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Úvod. 

Milé dietky! Svätopôstny čas sa už blíži a � nim ten čas, 
v ktorom z vás tí, ktorí po prvé k sv. prijímaniu prilitupovat 
budú, majú sa k tomu dokonále prichystať. K tomuto vynaučo
vanill pripustení budú žiaci šiestej triedy, ktorí už dvanásty 
rok veku svojho dosahujú. Kofkože vás je? Koľko chlapcov? 
Koľko diovčeniec? Ale či vy všetci žiadate si na Veľkú noc 
tohoročnú k sv. prijímaniu po prvé pristúpiť? Alebo niektorí 
chcú ešte za rok čakať? Teším sa, že všetci po tomto nebe
skom chlebe tak veľmi túžite; lebo ani na nebi, ani na zemi 
nič nenie vznešenejšieho alebo svätejšieho nad túto najsvätejšiu 
sviatosť. Anjelia na nebi závidia nám to preveliké šťastie, že 
totižto Ježiša Krista v tejto sVIatosti prijímať môžeme, ktorému 
oni len klaňajú sa a jeho len duchovným spôsobom prijímajú. 
Čo z toho nasleduje? .. Ano, že i my máme byť anj.elmi, 
tak čistí, tak svätí, tak plní lásky, jako oni, keď ku stolu Pána 
pristupujeme. Freto vás predovšetkým napomínam 

1. Aby ste sa mi z katechismusa o sv. prijímaní všetko 
tak, ako »Otčenáš« alebo »V erím« dokonále naučily. 

2. Aby ste pod vynaučovaním o sv. prijímaní tak pozoro
valy, že by ste každému slovu porozumely. A preto na každé 
vynaučovanie riadne sa mi dostanovite, a bedlive a spokojne 
načúvať ma budete. Na tie hodiny, v ktorých vás k najkrás
nejšiemu dňu vášho života pripravovaC budem, nikdy v živote 
vašom nemáte zabudnúť. 
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3. Usilujte sa, aby ste od dneška bývaly nábožnejšie a 
bohabojnejšie, než inokedy. Žiadnu mšu sv. si nepremeškajte. 
Pod pozdvihovanim túžobne hľaďte na pl'esv. hostiu. Navštivujte, 
kedy len môžete. sviatoflť oltárňu. Nábožnejšie sa klaňajte pred 
bohostánkom, v ktorom .Iežiš Kristus prebýva a hovorte: »Po
chválená a na veky pozdravená buď prev. sviatosť olt.. To 
isté opakujte, keď idete okolo kostola, a vidíte, jako večné svetlo 
v ňom horí. Pomyslite si: • Tu je Hoh! Tu je náš milý .JeŽiš 
Kristus, v bohosLánku tom prebýva on deň a noc bez prestania •. 

K budúcej hodine naučíte sa mi dokonále prvú otázku 
o prevelebnej sviatosti oltárnej. 

Poneváč ešte máme čas, naučme sa dnes nasledujúcu 
pieseň o sviatosti oltárnej. 

1. O nebe prekrásne, koľko máš hviezdičiek? Bez počtu, v tom počtu. 

zdrav buď sviatosf oltárňa. 

2. VeTsvete stvorený! koľko čítaš práškov? Bez počtu .. . 

3. Vy lúky nám milé l koľko máte bylín ? Bez počtu .. . 

4. Vy hory zelené! koľko máte halúz? Bez počtu .. . 
5. Veľmore široké! koľko čítaš kvapiek? Bez počtu .. . 

6. O slnce prejasné ! moc máš papršlekov? Bez počtu .. . 
7. O večnosť predlhá! koľko č[[aš hodín? Bez počtu .. . 

Keď pôjdete cez horu, túto pieseň:;i zaspievajte, taký spev 
rúbi sa Hohu i jeho anjelom. 

Prvá hodina. 

Nuž m. d., či ste sa dobre naučily, čo som vám naložil ? 
Chcem sa presvedčiť. (Najprv lepší žiaci vypytujú sa, potom 
slabší; už jednu, už obe, alebo všetky tri otázky. Každé dieťa 
nech odpovie niečo. Jestli je ich mnoho, buď všetky spolu, buď' 
po stoliciach, nech vo sbore odpovedajú zretedeTne bez kriku.) 

60 je sviatosť oltárňa? Odpoveď z katechJsmusa. 

Táto odpoveď dve vety v sebe obsahuje .. Jako znie prvá veta? 
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I} . .Te o p r a v d i v é t e l o  a k r e v  Je ž i š a  K r i s t a. 

Kto je Ježiš Kristus? Co znamená meno Ježiš? (:0 zna
mená Kristus? Koľko prirodzeností je v Kristu Ježišovi? Kedy 
žil Ježiš Kristus? Kedy a kde sa on narodil? Kto sú jeho 
rodičia? Prečo stal sa Syn Boží človekom? Kde bol .ležiil 
ukrižovaný? Jako to vieme, že Ježiš Kristus :;kutočne zmrtvých 
vstal? Kde je on teraz? Ro. Na nebi. Áno, na nebi, sedí na 
pravici Boha Otca vilemohúceho. 

Ruky :;ložte, na kríž hľaďte a spolu sa modlime: • Verím 
v Jezu Krista, Syna jeho, jednorodzeného, Pána našeho, ... vstúpil 
na nebesá.' Teda Ježiš je v nebi a to s telom i s dušou, s telom, 
s krvou, s božstvom i s človečenstvom. 

Milé dietky I A kdeže je on ešte? Prvá naša odpoveď ho
vorí nám, že je prítomný vo sviatosti oltárnej, a to s opravdi
vým svojím telom a :; opravdivou svojou krvou; teda celý 
Ježiš Kristus, ten istý, ktorý je v nebi. 

Ježiš je teda nielen na nebi, lež i medzi nami, na zemi. 
Jaké to !lťa itie pre nás! 

Iná otázka. 

Jak č a s t o  vystúpil Pán Ježiš n a  n e b e s á? Len rat:. 
Jak č a s t o s o s t u p  uj e n a z e m  medzi nás? Mnoho ráz. 

Kdekoľvek na šírom svete len prepodslatnená hostia nachádza 
sa, tam je i Ježiš Kristus prítomný a síce s telom a s dušou, 
s telom a krvou, s božstvom a človečenstvom. 

Kde sa narodil .Ježiš? V Betleheme v maštali bol len raz; 
a jakýžé bol tam? Ro. Co chudobné, malé, slabé dieťatko. Kde 
strávil .Ježiš roky svojho detinstva? S. V Nazarete v dome 
:;vojich rodičov. Tam bol on čo diefa, čo chlapčok, čo mládenec, 
čo mlad ý" muž. Lež len raz. A čo tam robil? S. Rodičov svo
jich poslúchal. To isté činí i teraz v bohostánku. On bedlí, 
modlí sa, je skrytý, neznámy, mlčanlivý a poslušný. 

.Iako znie druhá veta odpovede našej? S. K t o r  Ý j e p o d  
s p ô s o b o m  c h l e b a  a vín a s k u t o č n e  a p o d sta tne 
p r í t o m n ý, a b y  b o l  p o k r m o m  d u š e  n a š e j. V akom 
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spôsobe bol Ježiš za 33 roky na zemi? �. V r u  d s k o  m s p ó
s o b e. Veď on bol pravý Boh a spolu i pravý človek, celý 
Boh a celý človek. V akom spôsobe bol on v ja�lách? S
V s p ô s o b e  d i e ť ať a. A na kríži? V p o d o b e  m u ž a, a to 
muža boIastL Pod akým spôsobom je vo sviatosti oltárnej? �. 
Pod s p ô s o b o m c h l e b a  a v í n a; pod spôsobom, t. j. na 
pohľad, ako jedlo a nápoj, niekdy trpiaci, plačúci. krvácajúci 
a teraz trpieť nemohúci, zdanlive bezživotný a predsa živý, 
nebeskooslávený. A prečože je Ježiš v olt. sviatosti pod tak 
poníŽeným spôsobom prítomný? On Syn Boží? Hovoríme: -Aby 
bol pokrmom duše našej c ; teda preto, aby sme Ježiša čo pokrm, 
čo chlieb nebeský požívať, l. j. jesť mohli. 

