

Odpoveď nie je fťažká.Stručne ju vyjadrujůjas
né slová Krista Pána: Dajte cisárovi, Čo je cisárovo,
a Bohu, čo je Božie.



Farizeji však urobili z teito jednoduchei otázky čosi tak
spleteného, že napokon sami nevedeli priamej odpovedi, ale
ešte důfali, že ai na Ježišovi Kristovi vynútia v tej veci nejaký
nesprávny a nebezpečný preiav, aby Ho potom za to obžalova(
mohli.

Ai neskór, až dodnes, rozliční „farizeji“, najviac osvietenci
posledných dób, ustavične zamotávali tůto otázku. No pri do
brej vóli dá sa ona ai pomocou zdravého rozumu rozuzliť a
vyriešif.

Že Cirkev má iný cief ako štát, nikto nepopiera. Keďže
však Cirkev i štát maiů často tých istých členov, neobídu sa
bez vzájlomných stykov. Akými pravidlami sa riadi tento vzá
jomný pomer?

Veci vlastné a spoločné so štátom.
Ponaiprv treba rozoznávať veci, o ktoré ide. Sú veci, 0

ktorých nemožno pochybovaf, či o nich rozhoduje štát alebo
Cirkev. Nauka viery, udelenie sviatostí, smierenie s Bohom, prí
prava na večnosť: to sů veci, ktoré podliehajů jedine Cirkvi,
a nijakým spósobom šťátnei moci. Naopak o daniach, clách, do
prave, zdravotníctve, ochrane kraiiny rozhoduje štát a nie
Cirkev. Ale je tiež hodne vecí a výkonov, ktoré sů čiaástočne
svetského. čiastočne náboženského rázu, a preto sů tak Cirkev
ako ai štát oprávnení, ba i povinní s nimi sa zaoberat. Výchova
mládeže na pr. podlieha štátu ai Cirkvi, pretože z mládeže maiů
vyrastať fudia, ktorí budů dobrí občania a spolu dobrí kresfa
nia. Stav manželský u kresťanov je sviatosťou a spolu tiež sú
visí S pomermi maletkovými; preto sa spravuje tak cirkev
nými, ako i štátnymi zákonmi a nariadeniami.

Štyri spósoby
možno rozoznávat, akými bol v dejinnom vývoji
upravovaný alebo znásilňovaný pomer štátu k
Cirkvi.

a) Štát a Cirkev si uznávajů navzájom svoje prá
va a dohodujů sa priatelsky o veciach obom podlie
hajůcich. Ak sů poddaní všetci alebo prevážne kato
líci, štát uznáva katolícku vieru za Svoje vyznanie.
Netreba vysvetlovafť, že to je jedine správne a pre
obe stránky najšťastnejšie vyriešenie tejto otázky.



Škoda,že samozrejmá vec Často naráža na nepreko
natelné neporozumenie.

b) Neraz nastal pomer celkom opačný: Štát si osvojil ne
obmedzenů moc nad všetkým, i nad náboženstvom a neuzná
val vedfa seba slobodnei cirkevnei moci; to by vraj ohro
žovalo a porušovalo jeho vlastnů suverenitu! Tento postup
býval vždy sudným a neraz pripravil už nenapravitelnů kata
strófu pre dotyčný šťát.

c) Niekedy sa o zásadách cirkevnei a svetskei moci ani
vóbec nehovorí. Vzájomný pomer sa však upraví presne podla
jednotlivých vecí, ktoré osobitnů dohodu vyžadujů. Takéto do
hody sa nazývaiů „konkordátmi.“ Niektoré sů z nich spra
vodlivé a uspokoiuiúce, iné zas jednostranné a Cirkvou iba
trpené len preto, lebo lepšei úpravy nemóže dosiahnuf.

d) Niektoré štáty nechcely pristůpiť na takúto smluvu, pri
znaly však Cirkvi rovnaké alebo podobné práva ako iným spol
kom a organizáciam. Takéto riešenie pomeru bolo niekedy
uspokoiujúce, niekedy zas nie. Zaujímavý priklad vyprávaiů
starokresťanské deiiny. V Ríme boli kresfania sůčasne prena
sledovaní pre svoje náboženstvo, ale jako pohrebný spolok
boli akosi uznávaní.

Katolíci by mali, aspoň tam, kde nie sů len v ne
patrnej menšine, všetko vynaložiť, aby sa Cirkvi do
stalo uznania podfa spósobu, vyloženého na prvom
mieste. Za priklad móžu slůžiť výsledky hůževnaté
ho boja, ktorý viedli holandskí katolíci, — hoci sů V
menšine — o nábožensků školu. Bojovali dlho a zví
ťazili a teraz im z to ďakujů aj nekatolíci, lebo spra
vodlivou úpravou nastal pokoj a mier, a všetky sily
katolíkov i protestantov móžu sa inde uplatniť (najmá
proti bezbožníctvu).

Stručný opis tohoto poučného boja najdeme v 33. č. časo
vých letákov: „Vífazný boj!“

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozpostela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: I ex. ($2 Čístel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď.) Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosťt. — „Lev““ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. J3. Dajte aj iným prečítať!

Spravodlivá pláca.*)
„Navštívil ma“, tak rozpráva horlivý pán farár, „mói far

ník, mladý murár, otec štyroch detí. Človek pracovitý. svedo
mitý. Shovárame sa o robotníckych ťažkostiach. Ponosuje
sa na nízku plácu. V jeho tvári čítam mu duševné útrapy. Aby
som ho uspokojil, otvorím encykliku pápeža Pia XI. o robotníc
kei otázke „Ouadragesimo anno“ a poukazujem na vólu Sv.
Otca ohfadom úpravy pláce robotníkov. Mimovolne čítam
toto: „,„...prehrešuje sa proti spravodlivosti, keď robotníctvo,
čiže triedu proletariátu využíva iba na to, aby obchody, a vó
bec celý hospodársky chod vecí jedine jemu (t. j. kapitalistic
kému hosp. poriadku,) donášal osoh, neberůc pri tom niiaký
zreteř na Iudsků dóstoinosť robotníctva...“ Farník pozorne po
čůva a vzdychne si: „Pán farár, ako by sa mi bol ťažký kameň
odvalil so srdca.“ — Ťažkým kameňom je dnes zavalené robot
níctvo, keď zvýšením životných potrieb posledných časov je
nůtené pracovať za nedostačujůcu plácu. Preto niet takmer
podniku v našei republike, kde by otázka zvýšenia pláce ne
bola na pretrase.

Prečo žiada Čirkev spravodlivů plácu?
Čirkev vždy a všade odsudzuje nespravodlivosť

a to činí aj v otázke pláce. V knihe Mojžišovej Deu
teronomion hl. 24. v. 14. čítame: „Neodopri plácu
nůdznemu a chudobnému svojmu bratovi, ktorý S
tebou býva v zemi a je v tvojich bránach... lebo je
chudobný a tým sa živí: aby nevolal proti tebe k Pá
novi a pokladané by ti bolo za hriech.“ Zadržanie
spravodlivej pláce Cirkev pokladá za „hriech do ne
ba volajůci.“ V tejto veci odsudzuje Čirkev

dve krajnosti.
Do iedneji upadá sebecký kapitalizmus, ktorý prácu ro

*) Na pokynutie „Slovenskei Reči“ uvádzame staré dobre
známe slovenské slovo pláca, namiesto cudzieho nám slova
„mzda““. (Viď „Slov. Reč“ č. 9.—10. 1937 str. 315.)



botníka a jeho plácu pokladá len za položku výrobného roz
počtu, ako je materiál výroby, stroji, benzin, olej. A keď na
týchto položkách šetriť nemóže, usiluje sa stlačovaťt položku
práce, t. j. dáva minimálnu plácu. Sv. Otec to odsudzuje: „Do
dnes — hovorí v encyklike — kapitál si mnoho privlastňuje,
ak tvrdí, že je akýsi nezmenitelný zákon prírody, ktorý opráv
ňuje kapitál na hromadnýzisk a robotníka odsudzuje na biedu
a živorenie.“

Tento sebecký postup kapitálu uráža cit spravodlivosti a
plodí nespokojnosť v robotníctve. Tento postup ženie robotníc
tvo neraz do štraikov, ktoré v poslednom čase sů na den
nom poriadku, a ktorými robotníctvo často len za spravod
livů plácu bojuje. I štatistika hovorí, že na pr. výroba ocele,
železa má 2 mil. čistého zisku, uhlia bola v r. 1936, ako v Čase
nailepšej koniunktůry (t. j. r. 1929) a robotníctvo pri tom musí
pracovať za krizové pláce!

Toto vháňa robotníctvo do druhej krajnosti li
beralistického marxizmu, ktorý Cirkev tiež odsu
dzuje. Tento hlása vo veci pláce, že všetok zisk pa
trí iba robotníctvu. To je zas druhá krajnosť, ktorů
Cirkev tiež musí odsudzovať.

Len práca ie vraj prameňom dóchodku. „Velmi sa mýlia —
hovorí sv. Otec — i tí, ktorí neváhajů hlásat zásadu, že práca
má taků cenu, aků majů výsledky ňou dociefované, a má byť
podfa ich hodnoty odmeňovaná. Preto vraj robotník má tolko
požadovat, kofko sa pomocou jeho práce docielilo.“ Ale odsu
dzuje i mierneišiu formu marxizmu, podla ktorej nie vše
tok zisk výroby patrí robotníctvu, ale len ten, ktorý ostáva po
odpočítaní výloh na udržovanie podniku. Sv. Otec tento názor
na plácu menuje „sladkým iedom“, ktorý dychtive hltali tí,
ktorých socializmus priamo získat nevedel“.

SL.p. Pius XI. dobre vie, že „z práce pracujúůcich
plynie bohatstvo národa“, a vo veci pláce pod
niká zásadnů reformu. Odsůdiac prv spomenuté kraji
nosti nespravodlivej pláce, určuje zásady spravodli
vej pláce.

Keď je práca prameňom hospodárskeho blaha,
pláca musí byť prameňom celej a slušnej výživy ro
botníka.



Námestník Kristov vyhlásil, že sociálna reforma
má za ciel:

„Odproletarizovať proletariáť“,
t.j. na tom treba pracovať, „aby majetky u doteraiších maii
tefov nadobůúdaly sa len mierne, a u robotníkov, aby sa hojnei
šie zvelaďovaly.“ Každý proletár má mať možnosť nadobud
náť si majetok. „Keď však nemá okrem práce zdroja ku zado
váženíu pokrmu a iných životných potrieb, z čohože si má za
opatriť dáke imanie, keď nie z pláce, ktorů za svoju prácu do
stáva“ — hovorí sv. Otec.

Imanie si tak nadobudne, že si bude mócf z pláce
odkladať. V tomto bode je rozpor medzi kresfanským
hospodárskýym poriadkom a medzi doteraiším kapi
talistickým. Kresťanský poriadok chce, aby si každý
robotník nadobudol a mal majetok (domec, záhradku
a niečo pola), kým kapitalizmus a komunizmus ne
chců, aby robotník majetok mal.

V smysle kresť. hospodárskéeho poriadku pri ustáfovaní plá
ce treba brať do úvahy: 1. rodinné pomery robotníka, 2. dobro
podniku, 3. dobro vereiné (spoločnosti). „Je požiadavkou spra
vodlivosti — hovorí sv. Otec — aby bola výška pláce tak
upravená, aby sa jej pomocou čím viacerým zaisťovala príleži
tosť ku práci a dostatočné ovocie z nej ku zaisteniu slušného
živbytia“... a preto... „pri ustálení pláce musí sa hfadieť na
dóstoinosť robotníka, na sociálne hospodárskée povinnosti a po
žiadavky vereinei a spoločenskei spravodlivosti.“

Rodinné pomery robotníka.
Pri pláci má sa hfadieť na rodinné pomery robot

níka. Spravodlivosť žiada, aby robotník podla svoj
ho triezveho smýšŤania a sporenia mohol žiť prime
rane požiadavkám a kultůre času: slušne sa staraf
o rodinu a pri istej sporivosti volfačo si ai odložit.
„V každom štáte musia byť hospodárske i sociálne
pomery tak upravené, aby každý otec rodiny mohol
si tofko zarobiť, kofko je potrebné k výžive jeho
vlastnej manželky i detí podfa rozličných sociálnychi
miestnych pomerov, „lebo hoden je robotník svojej



pláce“ (Luk. 10, 7) a kto mu to upiera, čiže nedáva
v patričnej miere, dopůšťa sa nespravodlivosti.

Výnosnosť podniku.
Pri ustálení pláce má sa hTadieťna výnsnosť podniku a na

pomery podnikatefa. „Nebolo by spravodlivé požadovat tak
vysoků plácu, ktorá by musela viesť ku záhube podniku a ná
sledkom toho uvrhla i robotníctvo do biedy.“ Lebo „kapitál bez
práce a práca bez kapitálu byť nemóže“. Robotník má teda ha
dieť, aby podnik bol stále schopný vyrábať. Ťažko sa prehre
Šuje každý, kto podnik buďto nesvedomitým shonom, konku
renciou alebo nespravodlive velkými vereinými farchami tak
utláča, že nedonáša tofko, aby sa mohla dávať spravodlivá
pláca“ — hovorí sv. Otec. Taktiež hrešia robotníci, keď bez
ohfadu na výnosnosť podniku žiadajú takú plácu, ktorá podnik
zabíja.

Verejné záujmy.
Pri ustálení pláce treba hladieť tina verejné záuimy hospo

dárske, aby bola vždy príležitosť ku práci. Preto pláca nesmie
byť ani privysoká, ani vefmi nízka. V oboch prípadoch zasta
ví sa prameň živobytia a nastane nezamestnanost. Privysoká
pláca nůti podnikatela buď ku zvýšenej racionalizácii, t. i za
opatriť si nové výkonnejšie stroje, čo má za následok prepů
šťanie robotníctva, alebo zvýšit tržnů (odpredajnů) cenu výro
by, tým zase upadá kůpna možnosť robotníctva, klesá spotreba,
obmedzí sa trh a výroba a robotníctvo ostáva bez práce, bez
zamestnania.

Preto pri ustálení pláce nech robotníctvo a za
mestnávatelia vzájomným dorozumením a láskou
upravia svoje požiadavky tak, aby obe stránky na
šly v tejto dohode to, čo ich spravodlivé a oprávnené
záujmy vyžadulů.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apostolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: r ex. (52 čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „„Lev““Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 34. Dajte aj iným prečitat!

Rodinná pláca.*)
Kofko fudí móže vyživiť naša zem?

F. Oppenheiner v diele „Svetové problémy zafudnenia“
(„Weltprobleme der Bevoólkerung““)píše, že naša Zem obsahuje
tofké zásoby bielkoviny a uhlohydrátu, ktoré by dostačily na
vyživenie 200 miliard fudí.

Zem teda móže vyživiťt 200 miliard fudí! Podla
skutočnosti však tak sa zdá, akoby dnes ani 2 miliar
dy Fudínemohlo na nej vyžít.

Počet nezamestnaných je okolo 25 milionov. Keď k tomu
pripočítame ich príslušníkov, domácnosťf, rodinu, tá číslica
vzrastie na 100 milionov- Asi sto milionov je teda tých, ktorých
hospodársky život vyhodil z lodi, v ktorej na mori biedy ve
slovali. Vyhodil z tej lodi, v ktorei podřa Oppenheinera mohlo
naisť svoje slušné a pohodlné miesto 200 miliard udí. Blízko
100 milionov fudí smieta sa v chatrných záchranných člnkoch
sociálnei starostlivosti dobročinnej lásky ku bližnému. Kofko
milionov z tých je však rado, keď na hodinu-dve zachytí sa čo
len spráchnivelei záchrannei dosky. Ale Štatistika nehovorí
o tom, kofko charakterov padne v tomto nemilosrdnom boli,
kofko tisícom, státisícom rozvráti sa rodinný život, otrávi sa
domáci rodinný pokoj, duševný a telesný blahobyt. Štatistika
mlčí o tom, že kolko „nenarodených“ zavraždí tento neřudský
boi o živobytie. Ani to nespomína, kofko milionov fudí zahynie
do roka hladom.

Odkiaf je to, že hoci sa príroda a skrze ňu sám
Boh tak krásne postaral o slušné živobytie a rodinný
život človeka, živobytie mnohých milionov je ohro
žené a rodinný život sa rozpadáva?

*) Na pokyn „Slovenskej reči“ uvádzame staré dobre zná
me slovenské slovo pláca, namiesto cudzieho nám slova „mzda“.
(Viď „Slov. Reč“ č. 9—10. 1936;37 str. 315.)



Liberalisticko-kapitalistický hospodársky poriadok odoprel
robotníkom dávať rodinnů plácu. Následok bol hmotný a mrav
ný úpadok a rozvrat rodín a týmto pripravil cestu bezrodinné
mu a protirodinnému komunizmu! Kto by tomu veriť nechcel,
nech navštívi robotnícke štvrte Prahy, Bratislavy, Paríža. Ber
lína. Smutné je o tom čítať, ale ešte smutnejšie je vidieť, aká
bieda, špina, hlad, zima, choroba a rozličné neresti udomác
nily sa u mnohých našich ubiedených bratov proletárov. Prečo
to? Lebo robotníci otcovia rodín nedostávajů rodinnů plácu.
Nemajů z čoho vyživiť manželku a dietky. Nečudujme sa teda,
že ženy robotníkov nechců byť matkami a že žilůce deti sů
opustené a vystavené mravnei hnilobe ulíc.

Pre nedostatočný zárobok muža žena-matka je
nůtená podujímať obťažnů telesnů prácu a toneraz
za malichernů plácu. Matka má dosť roboty s výcho
vou dietok a okolo domácnosti. Neobstojí ani námiet
ka, že by sa ženy v istých odvetviach priemyslu lep
šie uplatnily ako chlapi. Lebo kým na pr. v berlín
skej a augsburgskej textilke zpomedzi robotníctva
58%, poťažne 52% sů ženy-matky, zatial v katolíc
kom obvode miinsterskom je na to odkázaných žien
len 14%, a v Holandsku ešte menej.

Prečo idú matky do roboty?
Podfa štatistiky preto, lebo manžel málo zar4ba. Otec a

matka opustia dom, dietky ostanů často bez dozoru a to všetko
len preto, aby rodina mala živobytie. Ich zárobok sa však ne
raz iba naoko zváčšil. V mnohých prípadoch totiž muž preto
zarába dnes menej, lebo menšia pláca ženských stlačila zárob
ky mužských. Sů podniky, ktoré len preto zamestnávajů žen
ské, aby nemusely platiť váčšiu plácu mužským. Podla kapita
lisitckej obchodnej špekulácie je pláca robotníkov len položka
výdavkov, tak ako suroviny. Preto bez ohřadu na rodiny a ich
živobytie obstarávaiů si čím lacneiších robotníkov, teda nají
ma si ženské pracovné sily. V tomto je vefká vina a zodpoved
nosť hmotárskeho kapitalizmu.

Našou úlohou je ten liberalisticko-kapitalistický
hospodársky poriadok, ktorý rodinu rozvrátil, ener



gickým zásahom zreformovať, vymócťí rodinnů plá
cu a tým rodinu: ženu, matku a dieťa zachránit.
Chceme teda také nové hospodárske smernice šírif,
ktoré budů záujem rodiny a dobro robotníckych žien
zastávat.

Fabrická robota ničí ženu.
Smrtefnosť dietok je ovefa váčšia. V Nemecku na pr. keď

na 1000 novonarodených všeobecné pripadlo 30 mrtvonaro
dených, u žien, ktoré v továrňach pracujů, to číslo stůplo na
150—170.Okrem toho materstvo je tarchou. Pre chudobnů ro
botníčku ie ním dvojnásobne a preto žena-robotníčka všemožne
chce sa zbaviť aspoň iednei. Matka-robotníčka i keď porodí
živé dieťa, treba jeji zarábať a preto výchove dieťaťa nemóže
sa venovať a tak podřa štatistiky z mladých previnilcov a
trestancov je 80—90% takých, ktorým matky buď ochorely,
zomrely alebo sů robotníčkami. Pri takýchto ziavoch je priro
dzené, že ai

Cirkev zasahuje.

Rozhodne žiada taků zmenu hospodárskeho po
riadku, ktorý by zabezpečil rodinnů plácu, t. j. taký
zárobok, ktorý by robotníkovi dostačČovalnielen na
sebavýživu, ale aj na výživu ženy tak, aby nebola
nůtená chodiť na zárobok, ale aj pre slušnů výživu
dietok podla požiadavky kultůry a dóstojnosti člo
veka.

V tomto smysle prehovoril už Lev XIII. v ency
klike: „Rerum novarum“r. 1891.

Slávne panujúůciPius XI. však celou autoritou
Kristovho Námestníka rozhodne hovorí, že taký ho
spodársky poriadok, ktorý otcovi rdiny nevie zabez
pečiť tofký zárobok, čo by dostačoval na výživu ro
diny, je zlý a treba ho zmeniť. V encyklike „Ouadro
gesimo anno“ píše:



„Pravou zásadou musí byť, aby sa robotníkovi
dostalo zárobku, ktorý postačuje na vydržiavanie
nielen jeho osoby,ale i celej rodiny.

Treba sa preto zo vštekých síl vynasnažovať o
to, aby otcovia rodín dostávali taků plácu, ktorá by
postačovala k slušnému vydržovaniu celej domácno
sti. Keďže je to za vládnucích pomerov v spoločnosti
nie vždy dosiahnutelné, je požiadavkou sociálnej
spravodlivosti, aby sa čím skór uskutočnily potrebné
zmeny, ktoré by umožnily dospelému robotníctvu
takéto príimy.“

Toto je dórazná a jasná náuka najvyššieho uči
tefa [udstva. A tou náukou chce sv. Čirkev zachrá
niť ženu pre domácnost a deti pre budůcu lepšiu spo
ločnost.

Ale ai v tejto otázke sv. Čirkev stretá sa so svo
jim nepriatefom, kapitalizmom. No, jeho počínanie
musí predsa padnůť, ak nechceme, aby celá robot
nícka spoločnosť zahynula. Záujem a dobro rodiny
žiada, aby zavládol nový hospodársky a sociálno
politický poriadok. Ak to dnešní mocipáni nenahliad
nu a nespravia, vynůti to prebůdzatůca sa kresfan
ská spoločnosť. Áno, človek, kresfan povstáva oproti
Špinavej špekulácii a nadvláde peňazí, a dobre Činí,
lebo všetko na tom svete je pre človeka a pre rodinu.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie $9. Predplatné na rok: I ex. (52 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberač a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšiírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev““ Ružomberok.



s (SOCIALNA.—TONO 0
JA SOM SVETLOSVETA,KTO.MŇA. NASLEDUJE,NECHODÍ Dejv

Číslo 35. Dajte aj iným prečítatl

Sociálny význam nedele.
R. zpomeňme sa na náš detský vek. Boly vtedy dni, na

ktoré pri prebudení sme zaraz pocítili, že sme sa zobudili
na deň, ktorý te nie taký, ako ostatné. Tak sa nám zdalo, že
ináč znie ešte i spev vtáčika na košatom strome, vedla obloka.
Ináč sa ozýval hlahoi zvonov. Bol kraiší, sviatočnejší. Ešte I
vzduch akosi ináč zaváňal. Nerozumeli sme tomu kůzlu, tomu
talomstvu.

Zmenila sa azda príroda na ten ieden deň?! Nie. Ale
naša čistá detská duša, na ktorej sa ešte ligotala kryštáfovitá
kvapka vody sv. krstu a naše nevinné srdce pod doimom svia
točného ticha nábožnou myslou narážalo na prírodu, okrášTo
valo lu. Svátou radosťou sme vstali a zbožnou náladou šli sme
do kostola.

Kto zodkopal nedefný odpočinok?
Nenasytný kapitalizmus vo svojci bezohladnosti

a pažravosti nezastavil sa ani pred posvátným odpo
činkom nedelným. Posmelfovaný bezbožným libera
lizmom siahol aj na prepotrebný, telo a dušu osvie
žujúůci,sviatočný odpočinok Tudu. Toto bol jedným z
donebavolajůcich zločinov bezbožného kapitalizmu.
Tu bola duša robotníka najbolestnejšie a najnebez
pečneišie zranená. Fúto ranu hádam najviac cítí pra
cutúci ud, to páli a zožiera jeho životnů silu a chuť
a preto je celkom prirodzené, že



robotníctvo túži po nedefnom odpočinku.
Nie raz sme počuli z úst samých robotníkov: „Všetku farchu

a trpkosti svojej fažkej práce by som ešte zniesol, ale keď
ani tů nedelu a sviatok nemóžem si oddýchnuť a svátiť, vtedy
som celý otrávený, ani žiť sa mi už nechce.“ A to je celkom
prirodzené. Sťažnosť robotníkov je vefmi oprávnená. Boh usta
novil nedefu preto, aby človeka urobil šťastným na tele i na
duši, tiež i na svoju slávu. Podla úmyslu Boha nedelu má za
svátiť celý človek, má ju zasvátit telom a dušou. Oslávi ju te
lom, že odpočinie si od každodennei práce a oslávi dušou, že
sa zůčastní na bohoslužbe.

Nedefný odpočinok je od Boha.
„Spomni, aby si deň sviatočný svátil. Šesť dní

budeš pracovafť a robiť všetku prácu svoju, ale sied
meho dňa je sobota Pána, Boha tvoiho, nebudeš robif
nijakej roboty v ňom, ani ty, ani tvoj Syn, ani tvoja
dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slůžka, ani tvoje ho
vádá, ani príchodzí, ktorí je v tvojich bránach.“
(Exod. 20, 8—10.)

Nedefu človek potrebuje.
Potrebule pre telo. Kto pozná dokonalejšie človeka a jeho

ústroinosť, ako sám jeho Stvoritel? Ludské telo ie tak složené,
že siedmodenný odpočinok priamo vyžaduje. Tohto prirodze
ného zákona — Bohom do srdca fudského vpísaného — pri
držovali sa a pridfžaiů sa aj dnes všetky národy sveta. oci
prvotné ziavenie bolo u mnohých zabudnuté, ale zákon siedmo
denného odpočinku sa zachoaval. Sv. Teoliil, biskup antiochen
ský r. 150.po Kr. píše: „Siedmy deň poznajů všetky národy ce
lého sveta.“ Kresťanstvo zasvácuie nedelu, židia sobotu, mo
hamedáni piatok, Tatari štvrtok, černosi v Guinei utorok, mod
lári v Ozmuz a Goa pondelok.

Nedelný odpočinok je pre telo a dušu človeka tým najváč
ším dobrodením. Sníme s nich tie okovy, ktoré na ne naložila
celotýždňová vyčerpávaiúůca práca. Človek premohol farchu
duše a tela, precíti, že nie je stroj, nie zviera, ale človek maliůci
ducha, srdce, nesmrtelnů dušu, ktorého očakáva večnosf, ne
beská sláva, synovstvo Božie. Toto vysoké povolanie označuje
sviatočná šata, sviatočný odpočinok od práce a bohoslužba.



Nedefný odpočinok je prirodzený.
Kedykofvek fudský rozum pokůsil sa tůto nád

hernů prácu P. Boha opravit, bol vždy zahanbený.
Sama príroda donútila ho vrátiť sa k poriadku od
Boha ustanovenému.

Keď slobodu hlásaiúci francúzski revolucionári za deň od
počinku vyhlásili deň desiaty, sama príroda človeka ich prinů
tila vrátit sa na Bohom ustanovený siedmy deň. Ba vedecké
badania dokázaly. že ustanovif niečo můdrejšie a spasitelneišie
pre dobro fudského tela a ducha, ako je siedmodenný odpoči
nok, nebolo možné. Tak na pr. dr. Niemeyer, prof. v Lipsku,
dókladnou presnosťou dokázal, že keď sily človeka po nedel
nom odpočinku označíme číslicou 500, toto číslo za týždeň ai
popri dennom spánku a oddychu klesá tak, že z tei plnei sily
v sobotu chybuje už 60 stupňov. Nedefný odpočinok však so
spánkom predchádzajůcej a nasledujúcei noci tůto stupnicu sily
vyrovná opáť na 500. Skůsoval toto ai na zvieratách a zistil,
že aj zvieraťu naiprimeranejší odpočinok je siedmodenný, Kto
rému zvieraťu toho odpočinku dopriali, bolo schopnejšie váčšej
a dlhšej výkonnosti. Takto je to ai s človekom. Človek, ktorý
si nemóže ani nedelný odpočinok užit, príde o zdravie. Je ako
ten, ktorý bez oddychu driape sa po horách. Zrůti sa. Robot
níci, ktorí ai cez nedefu v dielníi pracujů, viditefne slabnů a
predčasneé zomrů. Znezvátenie nedele je teda akousi samo
vraždou. Ďalšie dóvody.

„Nech je život smrtelný akýkolvek dobrý —
hovorí Lev XIII. — predsa sám nie je posledným
ciefom, pre ktorý sme zrodení, je iba Cestou ku živo
tu duchovnému. Duša v sebe nosí obraz Boží... a
nikto nesmie sa beztrestne prehrešiť proti dóstoi
nosti človeka, s ktorou sám Boh zachádza „s vefkou
úctou“, ani mu robiť prekážky v úsilí o dokonalosf,
ktorá ho má viesť k večnémuživotu v nebi.

Ba ani keby človek sám chcel, nemá práva dovolovat, aby
sa s ním nakladalo pod jeho [udsků dóstoinosť, ani nemá práva
dobrovolné sa skláňať v nejaké duchovné otroctvo, lebo nejde
tu o práva, o ktorých by človek smel rozhodovať, ako by si
prial, ale o povinnosti k Bohu, o ktoré musíme dbať s posvát
nou úctou.



Odtial plynie potreba pracovného odpočinku v
dňoch sviatočných. Pri posvátnom odpočinku nemy
slime však len na nečinnosť a odpočívanie, ale na
pracovný odpočinok, ktorý je posvátený nábožen
stvom.

Odpočinok spojený s náboženstvom odvoláva človeka od
práce a zamestnania všedného života, aby uvažoval 0 veciach
nadzemských a aby vzdal večnému Bohu spravodlivů a povin
nů úctu. To je vlastne podstata a cielf odpočinku. ktorého sa
nám má dostaf v dni sviatočné a ktorý Boh i v starom zákone
posvátil zvláštnym príkazom: „Spomni, aby si deň sviatočný
zasvátíl“ a ktorý sám svojím príkladom učil: „Odpočinul Si
Boh siedmeho dňa od všetkého diela, ktoré vykonai.“

Lev XIII. hvorí ďalej o tom, „že robotníkoví
musí sa dopriať s času na Čas prestávky v práci a
odpočinku... Všeobecne sa ustanovuje, že robotní
kovií sa má dostať tolko odpočinku, kofko je potreb
né, aby Sa nahradily sily, spotrebované prácou. V
každej smluve, ktorů uzavierajů zamestnávatelia a
robotníci, vždy je výslovne alebo mlčky uvedená
podmienka, že odpočinok sa zaručuje. Inakšia smluva
bola by nemravnosťou, lebo nikto nemá práva aní
žiadať, ani sfubovať zanedbávanie povinností, ktoré
má človek buď ku Bohu, alebo k sebe samému.“

Preto všetci, ktorým ozaj na srdci leží telesné
a duševné dobro pracujůceho Tudu,musia všemožne
podporovať snahy Cirkvi a všetkých tých, ktorí ne
únavne bojujů
ZA NEPORUŠENOSŤ NEDELNÉHO A SVIATOČ

NÉHO ODPČINKU.
S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok.
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len pa
20, 40, 60 ex. atď. Obširnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 36. Dajte aj iným prečitať!

Od komunizmu ku Církvi.
(Výňatky z kapitoly: R. Moeller-Dostalii: „Prečo som sa stal

katolíkom?)

Hfadal som spravodlivosť a celý som sa oddal
tomuto hřadaniu.

Bol som protestantom. No vnůtorný odpor proti hrózam
vojny vyhnal ma z protestantskei cirkvi. Veď kdeže je tá kre
sťanská cirkev a jej divotvorná moc, aby odsúdila vojnu ako
nekresťansků a barbarsků?

Ako vela desaťtisícov dobrých kresťanov tak som ai ja pred
20 rokmi stratil vieru.

Do tejto mojei tůžby po spravodlivosti a pokoji zavznel
z Východu hlas Leninov, ktorý v mene socializmu zvestoval
fudstvu pokoji a sprovodlivosť. Hneď som sa stal socialistom.
Dal som sa horlivo ŠtudovaťtMarxove učenie o zákonitosti so
ciálneho vývoja. Až teraz som jasno spoznal nespravodlivosf
kapitalizmu, ktorů som predtým len cítil. Tvrdenie, že výsady
panuiúcich vrstiev treba odvádzať z vóle Božei“, sa mi zdalo
byť neslýchaným podvodom. Velmi sa mi pozdávalo rafinované
rozumovanie marxistov, že náboženstvo a Cirkev sů len ná
strojom silných, aby mohli fahšie ovládat slabých. Preto som
sa stal zůrivým nepriatefom, nenávistníkom Čirkvi.

Ale nepatrnosť a odvislosť človeka od Boha sa
ukáže tam, kde už nepomáha ani všetka svetská
veda.

Raz som bol pri chorom diefati, zápasiacom so smrfou. Ro
dičia sa modlili, nesůvisle, ale predsa sa modlili. Otec bol ko
munistický agitátor. O niekolko dní potom, keď sa mu dieťa
uzdravilo, na vereiných schódzach znovu hrmel proti nábožen
stvu a CČirkvi.

Očividome sa hanbil priznať k svoimu „zpiatočníctvu a pó
verčivosti.“ Príležitostne som sa ho opýtal, čo vlastne cítil, keď
sa vtedy tak vrůcne modlil pri posteli chorého dietata Odpo
vedal mi: „Ach, čo všetko nerobíme, keď si nevieme rady.“
Kofko ateistov robí tak isto?



Neúprimnosť nevercov.
Keď si už nevedia rady, obracajů sa na Boha,

lebo ten ešte načisto nezmizol z ich srdca. Oni popie
raiů Boha preto, lebo vidia nespravodlivosť na svete:
bohatstvo na jednej strane a nůdzu na druhej. Sů
roztrpčení do neba volajůcou ukrutnosťou a bezo
hfadnosťou kapitalistickej triedy. Spásu hladajů v
socializme. ,

Neprichádzajů k socializmu ako bezverci, ale
ich viera podlieha protináboženskej bubnovej pafbe
marxistov. Robia to možno aj pre nečinnosť niekto
rých zástupcov CČirkvivoči životným oťázkam pra
cujůceho fudu.

Ale aj vtedy, keď otvorene vyznávajů ateizmus,
ako som to robil aj ja, čím vlac zdorazňujů Svoje ne
verectvo, tým neistejší sú VOSVOjomvnútri a všetci
by doista mohli povedať s Darwinom:

„I V dobách svojho najváčšieho kolísania nebol
smo natofko nevercom, žeby som bol mohol popierať
jestvovanie Boha.“

Aj ja som sa kedysi posmieval z viery svoiho priatefa
a tisícerými dókazmi som ho presvedčoval, že niet Boha. No
neskór som mu napísal teraijšie svoje presvedčenie, že všetky
takzvané materialistické učenia o živote sů nanič. Bez Boha
nemožno rozumne chápať svet.

Všetky skvelé pokroky vedy a techniky nepri
niesly fuďom šťastia a spokojnosť, ale biedu, hlad a
nedostatok. Technika v rukách kapitalistických vlád
cov fudstva stala sa nástrojom hromadného zabíja
nia a ožobračovnia más.

Kapitalistov, idůcich len za svojím ziskom, netrápilo, že
svojím počínaním gniavia úbohých proletárov. Proti teito ich
bezohřadnosti povstal proletársky odboj. Scialistickí teoretiko
via, naimá podřa leninovsko-stalinovského vzoru, sa zachytili
do tohoto boja a vyhlasujů boj medzi triedami.

Podfa ich učenia je dovolené každé násilie, ak to vyžaduje



záujem robotníckei triedy. Ozbrojené povstanie je naivyššou
formou triedneho boja: „Moc premóžeme mocou!“ Preto tiež
komunistická internacionála usiluje sa shodit kapitalistický po
riadok ozbrojenou mocou...

Píšem toto, hoci predtým som bol Za mnohé ro
ky predným funkcionárom komunistickej strany.

Teraz som však bohatším na skůsenosti, ktoré som si na
shromaždil v komunistickom Rusku a o zážitky v Hlitlerovom
Nemecku. Tam vyvrcholuje triedny boj. V Nemecku sa móže
tiež fahko obiaviť, ak nemecký národ povstane proti fašistickej
diktatůre a rozpůta sa občianska vojna, ktorá bude zo vše
tkých naihroznejšia. V Rusku sme boli svedkami tohoto boja,
ktorý sa ešte neskončil. Tam komunisti chců zaviesť akýsi

soclájny poriadok, ktorý chců uskutočniťtšliapaním po ludskýchživotoch.
Pravdaže tento spósob je nielen surový, ale aj nelfudský.

Z čisto hmotných pohnůtok a čisto hmotnými prostried
kami to neide. Treba mať ohfad na človeka, na jeho bezpro
stredné, prirodzené právo na život a duchovné hodnoty.

Pri týchto úvahách stále lepšie som rozumel, čo
mal a myslí sv. Otec Pius XI., keď v encyklike „Oua
dragesimo anno“' napísal: RMlavnýpodiel musí mať
láska, ktorá je svázkom dokonalosti... Aj keď sa
človekovi všetkého dostane, čo mu podfa spravodli
vosti patrí, stále zostáva široké pole pre lásku...“

Bez kompasu lásky každá snaha po spravodli
vosti je neistá a kolísavá, Bez lásky sa stáva spra
vodlivosť hroznou nespravodlivosťou.

Čo to však znamená, keď sv. Otec žiada spra
vodlivosť a lásku? Nič iné, ako to, aby Ježiš Kri
stus bol stredom všetkých našich prác. Či nekoneč
ná láska je ináč stelesnená ako v Ježišovi Kristovi
a v Jeho obete na Kalvárii? My, fudia, zabudli sme
na túto lásku, preto sa stal náš život tak hrozným.
Keď som si toto uvedomil, roztrhly sa mi všetky
svázky, ktoré ma viazaly ku komunizmu. Cesta k ob



nove a sociálnej spravodlivosti je cestou lásky a nie
nenávisti.

Lenin raz zvolal k svojim spoločníkom (súdruhom): „Učte
sa nenávidieť“. Nenávist sa nezastavuie ani pred vlastnými
priateflmi, ako to dostatočne dokázaly krvavé boje medzi ko
munistami a sociálnymi demokratmi. Obetami vládneho prena
sledovania v Sovietskom Sváze sů nielen príslušníci bývalých
privilegovaných tried, ale ai socialisti, trockisti a iní.

Viem, že moji bývalí komunistickí priatelia budů sa po
smešne usmievať pri čítaní týchto riadkov, ak sa im dostanů
do růk. O to sa však vóbec nestarám. Od svoiho obrátenia na
pravů vieru cítim sa nesmierne šťastným pri povedomí, že som
našiel stratenů vieru v Boha.

Uprostred zmátkov našej doby, dedictva to li
beralizmu, keď hmotárstvo rozbíja všetky duchovné
hodnoty, alebo ich falšuje, svieti len Svetlo s Kalvá
rie a dáva nám nádej, že [udstvo seba zas najde a
týmto ai samého Boha. Keď som po obrátení po prvý
Taz prežil tajomstvo sv. omše, bol som nesmierne
šťastný v spojení so svojím Bohom a Pánom! Ne
viem slovami vyjadriť a vysvetliť svoje precitenie
tajomstva Trojjedinosti Boha a milosti. Móžem len
to povedať, že som šťastný v lone katolíckej Cirkvi.
Tam som našiel, čo som márne hfadal dlhé roky:
smysel života. Náuka Cirkvi je pravá náuka Kristo
va. Kristus, hfa stred nášho života, Kristus - náš vod
ca, Kristus — naša spása. Radostne skladám toto
vyznanie viery v Ježiša Krista a v Jeho Cirkev.
(„Rozpravy“).

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: r ex. ($2 Čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.
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Číslo 37 Dajte aj iným prečítatl

Sociálny význam farnosti.
Polovičatosti už nič nepomáhajů. Všetko sa musí

celkom preináčiť. AŽ do koreňa. Nie ako by sme po
trepovali inů Čirkev. Obrodenie kresťfanstva nepo
zostáva v shone za novými prorokmi, ale v tom, aby
sme sa my stali celkom tým, čím sme boli na počiat
ku. Pravými kresfanmi! Pre mňa v modernom růchu
— veď konečne každý Život je vývin a vzrast. Ale čo
sa ducha týka. musíme sa stať zase starými. [o platí
1 0 spoločnosti veriacich, o farnosti.

Reforma kresťanstva,
o ktorej teraz všetci rozumnejší hovoria, je znovuzro
dením starokresťfanskej farnosti. A znovuzrodením
volá sa aj tu: znova sa stať tým, čím. bola farnosť
na počiatku. Tak, ako nám ju kreslí sv. Lukáš v Skut
koch Apoštolských. Svázok lásky veriacich. Rodina
bratov a sestár Ježíšových.

Keď sv. Lukáš rozpráva o prvci farnosti v Jeru
zaleme, toto hovorí: „Množstvo veriacich bolo jedno
srdce a jedna duša. Sotrvávali v apoštolskom učení,vbratskomsjednotení.| Ižínaníchlebaanamodlitbe.



Spolu držali a všetko mali spoločné. (Sk. ap. 2, 42
nasl. a 4, 32 nasl.) Prvá a materinská farnosť je sjed
notením vo viere, modlitbe a obetách. Ale je i stolo
vou spoločnosťou, Eucharistickou stolovou spoločno
sťou, keď pri oltári jedia z toho istého chleba, Krista.
Potom však i sjednotením pri stole charity, keď delia
sa io hmotný každodenný chlieb.

Farnosť kedysi a teraz
Pri tomto líčení starokresťanského farského života

sv. Lukáš nekladie dóraz na priležitostné a vedfaišie
veci, ale na hlavné a podstatné. Na to, čo musí byť.
Na to, čo k farnosti patrí. Ludia nezostali vždy verní
tomuto ideálu farnosti. Farnosť sa teraz pokladá
zváčša už len za okres cirkevnej správy, za cirkev
no-právne ohraničené územie, v ktorom si vyplňuje
me povinnosť ísť v nedefu do kostola, na Velků noc
zas na Sv- prijímanie; kde si zaplatíme cirkevnů daň
atď. Farnosť sa nepokladá za tajomné telo Kristovo,
ako kedysi za tajomný, nadprirodzený organizmus
Krista, ktorý žije a pracuje. Nie za niečo uceleného,
čo všetko preniká a všetko zahrňuje: ako nejaká du
chovná rodina. Farnosť však má byť znovu, čím ke
dysi bola: ozajstná

rozšírená svátá rodina.

Preto musí všetko obsahovať, čo treba k svátej
rodine. Musí mať otca, matku a dietky. Jozefa, Mariu
a Ježiška. Musí v nej byť autorita hlavy, starostlivá
láska srdca a sjednotenie dietok: bratov a sestier Je
žišových. Čože by bola farnosť bez autority, alebo
bez materinskej lásky? Farnosť bez autority by bola
rodina bez hlavy a bez srdca. Taká farnosť však pre
stáva byť rodinou. Je osirotená, prestala byť matkou.

Jeruzalemská farnesť bola matkou. Všetka cha



rita (dobročinná láska) vychádzala z matky. Z Cir
kvi. Nie ako by dietky prvej farnosti, ktoré boly se
strami a bratmi, neboly voči sebe pestovaly charitu.
Ale všetko to sa stávalo v mene matky, pred očami
matky a na česť matky. Čo aké dobročinnosti jedno
tlivci vykonali, pole lásky bolo a ostalo predsa len
vlastným polom matky, Čirkvi.

A na to sa neskór zváčša zabudlo. Charitu vždy viac a viac
vymaňovali zpod vplyvu farnosti. Dobročinnosť ešte neprestala,
ale stávala sa viac privátnou alebo spolkovou vecou. Charita
bola postupne vždy viac pozbavená rázu farského, ba ai cirkev
ného. Farskému kostolu ešte zanechali omšu, vysluhovanie sv.
sviatostí, kázeň a poučovanie veriacich. Ale farnosť prestala byť
v očiach fudu dobročinnou matkou ako v starom kresfanstve.
Služba Božia a služba preukazovaná bližnému sa oddelily. No
na počiatku to tak nebolo.

Cesta k obrodeniu farnosti.
Čo Boh spojil, to nech človek nerozdeluje. Otec

a matka, autorita a starostlivá láska patria i vo far
skej rodine dovedna. A preto keby ich duch Času
oddeloval alebo by sa pokúůsil ich rozlůčiť, našou
povinnosťou je rozdelené veci: autoritu a charitu
znovu dať dovedna do starokresťanského svázku lá
sky. V tom vidíme najvážnejší a najrozhodujůcejší
probiém modernej farnosti. Znovu ju urobit matkou
voči všetkým formám fudskej biedy: hriechu, neve
domosti, chudobe, chorobe a každej biede. Najdóle
Žiteišiu vec vidíme preto v návrate farnosti do Je
ruzalema.

„Zázrak“ Božej opatery.
Vieme o turínskom „zázraku“. Na Via Cottolengo stojí

takzvaná Piccola Casa della Providenza, Malý dom prozretel
nosti, ako sa ústav skromne nazýva. Táto ustanovizeň dávaprí
strešie 7000 chorým, chudobným, trpiacim všeliiakého druhu.
Jestvuje bez akéhokolfvek kapitálu. Ponechávaiůc sa úplne na
prozretelnosťt. Udržuie sa len z almužien, ktoré denne prichá
dzaiů.



Prečo by sa turínsky zázrak, ktorý je obnove
ním jeruzalemského zázraku, nemohol stať zázrakom
každej katolíckej farnosti? Prečo by nemohla byť
každá farnosť Providenciou, Opaterou Božou na ze
mi, starostlivou matkou všetkých svojich trpiacich
detí. Skutočnou rodinou, o ktorej možno povedať:
Pax Christi in regno Christi, Pokoj Kristov v krá
[ovstve Kristovom.

Ak znaky neklamů,

blížíme sa k svetovému súdu.
Je to svetový sůd bolfševizmu. Bolševizmus je potopou. Ale

v potope budů i ostrovy pokoia a koráby, Jedným takýmto
ostrovom a korábom bude farnosť. Farnosť, v ktorei nielen
veria, modlia sa, a prilímajů, ale aj miluiů, lebo všetci sů už
a sestry, deti jednej matky.

Komunizmus je dielom skazy. Ale ako každý iný
blud má i on úlohu znovu pripomenůť kresfanstvu za
budnuté a zaprášené pravdy. Jednou takouto prav
dou je myšlienka starokresfanskej farnosti, vybudo
vanej na základe sociálneho spolucítenia a lásky.
Množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša.
Nik nepovie na dačo zo svoiho majetku, že je to iba
jeho privátna vec. Všetko majů navzájom spoločné.
Komunizmus premóžeme jeho protivou, vzájomnou
účasťou na majetkoch celej farnosti, ktorů však ne
prinesie triedna nenávist, ale

VZÁJOMNÁ LÁSKA DIETOK BOŽÍCH.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev“ Ružomberok.



Číslo 38. Dajte aj iným prečítať!

„Lůto „Beda
mi je vám

zástupu“ bohatým“
Mt.15,32, Luk. 6,24——— ——————m

V čom je prameň a Čo prinesie

koniec socializmu?
Keď Boh listy píše, tie sů vždy časové. [dů s večnosťou

i s časom. Hovoria o tom, čo sa práve musí povedať. Preto
sú ai listy apoštolské tak časové, ako keby boly pre dnešok
písané.