Toto si zapamätajte m. d. Uprostred raja stál strom smrti, 
uprostred kostola stojí teraz bohostánok, strom to života a ne
smrteInosti. Tam požívanie bolo za-kázané, tu je požívanie 
pri-kázané. (4. prikázanie cirk.) 

V odpovedi našej hovorime ďalej, že Ježiš je vo svialo!'lti 
olt. p r í t o m n ý, 1. j. tu je: o p r a v d i v e, s kut o č n e  a p o d
s t a  t n  e. 

Aby ste tieto slová porozumely, dajte dobrý pozor. 

V 16. století všelijakí bludári povstali, ktorí o sviatosti 
olt. bludné učenie roztrusovali. Z týchto bludov bolo troje 
najzvláštnejšich. 

Pr v é b l u d n  é u č e n i e: Kristus je vo sviatosti olt. len 
ako v obraze prítomný. -Toto je telo mojec = -Toto je obraz 
tela môjhoc, jako i o drevenom, maľovanom alebo nakreslenom 
obraze Krista Pána, hovoríme: -Toto je Kristus c. Proti tomuto 
bludnému učeniu snem cirkevný trientský vyriekol: -Ježiš 
Krhitus je vo sviatosti olt. o p  r a v d i v e prítomný c. -Sv. hostia 
je nielen znak upamätujúci na Krista, jako na pr. podobizeň 
upamätuje na toho, koho nám predstavuje. c 

Dru h é b l u d n  é u č e n i e: Kristus je vo sviatosti olt. len 
zdanlive prítomný, jako na pr. tóňa človeka vyobrazuje síce 
podobu jeho, ale nie jeho skutočnú osobu. Proti tomuto blud-
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nému učeniu cirkev sv. nás učí: -Kristus je vo svätej hostii 
s k u t o č n e  prítomný.c 

T r e  t i e  b l u d n  é u č e n i e: Kristus je vo sviatosti olt. 
prítomný so svojou milosťou, ktorá z neho vylieva sa. Kde je 
jeho sviatosť, tam on účinkuje na pr. osvietenie, silu, pomoc, 
odpustenie, potešenie, tým asi spôsobom, ako Boh a jeho svätí 
milosti udeľujú, skrze tak zvané milostné obrazy, divotvorné 
kríže a agnušky. Proti tomuto bludu sv. cirkev hovorí: že .Ježiš 
je p o d  s ta t n e  v olt. sviatosti prítomný. 

M. d.! Túto prvú otázku nie ste ešte v stave dokonále 
pochopiť, ale čím ďalej, bude vám ona jasnejšou. Lež ja sa 
teraz zpýtam, (íi oltárna sviatosť je skutočne sviatosťou? 

Čo požaduje sa ku každej sviatosti? �. Ku každej 
sviatosti požaduje sa troje: 1, 2, 3. Ale či sviatosť olt. má toto 
troje? Má. 1. V i d i t ern ý z n a k. Veď tu vidíme chlieb a víno. 
2. Ne v i d i t e  r n á m i l o s  t; áno. tu je ešte viac, než sa po
žaduje, nielen milosť Kristova, lež sám Kristus je tu, ktorý je 
žriedlo všetkých milostí, preto i sviatosť táto menuje sa naj
svätejšou sviatosťou. 3. U s t a n o v e n i e  o d  K r i s t a  P á n a, 
o ktorom vám neskôr hovoriť budem. 

Dajte pozor, m. d. Veľký rozdiel je medzi sviatosťou olt. 
a ostatnými sviatosťami. Sviatosť olt. je sviatosť s a m a v s e b  e, 
ostatné stávajú sa sviatosťami svojimi slovmi. Šesť ostatných 
sviatosti sú sväté úkOllY, ktoré na človeku vykonané bývajú, 
ktorý ich prijíma: krst, birmovanie, posvätenie atď. Ale naj sv. 
sviatosť olt. je s v ä t á  vec, áno s v ä t á  o s o b a, ktorá je vždy 
SVIatosťou a ostane ňou, kýmkoľvek jej jesto. 

Teraz vám poviem: k čomu, v akom úmysle, k akému 
cielu Ježiš Kristus túto sviatosť ustanovil? 

1. Aby i dra svojho človečenstva s nami navždy býval. 
(:0 Boh je .JeŽiŠ vždy a všade prítomný. Ale že dra vôle svojho 
Otca svet tento mal opustiť, jeho všemohúcnost, múdrosť a láska 
vymyslela, jako by mohol po všetky časy prebývaf medzi ľuďmi. 
A to vymyslenie, ktorého prevedenie veľmi mnoho stálo, je 
sviatosť oltárňa. Kdeže je Syn Boží? Čo Boh, čo druhá božská 
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osoba je všade a po všetky veky. Čo Boh a človek je len na 
nebi od tej doby, čo vstúpil na nebesá, a na všetkých tých 
miestach a v bohostánkoch, kde sa naj sv. sviatosť olt. nachádza. 

Z čoho poznávaš, že kde je v kostole Ježiš prítomný? 13z. 
Z večného svetla, ktoré sa i božou lampou menuje. 

2. Druhý hlavný cieľ, pre ktorý Ježiš túto sviatosť usta
novil, je, aby svoju obeť ustavične obnovoval. Preto prvé vy
naučovanie naše je o ustavičn�j prítomnosti Ježiša Krista vo 
sviatosti olt. a druhé o mši svätej, t. j. o ustavičnej obeti no
vého zákona. 

3. Z prvého vynaučovania vidíme: č o j e v o l t. s v i a
t o s t i? z druhého: ja k o  sa  K r ist u s  v t e j  s v i a t o s t i  do
s t a  n o ví? z tretieho, č o s t á v a s a s touto sviatosťou chleba 
nebeského? že býva čo pokrm a nápoj pre nesmrteľnú našu 
dušu jedená, požívaná, prijímaná. Toto požívanie tohto nebeského 
pokrmu menujeme: sväté prijímanie, alebo ,Communio. t. j. 
sjednotenie sa. Kto prijíma, ten sjednocuje, spája telo Kristovo 
s telom svojím, dušu Kristovu s dušou svojou. 

Na dokončenie dnešného učenia, naučím vás krásnu mod
lit.bu sv. Ignáca, ktorú sa dobre naučte a čím častejšie sa ju 
modlievajte, a to s úplnou pobožnosťou. Je krásna i ľahká 
a môžete si ňou získať 300 dní odpustkov. 

Dušo Kristova, posväť ma I Telo Kristovo, spas ma I Krev 
Kristova, napoj ma I Voda z boku Kristovho, obmy ma! Umu
čenie Kristovo, posilni ma! O dobrý Ježišu, vyslyš ma! Do tvo
jich svätých rán skry ma! A nedaj mi odlúčiť sa od teba! 
Pred zlým nepriateľom chráň ma! V hodinu smrti mojej po· 
volaj ma! A poruč mi prijsť k tebe I Abych so všetkými svii
tými chvalil Teba! Na veky vekov. Amen. 

Druhá hodina. 

Preopakovanie predošlého učenia. 
Dnešné vynaučovanie vysvetlí nám dve "ec i. 
1. Na jakom základe veríme my katolíci opravdivú prí

tomnosť .JeŽiŠa Krista, Syna Božieho, v olt. sviatosti? a 
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2. Jako si máme túto jeho prítomnosť predstaviť? 