Vezmime na priklad myšlienku z 5. hlavy listu
k Efezanom:
5 +., Lakomstvo nech sa ani nespomína medzi vami...
lebo vedzte..., že lakomec — čo je modloslužba —
nemá dedictva v kráfovstve Božom... Pre tieto
veci prichádza hnev Boží na synov nevery. Nebuďte
teda ich účastníkmi.“

Či nie ie to vážna výstraha pre dnešný kapitalistický svet
a osobitne ai pre kresťanstvo kapitalizmom tiež neraz naka
zené? Nenasytný kapitalizmus ie ukracovaním robotného fudu
a ukracovanie podfa sv. Písma svoláva na seba hnev Boží.
Hospodársky systém, ktorý je vybudovaný na vykorisfovaní,
stane sa katastrófou. Nevyhnutným ovocím vykorisťuiúůceho
kapitalizmu ie

revolučný socializmus.

Keď revolučný socializmus svojou pásťou zaklo
pe na brány katolíckej kraiiny, vieme, Že tento ná



rod, čiže jeho zamestnávatelia, spáchali hriech, ktorý
pre svoju ošklivosť nemal by sa medzi kresťanmi
ani podfa mena poznať. Klaňal sa totiž zlatu a dopu
stil sa donebavolajůceho hriechu, že strhoval zo za
slůženej pláce. Robotníka už nepokladal za orgán
fudskej spoločnosti, ale za predmet vykorisťovania.

Socializmus je reakciou osamoteného, z národného svázku
vytrhnutého človeka. Keď spoločnosť robotníka sociálne vy
obcuje, stane sa socialistom. Robotník v starom pohanstve ie
osamotený. Nie je členom [udskej sopoločnosti. Nemá niiakých
osobných práv. Je sůkromným majetkom druhého. Otrok —
ako kus dobytka.

Len Kristus urobil robotníka rovnocenným čle
nom Ffudskei spoločnosti. Robotník už nie je vecou
druhej osoby a preto je nositefom práva. S Kristom
sa začína nový spoločenský poriadok na základe vše
obecnej fudskej hodnosti a všeobecného fudského
práva. Stredovek, ktorý oživoval duch evanjelia, po
znal síce stavovsky rozdelenů spoločnosť, ale nepo
znal rozdiely fudskej dóstojnosti a fudského práva
Robotník stál v cechu svojho zamestnania ako člen
a brat vedla majstra. Robotník v kresťanskom spolo
čenskom poriadku nie je osamotený a preto ani opu
stený.

Tu prišiel
vefký sociálny hriech.

Hospodársky liberalizmus povedal modernému človekovi:
Prečo nejieš so stromu hospodárskei konkurencie? Prečo ne
veríš v evanielium o slobodnom zápase síl? Buď Jliberálny a
budeš bohatý. A „moderný“ človek počůval na hada. Rozbil celů
posvátnů sůstavu spoločenského poriadku a hospodárskeho
bratstva. Od toho dňa bol robotník zasa tam, kde bol kedysi
v pohanstve. Vytrhnutý a vyvrhnutý z organického národného
celku: osamotený a na seba ponechaný.

A počul som hlas volať pod nebom: Beda, beda robotníkovi,
keď je sám, lebo bohatý je silnejší ako chudobný. A bohatý,



ktorý neverí v nijakého Boha na nebi, lebo v sebe vidí boha
na zemi, hovorí chudobnému: Slůž mi, aby som sa stal ešte

bohatší. Chudobný škrípal zubami. Ale povedal: Čo mám ro
bit? Som sám. Už nie som členom spoločnosti. Som iba jei ná
strojom. Ak nechcem od hladu zhynůť, musím slůžiť za takých
podmienok, aké mi silnejší nadiktuje.

A čo chudobný dostával, bolo mnoho, aby hla
dom zahynul, a málo, aby mohol dóstojne žiť. Bohatý
však stále bohatnul. Majetok sa shfřňal, ako to už
Lev XIII. povedal, v rukách málo Iudí. Nazvali to
kapitalizmoin. Hospodárstvom silnejšieho. A tak ro
botník sa stal zasa len nástrojom, — otrokom —
bez práv.

Čo robí robotník, ktorý je sám a je bezbranný
oproti všadeprítomnému a všemožůcemu kapitaliz
mu? Vidiac svoju osamotenosf a cítiac velků nespra
vodlivosť, pokladá seba za vyobcovaného, za vy
vrhnutého z fudskei spoločnosti. Zůfa nad svojím
stavom, tratí dóveru v fudsků spoločnosť a nenávi
diac odvracia sa od nej.

Z pocitu spoločensky vyobcovaného, osamote
ného a ukrivdeného človeka vzniká socializmus.
Osamotený hladá spojenie S osamotenými. S nimi
utvára spolok na vzájomnů ochranu a obranu ud
ských práv a slobody. Stavia spoločnosť proti spo
ločnosti. Tvorí štát v štáte. A s trpkým výsmechom
volá tůto, proti spoločnosti založenů spoločnsť socia
lizmom, t. j. sůdružníctvom. Sjednotením druhov v
práci, v podujatí, i v boji.

Socializmus je bludom.
Blud však nie je niečo celkom falošného, ale skór spotvo

renou a zneužitou pravdou. Socializmus je bludným učením
ohfadom spoločenskej spolupatričnosti fudí, kým katolicizmus
je úplnou pravdou spoločenskei spolupatričnosti v prírodnom
a nadprírodnom poriadku vecí.



Blud však iba vtedy vystůpi ako hromadný preiav, keď sa
pravda v celom rozsahu už neuplatňuje. Socializmus len vtedy
a tam móže strhnůť zástupy, kde katolicizmus už nemá dosť
sily uskutočniť ideál: včleniť robotníctvo do spoločenského
organizmu. Z deiinného hřadiska ie hromadné vystůpenie So
cializmu vždy obžalobou katolicizmu. Nie obžalobou Cirkvi
ako takej, ale žalobou na katolíkov, ktorí ju v tom alebo onom
čase a národe predstavuiů.

Z toho nasleduje, že jedine socializmus možno
iba takým katolicizmom prekaziť a premócf, ktorý
stojí na svojej výške. Ako každá duchovná moc ani
socializmus sa nedá násilím potlačit. Socializmus
teda len tak premóžeme, keď zapcháme jeho prame
ne. To sa však vtedy stane, keď uskutočníme to zrn
ko pravdy, čo socializmus prevzal od katolicizmu.

Cesta nápravy je: socialisti sa musia stať znovu
katolíkmi, to jest prinavrátiť sa k tomu náboženstvu
a spoločenskému poriadku, ktorý každému, teda
ai robotníkovi dá, čo mu patrí. Katolíci zas musia sa
stať kresťanskými socialistami, t. j. musia uskutočniť
to dobré a spravodlivé, čo socializmus prevzal od
kresťanstva. A vtedy v fudskei spoločnosti

ZNOVU ZAVLÁDNE SOCIÁLNA SPRAVOD

LIVOSŤ A LÁSKA.

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, ako
soc. prilohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok,
Námestie 59. Predplatné na rok: I ex. ($2 čísiel) 2.go K. — g ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len po
20. 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev““ Ružomberok.



»Za Svetlom« č. 39. Dajte aj iným prečítať!

Nezamestnanosť
v svetle sociálneho cítenia.

Nezamestnanosť je choroba a naiváčšie nešťastie dneška.
Prv sa dalo tešiť a potešiť nezamestnaných slovami ako tešie
vame chorých: „Netrať nádei! Ufai! Zas bude dobre.“ Ale
dnes? Dnes vidíme, že krivka graficky znázorňujúca horůčku
teito choroby. predovšetkým na ijeseň, zákerne stůpa. Je to
strašná choroba. Každého móže prekvapit a uvrhnůť do ne
bezpečenstva život bez toho, že by sa mu mohlo vytýkat: „Ty
sám si si na vine!...“

Encyklika pápeža Pia XI. „Charitate Christi“
iasno vyzdvihuje túto hroznů pohromu a nešťastie:
Nezamestnanosť, je to hrozná metla... uvrhuje jed
notlivých robotníkov do strašnej biedy, vháňa do
mravného nebezpečenstva... nivočí blahobyt celých
krajov, krajin, ba znamená nebezpečenstvo pre po
koj a poriadok celého novodobého sveta.“ A námest
ník Krista akiste nepreháňa. Veď so svojho vysokého
postavenia pozerajůc na celý svet, iste ho lepšie vidí
a pozná ako iní. Ale aj skutočnosť nás o tom denne
presvedčuje.

Nedávno vyšla v Polsku smutná kniha. Po jei prečítaní
ťažko možno zaspať. „Pamietniki bezrobotnych“ je jej titul.
Zahrňuje v sebe 57 životopisov vybraných zpomedzi 774 odpo
vedí na sůťaž, ktorů vypísal ústav pre sociálnu starostlivost.
Nezamestnaní v tých odpovediach zachytávajů svoj stav, svoje
prihody. Je to strašný obraz, kde zůfalo, akoby jednými ústami
volaiů po robote, žiadajů si prácu... To je súůhrn týchto 57
životopisov. Je to kniha písaná slzami a krvou. Ludia plní zů
falstva a tupei oddanosti sa osudu, cítia sa vydedení z fudskei
spoločnosti, lebo k nim robota, zamestnanie nemá pristupu.
Či sa možno potom diviť, že týchto udí opanováva nevýslovný
žial. Či je div, že sa v nich vzbudzuje nenávisť oproti tým, u
ktorých vidia márnenie, a vedomé ničenie životných potrieb

— a to vtedy, keď skoro každý šiesty človek hladuie?



Vmyslime sa a vžime sa len do stavu zbedárených
nezamestnaných. Zůfalý obraz. Dlhy. Výpoveď. Za
mknutá dlaň vysluhujúůcich po obchodoch a hádam
odvrátenie sa i niekdajších dobrodincov. Začína sa
rozpredávat všetko. Všetko, čo nie je nevyhnutné
pre sám život, sa speňaží, alebo ide do záložne. A
pritom ten bezvýsledný, dych zastavujůci shon za
prácou. 300—400—500ráz sa pýtať, žobrať o zamest
nanie, sprvu iba Čestné — neskór už hocijaké. Zá
porná odpoveď, vyhladovaná rodina, utrápená a roz
plakaná žena-matka, v špinavých handrách hrajůce
sa nevinné dietky, ktoré nechápu smůtok ustaroste
ných, ale na ich tielkach sa už ukazujů následky
smutného položenia postihnutej rodiny, — Či to ne
má rozožierať roztrpčenů dušu otca? Hej, zatvrdzuje
ju neprelomitelným vzdorom, ku ktorému je zůfal
stvo o vela bližšie, ako by sme sa nazdávali.

Vraj niet pre nich práce. Súůnepotrební. Nikto im nehovorí:
„Netrať úfínosť— zas bude dobre...“ Sů vylůčení z [udskei
spoločnosti, do ktorej patria. Zachytáva ich duševná skleslosf.
Preniká ich mdloba, horšia od hociiakei telesnej únavy.

ní však už zůfale volaiů: „Niet dobrého srdca. — Pra2č
s láskou! Niet lásky k bližnému... Človek musí sa stať divo
kým zverom, hovádom, za lyžicu potravy. Ale príde sůd na
svet. A potom vám beda! Beda vám všetkým. Smrť čaká na
vás, alebo na nás!“

Tento smutný obraz zavládajůcej skutočnosti
po všetkých krajoch, zavázuje všetkých, každého
z nás, aby sme pribehli na pomoc nešťastným bra
tom a použili možnosti, ktoré máme po ruke, kým
je nie neskoro, dokial je nám to dopriate od Božskéj
Opatery.

Ako pomáhať nezamestnaným.
Na to je povolaný predovšetkým štát. Jeho úlo

hou je totižto starať sa o časné blaho všetkých pod
daných. No štátna sociálna pečlivosť ani pri najlep



šej vóli nemóže nahradiť kresťansků lásku a milo
srdenstvo. Kde treba sůcit, tam úradník nevystačí.

Pravda je síce, že sa nájdu aj medzi nezamest
nanými, ktorí si sůcit nezasluhujů. Ba i takí, ktorých
zamestnaním je byť nezamestnaným. Pre nich však
neslobodno kameň hodiť na všetkých, čo sa dostali
do tohto stavu. Tá okolnosť nás teda neoslobodzuje
od povinnosti pomáhať utisnutým a dávat almužnu,
iba radí byť opatrnými, aby sme nepodporovali hriech
a znemravňovanie. Musíme si dať záležať i na tom,
aby sme dávali podporu alebo almužnu naozaj ůúbo
hým a utisnutým, lebo najhoršia bieda je tá, ktorá
sa ukrýva a hanbí žobrať. Práve preto má velký vý
znam dobre organizovaná kresť. karita. Pomocou
nej sa dostáva podpora tým, ktorí ju ozaj potrebujů
a zasluhujů. Tí však, čo by radi pomáhať nezamest
naným, nech památajů, žeby dávali túto pomoc po
dla možnosti v podobe zaslůženej pláce za vykonanů
prácu. Lebo almužna nielen Že uponižuje, ale aj ničí
cit mravnosti u tých, ktorí by vládali pracovaf.

Predstavme si len, kofko sebazaprenia vyžaduje neraz po
staviť sa prvý raz do radu nezamestnaných a tam čakať na pod
poru nezamestnanosti?! A mohlo by sa tým úbožiakom neraz
pomócť, keby sa im dalo z každei zámožneišei domácnosti
iedno-druhé opravif, čo za krátky Čas ai tak bude treba opra
vovať Nejedna rodina by si mohla tak aspoň pár dní Čestne
zarobiť na to najpotrebneišie.

Ai utrhnutím si z póžitkov dalo by sa dosť značných pro
striedkov získať pre nezamestnaných. V Anglicku na pr. takými
sbierkami, najmá u zámožných, umožnili nezamestnaným puto
vať do Ríma; inokedy zas vykonať si duch. cvičenia atď.

Velkou vecou je prinášať im zodpovedne duchovnů
pomoc; správne chápanie Velkosti, Můdrosti a Do
broty Božej, žeby nepokladali P. Boha za svojho slu
hu; aby mali jasný pochop o Cieli človeka. Aby ve
deli, že cief človeka tu na zemi nie le žiť v blahobvte,



ale plniť vófu Búžiu. Správnym chápaním smyslu
života došla by mnohým aj chuť a odvaha k životu.
Vzali by na seba hrdinsky aj kríž nezamestnanosti,
dóverujůc v pomoc Božiu. Nevyhladávali by nečest
ne peniaze. Nehoreli by triednou nenávisťou oproti
„buržujom“. Ale ich prosebný hlas prerážal by ne
besá.

Nezamestnanosť je velké nešťastie,
ťažká choroba, ktorů bez Boha nemožno ani zniesť, ani liečif.
Ale s Bohom dá sa zniesf, ai liečiť. Ako? Lahko to nahliadne
me. Kedysi platilo heslo: „Modli sa a pracui!“ a nebolo neza
mestnanosti. Potom prišiel čas, keď sa vravelo a prevádzalo
heslo: „Pracui a nemodli sa!“ Odpoveď Rožia bola: „Keď sa
nebudeš modliť, nebudeš mať ani práce.“ A túto dobu fudského
odboja a Božei odpovedi práve teraz prežívame.

Čo iného nám pozostáva ako vrátiť sa k starým
osvedčeným zásadám! Spomenutá pápežská ency
klika vraví: „Ak tí, ktorí nezdravou nadvýrobou
stali sa nezamestnanými a chudobnými, venujů pa
tričný čas modlitbe, tak prejde modlitba a výroba
do rozumných hraníc a boj o Čestný Život, ktorý
Tudstvo na dva bojujůce tábory delí, zmení sa na sta
točné a šfachetné zápolenie o nebeské a zemské
dobrá.“

To isté a ešte jadrnejšie hovorí nám večná
Pravda:

„HLADAJTE NAJPRV KRÁLOVSTVO BOŽIE
A JEHO SPRAVODLIVOSŤ A OSTATNÉ SA

VÁM PRIDÁ. (Mt. 6, 33.)

S povolením cirkevnej vrchnosti spiš. vyd. Ústredie SMBS, akc
soc. prílohu Apoštolátu. Rozposiela admin. Apoštolátu, Ružomberok.
Námestie 59. Predplatné na rok: 1 ex. (52 čísiel) 2.50 K. — 5 ex.
12 K. (Bez Apoštolátu len hromadne možno odoberať a to len pc
20, 40, 60 ex. atď. Obšírnejšie vysvetlenie o predplácaní pošleme

na žiadosť. — „Lev' Ružomberok.



„Za Svetlom“ č. 40. Dajte aj iným prečitat!

Vefmi pálčivá otázka
je dnes, ako pomócť nielen hmotne, ale aj mravně,
tým, čo najviac cítia následky terajšej mravnej a ho
spodárskej krízy, a to sů práve rodiny s mnohými
dietkami. Táto ctázka vstupuje dnes do popredia už
vo všetkých štátoch. Začínajů sa s ňou zaoberať nie
len sociální odborníci, ale aj ostatní sociálne, národne
a vlastenecky smýšťajůci a cítiaci [udia: spisovatelia,
redaktori, lekári, vychovávatelia Iudu, predovše
tkým však horliví pastieri duší. Ohromný význam
tejto otázky pre všeobecnů mravnosť, pre fudnatosťt
a brannosť národov a štátov vyvolal živý záujem
nielen u úprimných rodofubov, ale aj u rozvažitých
zákonodarcov a štátnikov. Hej, rodiny, bohaté na
dietky, mravne a podla potreby aj hmotne podporo
vať káže nielen kresťanská láska, ale ai sociálna
spravodlivosť, národné cítenie a štátnická můdrosť.

Velmi časové a poučné je v tomto ohfade, čo píše „[ren
čan“ (č. 36.) v článku:

„Školy bez detí“.
„Viaceré denníky zaznamenávaly v týchto dňoch výsledky

zápisu dietok do prvých tried fudových škó!. Prinášaly ozaistné
prípady z mnohých škól v historických kraiinách, kde sa len
jedno, alebo dve školopovinné dietky hlásily k zápisu do prvej
triedy. Sú v Čechách obce, kde predtým dve prvé triedy mávali
a teraz mailů v nich len tri deti. Pravda, úžas nad týmto stavom
je neopisatefný a dotyčné noviny volajů o ratu...

Táto udalosť zaiste krikřave odóvodňuie potrebu, aby sa
vereinosť ciefuprimerane zaoberala s problémom rodiny a po
pulácie (fudnatosti).

Na Siovensku a Podkarpatskei Rusi populačné (fudnatosti
sa týkaiúce) pomery nestoja ešte v krajnom znamení dekaden
cie (úpadku), ale i tu je zrejmý sostup pórodov, takže na nie
ktorých kraioch len pár percentami prevyšuie počet smrtných

3



prípadov. Vefkolepá vedecká publikácia nášho univerzitného
profesora dr. Aloiza Churu „Slovensko bez dorastu“ odóvodne
ne varuje verejnosť od bielej smrti. Štatistickými dátami a po
rovnaniami vykazuje jej nešťastné následky z hfadiska mrav
ného, hospodárskéeho. priemyselného, školského a v poslednom
čase tofko zdórazňovanei brannosti národa. Poukazuje ai na
nedostatky zákonodarstva o tomto probléme a hlavne na zhub
né následky umelého obmedzovania pórodov na zdravie jedno
tlivca a celého fudského pokolenia. Prídu tu do kritického
svetla aj výhonky športu, skazonosný ráz kultu nahoty, blůz
nenie sterilizácie, príčiny rodenia patologických (dedične zaťa
žených) detí atď., čo všetko volá po dávrate k zdravým mrav
ným zásadám a sociálnym a národným povinnostiam.“

Ha toto je malá ukázka na zdóraznenie velkého
významu a doliehavosti tejto zanedbanej otázky. Tu
treba pomáhať a to čím skór mravne a hmotne. Pre
čo hmotne? Lebo mnohé dietkami požehnané rodiny
sa nachádzajů v zůřalom stave. Uvedieme tu na
ukázku z vela tisícov aspoň jeden pripad, ako ho po
dáva B. Reichelt (Neděle č. 37.) v článku:

„Výkrik biedy“.
„Robotník, otec troch malých dietok v predmestí vefko

mesta, poctive živiaci seba i rodinu, ochorel. Po liečení, pri
ktorom ešte predsa niečo ai pracoval, aby nebol odkázaný iba
na 24 Kč nemocenskei podpory, poslaný bol do uzdravovne
liečebného fondu. Doma zostala žena-matka s troma malými
dietkamií od 3 do 7 rokov. Bola bez prostriedkov, lebo z 200 Kč
týždenného zárobku sa za dnešných pomerov nedalo sporiť
pri 5-člennei rodine. Nastalo kritické položenie: zárobku vóbec
nebolo a podpora od nemocenskei poisťovne po mesiaci tiež
prestala. Povolenie ďalšej podpory musí naiprv do prezídia,
kde sa rozhodne, či móže byť vyplácaná podpora pre ženu a 3
dietky. Či príde toto povolenie a kedy? Položenie zhoršuje ai
tá okolnosť, že táto robotnícka rodina musí platit za byt ročite
3000 Kč. Preto jej hrozí výpoveď. A o teito kritickej situácii
a krainei biede nevie ani naibližšie okolie... Matka dietok sa
hanbí žobrať. Pomócť si však nevie, lebo nemóže dostať niiakei
práce, ani len nejaků obsluhu...“

Nuž a toto je osud nie jednej, ale mnoho tisíc
rodín a podobnýosud čaká a hrozí státisícom robot
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níckych rodín, keď by Žživitefrodiny ochorel. A Čo
povedať o tých rodinách, ktorých živitelia sů bez
všetkého zamestnania a ktorí tů aků-taků podporu
nezamestnanosti iba na svoju osobu dostávajů a pri
tom im dietky hladom, biedou a zimou hynůú. Je to
neraz ozaj zůfalé položenie. Aký to

srdcelomný obraz.
Otec nezamestnaný privedie svoje otrhané a vyhladované

dietky do sprostredkovatelne práce so slovami: „keď mi nedáte
práce, nedáte mi možnosť na zárobok, tak vezmite si tieto diet
ky na starosf, ja ich nemóžem žŽivif,ani nechať hladom pomrefť.“
Hra smutný obraz z nášho spoločenského života, ale ai ziavný
dókaz o nedostatočnosti nášho sociálneho zákonodarstva ohla
dom rodín s mnohými dietkami.

A nielen tieto prípady krajnej biedy volajů o po
moc a sociálnu reformu, ale aj ustarostené, utrápené
a usužované tváre všetkých tých otcov a matiek
vefkých rodín, ktorých zárobky horko-ťažko siahajů
na živobytie všetkých členov.

Len poprerábané, poplátané šaty móžu nosif, na lekára
a na lieky im už vóbec nevystáva. Na zadováženie duchovného
pokrmu (čítania) nemóžu ani pomysleť. A pri všetkom tom
trápení nielen že sů takéto rodiny na seba ponechané, ale ešte
aj na posmech obracané. Flei, počuli sme ai Smutný pripad, že
ešte aj vo škole si z dietok takých velkých rodín nezrelé žarty
robia zosurovelí žiaci. Ba, vraj kde-tu najidů sa ai medzi vy
chovávatelmi, ktorí neukrývajů svoje zadivenie a akési polu
tovanie nad takými vrai „blbými“ rodičmi, ktorí si taků „far
chu“ berů na krky...

To je ozaj velmi bolestný a 2vae >povážlivý zjav
nášho vereijného Života. Infikovaná, nakazená je
v tomto ohřade akosi celá verejná mienka, ba i samé
zákonodarstvo. Veď rodinnů podporu dávať na pr.
štátnym zamestnancom iba na prvé 2—3 dietky je
akýmsi odsůdením a zazlievaním takého rodinného
života, v ktorom počet dietok presahuje tůto štátom
určenů mieru.



Toto prevrátené smýšfanie sa dnes šíri ako ne
nebezpečná nákaza. Otravuje nielen Jednotlivcov,
ale celé spoločenské kruhy. Zamorené sů touto mrav
nou nákazou nielen mnohé mestá, ale už i dediny,
ba celé kraje. Aké rozmery móže tento

mravný mor
dosiahnuť, dobre ukazujů smutné pomery, ktoré istý
vážený obchodník takto opisuje:

„Mám tri dietky a štvrté očakávame. V našom mestečku
so 4000 obyvatefmi som sám s tofkými dietkami. Okrem mňa
má iba jeden železničiar váčšiu rodinu, sedem dietok. Tomuto
mužovi sa mnohí posmievajů, že je tak hlůpy a že si tofko
starostí berie na krky. Pritom všetkom sů všetky jeho dietky
zdravé a poriadne ošatené. Lenšie vyzerajů, ako nejeden iedi
náčik. Je to ozai záhada, ako to všetko vládze pri svojom
skromnom plate. Treba však uznať, že svojou usilovnostou a
obratnosťou vie si tu i tam aj okrem platu niečo zarobiť. Na
kratochvíle a zábavy, pravda, takým rodičom nevystáva. Ich
ozai hrdinská obeta však nielen že nenachádza uznania, ale
býva neraz rovno na posmech obrátená.

Starodávna priatelka mojei ženy má 12-ročného chlapca
iedináčka. Pri narodení mójho prvého dieťfaťaprišla moiu ženu
navštíviť a priniesla podlfa tunaišieho zvyku ai darčok. Fri dru
hom diefati už neprišla a vystal ai dar. Odkedy sa nám tretie
dieťa narodilo, prestala sa vóbec vyprávaf s moiou ženou. U
toho železničiara to ešte akosi chápali [udia, že má tofko detí,
ale aby inteligentneiší manželia mali štyri deti! Taká „zaosta
losť“ už nijako nejde do hlavy fuďom našei doby“. (U. F. č. 21.)

Hla, natolko sa už zažrala táto nákaza miestami
do verejnej mienky dnešnej spoločnosti. Proti tejto
mravnej skaze treba všemožne bojovať najmá v tlači,
ale aj sociálnymi reformami. Týmito sa totižto nielen
hmotné položenie mnohodetných rodín zlepší, ale aj
mravná pomoc poskytuje. Lebo je to akési verejné
uznanie a ocenenie vefkých obetí a zásluh týchto
rodín. Ako sa móže a má pomáhat? Ako riešia iné
štáty tůto pálčivů otázku, o tom najbližšie.
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„Za Svetlom“ č. 41. Dajte aj iným prečitat!

Za nedelný odpočinok.
John Nasmyt bol kedysi obyčainým kováčskym maistrom.

Neskór založil velké železiarne, ktoré si návštevníci radi pre
zerali. Raz prišiel ta ai pobočník ruského cára a vravel, že pa
nevník si chce v nedefu pozrieť závody.

— Nech len pride, povedal mu maiiteř. Ale upozorňuiem
vás, že v nedelu nepracujeme.

— Prečo by ste nemohli rozkázať pustiť na hodinku stroje?
Netreba mi uisťovať vás, že by ste si tým cisára naklonili.

John Nasmyt sa rozpálil:
— Na milosti pána cára mi nemóže tofko záležaf, ako na

príkaze Božom. A konečne, i keby som ia zabudol, moii robot
níci by iste nezabudli a neposlůchli by vás.

Títo Tudia pochopili význam nedelného odpočin
ku, preto ho tak jednomyselne bránili. Aj u nás začí
na sa brieždif.

Pripravuje sa zákon
o celoštátnom nedelnom odpočinku.

No, niektoré noviny stavajů sa otvorene proti
pripravovanej osnove. Uvádzajů rozličné dóvody.
Ich spoločným ťahom je, že sú všetky ničomné a fa
lošné. Nechybovali ani takí, ktorí sa nehanbili tvrdif,
že nedelný odpočinok móže ohrožovať mravnost
zamestnancov.

Pravý, ale ukrývaný dóvod proti zavedeniu ne
deřného odpočinku je však dobre známy mamoniz
mus — hmotárstvo našej doby.

Podivné a smutné je, že sa k týmto otrokom mamonárstva
pridala v boii proti nedelnému odpočinku ai strana stredosta
vovská. Týmto sa len podporujů snahy a tůžby liberalistického
kapitalizmu. Podkopáva sa bezpečnosť a mravnosť pracujúceho
fudu. Najmá dnes, keď je málo práce pre fud, keď iné sociálne
vlády (v Austrálii a na Novom Zélande) zavádzajů páťtdenný
pracovný týždeň so 40-hodinovým pracovným časom, hovorif
o nepretržitom pracovnom týždni ie aspoň velkou zaostalostou.
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Nefudskosť a jei následky.
Čo povedať však o sociálnom smýšlaní a cítení

tých, ktorí nechců vidieť a zbadať nefudské položenie
tých robotníkov, ktorým ich zamestnávatelia ani len
toho nedefného odpočinku nedoprajů? Kde je tu úcta
fudskej dóstojnosti, kde je tu kresťanská láska?

Nezabůdaime, že nefudské zachádzanie k nefudskosti vy
chováva, ktorů raz na sebe móžu skúsiť ai tí, ktorí sa všetký
mi silami postavili za to, aby táto neludskosť: ťažká ro
bota v nedelu, keď si u Iudského gazdu ešte i to zviera od
dýchne, — zmizla z nášho spoločenského života.

Odkiaf duje vietor? Pred niekolkými týždňami sme sa
vyprávali so zamestnancom štátnym. Bola reč o možnosti služ
by Božie v nedelfu navštevovat. To sa vrai dosť zriedka ujde.
Služba to nedovofuje, iba každý tretí týždeň. Doteraz vrali
aspoň to bolo možné. Ale už i to zmenili. Namiesto každej treteij
vořfnej nedele zaviedli, každý 21. robotný deň. Prečo to? Nuž
vraj „v lese sa móžu lepšie modlifťako v kostole!“ Či móže
takéto smýšfaniesprevádzať požehnanie Božie?!

Vzdelané Holandsko
dáva nám vzácny priklad ai v tomto ohfade. Dedička holandské
ho trónu bola so svojím mužom Bernátom na dlhšei svadobnej
ceste za hranicami. Keď sa im po návrate dostaly do růk ho
landské noviny, namiesto vítaiůciích článkov našli vo vefkých
denníkoch, medzi ktorými bol ai orgán ministerského predsedu,
ostré, zazlievajůce články preto, že na týchto svojich cestách
dedička trónu znesvátila nedefu turistickými cestami, výletmi
namiesto toho, aby sa boli vtedy vo váčšei miere venovali služ
be Božei. Orgán min. predsedu, „Rotterdammer“ dodáva, že ai
členov královskei rodiny viažu zákony Božie. Ak by teda de
dička trónu a jej manžel ai naďalei tak znesvácovali nedele,
tým by stratili nielen lásku mnohých Holanďanov, ale ai dó
veru poddaných, ktorým taký zlý priklad dávajů. „Budůca
panovnica Eolandska musí viesť odteraz ovefa tichší život“,
týmto končí svoj článok orgán ministerského predsedu.

Čujme ešte, čo píše o tejto otázke
do veci zasvátený odborník.

„Odklon od kresťanských zásad a neslýchané hmotárstvo
maly za náseldok smutnů zmenu vo veci svátenia nedele a
sviatkov. Keď mali zamestnávatelia trochu koniunktůry vo svo
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jich závodoch, usilovali sa čo možno naiviac vyrábať. Usilo
vali sa, aby mali čo najviac pracovného času. Takto sa zapo
čalo hnutie na obmedzenie počtu sviatkov. Toto nekresfanské
a hmotárske úsilie kapitalistov stretlo sa s úplným porozume
ním socialistov. Socialisti a komunisti naiprv v kolektívnych
smluvách a potom ai zákonom vefmi ochotne vyhoveli kapita
listom, aby boly zrušené mnohé cirkevné sviatky. Urobili to
z nenávisti oproti náboženstvu a tým vlastne urobili vefké služ
by nenasytným kapitalistom.“ > > .
y y"ny P Sociálny význam sviatkov.

„Takéto sviatky maly aj svoi sociálny význam. Keď sa
dnes volá po skrátení pracovného času na 40 hodín týždenne
a keď sa na to uvádzajů hospodárske a sociálne dóvody, nuž
zaiste ai tie sviatky maly svoju sociálnu hodnotu. Okrem toho
treba pripomenůfť ai to, že zamestnanci, ktorí mali týždenný
alebo mesačný plat, dostávali tento plat ai na sviatky, kedy
sa nepracovalo. Teda tu sa stretnul záujem nenásytných kapi
talistov a komunistov a iných nekrestanských organizácií. Bolo
to k prospechu kapitalistov, ale na úkor robotníkov a zamest
nancov.

Mnoho sviatkov bolo teda zrušených. I taký velký sviatok,
ako je Božie Telo, bol zrušený a postavený na úroveň robot
nému dňu. Ale pánom a socialistom i komunistom nestačilo anii
to. Oni dosť často nesvátili ani nedelu. Toto všetko malo ai
svoje neblahé následky. Najprv sa pracovalo v nedefu i vo
sviatky a neskoršie nebolo práce ani v robotné dni.

Prečo prepadol návrh?
„Nedávno začal sa pojednávať vládny návrh zákona o tak

zvanom nedelfnom odpočinku. Kresťanskí odborári pri takzva
nom pripomienkovom pokračovaní navrhli, aby V zákone 0 ne
defnom odpočinku bol nedelný odpočinok tozšírený ai na sviat
ky. Tento návrh však padol. Kapitalistt mailů vo vláde a v m
nisterstvách dosť svojich fudí, ktorým v takýchtlo otázkach za
vše miništrujů aj socialisti.

My sme sa vždy a všade snažili pokračovaf po
dfa kresťanských zásad. Dá sa to vždy a všade za
riadiť tak, že hospodársky a sociálny záujem robot
níkov a zamestnancov nie je v rozpore s nábožen
ským záujmom. Náboženstvo nám neprekáža, ale
ešte nás posilňuje v boji za práva terajších neblahých
pomerov.“ (S. R.č. 24.)



Hrozný trest.
Za znesvátenie nedele a sviatkov zodpovednosť

padá obyčajne na zamestnávatela. Žiaf, najdů sa i
takí Iudia, ktorí dobrovolne a akoby vyzývavo chceli
znesvátiť sviatky. Týchto už neraz zastihol zjavný
trest Boží. Takýto pripad opisujů rakůske „Dvojgro
šové“ novinky (č. 38.)

V kameňolomnom kraji správa závodu podporovaná poda
ktorými poblůdencami ai zo samého fudu nůtila robotníkov pra
covafťaj na sviatok Božieho Tela. Ktorási poblůdená matka ešte
vrai zlostne dodala: „Radšei chcem vidieť svoje dietky mftve,
ako by som ich mala vidieť na procesii Božieho Tela.“ Nuž a
práve na tento sviatok sa pridal v kameňolome hrozný výbuch.
Spomenutei matke priviezli obidve dietky mftve. Staly sa obe
ťou toho výbuchu... No nielen v Rakůsku, ale ai u nás sů to
neraz sami robotníci, zotročení v nekresťanských organizáciách,
ktorí umožňujů nenasytnému kapitálu prinůtiť zamestnanectvo
ešte ai vo sviatok pracovať.“ Na priklad velmi často sa stá
valo, píše vyše citovaný odborník, že v slovenských závodoch,
kde bolo zamestnané vyše 95 percentov katolíkov, usilovali sa
zamestnávatelia za pomoci socialistov a komunistov zaviesf
svátenie J. Husa, ale nesvátiťt taký velký sviatok, ako je Božie
Teio. A na niektorých miestach sa im to ai podarilo dosiahnuť.“
Ako? Nuž pomocou tých katolíkov, ktorí sa dali zlákať do ko
munistických a socialistických organizácií.

Takzvaní katolícki členovia komunistických a socialistic
organizácií svátili Husa a nesvátili Božie Telo, ale zato myslel.,
že sů oni dobrými katolíkmi. Je ešte dosť zaslepených a ne
uvedomelých.“

A predsa sa najdů robotníci, — počuli sme ich na
vlastné uši, — ktorí sa opovážia CČirkeva kňazstvo
obviňovat za to, že robotníci ešte ani tů nedelu a
sviatok nemajů a oddychu a odpočinku. Či je to nie
pofutovania hodná zaslepenosť!



„Za Svetlom“ č. 42. Dajte ajiným prečítat!

„Za šťastné Slovenskol!“
S týmto sociálnym heslom vystůpili komunistickí vodcov.a

na vereinom shromaždení v ktoromsi meste stredného Sloven
ska. Sme presvedčení, že týmto zvučným heslom budů oni ope
rovať ai po iných mestách pri vereiných shromaždeniach. Preto
bude na mieste pripomenůť niektoré veci, z ktorých vysvítá,
že komunizmu nezáleží na pravdomluvnosti, naopak, klam a lož
nepokladá za nedóstoiné na dosiahnutie svojich ciefov.

Udalosti vo Španielsku, finančné položenie Francúzska otvo
rily už oči všetkým, čo nie sů slepí, aby videli, aké „požehna
nie“ priniesol týmto krajinám ten povestný „fudový front“.
Keďže heslom „Fudového frontu“ dnes už rozumných a statoč
ných Tudí nemožno privábiť, komunizmus potrebuje zas nové
heslo, nového trojského koňa na zavádzanie fudu. Týmto má
byť už spomenuté heslo „Za šťastné Slovensko“. Je to

heslo naoko pekné a vábivé.

Ktože by si z nás neprial vidieť šťastné a blažené
Slovensko? Lenže v ústach tých, ktorí dnes pod tým
to heslom idů rečniť a loviť, stráca ono Svoju cenu.
Ba rovno odstrašuje. Rozumný človek mu nijak ne
móže verit. Prečo? Skůsenosť ukázala, že všetko, čo
1ekného a šťachetného komunizmus hlásal, prevzal
od kresťfanstva a ponechal si to len dovtedy, kým mu
to dopomohlo k moci. Komunizmus sa tým preslávil,
že podfa slov lillského kardinála Liénarta je dvoj
tvárny. Pravů svoju tvár len tam ukáže, kde sa už
k moci dostal. U nás ešte nemá všetku moc, preto
tomu, čo hlása a sfubuje, nemožno rozumne veriť.
(Prečítaj si o tom leták „Nový trojský kóň“.)

Aby sme však nehovorili bez dókazov, uvedie
me aspoň niečo na ukázku o tom, akí sů pravdo
mluvní.



Čo píšu o encyklike „Divini Redemptoris“?
Po vydaní encykliky „Diviní Redemptoris“, o bezbožnom

komunizme, celá komunistická tlač hlboko mlčala, aby sa svet,
naimá komunisti, nedozvedeli o nej. Keď sa im tak podarilo
umlčať im neprainý hlas Námestníka Kristovho, aspoň pred
komunistami, išli o krok ďalej. Do sbierky „„Komsomola proti
náboženská propaganda“ (str. 38—40) napísali taký komentár
(vysvetlenie) o encyklike, že to presahuje všetku predstavu.
"Teda nielenže prekazili, aby sa encyklika dostal do růk komu
nistov, ale sa pousilovali do 'takého svetla ju postaviť, žeby
čím váčšiu nenávist vzbudila oproti hlave Cirkvi a oproti sa
mému náboženstvu. Ako sa im to podarilo? Lůhaním, a to
bezočivým a rafinovaným lúhaním, miešaiůc pravdu s neprav
dou. Čuiine len, čo píšu medzi iným:

„Pápež vrai nenávidí komunistu preto, lebo komunisti za
vrhujů „klamné a cynické“ učenie o druhom živote a vyzývalů
robotníkov, aby sc organizovali pre nadobudnutie blahobytu.“
Prizrime sa len tomuto tvrdeniu, čo je na ňom pravdy?

Predovšetkým nie je pravda, že sv. Otec nená
vidí komunistov. Naopak, ako milujůci Otec. obracia
sa v encyklike s láskyplným srdcom aj k tým poblů
deným synom. Doslovné toto hovorí: „Nemóžeme
však ukončiť tento okružný list bez toho, že by sme
nepovzbudili tiež aj tých svojich synov, ktorí sů už
zachvátení, alebo skoro zachvátení zlom komunizmu.
Snažne ich vyzývame, aby počůvali hias Otca, ktorý
ich miluje; a prosíme vrůcne Pána, aby ich osvietil,
aby ich odviedol od príkrei cesty, ktorá ich prudko
strhuje do pofutovaniahodnej skazy...“ (Div. Re
dempt. 81.)

Nie je teda pravda, že sv. Otec nenávidí komu
nistov, ale ich skór futuje, ako poblůdených a zave
dených synov. Čo sv. Otec zavrhuje a odsudzuje, to
je bludná náuka komunizmu. Nie je však pravda ani
to tvrdenie, ako by sv. Otec preto odsudzoval ko
munizmus, lebo vyzýva robotníkov, aby sa sdružo
vali na obranu svojich záujmov. Veď sv. Otec sám
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vyzýva a povzbudzuje robotníkov, aby Sa stavov
sky sdružovali a organizovali. Doslovne hovorí:

„Máme na zreteli aj stavovské organizácie; ako
robotníkov a iné podobné; teda organizácie ludí (mu
ŽOVva Žien) s rovnakým vzdelaním a už akosi priro
dzene spojených v rovnorodé skupiny. Práve tieto
skupiny majú velmi významné poslanie, aby vniesly
ten poriadok do spoločnosti (štátu), na ktorý sme
mysleli pri encyklike „Ouadragesimo anno“, t. j. po
riadok, aký vyžaduje sociálna spravodlivosť a so
ciálna láska.

„A keď iné průdy rušily dielo Cirkvi a prekážaly Jei po
žehnanému vplyvu, táto až podnes neustávala napomínať blů
diacich. Bude stačiť, keď si pripomenieme, akou pevnosfou, dó
razom a vytrvalostťtou domáhal sa náš predchodca Lev XIII.
pre robotníka sdružovacích práv, ktoré tvrdošijine odopieral

poeralizmus ktorý vládol v naimocnejších štátoch.“ (Tamže; (.
Ďalšie osočovanie.

Komunistický komentár encykliky ďalei píše: „Blahosla
vení chudobní duchom“, tak volá vrai pápež. Ale na koho sa
obracia Vo svoiei výzve zrieknuť sa časných vecí? Obracia sa
hádam na kapitalistov? Alebo na meštiactvo? Ani reči. Obracia
sa na robotníctvo.“ Aké podlé osočovanie a sfalšovanie ency
kliky je v týchto slovách, najlepšie sa ukáže, keď uvedieme
sem patriacu stať samei encykliky.

„Blahoslavení chudobní duchom“. Toto poučenie,
hovorí encyklika, je potrebnejšie, ako kedykol
vek inokedy práve v týchto dobách materia
lizmu. Všetci kresfania, či bohatí, či chudobní, maiů
stále upierať svoj zrak k nebu, Bohatí nemajů vidieť
Svoje šťastie vo veciach tejto zeme, ani nemajů Vy
nakladať svoje najlepšie sily, aby dosiahli tieto bo
hatstvá. Nech sa radšej pokladajů iba za ich Správ
cov, ktorí sů si vedomí, že musia skladať účty naj
vyššiemu Pánovi... a nech neprestávalů rozdelfovať
prebvtky medzi chudobných, ako to prikazuje evan
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jelium. Ináč sa na nich a na ich bohatstvo splní prísne
slovo sv. apoštola Jakuba: „Nuž teda, boháči, zaplač
te kvílením nad svojimi biedami, ktoré vás postihnů.
Zlato aj striebro vaše zhrdzavelo a ich hrdza bude
proti vám svedčiť a strávi vaše telo ako oheň.“
(Jak. 5, 123.)

„Ale aj chudobní móžu sa síce podla zákonovlá
sky a spravodlivosti usilovať o potrebné maietky a
tiež o zlepšenie svojho postavenia, ale maiů zostaf
„chudobí“, viac ceniac duchovné hodnoty ako bohat
stvo a radosti pozemské.“

Tu uvedené citáty predbežne postačia na dókaz toho, aký
mi prostriedkami operuje komunistická tlač. Niet na to miesta,
aby sme všetky druhy podvodov a klamov pospomínali.

Či možno ešte dóverovať takej sociálnej náuke, ktorei pro
paganda a tlač sa ani takého vedomého zavádzania nehrozí?
Vo svetle takéhoto počínania a taktiky komunizmu, každý roz
umný človek jasno vidí, aků cenu a hodnovernosf má nové heslo
komunistov „Za šťastné Slovensko!“. Buďme teda na stráži,
upozornime dobromyselných [udí na toto nové nebezpečenstvo
a podvod. Lebo ináč móžu draho doplatiť na svoju fahkover
nosť.

Od fudí bez viery a bez Boha nemožno nič do
brého očakávať. Taká zaslepenosť a nenávisť, ktorá
ešte i otcovské a robotníkov zastávajůce slová sv.
Otca sfalšuje a prekrůti, aby tým fahšie dosiahla
Svoje ciele a zapálila v srdciach nenávisť, musí kaž
dého poctivého človeka odstrašiť. Prosme Boha, aby
sa fuďom konečne otvorily oči, lebo nový podfuk
komunizmu neprináša šťastie, ale pohromu pre Slo
vensko.

Pozn. Kto nechce, aby sa táto pohroma uskutočnila, nech
číta a rozširuje „Malý katechizmus o komunizme“. Cena: 1 K.
Hromadne (aspoň 50 ex. naraz) po 50 hal.
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„Za Svetlom“ č. 43. |Dajte aj iným prečitat!

Nastane komunizmus alebo sa
vráti kresfťanská vzájomnost?
Evanielium o spravodlivom rozdelení majetkov je evanie

liom zázračného rozmnoženia chlebov. Kapitalizmus vidí zá
chranu sveta v násobení, v rozmnožení maietkov. Naozai však
nespočíva natolko v násobení ako v delení a to v spravodlivom
rozdelení maietkov. Ludsky rečeno: delenie je najlfažšie zo
všetkých hospodárskych úkonov. Donoso Cortes pokladá ho
nielen za ťažké, ale z prirodzeného hřadiska rovno za nemož
né. Pravdu toho potvrdzuje skutočnosť, že tak kapitalizmus ako
i komunizmus popri všetkei ich vzájomnei protive sů iba roz
ličnými spósobmi hromadenia maietkov. Oba sa v tom shoduiů,
že svoj ideál vidia V monopole — a monopol je nič iného ako
„všeťko na jednej kope.“

Problém delenia, ktorý bol pre všetky hospodárske systé
my nerozluštitelný, lůšii sa jedine katolicizmom, t. ij. jeho
sociálnou spravodlivosťou a jeho sociálnou láskou. Sociálnou
spravodlivosťou, ktorá každému dáva, čo mu patrí a sociálnou
láskou, ktorá to, čo chybuje, nahradí skutkami'milosrdenstva.

Kresťanský pochop o vlastníctve.
Kresťfanstvo 'stoií sociálne na dvoch zásadách, na zásade

osobnosti a na zásade spoločnosti. Tieto zásady prenesené na
hospodárske pole, volajů sa súkromné vlastníctvo a spoločný
majetok. Proti tvrdeniu neobmedzeného vlastníctva (aké žiada
liberalistický kapitalizmus) a proti hlásaniu výlučne spoločného
majetku (čo učí, ale nezachováva komunizmus), kladieme kre
stťanský pochop sůkromného vlastníctva, ktoré však ai vše
obecnosti musí službu preukazovať. Tento kresťanský pochop
vlastníctva visí na kríži ako Kristus medzi dvoma lotrami, totiž
medzi kapitalizmom, ktorý vlastníctvu berie sociálny charakter
a komunizmom, ktorý mu osobný charakter odoberá.

Nám tu teraz ide predovšetkým o komunizmus,
ktorý sa proti kresťanstvu stavia ako vraj jediný
správny spósob spravodlivého rozdelenia majetkov.



A preto aj posledný zápas sa bude medzi týmito dvo
ma odohrávať: t. j. budůcnosť bude alebo komuni
stická alebo katolícka. Tretej možnosti niet. Alebo
vystůpi teplomer katolíckej lásky, ako kedysi v sta
rom kresfanstve znovu do výšky, a vtedy komuniz
mus klesne na svoj najnižší stupeň a zas pomaly
zmizne zo sveta, alebo teplomer katolíckej lásky bu
de i naďalej klesať k nule. A vtedy sa komunizmus
stane pánom sveta.