Prvá otázka je, zkadiaľ my to vieme, kto nás o tom po
učil, že pravé telo a pravá krev Ježiša Krista je v olt, svia

tosti skutočne prítomná ?�. My to vieme: 1. z o  s l o v  z a
s ľ ú b e n i a, 2. zo s l o v  u s t a n o v e n i a(teda z ú s t  s a m é h o 
J e ž iš a  K r i s t a) 3. z u č e n i a  a p o što l o v  (ktorí pri zasľúbení 
a ustanovení prítomní boli) a k a t. c irkve, (ktorá je st1pom 
a pevnosťou pravdy). 

Ktorí boli prví kommunikanti (prijímajúci) ? S. Dvanásť 
apoštolov, ktorým Ježiš Kristus pri poslednej večeri sám po 
prvé sv. prijímanie vysluhoval. 

Jako vás ja m. d. už od roka pred prvým prijímaním 
častejšie o tomto svätom tajomstve poučujem, tak i Ježiš Kristus, 
božský učiteľ sám svojich apoštolov i učeníkov úplný' rok 
o tejto sviatosti vyučoval. Celý rok im lento vznešený dar 
s ľ u  b o v a l, skôr než im ho dal. 

Kedy, pri jakej priležitosti Kristus sľuboval túto olt. svia
tosť? 13z. Pri podivnom rozmnožení piatich chlebov, keď viac 
než 5000 ľudí nasýtil. 

Otvorte si bibliku : .0 rozmnožení chleba.. (Toto prečíta 
a vysvetlí.) 

Milý' Spasiteľ v šiestej kap. sv. Jána o trojakom chlebe 
hovorí: 

1. O telesnom požívaní h m o  t n é h o chleba. , Hľadáte ma, 
lebo ste jedli z chleba a nasýtili ste sa.' Potom hovorí 

2. o duševnom požívaní n a d  p r i  r o d  z e n  é h o pokrmu, 
1. j. o spasonosnej v i e  r e v neho, čo Syna Božieho: , Nestarajte 
sa o pominuteľný pokrm, lež o ten, ktorý ostáva pre život 
večný. Ja som chlieb života: kto ku mne príde, nebude lačnieť, 
a k to v e r í  v o  m ňa, nebude žížniť.' (Učiac podáva im tento 
pokrm, a kto v neho verí. prijíma ho do svojej duše.) 

3. Hovorí Ježiš o s k u t o č n o m jedení a pití jeho s k u
t o  č n é h  o tela a krve. Zrejme hovorí: ,Ja som chlieb živý, 
ktorý som s neba sostúpil. Kto z toho chleba jie, žiť bude 
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na veky. C h l i e b, k t o r ý  ja v á m  d á m, je t e l o m o j e  za 
spasenie svela.« 

Milé dietky! Čo má činiť učiteľ, jestli ho poslucháči zle 
rozumeli? Má im vec dobre vysvetliť. Áno, má povedať: .Ja 
som tak nemyslel, ako vy myslíte, lež toto je moja mienka. 
Ježiš Kristus vždy lak činil, keď vyučoval. Keď by ho tu boli 
zle rozumeli, bol by musel povedať: Vy židia, vy ste mňa zle 
rozumeli. ,Ja nerozumiem tak, že vá!ll sk u t o č n é t e l o  a k r e  v 
moju dám za pokrm, lež ten chlieb a vino, ktoré vám ja dám, 
m�ú vám byť len p a  m i a t k o  u môjho umučenia a smrti. 

Ale Ježiš to neučinil, ba naopak, ešte zrejmejšie sa vy
jadril, že dá pravé a skuločné telo a krev svoju. A tvrdil, že 
poží\'anie tohto tajomstva je veľmi dôležité. Lebo kto by sa 
od tohto požívania odťahoval, s tým nič nechce mae. Na to 
mnohí z učeníkov od neho odstúpili, a hovorili: »Pritvrdá je 
to reč, - aby sme telo jeho jedli a krev pili. - Kto by to 
načúval? A on ich nechal odísť. Ba i apoštolov SVOjich sa 
zpýtal: »Či i vy chcete odísť? A bol by ich prepustil, ked' 
by neboli verili jeho zrejmej reči. Na to sv. Peter v mene 
apoštolov veľmi krásne odpovedal: »Pane, ku komu že pôjdeme; 
veď Ty jedinký máš slová života!. 

Milé dietky! pomyslite si. že nie ja, lež sám Ježiš Kristus 
bol by vaším katechetom, aby vás vyučoval. On by vám po
vedal: »Na Veľkú noc dám vám chlieb života, a ten chlieb 
som ja sám, je to telo moje a krev moja. < Či by ste tomu 
verily? S. Ano veríme. A prečo lo ver'íLe? a Lebo to sám 

Ježiš hovoril. Keď ale lo nepochopujete, jako vám .JeŽiš móže 
dar telo a krev'? či predsa len \'eríte tomu ? ij. Ano, my ve
ríme, čo Ježiš hovoril: »Telo moje je pravý pokrm, a krev 
moja je pravý nápoj .• 

Ježiš je Boh a preto je on všemohúci. Ako 5000 [udl 

nakŕmil piatimi chlebami, tak môže predpodstatniť chlíeb a víno 
na svoje presväté telo a krev. »U Boha nič nenie nemožného,« 
hovoril Clabriel archanjel k Marii Panne. Kedy Lo hovorí!? 
Keď jej vtelenie Syna Božieho zveRtoval. Vtedy Syn Boži vzal 
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»p o d o b u  č l o v e k a», v olt. ale sviatosti berie na seba »p o
d o b u  c h l e b a.« 

Kde sa narodil Ježiš? R. V Betleheme. Čo znamená to 
slovo: Betlehem? Znamená: �Dom chleba.« Tam bolo mnoho 
pšeničného poTa; z múky pšeničnej pečú tam biely chlieb pre 
celé okolie, zvláš te pre hlavné mesto Jeruzalem, ktoré len na 
dve hodiny je od Betlehema. .JeŽiŠ je chlieb života, a preto 
sa chcel v B e t l e  h e m e narodiť. 

Budúcu hodinu ukiažem vám tri obrazy: 1. Mesto Betle
hem, t. j. rodisko premilého Spasiteľa Ježiša Krista, 2. roz
množenie chleba na púšti, 3. posledniu večeru. A teraz po
modlime sa Otčenáš, v ktorom ba o ten trojaký chlieb modlievame. 
Čo je to za chlieb? S. Po prvé chlieb p r e  t e l o, »Chlieb náš 
vezdejší daj nám dnes.« Po druhé nebeský chlieb s l o v a, ktoré 
z úst božích pochádza; po tretie n a d p r i r od z e n ý  chlieb 
anjelský: t. j. Ježilí v naj sv. sviatosti oltárnej. 

Tretia hodina. 

Či viete, ču som vám sľúbil ukiazať? To vám i splním. 

Tu hľa prvý obraz: Rodisko Ježišovo. Cesta v popredí, 
ktorou jeden pasLier svoje ovečky vedie, - jedno malé jahňa 
nesie na pleciach, - to je cesta do Jeruzalema, ktorou za dve 
hodiny dôjde sa do Betlehema. Hore na prostriedku obraza 
vidno starodávne budoviská, jako nejaký zámok, t. j. veľk� 
kláštor, sem v prostriedku stojí kostol, už od Konštantína Vef
kého vystavený. V tom kostole pod hlavn�m oltárom je v skale 
vykresaná jaskyňa, ktorú my maštalou betlehemskou menu
jeme. v ktorej sa Kristus Pán narodiL 

Co znamená po slovensky Betlehem? . Prečo? . Betle
hem sa i .mestom Dávida« menuje. Prečo? . Kto bol Dávid? . 
Jako sa menoval jeho otec? . Tu na ľavo, asi na štvrt ho
diny od kláštora v doline vidíte jakési budovy. To je »dedina 
pastierov.. Tu už Dávid, syn Jsaiášov ovce pásaval, keď bol 
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domov povolaný, aby od Samuela pomazaný bol za kráľa. 
V tejto dolinC' zjavil sa anjel pastierom a oznámil im naro·· 
denie Ježiša. Tu anjelia prvé (lJoria zaspievali. BeLlehemčania 
i dnes sú hrdí na to, a vysoko si to vážia, že ,Ježiš v Betle
heme, na tomto mieste sa narodil, a tak stal sa im krajanom. 