'IKresťfanskávzájomnosť majetkov.
Staré kresťanstvo popri všetkom svojom uznávaní a pri

zvukovaní súůkromného vlastníctva smýšfalo tak, ako keby
maietok bol býval spoločný. Bol to akýsi stály zázrak rozmno
žovania chleba a nasýtenia zástupov. Kristova otázka: „Odkial
kúpime chleba, aby sa títo najedli“, znovu a znovu sa opakuje
v ústch mladistvei Cirkvi. Preto v Skutkoch Apoštolských
čítame: „A tiež všetci, ktorí verili, boli spolu a mali všeťko
spolčné. Predávali majetky a statky a delili ich medzi vše
tkých, ako komu bolo treba.“ (Sk. ap. 2, 44. 45). Niet doko
nalejšieho rozdelenia maietkov, ako bolo vo zvyku za Časov
prvých kresťanov. To však bolo delenie maietkov z lásky.

Dejiny vyvíňajůcej sa CČirkvi a dejiny mladej
Cirkvi dokazujů, že Cirkev s kapitalizmom, t. j. ho
spodárskym systémom, ktorý neobmedzene a bezo
hřadne hromadí majetky, nič nechce mať spoločné
ho. Cirkev je matka. Matka v rodinnej spoločnosti
je prvok rozdelujůci. Matka, ktorá len hromadí, bola
by neprirodzená matka. Kapitalistická cirkev, cirkev,
ktorá by len hromadila bohatstvá a nedelila, prestala
by byť matkou, lebo by už nemyslela na spoločné
potreby a preto zabudla aj deliť.

Katolícky stredovek,
pretože bol stavovský sriadený, mal osobitný sklon k rozdefo
vaniu. Je plný ozaj hrdinskej štedrosti oproti nádznym. Európa
bola plná dobročinných ústavov. Chudobný mal nielen chlieb,
šaty a prístrešie, ale bol predmetom ozajstnei opatery a



dobročinnei lásky. Každá bieda našla milosrdnů starostlivosťt.
Slovom: bol to čas, keď teplomer kresťanskei lásky stál vy
sok a preto komunizmus nebol známy ani po mene. Otázka
rozdelenia majetkov, nakofko je to medzi fuďmi možné, bola
vtedy rozlůštená.

Komunizmus, ktorý sa miestami objavil už v
úpadkových časoch stredoveku, pre moderný svet
začína sa odpadnutím od viery v 16. storočí a revo
lůciou 18. storočia. S úpadkom viery padol aj teplo
mer katolíckej lásky. Kláštory a ich ústavy, bašty
to kresťanského milosrdenstva, zničil zčiastky pro
testantizmus, zčiastky liberalizmus. Láska prestala
byť velkým nepísaným, ale všeobecne uznávaným
a zachovávaným zákonom spoločnosti. Preto vy
schly ai pramene verejnej a srdečnej dobročinnosti

Zasiahnutie štátnej moci.
Keďže na jednej strane bieda vždy viac a viac vzrástala a

zrodila bedárstvo a hromadné zchudobnenie a keďže hromadné
schudobnenie už od prírody nosí v sebe nebezpečenstvo revo
lůcií, pud sebaobrany a sebazachovania prinútil štát sriadiť zá
konom predpísanů, záváznů dobročinnosť, ako hrádzu proti pro
letárskei revolůcii. Almužna stala sa občianskou povinnosťuu.
Najiprv v severných protestantských štátoch, potom v južných
liberálnych štátoch. Namiesto rozdelenia maietkov z lásky pri
šlo rozdelovanie majetku pomocou diktátu štátnei moci.

Budůcnosť ešte ukáže, či sa problém spravodli
vého rozdelnia maietkov vóbec dá rozlůštiť cestou
úradného zasiahnutia. Tofko však vopred možno
predpovedať, že sa to iste nepodarí, ak sůčasne ne
vystůpi aj teplomer kresťanskej lásky tak vysoko,
žeby naše Časy, pri všetkom držaní sa práva súkrom
ného vlastníctva, začaly ozaj sociálne cítiť a smýšlafť.

V čom blůdi komunizmus?

Komunizmus je akousi miešaninou pravdy a ne
pravdy ohladom tých vecí, ktoré všetkým patria.



Pravdu má komunizmus v tom, že človek má
nárok, právo a slobodu zůčastnit sa na mravných
a hmotných bohatstvách zeme. Blůdi však komuniz
mus, keď toto právo natofko prepína, že sospolčenie
majetkov za jediné a samospasitelné riešenie vyhla
suje. Následkom toho nepripůšťa nič, Čo nie je komu
nistické (spoločné) a preto chce zničiť a odstrániť
nielen osobnosť, sůkromný majetok, rodinu, vlasť,
ale ešte i saméhoBoha.

Komunizmus nebol kedysi. A raz ho zasa nebude. Komu
nizmus zrodilo kapitalistické nekresťtanské sebectvo a hmotár
stvo a ich donebavolajůce rozdelenia maietkov. Znovu zmizne,
keď zahynů jeho rodičia. Lebo pri spravodlivom rozdelení
maietkov, ktoré každému dá nie síce rovnako, ale 'to, čo mu
patrí, nikomu nebude na tom záležať, aby sa stal komunistom.

Lekári moderného [udstva, lekári sveta, kotrý je
v nebezpečenstve podřahnůť revolučným kfčom, za
volajte teda katolicizmus a dajte mu do opatery vel“
kého chorého, hladujůci a zůfajůci proletariát. Dajte
mu Krista. Dajte mu katolícku pravdu. Celů pravdu.
Dajte mu kresťansků lásku. Celů lásku. Dajte mu
chleba a všetko, čo patrí k fudskému živobytiu. A
veru, veru, povedám vám: V tů hodinu vrátia sa ko
munisti k Bohu a

VŠETCI BUDŮ SA KLAŇAŤ KRISTOVI-KRÁLOVI.

Pozn. Mnohé praktické články pre nedostatok miesta mu
seli sme ponechať pre nasledujúce čísla. Budeme pokračovat v
článkoch o hnutí za rodinnů plácu, písať o boji s ohňom, o vel
kom význame ovocia ako aj © nesociálnom počínaní istých
kruhov atď.



„Za Svetlom“ č. 44. Dajte aj iným prečiítat!

Čo nechce Kristus Král.
Kristus nechce, aby dnešné fudstvo žilo rozštie

pené na dve triedy, ktoré sa na smrť nenávidia. Na
triedu počtom malů, žijúcu z príjmov, ktoré si nemusí
zarábať a na triedu, ktorá zas naopak stáva sa vždy
chudobnejšou, ktorej členovia tvoria velké zástupy
sproletarizovaných robotníkov. Preto Srdce Krista
Kráfa musí byť rozlútostnené pri pohlade na úbohých
proletárov, z ktorých jedni za nedóstojných okolností
pre človeka musia žobrať podporu, lebo sů bez práce,
a iní zas hoci aj pracujů, predsa si nemóžu tolko za
robiť, aby aj svoju rodinku mohli dóstojne Živiť.

Kristus nechce, aby komunizmus podla bolše
vických ideálov opanoval fudstvo, lebo komunizmus
stavia sa proti prirodzenému i Božskému poriadku.
Ale nechce ani pohanský kapitalizmus, ktorý sa stal
mamonizmom — hmotárstvom.

Nenasytný kapitalizmus nielen človeka zotročil, ale v jeho
rukách sa ai vymoženosti techniky staly kliatbou pre fudstvo.
Niekofko. málo fuďom poshýňal do růk skoro všetky hmotné
bohatstvá sveta, kým ohromná váčšina udí nemá zhola nič,
alebo naozaj len vefmi-velmi málo a tak nemóže sa dostatočne
postarať ani O svoje časné, ani o večné blaho! — Mylné, ba ai
nespravodlivé by bolo však myslieť, že každý podnikatel
patrí ku kapitalistom, alebo aspoň vinu nesie za hriechy nena
sytného kapitalizmu. Všade sa naidů výnimky. [ tu. A tie si
dvojnásobnů česť zasluhulů.

Kristus nechce, aby jedni bezohladne, z dóvodov
čisto špekulatívnych, ničili ohromné zásoby potravín
a iného na Živobytie potrebného tovaru a iní pri tom
hynuli od hladu pre strašný biedu.

Kristus nechce, aby sa mocnári a vplyvní tohoto Sveta
klaňali zlatému tefafu a jemu boli povďační za všetku moc a
vplyv. Ba naopak, jeho tůžbou je, aby sa špekulantami nashíňa
né peniaze daly do obehu a slůžily [udskei spoločnosti. Je ai



proti tomu, aby robotný fud otrocky závisel od tých, ktorí bez
fudskosti a nespravodlive sťahuiů zo zaslůžených zárobkov za
mestnancov a robotníkov.

Kristus nechce, aby Sa Sspozemkami machle ro
bily a na to práve tí naijchudobnejší doplácali. Lebo
Fudia majů právo domáhať sa po spravodlivej pozem
kovej reforme. Majů právo žiadať, aby sa zamedzila
dnešná pozemková nespravodlivosť a tak umožnené
bolo každému človekovi, najmá však každej rodine
nadobudnůť si aký-taký pozemok.

Kristus nechce, aby aj naďalej ostala nezdravá sústava
dnešného sebeckého a hrabivého hospodárskeho poriadku, pre
ktorý miliony fudí v naikraišom veku a pri plných silách boly
vyhodené z pracovného behu spoločnosti a tak sa dostaly do
mravnei opustenosti a vo vefa prípadoch ai do skazy. Tu treba
napáť všetky sily a rozvinůť celů obetavosť, aby sa odstránily
predovšetkým dva nedostatky dnešnei hospodárskei sústavy:
nespravodlivosť pri peniazoch a sebeckosť pri póde. Tak sa
uskutoční právo na prácu.

Kristus nechce, aby pri obnove hospodársko
spoločenskej Sa zanedbávala obrodná práca nábo
žensko-duchovná. Veď človek je povinný usilovať sa
o najváčší sůlad medzi telom a duchom. Musí sa
namáhať spolu s obrodou hospodárskeho života po
nie menšej dokonalosti svojej duše a ducha. Na to
však potrebuje milosť a hotovosť na obety, s čím
býva spojený neustály boj za dóstojnů a jasnů
pravdu.

Kristus nechce, aby rodiny, národy a plemená žily v ne
priatefstve a od seba sa vzďalovaly. Miesto nenávidiaceho se
bectva jednotlivcov, národov a plemien s krvavými vraždiacimi
rukami a znemravňujůcím duchom, všade sa má rozširovat
Smierujúůca, milá a posvácujůca láska voči bližnému. Všetci
řudia, bez výnimky, sů rovnoprávni bratia a sestry.

Teda, všetky naše city, skutky a tůžby majů
smerovať k najvyššiemu cielu, ktorý fudia móžu maf
na zemi:

KRÁELOVSTVO KRISTOVO USKUTOČNIŤ!



„TAM DNU JE MOJE MIESTO.“
V januári r. 1918 1rihodilo sa na berlínsko-mníchovskom

„D“ vlaku blízko Schliesheimu vefké nešťastie následkom vý
buchu zápalných plynov. Na vlaku bol ai voienský kňaz Viliam
Weber. Odrazu počas cesty začala kvapkaf nešťastná tekutina
z nádržky vyloženei na polici vozňa. Keď cestuiůci vojaci po
dřa podozrivého zápachu zbadali vyviňujúci sa plyn, skríkli
„zahasiť cigare!“; ale už bolo neskoro. Plyny sa na zapálených
cigarách chytily a v tei chvíli prešvihol cez oddelenie plameň
za ohromného výbuchu. Všetko sa hrnu'o k dverám a kňaz
Weber, keďže sedel blízko východu, bol medzi prvými, ktorí
boli vytisnutí von. Tým by sa bol iste zachránil. On však ne
myslel teraz na seba, ale ako by mohol zachrániť iných, ako
vytrhnůť z hrozných plameňov stenajúcich, ako poskytnůť faž
ko raneným kňazsků pomoc. Štyri razy vtrhol do horiaceho
vozňa; pri tom mu už oheň prepálil vrchné šaty. Naraz po
čul jedného vojaka kričať: , Pomóžte mi. zachytil som sa a ne
móžem sa odmotať. Ratuite ma, doma mám ženu a 6 detí!“
Kňaz Weber skočil ešte raz do vozňa, hoci sám bol ťažko rane
ný. Jeden jeho známy z Landshotu chcel ho zadržať a zavolal:
„Ale teraz je už toho dosť, dóstciný pane! Vy sám už nevlá
dzete a odtiaf sa už živý nevrátite!“ Weber sa nedal zadržaf
a povedal: „Tam dnu je moje miesto“ Napnutím posledných sil
vtisol sa dnu a uvolnil vojaka. Potom dostal závrat. Chcel sa
zadržať na železnei tyči, ale táto bola rozpálená, prepálila mu
ruky a on padol vysilený na zem. Sobrali ho polomítveho a
zaviezli na kliniku. Tam sa naoko zotavil. Avšak vnůtornei
nákaze, zapriíčinenej jedovatými plynmi, organizmus podfahol.
Keď cítil blízku smrť, prosil o zaopatrenie. Hrozné muky musei
prestáť. Od bolesti kfakol si na posteli a zomrel v náručí svojei
matky, ktorá ešte stačila dobehnůť k smrtelnej posteli svoiho
hrdinského dieťaťa. Najváčšou potechou pred smrfou mu bolo
počuť,že sa podarilo zachrániť životu vyslobodeného otca rodiny.

Nielen v „D“ vlaku, ale aj inde sa zapálily dnes
plyny, všade tam, kde Lucifer hodil do [udskej spo
ločnosti faklu nevery a nenávisti oproti Čirkvi. Pla
mene nám blčia nad hlavami. Duše hynů. Viera otcov
vymiera u mnohých, najmá mladých... Velké je ne
bezpečenstvo, že padnů do večného ohňa, ktorý Spa
sitel spomína. Daj nám, Bože, velfa hrdinských
kňazov!



AKO SA SKONČILA VZORNÁ VÝSTAVA „DET
SKÝCH DOMOV“ V MOSKVE.

V sovietskych novinách (a v ostatnei Europe v komunitic
kých) nedávno sa vela písalo o výstave „Detských domov“
(Trudoje Obučenije v Detských Domach) v Moskve, ktorů zor
ganizoval komisariát Osvety. A písalo sa o nei velmi nad
šene!... Lenže.., Sotva sa výstava skončila, keď „Izvestija“
(bolševický časopis) začala prinášať krátke „vpoznámky, že
sa muselo vystůpiť proti organizátorom tei výstavy (Gasilov,
Čaplygin a i.) A tí sa priznali, že si privlastnili tie predmety.
ktoré sa vystavovaly a... potom ich predali. V tom by síce
ešte nebolo nič, keby sa nebola sovietskym tovarišom stala iná
nepríiemnosť. Totiž obžalovaní na svoje ospravedlnenie „po
znamenali“, že dovolenou cestou nikdy nilaké decko v SSSR
neprišlo by k tomu, Čo sa na výstave vystavovalo, že je to ne
dostupné a že to, Čo sa vystavovalo nikdy nebolo zavedené
v sovietskych školách a že vraj ani nebude...

No na mói pravdu! A tí, čo boli na tej výstave, nazdávali
sa, že sa sovietské deťfúrencekúpajů v mlieku... (A. P. A,)

PODFUK S FOTOGRAFIAMI.

Komunistické noviny, časopisy, brošůry atď. ča
sto prinášajů ai fotografie ako dokumenty a dókazy“
pre svoje tvrdenia. Nakolko možno týmto „dókazom“
veriť, najlepšie ukazujů prípady, kde sa podvody
s fotografiami jasne dokázaly.

Už sme raz písali o tom (viď leták č. V. „Komu veriť“) ako
boly zneužité snímky zo svetovei vojny, ako vrai dókazy
ukrutností, akých sa španielski nacionalisti dopustili. Kanadský
týždenník „Nový Poriadok“ (č. 21-—22. 1937 str. 3.) prináša
tento komunistický podfuk. R. 1936 9. okt. priniesly republikán
ske noviny francůzskych nacionalistov snímku, na ktorei bol
zachytený útek obyvatelstva Irunu, aby sa zachránilo pred
ukrutnosťami. akých sa komunisti dopůšťali. Práve o 9. mesia
cov 9. máia t. r. priniesol velký parížsky komunistický denník
VHumanité tů istů snímku, lenže zváčšenů, s nápisom: „Baskic
ké ženy utekajů pred nemeckými a talianskymi bombami.“



PakéREsušsE |
== =ZLOO LASKAi

BE Ako D70 KTO.MŇATN NECHODÍ[Gjáxld
Číslo 45. Dajte aj iným prečítať!

Sociálne zákony Krista Krála.
Kristus chce, aby Sme Sa aj Vsociálnom a hospo

dárskom živote riadili zákonom: „Milovať budeš
svojho bližného, ako seba samého“ (Mat. 22, 39). Se
ba milujeme všestranne. Nielen myšlienkami, citami
a slovami, ale najmá skutkami. Sebe dožičíme z da
rov Božích čo najviac. Tak treba nám milovat aj
bližného: zo srdca mu žičiť dobre. Preto kto kůskuje
fudí na triedy a stavia ich proti sebe, protiví sa zá
kladnému prikazu Kristovho učenia a nemá mať prí
stupu do kresťanských rodin, obcí a krajín.

Kristus chce, aby Sine pre zemské veci nezabú
dali na Boha: „Odovzdajte teda, Čo je cisárovo, cisá
rovi, a čo je Božie, Bohu“ (Mat. 22, 21).

Naša starosfť o zemské veci musí byť v sůlade so starosťou
O veci nadzemské. Preto, kto priveflmi prizvukuje len zemské
hodnoty, zbožňuje zem a odvracia fudí od duchovných hodnót
a od Boha, robí proti Kristovmu príkazu.

Kristus chce, aby všetci Ffudiapracovali, pocti
vou prácou si zarábali na každodenný chlieb, Či je
to už práca ručná alebo duševná: „Kto nechce pra
covať, nech ani nejie“ (2 Tes. 3, 10).

Pravda, reč je tu len o tých, čo nechců pracovaf, nie o tých,
čo nemóžu. Preto tí, čo chců žiť len z mozofov alebo duševných



námah iných, vrátili sa k pohanskému smýšlaniu. A toto je v
úplnej protive so smýšŤaním Kristovým.

Kristus chce, aby každý dostal za svoju prácu
primeranů plácu: „Rodný je robotník svojej pláce“.
(Lk 10, 7).

To neznamená dávať mu ako žobrákovi, ale, podla učenia
Cirkvi, dávať mu plácu, ktorá vyživí i jeho rodinu. To platí
o ručnei práci, ale ai o čisto duchovnei a kultůrnej. Sám Kristus
upotrebuje slovo „„pláca“ pre apoštolov, hlásatefov slova Bo
žieho. Takto Kristus zaujal sa robotníka proti kapitalistickému
vykorisťovaniu, ale ai proti bolševickei teorii, ktorá robotníka
snižuje na bezdušný stroj vefkého štátneho útvaru, okradnůc
ho takto o všetku slobodu.

Kristus chce, aby sme boli všetci bratmi a Se
strami a to aj na poli sociálnom a hospodárskom.

On vedel, že fudia budů ťažko chápat zákon práce tak, aby
zamestnávateř videl v zamestnancovi človeka rovného sebe.
Preto, aby fudská spoločnosť sa nerozčesla na „proletárov“ a
„kapitalistov“, sám posvátil prácu a povýšil ju na oltár modlit
by. Vraví nám: i jeden i druhý nech je služobníkom Božím,
a práca, duševná i telesná, nech je bohoslužbou.

Kristus chce, aby všetci bedári, utláčaní a vyko
risťovaní hřadali ochranu u Neho: „Poďte ku mne
všetci, ktorí sa ustávate a ste obťažení, a ja vás ob
čerstvím“. (Mat. 11, 28). Preto kto verí v Krista, ni
kdy nebude hladať záchranu fudstva v červenom
evanjeliu bolševikov, ale v Evanjeliu, v radostnej
zvesti, ktorů nám priniesol Kristus Král.

Návrat fudí ku Kristovi Kráfoví je teda iediným
východiskom z dnešnej duševnej a hmotnei biedy.

Ó, Kriste, vefký Kráfu náš,
Čo svetom, nebom vládneš,
Ty Božskej moci berlu máš
A láskou večne vládneš! (Hymn.Krista-Kr.)

SOCIÁLNY ZÁKON BEZ LÁSKY
nič alebo len málo pomáha, hoci by bol sám v sebe
aký dobrý.



Tu máme na pr. zákon o nemocenskom poistení. Jeho zá
kladná myšlienka je naozaj kresťanská. Je to ovocie prikázan a
lásky: „milovať budeš bližného ako seba samého.“ Jeho cielom
je postarať sa o to, aby chudobný robotný fud v chorobe, ne
hode neostal bez lekárskej opatery pre svoju chudobu. Málo
ktorí robotníci budů vedief, že nie Marx ani marxizmus (socia
lizmus), ale Kristus a na Jeho učení lásky založené katol. so
ciálne hnutie v Nemecku dalo prvý podnet na vybudovanie
sociálneho zákonodarstva (nemocenského, starobného a úrazo
vého poistenia atď.) a to proti usilovnej agitácii socialistov.
(Viď o tom „Rozpravy“ č. 10. 1937. str. 271.)

Tu si hádam nejeden povie, ako to neraz počuť: „Čože nám
dá tá nemocenská poisťovňa? Veď na každů chorobu a bolesí
iba aspirin nám dávajúů!“ Nuž ak by tomu niekde ozai tak bola,
ak by daktorí lekári nie dosť svedomite a odborne pomáhali
poistencom, to nemožno pripisovať sociálnemu zákonu ako ta
kému, ale skór nedostatku svedomitosti a lásky u tých, ktorí
ten zákon do života prevádzaiů... Práve toto ukazuje nai
lepšie, aká pravda je v tom, čo sme napísali, že bez lásky ani
sociálny zákon nemá vefa ceny. Naopak však deiiny dokazuiů,
že kresťanská

LÁSKA AJ BEZ SOCIÁLNÉHO ZÁKONA
pomáha, hej, aj divy robí. Vec je jasná.

Predstavme si len na pr. lekára, ktorý, ako pravý učeník
Kristov, miluje svojich bližných ako seba. Taký lekár pomáha
chudobným a to i zdarma, hoci ani on ani jeho pacient nepatrí
do nemocenskei. Takýmto lekárom bol brat slávneho spisova
tela a kňaza, Albána Stolza. Široko-ďaleko bolo známe, že
chudobných zdarma liečil, ba mnohým sám zaplatil ešte aj
lieky. Prečo to robil? Lebo mal v srdci zapísaný zákon Krista
Kráfa: „Milovať budeš bližného ako seba samého.“ Z toho vi
dieťf,aká vážna vec je, aby sme mali čím viac lekárov, ktorí
sů preniknutí láskou Božou. Zákon lásky je vážnejší, ako So
ciálne zákony, lebo je základom ai zákonov sociálnych. Veď
bez neho budů tieto mítve a bezcenné.“

„Preto si žiadame, hovorí sv. Otec, aby sa Iu
dom stále viac, slovom i písmom, vysvetfoval tento
Božský prikaz. Tento príkaz učí nás vidieť v kaž
dom trpiacom samého Spasitefa a káže milovať vše
tkých fudí ako svojich bratov.“ (Div. Dedempt.)



22 rokov učitefom
byť znamená nielen dobre sa zaslůžiť, ale ai hodne skůseností
si nasbierať pri dietkach. Svedomitý a starostlivý učitel iste
móže za tofké roky dobre vystihnůť, čo je dobré, osožné a čo
zas škodlivé detskei duši, detskému vývinu a zdraviu. Preto
úfame, že nasledujúci list tohto sociálne cítiaceho vychováva
tefa neostane bez účinku na tých, ktorým na srdci leží blaho
svojich milých a celého národa.
„Už 22 rokov účinkuiem na fudových školách ako učitel.
Žtal, až pričasto som musel vidieť a skůsiť zhubné účinky
alkoholizmu (piianstva) rodičov na úbohých dietkach. Skůsený
vychovávatef potrebuje iba otvoriť dvere školskej triedy, a po
krátkei prehliadke alebo rozhovore s dietkami fahko uhádne,
ktoré dietky pochádzajů od rodičov-pijanov. Či móže teda nie
ktorý rodič mravne tak hlboko klesnůf, aby sa nezhrozil pri
myšlienke, že svoiím pijanstvom vtlačí pečať teito neresti na
čelo svojho nevinného dieťaťa?!