Tak teda videly ste Betlehem. Či je to od nás ďaleko '? 

V akej je to krajine? V akej čiastke sveta? Jaké Je tam 
podnebie? Keď u nás slnce o 7. hodine vychádza, ono už 
v Betleheme o štvrtej svietilo. 

Čo nám predstavuje tento druhý obraz?. (Nasýtenie 5000 

ľudí.) Čo tu vidíte? Kto je ten muž v červenej šate a v be
lasom plášti, ktorý do neba hradí? .. Čo čmí? R. Mocllí sa 
k Otcu nebeskému a žehná päť chlebov a dve ryby, ktoré je
den chlapec v košíku podáva. Čo sa to za mužovia, ktorí za 
Ježišom stoja a sedia? .. Jako sa menujú niektorí z nich? . 
Na druhej' strane je veľa, veľa ľudi, veľkých i malých, mladých 
a starých: 6000 mužov, mimo žien a dietok, a všetci, všetci 
budú nasýtení. Od kedy sú už na púšti? Čo tu robili? Či Je
žiš i na druhý deň tu ostal? . Kam šiel? Či ho i ľudia do 
Kafarnauma nasledovali? Na druhý deň o čom vyučoval Ježiš 
v synagoge? . Čo on tam prisľúbil a vysvetlil? .. Prečo mnohí 
učeníci opustili Ježiša? " Co povedal na to Ježiš? " Jako sa 
zachoval sv. Peter v mene všetkých apoštolov? 

Teraz už hovorme o s k u t o čn o m u s t ano v e n í  naj s v. 
S v i a t o s t i  o l t. 

Kedy ustanovil Ježiš Kristus sviatosť oll.? . V ktorom 
roku? Il Rok neskôr, ako ju prisľúbil. O jakom čase? R O 

veľkonočnom čase. V aký deň? R. Na zelený štvrtok. O jakej 
hodine? Večer o siedmej hodine. Fri jakej priležitosti? R. Pr i 
p o s l e d  n e j  v e  č e r i, ked' dra predpisu židovského zákona po
žíval veľkonočného bäránka. Kde požíval Ježiš tohoto posled
ného veľkonočného bäránka? Na vrchu Sion, kde niekdy sLál 
kráľovský hrad Dávida, v krásnej, pokrovcami a svetlami ozdo
benej sieni, ktorá Nikodemovi patrila. 
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.\by ste SI celý len úkon usLanovenin tejto najsv. svin losti 

"It. dokonále predstaviť mohly, prečita.ime si z bibliky o po· 

sh:dnej \,p0eri (Dr .1. Schustera Mal)' Dejepis Hiblický, Nový 
í'.ukon ��). ToLo si i doma budúcu nedeľu popoludní pomaly 
a pUí'.Orne pl'cľ:itajte, jako i všetko to. čo sa tam o prehorkom 
umučení a smrLi .Ježiša Krista opisuje. Niet na svete krajšieho 
hlania, jako o živote a smrti Pána našeho .JeŽiŠa Krista. Tu 
i tu sa vás niei:o opýtam, aby som vedel, či ste si zapamätaly, 

A teraz podívajte "a na tento tretí obraz, ktorý som vám 
doniesol, je lo poslednia vei'�era Pána. Na čele dlhého stola, 
ktorý bol prvým oltárom, na ktorom sv. mša obetovaná bob, 
sedí vážne a dôstojne .JeŽiŠ, Veľkňaz Nového zákona. S prava 
u s rava sedí dvanásť apoštolov . .Ježiš práve teraz vyriekol to 
hl'ozné slovo: »Amen, Amen hovorím vám, že jeden z vás ma 
zradí.« I zarmútili sa veľmi všetci pritomní. Či viete pomeno
vať jednotlivých apoštolov? Peter, .Ján, dvaja Jakubovia, Tomáš, 
Bartho.lomej, .JudM zradca atď. 

Budúcu hodinu budeme ešte viac hovoriť o ustanovení 
sviatosti oltárneJ. 

Stvrtá hodina. 

Predošle hovorili sme m. d. () uslanovení sviatosti oltár
tlej, a dnes zas sa k tomu vrátime .Iako pri pri!'lľúbení, tak 
i pei ustanovel\l tejto sviatosti musIme !'la spýtať: (:i Ježiš 
Kristus prepodslatnujúce slová: .1' o l o .i e t e l o m o j  e •. • T o  t o 

JH k r e v moja« vyriekol v o b r az n om smysle a či v 
s l o vll o m'� 

Odpoved': .Iežlš Krisllls v s lo v n o m  smyslc a nie v o b r a z
II o m hovoril. .Je pravda, m. d, ze .Ježiš často i v obrazoch 
a podobenslvúe!t ut·iI. ale tu nie. Tak na pr .. JeŽiŠ hovoril: 
.Semeno, ktor(' (': Iovek rozsieval, je slovo božie.« S tým roz
umel, že lo sell1eno znamená slovo božie, je obrazom slova 
božieho. 

Kniznico kutodu'l. č. V. 2 
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Z čoho vysvitá, že tu Spasiteľ nehovoril obrazne 'ť To vys�itá : 
1. Z č a s u v ktorom Ježiš hovoril. Hol lo podvečer ,1eho 

prehorkej s m r t\. Kto tak zrejme predvída smrť svoju jako 
Ježiš, ten už v podobenstvách nehovorí. 

" 
2. Sami apoštoli hovorili trochu neskôr k JeŽIšovI: .Teraz 

hovorIš zrejme a bez p o d  o b e  n s  t v a. (Ján 16, 29.). 

3. Ježiš čo vševedúci vedel, že apoštoli dľa litery pocho
pujú jeho slová. Keď by sa boli mýlili, Ježiš bol by im to "y
svetlil, tým viac, že predvidel, že apoštoli týmto nedorozume
ním vo veľký' blud uviedli by všetky katolícke národy až do 
konca sveta. A to sa myslieť nedá. Slová: • Toto je telo moje., 
.toto je krev moja. len obrazne vykladať znamená Ježiša, 
Syna Božieho za klamára držaf, ktorý pred svojou smrťou, 
pri poslednom lúčení sa svojich priateľov oklamal. To hovoriť 
o Pánu Ježišovi, bolo by zapierať jeho Božstvo. 

. 
M. d. my ,Ježiša nedržIme za lhára, ktorý na mles

.
to 

• z nam e n á. alebo .b u d e., alebo .j e o b r a z om. hovoľll: 
Toto "je" telo moje. My veríme nášmu Hohu a Pánu, že vy
riekol holú a zrejmú pravdu, keď hovoril: Toto je telo moje. 
1'oto je krev moja. 

Tu máme najväčší z á z r a k všemohúcnosti božej. Čože 
hovoril Boh keď s v e ti o stvoril? H. • Bud' svetlo a bolo. . Tak 
tvoriace v � ern o hú c e  slovo je i to, čo .ležiš pri poslednej 
večeri vyriekol, keď hovoril: .Toto je telo moje .• Toto slovo 
ú č i  n k o v a l o v tom okamihu, jako ho Ježiš vyriekol. Je lo 
sviatostné slovo. To, čo predtým c hi e b o m  bolo, v tom oka
mihu a skrze toto slovo stalo sa telom Krista, a víno krvou 
Kris�. To jest, jako hovorí katechismus: p r e  m e n  i l s a chlieb 
na opravdivé telo, a víno p r e m e n  i l o s a v opravdivú krev 
Krista Pána. 

Či je v stave Ježiš Kristus takéto prepodstatnenie, takéto 
premenenie učinie ? II Áno. Pr e č o? H. Lebo j

.
e O�. Bob, teda 

všemohúci. • U Boha nič nenie nemožného.' Čl .lezlš vo svo
jom živote žiadne zázračné premenenie neuči�il

.
? 

. 
I)o. Učinil, 

prvý jeho verejný zázrak bol, ked' v Káne halIlel vodu na 
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vino pl'p,menil. Všemohlíci Boh i v nás každodennE" rini po
doblle" zázraky, bez toho, žeby sme to pozorovali. Čokoľvek 
.WllIe a pijeme, premieňa on deňne, ba každú hociinu na teJo 
a hev našu. Čo ale Hoh pomal)' vykonať môže, to keď chce, 
lI1(>že vykonať i v jednom okamihu. 

Poneváč už môžeme byť presvedčení, že Ježiš pri posled
nej večeri chlieb a víno na svoje telo a krev prepodstatnil, 
aby ľuďom, ktorí v neho veriť !mdú, dal seba za pokrm, po
v;túvajú nám tieto otázky: 

Ci Ježiš tento zázrak l e n  j e d  i n Ý r a z učinil, a či ho 
šle i teraz ustavične činí? ,Jakým spôsobom kOlla obnovo

vanie lohto zá.:raku pn nás? Na to nám katechismus odpovedá: 
1. Kristus Pán dal túto moc i apoštolom, aby totižto zá

zl'uk tento v jeho mene, áno v jeho osobe obnovovali, t. j. 
On im dal svoju kňazskú moc, posvätil icb za kňazov nového 
z[tkona . 

2. Toto pOSvätenie vyslovené je v týchlo slovách: • T o  
t, i ň t e n a m o j  u p a m  i a tk u .• 

Keď by som niekomu niečo činie naložil, ten musí mat 
k tomu moc i silu, ináč také naloženie by nemalo smyslu. Teda 
i Kristus, ked' prikázal a naložil, dal a dával apoštolom i m o c  
t. j. že t o m ô ž u vykonať, čo im prikázal. On im hovoril: Tak 
I'iílte, jako som ja teraz činil, a bude to isté, spôsobíte pre
IJwnenie chleba i vína na moje telo a krev, a toto konanie 
hude po v�etky časy pamiatkou na mňa, ktorý zajtra na kríži 
obp.tlljem 1J10je telo i kre v ':3 pokolenie l'udské. 

Slo"á prepodslalnenia vína na svälú krev takto znejú: 
.Lflb o l o t o  j e  k a l i c h  moj e j  k r ve, nOv é h o  a v e č n é h o 
z á k ona, k t o r á  z a  v á s  a z a  m n o h ý c h  v y l i a t a  b u d e  
na o d p u s te n io h r i e c h o v  .• 

·'ľoto kedykol'vek činiť budete, čiňte na moju pamiatku .• 

I'oneváč apošloli nemohli žiť až do konca sveta, na rozkaz 
.lezi�a Krista, moc kila.:skú preniesli na tých mužov, ktorých 
Ul biskupov a kňazov vysvätili. Biskupi však z iS nových bisku
p ov a kňazov sviilili a svätia až podnes, a tak moc chlieb a vino 

* 
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premieňať na opravdivé telo a krev .JeŽiŠa Krista v katolíckej 
cirkvi nikdy neprestane. Toto dokázať patrí k vyučovaniu o 
sviatosti posvätenia kňazstva. 

M. d. či i teraz po 1800 rokoch sú takí mužovia, ktorí 
zázrak tento prepodstatnenia vykonať mOžu a skutočne vyko
návajú? .s. Ano, biskupi a kňazi katolíckej cirkve. 

Budúcu hodinu tento zázrak prepodstatnenia bud eme ešle 
dokonálejšie rozvažovaf, uvidíme, Žť je v tom ešte viac zá
zrakov. Teraz sa každý deň po pozdvihovaní sv. hostie a ka
licha modlievajte tri OtčenMe a pridajte : »Buď pochválená 
a na veky pozdravená najsv. Sviatosť oltárňa. Amen .• 

Piata hodina. 

Preopakujme si predošlé otázky. Ktože vysvätil prvých 
biskupov a kňazov? .. Jakože Ježiš po prvý raz mšu sv. slú
žil? .. Či biskupi môžu i iných vysviacať za kňazov? . 

K porozumeniu zázraku prepodstatnenia, treba nám ve
dier: Čo je p o d s t a t a? Čo sú s p ô s o b y? Čo rozumieme pod 
p o d s t a t o u? Po d s t a t a je to, čo tá vec je, o ktorej jc reč, 
ku pr. podstata tejto lavice je d r e v o. Tohto obloka? Sk l o. 
Tejto žemle? ChI i e b. Tohto chlapca? Č l o v  e k. 7. čohože 
pozostáva človek? Z tela a duše. 'Telo a du�a sú jeho p o d
s t a t  n é čiastky. 

Čo rozumieme pod s p  ô s o b a m  i'� Pod spôsobami roz
umieme všelijaké prípadné vlastnosti predmetu, veci alebo osoby. 
Ku pr. ľavica je drevo, ale ona je tak dlhá, vysoká, hrubá, 
farbená alebo nie, nová alebo stará, trváca alebo nie, ľahká 
alebo ťažká. Že lavica je drevo, lo je pod stala lavice, všetky 
ostatné vlastnosti sú náhodné a menlivé. Oblok môže byť veľký 
alebo malý, brubý alebo tenký, vysoký alebo široký, celý alebo 
rozbitý; jeho podstata je vždy sklo, ak spôsob mOže byť vše
I�jaký. Človek dra spôsobu môže byť veľký alebo malý, mladý 
alebo starý, zdravý alebo nemocný atd'. Po d s t a  t a jeho až do 
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mrti (lebo tu prestáva byť človekom, jednotou duše a tela) 
je tá istá, ale prlpadné jeho vlastnosti sú všelijaké. 

(;ože teda rozumieme pod podstatou chleba a vína? ij. 
Bytie chlel:,a a vína, to, ŽI) chlieb j e chlebom a víno i e ví
nom. Podstatu chleba poznávame síce i na prípadných spôso
boch chleba, lež samé spôsoby ešte nie sú chlebom. Ku pr. 
na drevenej soche sv. Alžbety vidime, jako táto rozdáva chu
dobným pecníčky chleba. leh spôsoby sú spôsoby chleba. Ale 
čo .Ie ich podstata? R »D r e v  0,« jako všetko na tej socbe. 
Pr'úve čo je h l a v n á  vec na chlebe, to chybí, že n e nie 

c h lie b •. Tu vám ukazujem jednu obl á t k u. Jaké sú jej 
sp ô s o b y, l. j. prípadné jej vlastnosti? Jaká je jej p o d o b a? 
okrúhla, sedem cm v priemere a veľmi tenká. A jej b a r  v a? 
biela. A jej c h u ť? sladká .. lej v e l i k o s ť? .. jej t i a ž a? .. 

.lej p o d s t a t a  je n e k v a s e n ý  c h l i e b. Z čohože pečú 
oblátky? Z pšeničnej múky a vody. Krom týchto dvoch čiastok 
nič k tomu nesmejú pridať. Múku a vodu .rozhabarkujú na 
riedke cesto a potom v železiach na ohni upečú. 