Čo nám osožia všetky zákony a nariadenia na
ochranu mládeže, keď ju nemá kto vychovávat, ked
si toho sami rodičia nevšímajů! Tu treba stále bur
covať svedomie rodičov a vychovávatelov. Mládež
zas a dietky treba neúnavné vystríhať a varovat
pred diablom alkoholizmu, aby sa mu nedaly sviesť
a zotročit.

Preto prinášam do školy všetko, čo odstrašuiůceho len čí
tam, vidím a počujem, poukazujúůc pred dietkami na ničivé a
ničomné následky zneužívania ljehových nápojov. Oi, keby tak
všade a všetci robili, naimá rodičia a vychovávatelia, kofkí by
sa mohli pred diablom alkoholizmu zachránit!

Keď je reč 0 boji proti piianstvu, mnohí myslia iba na ro
botníctvo po mestách a vo fabrikách. No, žiaf, nielen medzi tý
mito vrstvami možno badať hrozné následky alkoholizmu. Neraz
je to v tomto ohfade smutné ai po dedinách! Mnohí sa zas
ponosujů na krízu. No pilanom bude vždy chybovať.

Prosím vás všetkých, čo máte s mládežou do
čČinenia,nepremeškajte vystríhať mládež pred zne
užívaním liehových nápojov, ale predovšetkým ne
zabudnite dávať mládeži dobrý príklad!“ Najbližšie
prinesieme vzácne slová sv. Otca o význame boja
proti pilanstvu.



„Za Svetlom“ č.46. Dajte aj iným prečítat!

Krestťtanská karita.
Istá inteligentná dáma z dobročinného spolku s plačom sa

ponosovala na svoju príhodu pri rozdefovaní vianočných darov
chudobným. Čo sa stalo? Bola trochu hrubým spósobom „vy
hodená“ z istej chudobnei rodiny, pre ktorů vianočné dary
niesla. Vec trochu divná, ale dá sa vysvetliť. Dnes sa počína
stávať akýmsi zvykom, že niektoré inteligentné dámy nie z 0
pravdivei obetavei kresťanskei lásky podnikajů činnosť v tom
to smere, ale skór preto, lebo je to dnes v móde. Chybuje im tá
milosrdná láska Kristova, bez ktorej je dobročinnosť len potu
povaním dóstojnosti človeka, hoci je to ai chudobný.

Kto chce zdarne pracovať v dobročinnosti, v mi
losrdenstve, musí pred očami mať velký zákon Boží:
„Miluj Boha z celého srdca a bližného ako seba Sa
mého.“ Dnes chybuje láska, a to láska k Bohu, ktorá
zahrňuje v sebe lásku k bližnému. Vzorom tejto
dobročinnosti, stelesnenie toho zákonaje

Kristova láska k chudobným.
Eudomilnosť — láskavosť (karita) Kristova k

chudobným bolo niečo nového a neslýchaného. Pred
Kristovým príchodom, u starých vzdelaných náro
dov znamenala humanita-fudomilnosť iba úhladnosť
a spósobné mravy. Karita-láskavosť znamenala u sta
rých Grékov póvab a eleganciu; u starých Rimanov
najvýš lásku k priatelom a pribuzným.

O Markovi Aureliovi, nailepšom cisárovi rímskom, vieme,
že otvorene pokladal za slabosť mať účasť nacudzej biede a na
cudzom utrpení.

Seneka, najslávnejší rímsky mravokárca, píše: „Milosr
denstvo je chybou srdca, ktorého sa počestní fudia pečlivo va
rujů a ktoré najdeš naičastejšie u Iudí bez všetkých ctností.“
„Opravdivý mudrc je bez sůcitu.“

Cicero vraví: „Nikto nepozná súcitu, iba hlupák a lahko
myselný.“

Rimania otvorene hlásali že kto žobrákovi dáva jesť a pif,



dvojaké zlo pácha; prvé, že stratí to, čo dáva; — druhé, že
tomu žobrákovi iba biedu predlžuje.

Teda [udstvo starého sveta na najvyššom stupni
vzdelanosti a umenia prišlo k presvedčeniu, že chu
doba je hriechom a milosrdenstvo slabosťou srdca.

V tej dobe, keď krutost starého sveta bola na vrcholu
svojej slávy, v zabudnutom kůte východu vystůpil neznámy
človek, lepšie poveďané skrytý Boh začal vyučovat [ud a to
Iud chudobný.

„Blahoslavení chudobní
— blahoslavení milosrdní.“ Tie niekofké slová, ktoré
vyšly z úst vteleného Boha, premenily svet, jeho ná
zory a zákony až do samých základov.

Skór ako sa stal zákonodarcom sveta. bol vzorom a pote
šovatelom chudobných. Svoju vereinů činnosť začína tým, že
preukazuje lásku chudobným: uzdravuje chorých, potešuje zar
můtených, kými lačných. Všade, kde sa objavuje, dáva lásku,
seje lásku, činí lásku.

Potom začne kázať. Čo káže? Lásku a milosrdenstvo k
chudobným. Veď je to nie možné, — veď je to revolůcia proti
vteďaišiemu spoločenskému smýšŤaniu, proti vereinej mienke.
Áno — revolúcia, ale revolúcia lásky. „Blahoslavení chudobní,
lebo ich je kráfovstvo nebeské.“ (Mat. 5, 3.)

Teda chudobní, ktorých pohanská spoločnosť
opovrhovala, postavení sů od Krista za predmet dó
stojnosti a lásky.

Od tej doby nie je hriechom nešťastie, nie je
hanbou chudoba, nie je slabosťou milosrdenstvo. To
všetko urobila láska — láska daná fudstvu vteleným
Bohom.

Bohu, ktorý chudobných vyzdvihol z priepasti, do ktorej
ich nemilosrdné vrhla pýcha a sebectvo fudstva, bolo treba ai
milosrdenstvo vradiť medzi blahoslavenstvá: do sídc bohatých.

„Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dójdu milosrdenstva.“ (Mat. 5. 7.)

„Buďte milosrdní, ako i váš Otec nebeský je
milosrdný.“ (Luk. 6. 35.)

Ha, to je vzor nášho milosrdenstva, ktorého



základom je nežistná, obetavá láska, láska, ktorá ko
rení v Bohu,láska, ktorá je pre Boha.

Otvorme dejiny Cirkvi a na každej strane najde
me tů vefků lásku Spasitefovu.

Celkom inakšie znejů slová sv. Jána Zlatoústeho, ako
slová rímskych a gréckych vedátorov: „Kedykořvek dávame
almužnu, dvom chudobným ju podávame: jednému viditeřnému,
ktorý prosebne vzťahuje ruku, a druhému neviditelnému a tým
je Boh, ktorý tů almužnu odmeňuje, akoby jemu bola daná.“

Ako ináč znejů slová sv. Augustina: „Nikto nech si nesfa
žuje dať chudobným: nech si nemyslí, že chudobný je tým od
beratelom almužny: odberá almužnu rukou toho, ktorý vyhlásil
zákonom dávať almužnu.“

Dočítame sa v dejinách Cirkvi o kráfoch, ktorí odkladali
svoje koruny, o vznešených dámach a dievkach, opůšťaiůcích
svoje paláce z lásky k Bohu a z lásky k chudobným.

Teda z lásky a s láskou Kristovou buďme milo
srdnými. Vtedy nielen cenné bude naše milosrden
stvo, ale aj chudoba nás pochopí a zamiluje. Nebudů
v nás už vidieť bohatých, v dnešnei dobe nenávide
ných, ale bratov a sestry jednej rodiny, vzájomne sa
podporujúcich. (Caritas, č. 1. r. III.)

Sv. Otec povzbudzuje do bola
proti nemiernosti a piianstvu. Apoštolom abstinencie (zdržan
livosti od liehových nápojov) toto povedal: „Vaša práca je
nielen dobrý skutok, ale aj čestný a svátý boj, hei šfachetný
a dobročinný boj. Je to boj za Boha, ktorý býva pre pijanstvo
mnohonásobne urážaný; boji za národ a štát, ktorým piianstvo
tak veřfkéškody robí a tak mnoho dobrých občanov odoberá;
boj za rodiny, ktoré piianstvo ničí a doslovné rozbůra ai do
budůcnosti. Tou cestou, ktorů ste Vy mastůpili, budete móct
vefa duší zachránit“ Nech tieto otcovské slová vzbudia ai u
nás čím viac apoštolov striezlivosti. N. N. im budů v tom
na pomoci.

SOCIÁLNY KÚTIK.
Za lepšiu budúcnosť deputátnikov.

Orgán kresť. odborového Sdruženia „Slovenský Robotník“
prináša (v 42. č.) pozoruhodný článok „Požiadavky deputát
nikov“. V ňom sa dočítame, že „niet ubiedenejšej vrstvy stáleho



robotníotva, ako sů pofnohospodárski deputátnici (t. zv. bíreši).
Najmá kritické je položenie deputátníkov s váčšou rodinou.
Okrem hmotnei biedy v smutnom položení sa nachádzaiů ai
duševne, najmá ktorí sů u nefudských a nekresťanských stat
károv zamestnaní. To sú opravdiví otroci, neuide sa im oddy
chu a duševnei potechy ani len v nedelu a sviatok. Ako je to
možné v dobe sociálneho pokroku a sociálneho zákonodarstva?
Hlavná príčina toho je okrem nesociálneého smýšfania spome
nutých statkárov neorganizovanosť deputátnikov. Tým váčšia
je zásluha Kresť. odborového Sdruženia, ktoré sa ich ujalo,
abv im cestou zákonitou vymohlo aspoň tolké zvýšenie pláce,
kofko sa dá. Výsledky však vefmi závisia od toho, s akou dó
verou príimu deputátnici tůto pomoc a pridajů sa k organizácii,
ktorá sa o nich azaj kresťanskou láskou stará.

Zmeny v invalidnom a starobnom poistení.
Zo zmien, ktoré priniesla novela zákona o poistení robot

níkov pre pripad choroby, invalidity a sťaroby je predovše
tkým významné ustanovenie o vekovom priíplatku. K vekovým
priplatkom bude započítaná tretina poistnej doby pred plat
nosťou zákona o invalidnom poistení (teda pred 1. VII. 1926)
a týka sa všetkých, čo sa pred 1. jan. 1899, narodili a do konca
r. 1931. dovíšili čakaciu dobu 100 príspevkových týždňov. Ve
kový príplatok bude priznaný ai tým, ktorí v tei dobe neboli
v „mzdovom““ pomere. Príslušné ustanovenie viď v Sb. z. a n.
3. 122/b 1934.

Už je v tlačí 1. č. Sociálnej knižnice N. N.:
ČINNÝ KATOLÍK

Je to preklad dnes už svetochýrnei knižočky P. G. Palau-a
S. J. — Cena 1 K. Ludové vydanie (bez obálky), keď sa naraz
aspoň 10 ex. objedná, bude po 50 hal. — Ilromadní odberatelia
N. N. (ktorým aspoň 10 ex. chodí), čo už predplatné poslali
alebo aspoň do 1. dec. pošlů, dostanů 1 ex. zdarma, ako prémiu
za rozširovanie N N.

DOBRÉ RADY.
V N. N. by sme radi prinášali okrem článkov, ktoré sa za

oberaiů priamo sociálnou otázkou a ktorých ciefom je sociálne
školiť a vychovávat čitatefov, alebo pripravovať vereinů mien
ku pre potrebné soociálne reformy; — ai praktické a pre kaž
dodenný život osožné veci. Preto ochotne dáme miesto aj ta
kým poučeniam a dobrým radám, ktoré zo živatnej skůsenosti



»Za Svetlom« č. 47. Dajte aj iným prečítať !

Posudky o marxistickom komunizme.
„Ktokolvek budete uvažovať o niektorei

Marxovei doktrine a prídete k jeho vyvrá
teniu a odmietnutiu, pripravte sa na zdrcu
júcu kritiku marxistov (opovržlivů a kúsavů.
presne v slohu ich maistra). Strhajů vás, že
píšete o niečom, čomu vóbec nerozumiete.
Toto vás vóbec nesmie prekvapiť. To je cel
kom bežný spósob polemík, ktorými sa Ča
stujů marxisti navzájom medzi sebou!“ —
(Dr. J. Macek, soc. dem. poslanec podřa £!.
R. č. 43.)

Čo povedali rímski pápeži?
To je katolíkom už dobre známe. Preto len na

krátko citujeme. Velký sociálny pápež Lev XIII
ešte r. 1878. nazval komunizmus „ničivým morom,
ktorý siaha na samý špik ludskej spoločnosti, a pri
vádza ju do krajného nebezpečenstva“.

Slávne panujúůci sv. Otec, Pius XI., o terajšom
komunizme povedal: „Dneskajší komunizmus, viac
ako iné pohyby v minulosti, skrýva v sebe falošnů
ideu vykůpenia. Čelů jeho náuku preniká falošný
ideál spravodlivosti, rovnosti a bratstva v práci.

A zas všeťku jeho činnosť preniká akýsi falošný mysticiz
mus (akoby taiomná viera v tainé moci), a to natofko, že zá
stupom, ktoré privábil klamnými slfubami, dáva velmi chytla
vého "vzletu a oduševnenia.

Je to výmysel plný bludov a klamného rozum
kovania, čo sa rovnako protiví pravdám od Boha
zjaveným, ako aj [udskému rozumu; výmysel, ktorý
ničí základy spoločenského nažívania a tak rozvra
cia spoločenský poriadok; výmysel, čo neuznáva
póvod, prírodu a ciel štátu; čo znevažuje a zapiera
práva, hodnosť a slobodu fudskej osoby“.



Nejeden si hádam pomyslí: či nevidí sv. Otec azda pričier
no učenie a zámery komunizmu. Hoci takáto myšlienka u veria
ceho katolíka móže byť len akýmsi pokušením, predsa najmá
preto, aby naši čitatelia ai pre inovercov mali po ruke nie
ktoré úsudky necirkevných a nekatolíckych činitefov, a to nie
fašistov, ale demokratov, uvedieme ai takéto výpovede. Čuime
naJprv

slová prezidenta-Osloboditefa.
Nebohý Masaryk ešte pred vydaním encykliky

proti bezbožnému komunizmu toto napísal o bofše
vickom komunizme: „„Bofševici (ide o vodcov) sa
robote nerozumeli, ani dnes sa jej nerozumejů, oni
vedia iba iných nůtiť do roboty. Dnešný Ssovietsky
režim je diktatůra, no iba diktatůra istých vodcov
malej politickej strany. To nie je diktatúra proletariá
tu, ale skór diktatůúra nad proletariátom. Bolševici
sů stelesnením najnižšieho stupňa vzdelanosti, v kto
rom sa násilenstvo v plnom kvete zjavuje.“

„Októbrový prevrat r. 1917. v Rusku nebol masovým po
hybom Tudu. Masy sedliactva nemaly bolševického ducha. Bol
ševická diktatůra je vlastne diktatůra nepatrneji menšiny nad
velkým 150milionovým ruským národom“.

„Podfa najlepšieho vedomia a svedomia tvrdím, Že pre
nás Čechov sa tento bolševický vzor nehodí. Všetko, čo len
robia, má celkom iný, nám cudzí ráz, a to platí ai o ich tak
zvanom komunizme“. „Na vlastné oči som videl ukrutnosti, po
páchané od bofševicko-komunistických revolucionárov. V nich
sa stelesnila barbarská (divá) surovosť a čisto zverská ukrut

nost (Srovnai Spisy T. G. Masaryka, podřa D. G. N. č, 43,1937.
Čo hovorí popredný soc, demokrat?

V časopise „Nová doba“ dr. J. Macek, poslanec soc. dern.
strany, inámy národohospodár, zaoberá sa sociologickým roz
borom fudskei spoločnosti a odmieta Marxovo rozdelenie udí
na dve triedy. Ironicky sa posmieva Marxovei náuke o triednom
boji. Vnůtornů silu marxizmu takto hodnotí: „Najváčšími bata
lionmi sa chlůbilo predvojnové Nemecko, Marxova vlast. Práve
tam marxizmus naihoršie skrachoval. Bol to obor na hlinených
nohách. Dišponoval veřkou fyzickou silou, presneišie povedané:
m.ilionmi hlasov pri vofbách, ale chybel mu duch: nevedel, čo
4



s tou silou robiť.“ © zakladateloch marxistického socializmu
(a komunizmu) píše: „Doktor filozofie Karol Marx so svojím
priatefom, bohatým fabrikantom Fridrichom Engelsom, ku kto
rým časom pristůpil učenec Ferdinand Lasalle... Títo „robot
níci“ teda založili robotnícky socializmus.“

Podfa dr. Macka je u nás učenie triedneho boja už dávno
prekonané. To značí, že je úplne prekonaný marxizmus. „Maár
xistická konštrukcia socializmu na půhom robotníckom zá
ujme, na triednei nenávisti a boji, na pomste miesto spravod
livosti, je v základoch pomýlená.“

Skvelé je porovnanie poslanca dr. Macka mar
xizmu s fašizmom. O tom okrem iného píše: „V blu
doch fašizmu je vefa podobného bludom marxizmu.
Pri sociálnej demokracii (a komunizme) je to triedny
boj, triedna solidarita, pri fašizme národná solidarita
a rasový boj. Je dnes ťažko posůdiť, či bolo alebo
bude viac zla napáchané z podnetu triedneho boja
alebo rasového. To ukáže budůcnosť.“ („S1. Robot
ník“ číslo 43.)

Tu si nejeden povie: Čo ma po tých pánoch kritikoch a ich
neprainých posudkoch, ak bude len robotný človek spokoiný
s komunizmom. Aká je spokoinosť robotníkov, naimá poriad
nych, ktorým sa ozaji chce robiť, o tom z tisícich príkladov

aspoň jedenna ukázku. Čo rozpráva misionár?
"Bolo to 14. sept. (na deň Povýšenia sv. Kríža) v Ivanke

pri Nitre. Včas ráno o pol 5. pri mesiačku idem z fary do ko
stola. Nesiem poučné knižky a spisy pre veriacich, čo tento

týden tak ochotne a horlivo počůvajů slovo Božie pri sv. misiách.
Ostatné 2—3 dni práve o kresfanskei spravodlivosti a po

trebe skutkov milosrdenstva sme prizvukovali i príkladmi.
Sotva prejdem niekolko krokov od brány po hradskei, beží

mi oproti na bicykli asi 35-ročný robotník. Už zďaleka pozdra
vuje úctive a katolícky. Po pozdrave soskočí s kolesa a hovorí:
„Otče duch.! Celý týždeň som počůval slovo Božie. P. Boh mi
otvoril oči. V stredu a včera najviac ma dojalo, čo ste hovorili
o sociálnej biede a o potrebe skutkov milosrdenstva. Priznám
sa Vám, že i ja som bol od januára r. 1933 zaslepený s niekto
rými mojimi kamarátmi. Prišli z Bratislavy „priatelia chudoby“
a nahovorili nám, že všetka bieda je preto, lebo sa dáme vy
korisťovaft.
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„Vidíte: Vy ste tu biedni bez chleba, bez roboty. Poďte
medzi nás, dostanete robotu, bude maf vaša rodina chlieb“
Dali sme sa zapísaťt so dvadsiati do komunistickei strany...
Sfubovali nám robotu na marec, na máji, ale nič. V júni, v jůli
sme už videli, ako nás oklamali.

Tu máte moiu Jlegit. členovsků knižku. Platili sme daň na
podporu chudoby. Ale teraz vidíme, že to je len na podporu
nesvedomitých vodcov, čo zavádzajů chudobu. Včera som už
oznámil, že vystupujiem z komunistickei strany. Kde len pójdete,
povedzte, že ako sme sa sklamali i my tu. To je otrava pre ná
rod! Teraz chceme sa dať do kresf. odborovei organizácie,
ako ste nám to tofko ráz odporůčali. Keď bude Viac kresť.
lásky a skutkov milosrdenstva, bude menej nenávisti, triedneho
boja, a menej sociálnej biedy, ako ste nám vraveli.“ (P. R.)

DOBRÉ RADY:
Liečenie zápafu pfůc podfa Kneippa.

Na tůto chorobu už mnohí a to ai mladí a ináč zdraví
a silní fudia pomreli predčasne. Zapálenie plůc obyčajne len vte
dy sa stáva nebezpečnou a smrtefnou chorobou, keď bola na za
čiatku zanedbaná alebo nezbadaná. Z čoho poznať, že má nie
kto zapálenie přůc? Z toho, že človek predtým zdravý, naraz
akosi fažko dýcha, naimá hlboko nevládze si vydýchnuť. Čosi
mu dych zastavuje, alebo akési pichanie, klanie cíti v ktorejsi
čiastke přůc. K tomu sa obyčaine dosť silná horůčka pripojí.
Kto má možnost, nech sa poradí s lekárom, alebo si ho zavolá.

Vefmi dobrý domáci liek je podla Kneippa priložiť na to
miesto, kde kole, „flajster“ z tvarohu (čiže kravského syra).
Pripraví sa tak, že sa studený tvaroh so srvátkou rozrobí na
hustů kašu a potom dosť hrubů vrstvu, natretů na neiaké plátno
priložíme na miesto, kde naiviac pichá a kole. Keď sa tvaroh
zohreje a vysuší, móže sa ešte nový flaister priložiť. Tento
domáci liek je ai pre deti a ludí slabei sůstavy. Pre Tudí siln2i
šel „nátury“ sa vefmi dobre osvedčil chren. Tohto sa naškria
be, (ako keď sa ku šunke dáva), za dobrů hrsť. Rozloží sa vo
vrstve asi na dlaň vefkei a na prst hrubej na vreckovku a po
tom zavinutý ako tvarohový flaister priloží sa na miesto, kde
najviac cítiť pichanie. Ak by chren nebol dosť vlhký (čerstvý),
treba ho trochu pokropiť. Ak má silu, (ináč je na nič), za chvílu
začne pálit kožu. To je znak, že účinkuje. Je to ostrý liek, ale
účinný. Kožu často tak popáli, že neskór síde. Silnejšia sústava
to vydrží 15—30 minút a nebezpečenstvo je obyčaine celkom
odvrátené.
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„Za Svetlom“ č. 48. Dajte aj iným prečítat!

Ústredná karita.
Základná myšlienka karity.

Spravodlivosť, ktorů by chceli ludia konať bez
lásky, je nedostatočná čnosť a sama v sebe nemóže
učiniť [udský život opravdu fudským. Tým menej
božským. Mnohí zabůdajů, že spravodlivosť sama ne
móže vyrovnať protivy, ktoré sů dnes medzi [uďmi.

Spravodlivosť a láska musia kráčať spolu, lebo
sů bratskými čnosťfamia sa navzájom doplňujů.

V znamení týchto dvoch čností usiluje sa Ustred
ná Karita (U. K.) na Slovensku plniť svoju úlohu nie
len živým a tlačeným slovom, ale i skutkom.

Cief Ústrednej Karity.
Ústredná Karita na Slovensku bola zariadená

vlastne na to, aby organizovala na Slovensku kato
lícku dobročinnosť v duchu evanijelia. Tůto svoju úlo
nu plní tým, že v každej farnosti usiluje sa založit od
bočku U. K.

Členovia odbočiek prevezmů na seba úlohu drobnei práce,
ktorů vyžaduje láska k bližnému. Oni sa starajů o miestnyců
chudobných, robia sbierky pre nich u zámožnejších a tak chců
dosiahnuť, aby nebolo ani v jednej farnosti nůdznych. Staraiů
sa o deti a o dospelých jednakou mierou. Je teda samozreimé,
že Ustredie na tom pracuje, aby sa odbočky na území každej
farnosti organizovaly.