Prečo upotrebuje cirkev katolícka n e  k v a s e n  é c e  s t o  
k oblátkam, ktoré majú byť prepodstatnené ? Odpoveď. Poneváč 
i .Ježiš pri ustanovení tejto sviatosti v zelený štvrtok nekva
sený chlieb upotl'ebil. Židia ešle i dnes cez verkonočné sviatky 
lak zvaný macces požívajú t. j. nekvasený chlieb, na pamiatku 
vytiahnutia svojho z Egypta, keď nestihli nechať cesto vykysnúť. 

(:0 je s p  Ô s o b vína a jeho p o d  s t a  t a? 

Víno je ovocie. Z dozralého hrozna vyprešujlÍ šťavu (zaft), 
ktorú do sudov slievajú, v sudoch kysne a čistí sa a táto čistá, 
posilňujl1ca šťava hroznová je víno. Keď sa pokazí víno, stane 
sa ocLom, tedy už niE' je víno, lež vínny ocot. Kým víno nevy
kyslo, je mtlM a nie víno. Po d o b a vína závisí nd tej nádoby, 
v ktorej sa drŽI . .leho b a r  v a  je žlto-biela alebo červená. Chuť 
sladkavá alebo kyslá, v ô  i\ a lahodná, alebo ostrejšia dľa tobo, 
jakého je druhu VID o, kde �a srodilo. jak je staré. ČO sa stane 
ti lou vel'kou oblátkou pri sv. mši? 
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Túto oblátku kňaz pri obetovaní obetuje najprv Bohu Otcu 
nebeskému čo obetu od ľudí, a potom ju na oltár na bielu 
šatku polOŽí. Pred pozdvihovaním, jaknáhle kňaz tie sväté slová 
vyriekol, v tom okamihu d o k o n á s a prepodivne prepodstat
nenie. To, čo bolo chlebom, podstatou chleba, nie je už chlieb, 
lež opravdivé, živé telo Pána nášho ,Ježiša Krif1ta. Co sa stalo 
s podstatou chleba? Kde sa ona podela? f3.. Podstata chleba 
zmizla zo spôsobu chleba, pod týmto je teraz pravé telo Ježiša. 
To isté stane sa i s prepodstatneným vínom, ktoré je v kalichu. 
Po vyslovení slov: .roto je kalich krve mojej,. to, čo je v ka
lichu, nie je už víno, lež opravdivá, skutočn:\ všetká krev Pána 
náSho Ježiša Krista. O milé dietky! .lak vel'ký Je to zázrak 
to prepodstatnenie pri m�i svätej! Keď Židia na púšti po prvý 
raz chlieb s neba padar videli, s podivením volali: .manhu«, 
čo je to? Ale tento nebeský pokrm tela a krve .JeŽiŠa Krista 
už 1800 rokov na oltáre katolíckej cirkve padá, jaknáhle kňaz 
tie presväté slová vysloví. Prelo pod pozdvihovanim máme 
všetci na kolená padať, na presvälú hostiu a kal ich pozerať a 
mysleť si: Tu je Boh: Ježiš je tu s telom i s dušou, s bož
stvom a človenstvom, ktorý s neba lu na oltár sostúpil, a pod 
sp(

;
sobou chleba a vina sa skryl. 

Ale .Jako že je Kristus Ježiš v tej hostii a v tom kalichu 
prítomný? 

1. Ježiš je p o d  k a ž d ý m  s p ôsob o m, tak pod spôso
bom chleba, jako i vína prítomný; je teda, jakoby dvojnásobne 
prítomný, ačkoľvek on je len jeden. 

2. Ježiš Kristus tu nenie mrtvý, jako mrtvola, bez duše, 
alebo jako mrtvá, z tela ztečená kre v : lež j e h  o ž i v é t e l o  
s mäsom a s krvou, s božstvom i človečenstvom. 

3. Ježiš Kristus je pod k a ž d  Ý m spôsobom a pod každým 
bodíkom (prMkom) spôsobu celý prítomný a v k a ž dej č i as t k e 
sv. hostie a v každej k v a p k e  s v. k r v e. 

4. Ježiš Kristus vo sviatosti olt. je tak prítomný, jako je 
v n e b es i a c h  telom nemohucím trpeť, oslá ven ým. Preto ho 
ani nebolí, keď kňaz láme Božiť Telo, ku pr. keď pri mši svä-

\ 

23 

tej láme sv. hostiu na trI čiastky, a najmenšiu do kalicha 
pustí. Kňaz neláme telo .JeŽiŠa Krista, lež len spôsoby. 

5. Kristus ľán o s t a  n e s telom a krvou dotiaľ prítomným 
vo sviatosti olt., dokiaľ spôsoby chleba a vína trv a j  ú. Jak
náhle, ku pr. spôsoby chleba časom, vlhkosťou ko�tola, alebo 
strovenim po sv. prijímaní rozrušia sa, v tom okamIhu prestáva 
bvt: i .JeŽiŠ tam prítomný. . 

Budúcu hodinu vysvetlím vám veliký zázrak prepodstatne
nia ešte viac príkladmi a udalosťami, aby vaša viera v túto 
podivnú sviatosť stala sa tým pevnejšou a ŽIVŠOU. 

Šiesta hodina. 

Najprv sa vás vypýtam z predošlého vynaučovania, aby 
som sa presvedčil, či ste sa dobre učily. 

. 
Sviatosť oltárňa prečasto menuje sa • p r e  p o d  l V n o u«. 

Prečo sviatosť oltárňa menuje sa .p r epo d i vn o u  s v i a t o s
(o u'? H. Ponevát: v sebe mnohé divy obsahuje. A Boh sám 
časlo skrze zázraky dá neveriacim ľuďom na vedomie, že Ježiš 
Kristus v olt. sviatosti skutočne prítomný je. Jaké zázraky ob
sahuje v sebe táto sviatosť? �. Dvanásť zázrakov obsahuje ona 
v sebe ktoré vám vysvetlím. 

1.
' 

Pri prepodstatnení zmizne podstata chleba a vína. 
2. Ked' však spôsob chleba a vína pokazí sa, p o k a z e n á  

p o d  s t a t a je zas tu tak, ako by nikdy nebola zmizla. 
Druhé dva zázraky vzťahujú sa na s p  ô s o b c h l e b  a 

a v í n a: 
3. Sviatostné spôsoby trvajú bez prestania bez podkladu, 

na ktorom sa nachádzajú, lebo nemajú svoju podstatu. Tu je 
podoba, barva, chuť, roztiahlosC, b e z  p r e  d m e  t u, na ktorom 
byl: môžu. 

4. Tieto spôsoby bez podstaty podrobené sú priemenám 
tak, ako by maly podstatu. Môžu byť studené, teplé, suché, 
mokré, môžu sa lámať, zamočiť atď. 
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Šesť d'alších zázrakov pOťahuje sa na le l o  a he v .re ž i�a 
K r i s  t a. 

5. Te l o  .J e ž i š a, ktoré je teraz na nebi, v každom pre

podstatnení dostane n o v é b y t i e. ktoré predtým nemalo . .režiš 

s neba soslúpi dolu bez toho, aby ho opustil. Na dvoch miestach je 

on odrazu, áno toľko ráz je tu, koľko prepodslatnených SpÔHO

boy máme. Podobn� veci slávaly Ha i v živote svätých. Ku pr. 

sv. Alfons v lOIO istom čase v jednom kostole slúžil mŠIl sv. 

a v druhom spovedal. Sv. Benedikt Labl'e v tom istom (�ase 

bol v špitáli chudobných i cp-z celú no(; v tom istom (�ase kra

čal pred najsvätejšou sviatosťou oltárňou. 