Koncom r. 1935 bolo riadne organizovaných úradne schvá
lenými stanovami 489 odbočiek. Koncom r. 1936 ich je už 507.

Dfa jednotlivých diecéz sú rozvrstvené takto:
Diecéza bansko-bystrická 36—31.57%

košická 1006—564.10%
nitrianska 114—77.02%
rožňavská 59—64.90%
spišská 08—64.90%
trnavská 100—24.75%



Okrem odbočiek usiluje sa Ú. K. zachytiť všetky karitatívne
ústavy a ustanovizne, ktoré sa staraiů o chudobných. Takto
sa stala Ú. K. inštitúciou, s ktorou na poli sociálno-karitatívnom
spolupracovať v budůcnosti bude nevyhnutefnou nutnosťou nie
len jednotlivým obciam a okresom, ale ai samému Štátu.

Výkaz o činnosti.
Odbočky Ústrednej Karity na Slovensku v uply

nulom roku podporily 122.209detí a 85.517 dospelých
chudobných; celý náklad činil 2,454.690 K. V Karita
tívnych ústavoch vydržiavaly a zaopatrily Bohu za
svátené duše 2336 detí, celý náklad činil 2,119.648K.
Okrem toho podla výkazu Ú. K. v 16. nemocniciach
od rehofníkov a reholníc podporené bolo 17.762 detí
a 8.210 dospelých nákladom 165.780 K; od kláštorov
zas podporené bolo 7.788 detí a 27.136 dospelých ná
kladom 331.505 K. Podřa výkazu Ú. K. teda celý ná
klad Kat. dobročinnosti činil na Slovensku 5 milionov
410 tisíc korůn. Tu je však iba to vykázané, Čo sa
posbierať dalo a mohlo. Kofko zostáva pri tom nehlá
senej a nepriznanej dobročinnosti?!

Jak mnohostranná móže byť organizovaná kari
tatívna činnosť, pekne nám ukazuje bohatá

dobročinnosť samého Ústredia.
Uvedieme aspoň niektoré akcie Ústredia z minulého roku:
Stravovacia akcia chudobných vysokoškolákov, — chudob

ných školských detí a chudobných inteligentov, ktorí prídu
do Bratislavy za prácou a musia tam zostať niekolko dní.

Mliečna akcia pre chudobné deti a matky. — Ošacovacia
akcia novoprijímajúcich detí a vianočná.

Ošetrovatelská akcia chorých v rodinách.
Výchovná poradňa, Zubné ambulatorium pre školské deti,

Prázdninová pečlivosť o slabé deti atď. atď.
Keď spočítame všetky tieto podpory, ktoré Ústredie pri

týchto akciách udelilo chudobným za celý rok, dostaneme sumu
406.338 K. ktorá bola rozdaná rozličným spósobom medzi 1606ía 1457dospelých.2,
detí a dospelýc Osvetová činnosť.

Ustredná Karita na Slovensku neuspokojuje sa



len organizačnou činnosťou.Všemožne sa usiluje, aby
sociálno-karitatívna práca prevádzala sa odborne a
sůstavne.

Preto okrem obežníkov, brošůr a inej propagačnei činno
sti venuje sa výchove karitatívneho ducha pomocou tlače, svoj
ho mesačného časopisu Caritas. Je to úradný orgán Ustredia
a vychádza 10 ráz do roka na 16 stranách. Jednotlivé čísla sů
vyplňované článkami sociálno-karitatívnymi, praktickými po
kynmi pre drobnů prácu dobročinnosti, karitatívnymi zvesťami
domácimi i z celého sveta, zprávami o činnosti odbočiek, zprá
vami o vysťahovalcoch, priliehavými roziímaniami pre chorých
a výchovnými článkami pre mládež.

Aby prišla lepšia generácia, láskou a spravodlivosťou na
plnená, vydáva U. K. ai detský karitatívny časopis: Srdiečko.

Na základe uvedených dát o činnosti U. K. smelo
móžeme uzatvárať, že v tejto ustanoviznií máme vše
tky predpoklady vzrastajůceho a mohutného hnutia
karitatívneho, ktoré práve preto, že je vedené a chá
Dané opravdivou kresťanskou láskou- a Ssociálnou
spravodlivosťou, bude sa v budůcnosti ešte viac roz
víjať a tak stane sa opravdivou baštou slovenského
katolicizmu, najmá na sociálnom poli. Keby sme ešte
nemali Ustrednů Karitu, bolo by treba ju založiť, keď
ju však máme, našou povinnosťou je, aby sme ju pod
podporovali. (Podla „Caritas“-u, č. 5.—6.1937.)

SOCIÁLNY KÚTIK.
Dodatok

ku zvesti o zmene v invalidnom poistení v č. 7. str. 8. Pre
nedostatok miesta a pre komplikovanosť samého ustanovenia
neuviedli sme samo nariadenie. Zainteresovaní nech sa obrátia
© podrobnejšie vysvetlenie alebo na nemocensků pokladňu ale
bo na taiomníka svoiho odborového sdruženia.

Kto má nárok na odškodnenie úrazu?
Robotník, ktorý sa stal čiastočne „práceneschopným“ pre

úraz, ktorým bol postihnutý bez vlastnej viny pri práci, tiež
idúc z práce alebo do práce úrazovému poisteniu podliehajůcej,
má nárok na odškodnenie úrazu, ak strata spósobilosti ku práci



prevyšuje 10% a ak podnik, v ktorom pracuje, podlieha úra
zovému poisteniu. Úrazovému poisteniu podlieha každý živno
stenský podnik, v ktorom sa pri práci používaiů stroje, pri
ktorých hrozí nebezpečenstvo úrazu. Robotníci, pracujůci v pol
nom alebo lesnom hospodárstve, podliehajů tiež úrazovému po
isteniu, ktoré vybavujů notárske úrady. Po živnostensky riad
nych podnikoch zamestnané robotníctvo má si uplatňovat svoje
nároky na odškodnenie úrazu cestou okresných nemocenských
poisťovní u Zemskei úradovne ipre poisťovanie robotníkov na
Slovensku, odbor úrazový v Bratislave a to naineskoršie do
1 roku odo dňa úrazu. Neskoršie uplatnené nároky móžu pri
chádzať v úvahu len vtedy, keď by sa následky utrpeného
úrazu obiavily len po tomto termíne. (Pokr. nasl.)

DOBRÉ RADY.
Minulý raz sme písali o zapálení přůc. Keďže je to velmi

vážna choroba, ai v tom prípade, keď je hlavné nebezpečen
stvo pomocou tvarohového alebo chrenového „flaistru“ odstrá
nené, ak je len možné, treba zavolat lekára, ktorý podrobne
predpíše, ako sa ďalei spravovať, aby sa zapálenie neobnovilo.
Kde by však lekára nemohli dostať, nech památalů na to, že
chorý nesmie fahko postef opustiť, ale sa musí naiprv niekofko
ráz dobre vypotiť a preto niekofko dní v teple zostaf.

Mnohí nevedia
akým výborným domácim liekom je ovocie. Nielen pre chorých,
ale ai pre zdravých, lebo ich chráni od chorób. Jeho blaho
darné účinky na zachovanie zdravia slávny Kneipp nevie dosť
vynachváliť. V tomto ohřade panuje ešte velká nevedomosf.
Mnohí ovocie nemilobohu, zpola zadarmo predaijů a potom
musia drahé lieky a lekárov platiť. Často totižto pre jedno
strannů stravu (bez ovocia) rozličným chorobám podfahnů.
Aký vzácny dar Boží je na pr. jablko. Obsahuje vela železa
a preto je to prvotriedny prirodzený liek pre chudokrvných.
Okrem toho má vela šťavy, ktorá sa jeho požívaním dostane
do krvi, čím sa podporuje činnosť plůc a miernia astmatické
(záduchové) ťažkosti. Tomuto možno pripisovať skvelé výsled
ky, aké sa ukázaly u mnohých na nervy chorých, keď títo usi
lovne požívali čierny (šrotový) Kneippov chlieb s jablčkami.
U mnohých sa osvedčily jablíčka aj ako uspokojujúci a uspáva
júci prostriedok, keď pred spánkom požili 1 jablčko. Tým, čo
nie sů prihákliví na žalůdok, odporůča Kneipp jablíčka čerstvo
a s kožou požívať, pravda, keď sů čisté alebo umyté. Ako prvo
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„Za Svetlom“ č. 49. Dajte aj iným prečítat!

Otázka spravodlivej pláce
vo svetle pápežských encyklík.

(Podla biskupa dr. A. Scheiwilera.)
Čím viac sa zabůda vo verejnom a hospodár

skom živote na evanjelium, tým viac sa previňujů
proti kresť. zásade: hoden je robotník svojej pláce.

Ako prišiel hospodársky liberalizmus So svojím
nenásytným pachtením po zisku, musia robotníci 0
svoju plácu a postavenie stále zápasit.

Nie je úlohou Cirkvi bezprostredne miešať sa do
týchto zápasov, veď sů na to iné zariadenia. Ale Cir
kev sa nemohla ani fahostajne dívať na tento zápas.
Preto pápeži, najmá Lev XIII. a Pius XI., z pastier
skej starosti o řudstvo vefků pozornosť venovali
otázke spravodlivej pláce.

V pápežskom okružnom liste „Ouadragesimo anno“ je ten
to problém lasne predstavený a spolu ai správne rozlůštený.
Sv. Otec Pius XI. zdórazňuje na začiatku okružného listu,
že práca má dvojaků stránku. Jedna sa týka človeka-jedinca
a druhá má pred očami spoločnosť. Na základe tohoto dvojitého
rázu práce lůšti pochop spravodlivei pláce. Hovorí, že pri lů
štení otázky spravodlivei pláce treba maf pred očami

tri rozhodujůce okolnosti.
Prvá, hovorí sv. Otec, je, aby robotník dostával

taký plat, ktorý by stačil jemu a rodine na živobytie.
Plat nesmie byť tak malý, žeby matky musely ísť na
roboty. „Za každů cenu treba sa postarať, aby záro
bok otcov rodín vystačil na primerané zaokrytie spol.
domácich výdavkov.“ Sv. Otec sa tu výrazne stavia
proti vytrhovaniu matky z domácnosti a jej odtrho
vaniu od starosti o výchovu dietok. Matka patrí domu
a deťom a nie továrniam. Akže je to v skutočnosti
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ináč, je to „škodlivé nadužívanie, ktoré stoj čo stoj
musí zmiznůť.“Hfa, ako dórazne žiada sv. Otec spra
vodlivů plácu pre robotníkov!

Ďalej hovorí, že plat sa má zvyšovať podfa po
čtu dietok. A že sa to na mnohých miestach dnes už
aj prevádza v podobe príplatkov na deti, to možno
pripisovať vo velkej miere práve tým rozhodným a
ostrým slovám sv. Otca.

Popri tejto otcovskej starosti o ochranu a záchranu rodiny
pripomína sv. Otec aj to, že výška plác závisí aj od toho, ako
sa podniku darí. „Bolo by nespravodlivé žiadať si vysoké platy,
ktoré by zničily podnik. To by priviedlo zlé následky ai pre
sanio robotníctvo“. Keď sa závod nachádza v hospodárskyých
ťažkostiach, musí sa usilovať správa spolu s robotníctvom pod
niku pomóocť.V teito naivážnejišei chvíli musí správa továrne
a robotníctvo spolucítiť a preukázať kresťansků solidaritu“.

Kofko lásky k robotníkom je v týchto slovách!?
Konečné sv. Otec hovorí, že zárobok má byť

taký, aby pomohol k všeobecnému blahobytu. Svo
jím bystrým zrakom a zručnosťou prináša poriadok
do zmátených hospodárskych pomerov. Dáva do sů
ladu záujmy spoločnosti so záujmami jednotlivca. V
okružnom liste píše: „Pre všeobecné blaho je velmi
vážne, aby si zamestnanec a robotník mohli Čosi Z
platu aj odložiť a tak dostať sa k skromnému blaho
bytu.“ Teda ideál sv. Otca je pláca, z ktorej by Si
sporiví fudia mohli dačo aj odložiť pri můdro vedenei
domácnosti.

Pri otázke pláce nezabůda sl. p. Pius XI. ani na
vefké zlo nezamestnanosti.

„Nezamestnanosť je hrozný bič, ktorý nezamestnaného bi
čuie hospodárskou biedou a tisne ho do mravného nebezpe
čenstva. Ničí blahobyt kraiov. Je nebezpečenstvom pre vereiný
poriadok a pokoj celého sveta“. Dnes je však hodne nezamest
nanosti. Jedna z jej príčin je, že daktorí fudia majú prinízke
a iní zase privysoké platy.
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Spravodlivosť pre spoločné dobro zakazuie sni
žovať alebo zvyšovať plácu nad dovolenů mieru, pre
vlastnů výhodu, bez ohlfadu na spoločné dobro, ZŽia
da, aby sme sa pousilovali duševnou silou a dobrou
vólou zaviesť taků výšku platov, pri ktorej by Čo
najviac [udí našlo príležitosť pracovať a tak im umož
niť žiť poctivo Zo svojej práce.“

Hfa, krásny program Spravodlivosti a sociálneho
pokoja. Týmito zásadami ukazuje sv. Otec istů cestu
premócť zhubné triedne a plácové boje a tak zákoni
tou cestou

KAŽDÉMUZAISTIŤ SPRAVODLIVŮ PLÁCU.

SOCIÁLNY KÚTIK.
Kto má nárok na invalidný dóchodok?

Ak robotník, ktorý utrpel úraz, stal sa úplne práceneschop
ným, alebo nemóže ani tretinu zarobiť z toho, čo zarobil pred
tým ako zdravý, móže si podla nároku na odškodnenie z úrazu
uplatniť ešte nárok na invalidný dóchodok pri Ustrednei sociál
nei poisťovni v Prahe, ak do dňa úrazu bol pri tejto poisfovni
poistený aspoň 700 dní poistných. Nároky na tento invalidný
dóchodok sa tiež uplatňujů skrze okr. nemocensků poisťovňu,
v ktorej obvode bol robotník naposledy pred úrazom zamest
naný.

Ustredná soc. poisfovňa o nároku rozhoduje výmerom, proti
ktorému poistenec móže v 60. dňoch od doručenia výmeru ža
lobu podať (bez kolku) na ten poisťovací súd, ktorý je na vý
mere obyčaine označený. Keď je robotníkovi tento dóchodok
odopretý preto, lebo nebol v čase vyšetrovania lekársky na
667/3%za prácneneschopného uznaný, móže si tůto žiadosť po
mocou lekárskeho svedectva obnoviť, kedykolfvek sa mu stav
zhorší. Ináč nárok možno znovu uplatnit len po uplynutí 1 roka
odo dňa právoplatnosti výmeru. (J. Br.)

I z tohoto poučenia vidíme, že je velmi správne, čo nám
nedávno istý robotník povedal: Sociálne poistenie je dobrá vec.
Ale by nám robotníkom nič alebo len-málo pomohlo, keby sa
nás nemal kto zaujať pri jeho uplatňovaní na dobro robotníctva,
ako to robí v našom záujme kresť. odborové sdruženie. To som
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aj sám skůsil, hovoril ďalej. Keby sa nás nebola zastala naša
kresť. organizácia, bola by moja chorá žena, ktorá vo fabrike
prišla o zdravie, stratila podporu na čisto, lebo jei ju chceli
zastavit, hoci sa jej zdravie nevrátilo.

Pozor! Vždy viac sa presvedčujeme, že robotníctvo a za
mestnanectvo v mnohých prípadoch velké straty a škody utrpí
len pre svoju nevedomosť a bezradnosť. Predovšetkým sociálne
zákonodarstvo (nemocenské a sociálne poistenie) zostáva nepo
užité, hlavne u tých, čo nie sů v organizácii, ktorá je na svedo
mitosti založená, akou je kresť. odborové sdruženie, Aby sme
tomuto nedostatku odpomohli, chceme na tomto mieste pravi
delne poučovať a za pomoci kresť. odborového sdruženia aj ra
dou pomáhať. Kto by teda v týchto veciach dobrů radu potre
boval, móže sa s dóverou obrátiť na našu redakciu. Ochotne
poradíme zdarma. Na súkromné odpovede (naimá v súrnych
komplikovaných prípadoch) treba priložiť 2 K. známku na od
poveď. Po obdržaní odmietajůceho alebo neuspokojujůceho „vý
meru“ treba vec (ai s výmerom) zaraz predložiť, aby sa ter
mín nepremeškal. O dobrých výsledkoch našei pomoci neza
budnite nás upovedomiť, dobrovolné milodary obrátime na lep
šie organizovanie poradného sboru.

Stalin vraj „boh“.
Aliašskí Eskimáci, medzi ktorými misionári s pekným vý

sledkom pracujů, navštevujů príležitostnée v ruskei Sibírii svo
jich príbuzných, ktorí nie sů kresťanmi a slepo poslůchalů
sovjetov ai v zbožňovaní Stalina. V poslednom čísle „Jesuit

AsslonS čítame nasledujůcu veselů príhodu katolíckeho Eskimáka
Dobrý Eskimák sa opýtal istého sibírskeho starostu: „Ktože

vás stvoril?“ — „Otecko Stalin nás stvoril!“ znela rýchla od
poveď. — „A kto stvoril svet, nebo mesiac, hviezdy?“
„Otecko Stalin“ — „A ktože stvoril velryby, tulene, morské
ryby?“ — „Otecko Stalin. On nás stvoril a nás ai zachováva,
nás a všetko.“ — Náš kresťan z Aliašky však nebol s tým spo
kojný a ďalei sa pýtal: „Či vaši otcovia nemali vefryby a iné
ryby?“ — „Akože by neboli mali!““— „Tak, a kolko rokov má
otecko Stalin?“ — „Asi štyridsatpát.“ — „Nuž, akože mohol
teda Stalin pred svojím narodením stvorit velryby?“ — Tu
bola můdrosťt zbožňovateřa Stalina na konci a zahanbený bez
slova sa vytratil.



„Za Svetlom" č. 50. Dajte aj iným prečítať!

Krajný kapitalizmus.
(Najváčší nepriatef robotníka.)

Navštívil som farníkov na filiálke — rozpráva istý horlivý
duchovný — a na ulici očujem rozhovor chlapcov. Žiak VÍ.
triedy [udovei školy, syn železničiara, soc. demokrata, rozprá
va sa s desatročným synom statkára: „...ai my budeme takí
páni, akí ste teraz vy. Budeme mať taký velký dom, aký máte
vy, ai pole, kravy budeme mať a vy nebudete mať nič. Ai tu
bude tak, ako je v Rusku, kde páni nemajů nič, ale [ud má.“

Zamyslel som sa nad tými rozvratnými slovami toho chlap
ca. Odkial to nabral? Od rodičov. Otec počůva a číta báiky a
sfuby bolševických agentov o „raii v Rusku“, doma to rozpráva
a v tých klamlivých nádejách vychováva ai svoju rodinu.

Čo je z toho pravda? Ako by to bolo u nás, keby
nastalo to, čo je v Rusku? Čo má v Rusku robotný
fud? Nemá nič, lebo všetko je štátne. Štát je však v
rukách nekresťanských mocipánov a nie v rukách
Tudu. V Rusku panuje bczohřadný šťátny kapitaliz
mus. Kapitalizmus, akého niect ani V jednom inom
štáte, je to kapitalizmus v krainej forme.

Čo je krajný kapitalizmus?
Taký hospodársky spoločenský poriadok, podla

ktorého všetky výrobné pramene a prostriedky ovlá
da kapitál natofko, že on spravuje celý [udský Život,
on diktuje a určí, Čo, ako a v akom množstve má sa
vyrobiť, za aků cenu odpredať a robí to tak, aby osoh
pripadol len jemu.

Spomínané výrobné pramene a prostriedky sů: 1. príroda
(zem, pozemky, v zemi ukryté kovy, nerasty, suroviny, ovzdu
šie a more, prírodné živly, poháňaiúce stroje a prístroje). 2.
práca (telesná a duševná, hospodársky výnosná.) 3. kapitál
(peniaze alebo ich protihodnota), 4. myšlienka podnikatefa, 5.
štát ako právny rámec hospodárskeho života.

Hospodársko-spoločenský poriadok krajného ka
pitalizmu žiada šesť podmienok:



1. hospodársky silných kapitalistov, t. j. bohá
čov, ktorí majů všetku moc v rukách a vedia ju aj
dokonale uplatniť.

2. bezmajetných robotníkov, žŽijůcichlen zo zá
robku bez inej hmotnej opory a zásoby;

3. osamotenosť robotníkov, t. i. robotníci nesmů sa organi

zovat, ale len ako jednotlivci majů prísť do styku s kapitalistom;
4. čo naimenšie a nainižšie životné podmienky robotníctva;
5. znemožnenie a odstránenie stredného stavu (meštiactva);
6. štát, ktorý snahy kapitalizmu podporuje alebo aspoň ne

prekáža.
Všetky tieto podmienky krajného kapitalizmu

nachádzame v sovietskom Rusku. Najmenej známe je
z nich, lebo sa pred cudzinou ukrýva smutné polože
nie robotníkov v SSSR.

V SSSR najdeme najváčšieho kapitalistu sveta,
ním je sám štát. V jeho rukách je všetka moc, ktorů
diktátorsky uplatňuje. V jeho rukách sů všetky vý
robné pramene a prostriedky. Oproti nemu fud, ro
botník či už priemyselný či polnohospodársky, nemá
možnosti nadobudnúť si súákromný majetok, Žije, čiže
živorí len z práce, za ktorů je mizerne platený. No,
ozvať, organizovať Sa nesmie. Všemohůci kapitalista,
štát to nedovolí a netrpí. Robotník musí ako otrok
béz slova slepo plniť všetky nariadenia a rozkazy.
Kto opísal a prezradil Europe tento stav robotníkov?
Je to francůzsky socialista A. Gide (č. Žíd), ktorý
roku 1936precestoval Rusko.

Po napísaní prvei knihy o SSSR, chceli ho zastrašiť a
umlčať. No nedal sa, ale napísal ešte jednu knihu o Rusku. Od
neho citujeme:

„V sovietskom Rusku každý občan len jednu a tů istů
mienku móže mať o každei veci, tů, čo každé ráno donesů noviny„Pravda“.Nárokynaživotnépodmienky| ruského
robotníka sú stlačené na najnižšiu mieru (hospodársky a aj
spoločenský). Luďom dlho chybuje mnoho, a preto keď ai má
ličko dostanů, aj s tým sa uspokoja. Tovaru je málo a ai to
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nanič a azda je to preto, aby [udu odobrali chuť kupovať, aby
kupoval len v prípadoch najváčšeji nůdze.“ Živnost a šatstvo
určuje štátna správa. Denná spotreba robotníka na papieri je
toto: chleba 80 dekagramov, mása 10 dekagramov, cukru pol
dekagramu. Tento štátny kapitalizmus odstránil konkurenciu,
zničil meštiactvo, odstránil samostatných rofníkov, vefkostat
károv, cbchodníkov a súůkromných podnikatelov. Štát je taín
Jediným neobmedzeným kapitalistom.

Kto je pánom Ruska?
Tí nekresťanskí mocipáni, ktorí šťtátnu moc na

seba strhli a pod zvučným menom „diktatůra prole
tariátu“ vohnali robotný fud do otroctva, akého u
nás niet.

Ruský štátny kapitalizmirs viacej zotročuje fud
ako ten nainemilosrdnejší sůkromný kapitalista. Z
toho, čo ten štát nahrabe z robotníkovi patriacej plá
ce, udržuje milionové vojsko na umožnenie a usku
točnenie svetovej revolúcie. Či sa móže rozumný a
mravný človek za taký režim oduševňovatť!?

Cirkev a kapitalizmus.
Cirkev zavrhuje tak súkromný liberálny kapita

lizmus ako aj štátny a diktátorský kapitalizmus. Lebo
takýto kapitalizmus Snižuje človeka na bezdušný
stroj a úplne pozbavuje fudskej dóstojnosti a slobody.
Kat. Cirkev hlása „odproletarizovať proletariát“, t.j.
každému robotníkovi treba dať slobodu a taký záro
bok, aby mohol nielen slušne žiť, ale aj súkromný
majetok si nadobudnůť a tak aj dostatočnů samostat
nosť a neodvislosť dosiahnuť. A preto každý rozumný
a mravný človek, najmá však kresťanské robotníctvo
musí volať:
Preč s kapitalizmom, ktorý robotníka Zzotročuje!