6. Mocou prepodstalnenia je lu t e l o  a k r e  v .l e ž i š a, ale 

i (luša jeho, lebo toto telo a táto krev nie sú mrtvé ale živé. 

Vo sv. hostii je spolu i krev, a v kalichu je i telo. celé totižto 

jeho človečenstvo. 

7. A poneváč -'Iovečenstvo .ležiša nerozlučiteľne spojené 

je s druhou božskou osobou v bož�tve so ,,�10VOIII", preto 

i d r u  h á b o  ž s k á o s o b a vo sviatosti oIt. je to i. té slovo, ktoré 

z Marie Panny lelom f'a stalo a za 33 rokov medr,i nami na 

zemi prebývalo. Tá malá hostia skrýva v sebe toho nekone(:
ného Boha, ktorý sa tu učinil ešte menším a chudobnejším. 
než bol v jasličkách betlehemských. 

8. V tej malej hosiii je nielen k ú š ť o  k z t e l a  .ležiša 

Krista, lež celý Ježiš Kristus. V kalichu nenie len t o ľ k o  
z k r v i Ježiša KriRlft, koľko je sp<isohll vína, lež \'šetka kl'\' 

.JeŽišova. 

9. Cel é t e  I o  a všetka krev .lpžiša Krista je prítomná 
v k a ž d ej e i a s t k  e obidvoch spôsobov. Keď by sa ku pr. 
jedna hostia na 20 čiastok rozcleJila a 20 ľudí by r, nej do
stali prijímať. každý z ních prijal by celého .Iežiša Krista, pri
jal by celé jeho telo a dušu, jeho božstvo a človečenstvo, ce
lého .Ježiša, tak ako je na nebi. 

Svätí otcovia, aby pochopiteľným učinili túto pravdu. brá
vali k tomu nasledujúce podobenstvo. Keď sa pozeráš d o  
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z r k a fi I a, vifllS v ňom raz svoju osobu, ked' ho rozbiješ na 
30 kúskov, v každom kúsku bude celý tvoj obraz, teda 30 ráz. 

10. Konečne z m i z n e  p r lt om n o sf Je ž i š a  Kr i s t a  
v tom okalllžení, jaknáhle prepodstatnené spôsoby prestanú byť 
o p r a v d i v ý m i  s pôs o b a m i  c h l e b a  a Vlna. Ale to oka
mženie my nedostihneme, lak ako mnohé premeny, ktoré stá
vajú sa v pľ1ľodc. My ku pr. nevieme udať ten čas, kedy po 
sv. prijlmaní strovia sa v žalúdku spôsoby chleba P. vina, alebo 
kedy strlíchnive.llt vo vlhkom bohostánku. Ale naša povínnos[ 
je pozor' dať na to, aby Hvätá hostia zkazu nevzala. Z t�j prí
einy presvätá hev nebýva v bohnstánku uchovaná. 

Milé dietky! ešte d v rr z á z r a k y vám udám, z ktorých 
i to sa dozviete, jak veľmi nás .JeŽiš miluje a s nami prebývať 
sí žiada . 

11. Jedenásty zázrak v tom pozostáva, že .JeŽiš nielen 
jednému, alebo niektorým kňazom udelil moc prepodstatňovať, 
lež v š e t  k Ý III kňazom k a ž  d é h o času a na k a ž d o m  m i e
s t e. Toto je hra lo bohabtvo cirkve katolíckej v prítomnosti 
.ležiša Krista. 

.Iežiš Kristus túto podivnú moc mohol by bol i obmedziť, 
keby ju bol ku pr. len jedinkému svojmu námestníkovi, s v ä

tém u ot c o v i, l. j. púp e ž o vi u d e l i l. .Jak zriedka boli by 
sme mohli sv. omšu slyšať, jak zriedka prijímať! Alebo mohol 
tú moc len biskupom clať, i tým len niekoľko ráz v roku do
voliť jeho s neba na oltár r.vo!aľ. - V starom zákone veľ
kňaz len rar. v l'okn smel vkročiť do sviityne I lána. -- Doista 
by sme si boli tú veľkú milos!: Vä(�Šllli vážili. Ale Ježiš chcel 
dokázať, nakoľko nás on mIlu.w . •  A hľa, s vami som po všetky 
dni az do konca sveta.' • Hauosť moja je byť medzi synami 
l'udskýll1i. < 

12. LaIJk o sC vo v ys t a n o v e n l  p rít o m n o s t i  Je ž i š a  
K r i s t a ide ešte ďalej, keď si pom ysllme, j a k m á l o  požad Uje 
sn k prepodslatnenlU. 

.Iežiš od kňaza nežiadn, ahy bol s v ii t ý, aby tia d l h  o 
p o s t il, aby bol v y s o k o  llc'e n ý, aby c e l é  n o c i  p r e b d e l. 
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Trochu pšeničného chleba, niekoľko kvapiek vma, päť krátkych 
slov - a zázrak je dokonaný. Niet veľkého nákladu, niet na
máhania, niet mnohých okolkov, niet ťažkostí pl>i tomto vzne
šenom diele. Oj jak štedrý je Boh náš! 

Sl\íbil som vám, že vám budem rozprávať udalosti, skrze 
ktoré Hoh na javo dal prítomnosť .JeŽiŠa Krista v oltárnej 
sviatosti. 

(Najsvätejšia sviatosť v Augsburgu,.) V kostole ku sv. 
krížu v Augsburgu videť v monštrancii svii.tú hosti u, ktorá 
roku 1194. bola prepodstatnená a vzala na 'eba sposob tela. 
Jedna žena chcela maf v dome svojom svätú hostiu. K tomu 
cieľu pri svätom prijímaní vzala svätú hostiu a do vosku ju 
zapravila a tak za päť rokov ju v dome držala. Po piatich 
rokoch olutovala vec túto, vyspovedala sa a svojmu povedel
nikovi, Bertholdovi, odovzdala prevelebnú sviatosť. Keď tento 
presvätú hosti u z tohto vosku chcel vylúpie, vIdel, že má p 0-
do b u  n a  s pôs o b  mäsa, jakoby bola žilkami popretkávaná. 
Svätá hostia rozdelila sa na dve žilkami spojené čiastky na 
oboch poloviciach vosku. Vec túlo oznámili biskupovi Udal
skaikovi, klorý preniesol vosk i sv. hostiu v próvodc do hlav
ného chrámu. Pri vyšetrovaní biskup zbadal, že presvätá hostia, 
ktorá sa leraz sama od vosku od lúštila, tri razy hrubšou sa 
stala, než bola predtým. Biskup preniesol túto sv. hostiu v kri
štálovej nádobe zatvorenú v prôvode do kostola ku sv. krížu, 
kde až do dnešnieho dňa neporušene nachádza sa a poklone 
vystavená bý\ra. 

Kto by mi vedel túto udalosť vyrozprávať? 
(Zj'avenie sa Ježiša Krista vo svätej kostU.) Svätému 

Ludvikoyi, kráľovi f'rancúzkému raz oznámili, že v jednom ko
.stole pal'l'IIskom zjavil sa Ježiš Kristus vo sv. hostii jako die
ťatko,. �ď ,ho požiadali, ahy išiel videť tento "ázrak, odpovedal: 
»Nech len tí idú tam, ktorí prítomnosť .Iežiša Krista vo svia
tosti olt. neveria. Ja lomu verím preto, lebo to sám .Ježiš po
vedal: Toto je telo lOoje. Ja som chlieb života.« 

(SveUý zdzrak v Degendorfu v Bavorsku). Roku L337 
jedna dievka v Degendorfu žaložila svoje sviatočné š.lly u žida, 
a nemala začo si ich vymeniť. Zidia jej radili. aby na miesto 
peňazí doniesla prepodslatnenú hostiu, že jej šaty potom vy
daJÚ. Nešťastná osoba desa! ráz prijímala jeden za druhým 
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a donies�a
. 