„Dva miliony nemám! Ale dvoje nohavíc mám!“
Zo života.

— Kamarát, sůdruh! — vraví tajomník komunistickej stra
ny k mladému robotníkovi, čo sa hlási do strany — skór, ako
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by som fa prijal, na svoju česť a svedomie odpovedaj mi na ťo,
čo sa ťa budem pýtať:

— Dobre. Pýtai sa!
— Čo by si robil, na priklad, keby si tak dva miliony zdedil?
— Jeden milion by som daroval strane.
— Výborne, kamarát! A keby si tak mal dva domy, čo by

si robil?
— Jeden by som daroval strane.
— I to dobre. Ale keby si tak dvoje nohavíc mal, kamarál,

čo by si robil?...
— Súdruh, tajomník! veru neviem, čo by som urobil?...
— Akože to nevieš?... Či ti nie tak fahko odpovedat *

teraz, ako dva razy pred tým?...
— Veru nie, súdruh tajomník!... Dva miliony nemám,

dva domy nemám... — ale dvoje nohavíc... — to mám (P. R)

SOCIÁLNY KÚTIK.
Kedy netreba platiťhonorár lekárovi?

Poistenec v smysle Š-u 95. odst. 1. má v prípade potreby
nárok, voči nemocenskei poisťovni, na lekárske ošetrovanie a
lieky zdarma. Toto t. zv. nemocenské ošetrovanie dostáva u
smluvných lekárov nemocenskej. Keď však službu konaiúci le
kár poisťovne potrebnů lekársku pomoc odoprie, poistenec je
oprávnený obrátiť sa o tůto pomoc t k inému lekárovi nem.
poisfovne. Ale tomuto je povinný oznámif, že je členom okr.
nem. poisťovne. V takomto prípade lekár nie je oprávnený p
žadovať honorár od poistenca. Ale poistenec je povinný pred
ložiť o svojom členstve za tri dni doklad — nem. legitimáciu.
Ako pokračovat vtedy, keď pomáhajůci lekár nie je v smluv
nom pomere s nemocenskou poisťovnou, o tom zase naibližšie.

Nepochopená demokracia...
Vo váčšom priemyselnom stredisku žije viacčlenná vzorná

kresťanská rodina. Jei živitef po štvorročnom utrpení vo sveto
vej vojne bol zamestnaný v jednei z tamoiších fabrik. Pretože
bol a zostal povedomým kresfanom, jeho utrpenie sa nezmen
šilo. Ideoví nepriatelia, ktorí sů ai v radoch zamestnávatela,
nevyberaiů v prostriedkoch k úlisnému prenasledovaniu tohoto
statočného človeka. Vytrhli ho z kruhu rodiny a premiestnili ho
do práce ďaleko od domova na ujmu jeho zdravia a na výsmech
demokracie.. .(Br.)
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„Za Svetlom" č. 51. Dajte aj iným prečítať!

Pomáhaj, ako móžešl
(Rozmýšfanie pred sviatkami Lásky a štedrosti.)

Keby sme my fudia, hoc len raz uvideli všetko nešťastie,
čo sa nachodí v jednej jedinkej ulici, ba i v jedinom dome,
prišli by sme azda o nervy. Keby podla nás kdesi na chodb>,
na ulici plakalo jedno jediné z tých tisícov detí, čo dnes v Číne
(v Rusku alebo v červenom Španielsku) hladujú a stenajúc pro
sia o skyvu chleba, keby sme videli chudobnů matku, Čo prosí
o pomoc a bedáka, kým jei od hladu hlas neumlkne... hádam
by sme zošaleli.

Keby bolo v našom dome bofševícke vázenie a my by sme
museli čo len niekolko hodín počůvať neustávaiúce, špiky pre
nikajůce bedákanie a výkriky odsúdených na smrť, — ako ich
počůval pisatef týchto riadkov — ten desný krik, tie žaloby na
[udsků nespravodlivosť, to zůfanie nad vlastným osudom, nad
neláskou a bezcitnosfou udí, ktorí im neidů pomáhať, aby ich
vytrhli z pazůrov ukrutných mučitefov a tak ich zachránili od
predčasneji smrti... kto vie, či by sme nezblázneli. A keby sme
videli otrokov, čo pod bičom otrokára v Afrike alebo dozorcu
obrobených polí v pralesoch Brazílie zdesení stonů, jačia...
prišli by sme, možno, i o rozum. Veď ešte aj malé vtáča, keď
vyhladnuté klope nám na okno, vzbudí v nás sůcit a keď len
máme, nasypeme mu trochu mrvy, keďže sa na utrpenie nemó
žeme dívať bez bolesti.

Hej, každá slza nevinného je pre nás nerozlušti
telná záhada, kým nám ju neožiari svetlo, prýštiace
z najhlbších tajomství náboženstva.

Ale čo my vidíme, je len malý úsek z ohromného
frontu sveta, kde sa žije a trpí. A nám teraz ide prá
ve o tento úsek. Obzri sa napravo, obzri sa nafavo.
A zbadáš, ako vyrastá okolo teba fudské utrpenie.
Len čo sa trochu zozimilo, už vychádzajů Zo svojich
skrýš bedári trasůc sa od biedy a zimy. Nerozmýšaj
teda vefa a nemudruj, ale

pomáhaj, kde móžeš!
Nespoliehaj sa len na dobročinné organizácie. Ony
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nech robia svoje, ale ani ty nezabudni na Svoju po
vinnosť. Najbližší sů li zaiste ostarení rodičia, sůsed,
a ti, čo bývajů s tebou v tom istom dome. Rozmysli
si, ako by Sí im urobil radosť.

Viď vo všetkých Krista. To je najkrajšia a naj
účinnejšia pohnůtka. Lebo keby len každý tak chcel
milovať svojho bližného, ako seba samého, velmi
vela síl by sa zrazu stalo činnými. Tůto lásku chce
Boh, a iba z nej a s ňou móže žiť spokojne fudská
spoločnosť. To je pokladnica, ktorá sa nikdy nestane
prázdnou, to je kapitál, čo sa nikdy nevyčerpá, to je
pravé, ozaj kresťanské rozlúštenie sociálnet otázky.

Nedávno sa prihovorila istá popredná nani pár slovamiku
robotníkom, čo tam pracovali. Dala im ai polievky a obdarovala
ich čímsi pre deti. A hla. Nedóvera zmizla, fudia boli ako pre
menení. Sám vodca socialistov navštívil tů paniu, a pýtal sa
jej, čo sa stalo? Lebo že ešte nebolo počuť, že by sa boli v me
ste tí „lepší“ kresťania priatelsky prihovorili chudobným u
dom,atď....

Naozaj, či to tak napadne, keďje raz ktosi láska
vý ku inému? Či je naozaj nápadný kresťan, keď po
nůkne smádnému pohár vody, lebo v ňom vidí Kri
sta? Či treba naozaj robiť dobročinnů tombolu, alebo
fašiangovů zábavu s dobročinným cielom, aby sa
kresťania rozpamátali aj na svojich nůdzu trpiacich
bližných? Či ich ozaj musíme zvať najprv na tanec,
aby sa rozkývali a odhodlali pomáhať bližným?

Pomáhaime, kým nebude neskoro!
Kedysi bolo možno spokojnejšie myslieť o tejto

veci. Ale dnes nezodpovieme požiadavkám chvíle,
ak len všetky svoje sily nevenujeme tejto veci. Ak
sa kapitál kresťanskej lásky k bližnému nedostane do
pohybu, skaza čaká na obce, na šťáty, ba na Celů
Europu.

Pri písaní týchto riadkov natíska sa nám myšlienka: Ach,
načo o tom písat? Bude to čosi osožit? A predsa... Azda sa
len najde ktosi, kto dá dnes opustenému dieťaťu nejaký darčok,



lebo čítal tieto riadky; alebo azda sa najde niekto, kto zajde do
nemocnice a prinesie daktorému chorému kvetinku alebo Čosi
iného, aby ho potešil alebo občerstvil; alebo sa ktosi zamyslí,
či na blízku nie je akási zúbožená ženička, zútalý otec alebo
opustená sirota, u ktorých by srdečná pomoc slzy vysušila.
Oj, keď len jeden taký dobrý skutok vyvolaiů tieto riadky, keď
len jednu slzu sotrů, vtedy neboly nadarmo písané, naimá te
raz pred Vianocami.

Kresťania, počůvajte! Celkom isto plače kdesi pri
vás človek. Iďte k nemu! Pomožte jednému z milio
nov nezamestnaných, alebo inak biedou, nádzou trá
pených, prineste úlavu telesne alebo duševne Cho
rým. Čo len jednému, pre Krista. Keď nemóžete pe
ňažne pomáhať, dajte mu kůsok chleba, kabátik, ko
šielku, keď ani toho nemáte, ešte i vtedy ho móžete
pozdvihnůť dobrým slovom a keď sa za neho po
modlíte.

Len pomáhajte, pre Krista, kde a ako možete!

»Ja nedám nič!“
Táto príhoda znie ako Žart, je však v nej velká výstraha.

Ktosi sa vraj topil a preto ukrutne kričal. Na to pribehol akýsi
rybár a zvolal na nešťastníka: Dai mi ruku. Ale topiaci sa člo
vek bol vrai strašný žgrloš, ktorý zásadne nikomu ničoho ne
dal. Tak sa stalo, že ešte ai v teito osudnei chvíli nemyslel na
smrť, ale na to, aby nič nedal, keď dačo od neho pýtajů. Preto
tvrdo skríkol: „Ja nedám nič!“ S tými slovami sa ponoril a
biedne zahynul. Hfa, aký život, taká smrť. A aká bude večnost
takého nemolisrdného skupáňa?! O tom sa dočítame u sv. Ma
tůša v hlave 25.

Prvá lastovička.
Tak by sme radi pomenovali v hnutí na podporovanie a

ochranu mnohodetných rodín ai chvályhodné podujatie Baťo
vých závodv. Šéf týchto závodov dal oznámiť, že všetky ro,
diny čs. št. príslušnosti, ktoré mailů viac ako 7 detí, dostanů k
Vianociam do daru topánky. Na 8 detí 1 pár, na 9 dva páry,
na 10 tri, na viac ako 10 detí 4 páry. Takým spósobom obdaria
vraj 10.000rodín. Ktoré rodiny ešte nezapísaly, nech sa prihlá
sia na obecnom dome.

Tu prichodí nám na um, že sa pred mesiacmi vela písalo
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o lacnom cukre. Bola reč o 700 vagónoch cukru, ktorým sa vrai
cukrovarnícky kartel zavďačil, nie však chudobným a mnoho
detným rodinám, ale iným... Noviny vtedy písali o korupcii
a o všalijakých nepekných veciach. Spomínaly i to, že sa do
cudzozemska vyváža cukor za 75 hal. 1 kg. atď. My sa do
týchto vecí nechceme miešať. Len to chceme pripomenůť, axé
radostné prekvapenie by mohly pripravit také kartely mnoho
detným rodinám, keby sa v nich uplatňovalo viac sociálneho
citu a menei mamonárstva. To je však, tuším, márna nádei a
preto tam, kde sa kartelom nepodarilo sviazať ruky vyššei moci,
ako na pr. v Polsku, kartely a trusty zrušujů a rozpůšťajů.

Vefké, mnohodetné rodiny, sa budů musieť aj u
nás organizovať na ochranu svojich záujmov a práv.

SOCIÁLNY KÚTIK.
Kto platí nesmluvného lekára?

Keď prvů pomoc dáva lekár, ktorý nie je v smluvnom po
mere s nem. poisťovňou, i tohoto treba upovedomifť o nároku
voči nemocenskei poisfovni, na ktorů ho i s požadovaním hono
ráru treba odkázať. Nemocenská poisťovňa je na základe Š-u
141. poisť. zákona povinná tůto prvů pomoc priamo lekárovi,
keď sa o zaplatenie sám uchádza, honorovať, podla platných
sadzieb pre smluvných lekárov. Keď by lekár, ktorý prvů po
moc dával, žiadal doplatok na svoi honorár u poistenca, (čo na
základe ustanovenia Š-u 11. zák. č. 114/929 móže urobiť), má
potom poistenec nárok žiadať ten rozdiel od nem. poisťovni.
1 v tom pripade, keď si lekár celý honorár dá vyplatiť od ro
istenca, má tento nárok žiadať celý honorár zas od nemocenskei
noisťovne.

Rozhodnutie nem. poisfovne, ktorým by poistencovi celý
náklad za preukázanů prvů pomoc, hradit odmietla a priznala
ten Ččiastočnů náhradu nenachádza v zákone žiadnei opory.
Preto v takomto prípade si móže poistenec vyžiadať „výmer“,
proti ktorému móže za 60 dní (od doručenia) podať žalobu na
„rozhodčí“ súd. Žalobu treba podať vždy skrze okr. nemocen
sků poisťovňu.

Zo zápiskov kresťanského odborára.
Vo váčšom meste na Slovensku malo byť vážne rokovan:e

o požiadavkách robotníkov. Keďže inei vhodnei a vofnej miest
nosti nebolo, zástupcovia zamestnávatelfov a robotníckych od

6



„Za Svetlom""č. 52. Dajte aj tným prečitat!

Buďrme štedríl
Jediný pohfad na terajší stav sveta stačí, aby sme videli,

že skutky milosrdenstva teraz sú práve tak potrebné a nalieha
vé, ako za časov Krista Pána.

Preto sů aj terajší udia povinní vážne sa usilo
vať vzájomným dohodnutím a zákonami mierniť bie
du a zaistiť každému život hodný človeka.

Dobre vieme však, aká ďaleká je cesta od vóle zákono
darcu až k odstráneniu posledného zla. Nemóžeme sa koijiťlen
nádejou, že raz to bude lepšie. Nesmieme nečinne čakaf, že
raz prídu lepšie časy a premenia sa ai spoločenské pomery
v duchu kresfanskei lásky a sociálnei spravodlivosti.

Treba nám vidieť terajšiu biedu a pomáhať tam
a tak, kde a ako sa dá.

Jedným z najhorších neporiadkov, ktoré trpkosť
a nenávisť vyvolávajů, je studená a bezcitná seba
láska, ktorá hřadí len na Svoje vlastné záujmy, nesta
rajůc sa o iných, nechávajůc ich v biede hynůť. Taká
tvrdosť srdca sa s kresťanstvom slůčiť nedá.

Už predchodca Pána žiadal od zástupu okrem pokánia aj
skutky milosrdenstva so slovami: Kto má dva kabáty, nech dá
jeden tomu, kto nemá. Kto má iedlo, nech spraví tiež tak. (Luk.
3, 11). Či nemáme byť ai my pripravení pomáhať, nakofko len
móžeme. Je zreimé, že pre každého z nás sů položené hranice
mžností, lebo nik nemóže dať viac, ako mu pomery dovolujů.

Avšak musíme vedief, že mimoriadny stav bie
dy vyžaduje mimoriadnu obetavosť a ochotnosť po
máhať iným. Nedávajme teda iba omrvinky, ktoré
bližnému málo pomóžu, ale buďme vefkodušní, pe
stujme krásnu a ozaj kresťansků čnosť štedrosti!

POTEŠITELNŮ ZVESŤ
priniesla „Svornosť“ (č. 48) z Nitry. Tamoišia odbočka Karity
pripravila hody lásky pre tých chudobných Nitry, ktorí by na
Vianoce, v deň narodenia Pána, nemali obeda. Predsednícvo
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Karity dalo poukázky na obedy každému, kto to len potrebuje,
bez ohřadu na politicků a nábožensků prislušnosť. Predstaven
stvo kláštora milosrdených sestier rozhodlo sa zasa na dva Via
nočné sviatky 25. a 26. dec. pohostiť 50 takých chudobných,
ktorí nemaiů nijakého domova a nemali by kde ani ten obed
zjesť.

Aká krásna myšlienka! Pripomína nám dobu prvých kre
sťanov, keď nebolo biedneho a nůdzneho, lebo bohatší prinášali
svoje dary k nohám apoštolov, aby ich rozdali chudobným.

Aké by to bolo krásne, keby táto myšlienka ujala sa ai
po iných mestách, po dedinách, na celom Slovensku, po celej
republike, na celom svete... No, sme presvedčení, že mnohé
odbočky Karity podobne učinily ako tá v Nitre.

Aj z toho vidieť, ako účinne pomáha dobre organizovaná
Karita uskutočňovať, za čo sa každý deň modlíme: „Otče náš,
ktorý si na nebesách... príď Kráfovstvo Tvoje!“

SOCIÁLNY KÚTIK.
Čo maiú vedieť nezamestnaní

O UPLATŇOVANÍ NÁROKU NA PODPORU.
Keďže pre mnohých nastáva doba nezamestnanosti, nebude

od veci poučiť našich najchudobneiších čitatefov, naimá však
nezamestnaných robotníkov o tom, ako si maiů Vo svojej nai
váčšej biede — v nezamestnanosti — počínať, keď si chců
unlatniť nároky na rozličné štátne a vereiné podpory, ktoré sa
vydávajů v naturáliách: zemiaky, masť, můka, chlieb, stravo
vacie lístky a p., ktoré podpory tak zv. obecné sociálne komisie
rozdelujů nezamestnaným v obciach podla príslušných úrad
ných smerníc.

Čo treba čím skór urobiť, keď si stratil zamestnanie?
Predovšetkým treba sa hlásiť u príslušnej vereinej spro

stredstredkovatelne práce o zamestnanie. Ak sprostredkovatel[
ňa práce nemá v zázname pre teba vhodné pracovné miesto,
nemóže fa, pravda, umiestnif, ale ťa zapíše do záznamu uchá
dzačov 0 prácu a tvoju prihlášku zaradí da odboru (jakosti) za
mestnania do evidencie, o čom ti vydá ai potvrdenie (evidenčný
ústrižok). Ak sa však stane, že ti sprostredkovatefňa práce po
nůkne primerané zamestnanie, povinný si ho ai prijať, lebo od
mietnutím práce vystavuješ sa nebezpečenstvu, že ti nebude
priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti.

Aké sú ďalšie kroky?



Ak ťa sprostredkovatelňa práce do evidencie uchádzačov
o prácu zaradila (zapísala), informui sa na obecnom úrade
svoih obydliska o tom, kedy sa bude robiť popis nezamest
ných o podiel v štátnej stravovacej akcii. (Popis vyhlasuje sa
obyčaine bubnovaním.) Potom v ustanovený Čas popisu vezmi
si so sebou legitimáciu o sociálnom poistení (čiernu knižočku),
v ktorei máš uložené ai potvrdenie (evidenčný ústrižok) od
sprostredkovatefne práce, a ak si naozaj chudobný a na pod
poru v nezamestnanosti ozaj odkázaný, žiadai na obecnom úra
de, aby ťa zapísali do listiny uchádzačov.

Kto a ako rozhoduje o tom, či dostaneš podporu?
O tom rozhoduje obecná sociálna komisia, ktorá je v kaž

dei obci pri obecnom úrade sriadená. Táto komisia je složená
zo zástupcov úradov (notár, starosta), zo zástupcov odborových
organizácií robotníckych (dóverníci robotníctva) a sú v nej
ai zástupci zamestnávatelov a občianstva. Obecná sociálna
komisia máva zasadnutie (z príležitosti každého podporného
obdobia), teda naimenei raz za 5 týždňov. Na zasadnutiach sa
usnáša podla úradných smerníc o tom, komu sa móže dať pod
pora zo št. stravovacej akcie a komu nie. Na zasadnutiach obec.
soc. komisie sa tiež hlasuje, tak že každý návrh schvaluie alebo
zamieta váčšina.

Ako sa dozvieš o výsledku svojej žiadosti? (o tom, či ti
podporu odhlasovali alebo zamietli).

Ak ti obecná soc. komisia priznala nárok na podporu 70
stravovacei akcie, dostaneš svoji podiel v naibližšom podpor
nom období ak ti však nepriznala nárok na podporu, obecný
úrad ti to písomne oznámi v tom smysle, že fa vylůčili Zo so
znamu uchádzačov 0 podporu zo št. stravovacei akcie.

Čo treba robiť, ak ti nárok neuznali?
Treba sa odvolať na okresnů sociálnu komisiu (na okresný

úrad), ale to len v tom prípade urobíš, ak si na podporu na
ozaj odkázaný a ak si vyhovel všetkým ostatným podmienkam
pre priznanie podpory. V odvolaní presne uvedieš: Odkedy do
kedy trval tvoi posledný pracovný pomer, prečo si bol z práce
prepustený, či si živitefom rodiny a uveď aj počet a vek svo
jich rodinných príslušníkov, o ktorých sa musíš starať vo svo
jei nezamestnanosti; opíš aj Svoj majetkový stav, (ak máš
domček, rou, kravu, ošípanů, nezataj to, lebo by ti to škodilo!),
a takto zretefne a dfa možnosti stručné spracované odvolanie
odošli potom alebo odovzdai osobne na príslušnom okresnom
úrade. (Odvolanie kolkovnému nepodlieha.)

Čo učiní okresná soc. komisia v tvojom prípade?



Prostredníctvom vyšetrujúcich orgánov (četníctva) zistí
tvoje majetkové pomery, presvedčí sa hodnoverne o sociálnom
položení tvojich rodinných príslušníkov (velký zretef berie na
malé a školopovinné deti) a len tak, ak sú naozaj dokázané
skutočnosti tvojho neblahého položenia v nezamestnanosti, vy
dá písomný výmer, ktorým sa ti priznáva nárok na podporu
zo št. stravovacei akcie. Výmer dostaneš na svoju vlastnů
adresu a v opise dostane ho aj obecná sociálna komisia.

Je zrejmé, že keď sa za vyšetrovania o tvojom sociálno:
hospodárskom a inom položení zistia také veci, ktoré fa st;
vajů do svetla, že si na podporu zo št. stravovacei akcie nic
odkázaný, dostaneš vymer zamietaiůci, oproti ktorému sa od
volať nemóžeš.

Ako postupovať ďalej, keď ti bol nárok „výmerom“ pri
znaný?

Nemysli si, že keď máš v ruke výmer od okr. sociálnej
komisie, že už je všetko hotové. Nie. Musíš sa znovu dať za
písať na obecnom úrade do záznamu uchádzačov o podporu
zo št. stravovacei akcie a okrem toho obnovit aspoň raz v mé
staci svoje povtrdenie (evidenčný lístok) s sprostredkovatelni
práce, t. j. prihlášku v prostredkovatel[ni prolongovaf čiže pre
dížiť.

Všeobecné upozornenie.
Keď si už dostal podporu v podobe stravovacích lístkov, ale

bo podielu z iných naturálií, hfaď to užiť so svojou rodinou sve
domite a ciefuprimerane. Veď toho, čo si dostal, je i tak vefmi
málo, teda nezneužívaj to, nezamieňaj to za faičivo, prípadne
za iné škodlivé výrobky. Žial, že najdů sa i takí fahkomyselní,
a nesvedomití, ktorí pod růškom „nezamestnanosti“, zneužívajů
túto verejnů dobročinnosť na úkor tých najodkázanejších a ozaj
nezamestnaných našich spolubratov.

Svátomarský.
Pozn. Lepšie je položenie tých robotníkov, ktorí sů odbo

rove organizovaní. Ich podpora v nezamestnanosti je výdatnei
šia. Organizácia, najimá keď je to kresťanská, založená na so
ciálnej spravodlivosti a láske, nielenže im podporu sprostred
kuje, ale im ai dobrou radou poslůži a bráni ich záuimy. Je
teda každého kresťanského robotníka nielen stavovskou povin
nosťou, ale ai záujem, aby do kresf, organizácie patril a toi
vtedy, keď mu hrozí nezamestnanosť. Ako treba postupovať
organizovaným robotníkom, keď osjanů bez. práce, o tom zas
inokedy napíšeme. |
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