židom. d�sať svätých hostiL Ked' na to dostala svoje 
šaty, vYJduc s mml padla hneď pred tým domom židovským 
n� z�m u . I�rtená hromom. A čože židia s tými svätými ho
stJaml robIli? V noci shromaždil i  sa potupiť sviatosť kresťanov. 
Šidlami prepichali svUté hostie. Na to zjavila sa krev na nich. 
.Potom �rňa�i. chceli ich roztrhať, - ešte i teraz ukazujú 
Jedno šidlo I Jeden tt'ň, ktoré li židia k lomu upotrebili. - Ale 
sväté hostie ostaly celé, a �iavilo sa prekrásne pacholiatko. Na 
to 

.
sviUé hostie hodili do podkúrenej pece, aby tam shorely. 

L�z �ny ost
.�

ly neporll�ené a zas im zjavil sa .ležišok pred ich 
o<.:a�l. Poloz�h sv. hostie �a n�k�vu, aby ich roztfkli, ale nepo
darl10 sa am to. Po tretIe z.lavJ!o sa im krásne pacholiatko. 
St:,ach hroz�r naplnil .. ich zatvrdlivé srdcia, radi by sa boli 
svatých hosIII poz�avlIl. a pret� chceli i?h zjesť (prija!). Ale 
to .vykonal nemohl.\. V rukách Ich na mIesto svät�j hostie vi
delI krásne pacholiatko, ktoré sa bránilo proti zjedeniu. Nová 
�Izkosť naplnila srdcia ich. (,0 teraz počaf? Naplnia vrecko 
Jedom. a do toho položia presväté hostie, a do najbližšej studne 
ponorIa, aby tak ve<':ná noc pokryla túto hroznú opovážlivosť. 
�le dar�o. Ktokoľvek zo sludne tej pil, onemocneJ. Mnohí 
� pomrelI. Na tú myšlienku pI>išli občania, že židia túto studňu 
Jedom napustili. V noci bolo slyšaf zo 5tudne žalostný hlas. 
kým konečne jeden žid, ktorý O tejto veci vedel, ale pri tom 
nebol, všetko vyzradil. 

Na pokarhanie tf'jto hroznej opovážlivosti shromaždili sa 
�?čania .celej (Joce a s pomocou grófa z Degenbergu jedna 
(;Iaslka židov bola vykántrená, ostatní ale boli z obce vyhnaní. 
pesaf pre.svútých hostii našli v stave neporušenom a prin� 
I�h v kahc�u do kostola. Nový pLÍtnický kostol vystavi�Qél1 
plsom o t�)lo udalosti z roku 1337. 

Siedma hodina. 

Milé dietky! Dnes sa vás mám málo čo vypytova� 
viac budem vám vysvetlovaC. Už viete, že sviatose oltárňa je 
s k ti t o (' n e a p o d  s t a l n e  m e d  z i n a m  i p r í t () m n Ý .J e ž i š 
I( r i s t u s, ale pod sviilými spósobami skrytý. (:0 z toho na
sledUJe ? It Ze ho čim čatejšif' n a v š t e v o v a ! m á m e. 
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Cudia, ktorí sa radi Inajú, žiadajú si videť sa, chcú vždy 
spolu bye, a keď to nenie možné, dra možnosti často sa na
vštevujú. A hľa, ten láskavý, dobrý, milo tivý .JeŽiŠ, Spasiteľ 
a Hoh náš, vo dne v noci s roka na rok v kostole našom 
čaká na nás, a my by sme ho nemali navštevovať ? Ci sle vy 
už .JeŽiŠa Krista navštívily ? Kdeže je on ? . ' Z čoho pozná
vame, že je Ježiš Kristus v kostole alebo nie ? . Jako menu
jeme to svetlo, ktoré pred oltárom ustavične horí ? • Lampa 
Hožia« alebo .večné svetlo«, je lá živá hviezda, ktorá nám, 
ako tým trom kráľom ukazuje, kde je Jťžiš. Či je .Ježiš v boho
stánku len samotný ? Kto je tam ešte neviditeľne prítomný ? .. 
Čo robia anjeli ? Klaňajú sa Ježišu Kristu, ctia a oslavujú ho 
na miesto nás. Zvlášle ked' nikoho niet v kostole. Čože máme 
teda i my činiť, ked' navštívime Ježiša Krista vo sviatosti oltár
nej ? V najhlbšej poníženosti a s najvrúcnejšou láskou máme 
sa mu klaňať. 

Prečo sa my .Ježišu Kristu klaniame ? Či je dovolené člo
vekovi sa klaňať ? ., Či je Ježiš len človek ? " Čím dokážeme, 
že sa my Ježišu Kristu v kostole klaniame ? Predovšetkým 
pekným, nábožným p o k ľa k n u li m. Co máš najprv uhniť, keď 
do kostola vstúpiš ? IJ. Sviltenou vodou sa preželmám. Tak je. 
A prit.om si na niečo myslíš ? Na krst svätý. A potom čo 
učiníš, kým si na svoje mie to sadneš ? R. Najprv a pekne 
pokloním. Pred kým sa pokloníš ? Pred .JeŽiŠom v bohostánku. 
Co si tu pomysliš ? .Iežiš je v bohostánku prítomný . .Iežiš, môj 
Hoh je tu. Pri poklone 60 �a môžeš modlit: ? • Pochválen huď 
.Ježiš Kristus«; alebo: -Nech bude pochválená a na veky po
zdravená prevelebná sviato:-:ť oltárňa.; alebo: .0 .Iežiši! klaniam 
sa ti!. a tomu podobne. Či ste vy už boly v luteránskom 
kostole ? Ci tam horl večné sveLlo ? Či tam jeHto hohostánok ? 
Kľakadlo ? A prečo nie ? . Lebo tam niel .Ježiša v oitárnej 
sviatosti prítomného. 

Keď luteráni do svojej modlitebnice vchádzajú, pred oltá
rom sa nepoklonia, lež len s t o j  a alebo �i sadnú na svoje miesto. 
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Ked' u nás kňaz a ministranti k oltáru prídu, čože predo
všetkým učinia ?  Všetci sa odrazu poklonia. Zapamätajte si to 
m. d. táto poklona môže byf dvojnásobná alebo len jednoduchá. 
.Jednoduchá je, keď len p r a  v Ý m k o l e n  o m sa dotkýname 
zeme. Keď je ale najsv. sviatosť olt. k verejne poklone vysta
vená, vted y pred ňou na o b e  k o l e n  á padáme, hlavu sklo
níme a zas hore povstaneme. 

U nás, keď kňaz k oltáru pristupuje, musí byť d o  r ú  c h a  
k ň a z s k é  h o oblečen Ý aspoň v sup\lrpelicii, albe a štole. Lute· 
ránsky kazateľ naopak má len dlhý čioerny kabát so širokými 
rukávami. Pred krížom sa ani len nepokloní, tým menej si 
kľakne, lež zo sakrestie ide rovno na kancel alebo pred oltár. 
Zkadiaľ tento rozdiel ? Ztadiaľ, že nemajú olt. sviatolSti, ani 
opravdivých kňazov. Oj u tých je všetko tak chladné, pusté 
a prázdne. U nás ale v kostole je tak krásne, sviatočné, po
vzbudzujúce a milé, a to len preto, lebo je v našom kostole 
.Ježiš v olt. sviatosti prítomný. Naše kostoly sú nie modliteb
nice, lež opravdivé d o m y b o ž i e, lebo Hoh prebýva v nich, 
a žije medzi namI. 

Kedyže je ale v našom kostole najkrajšie ? Na veľké 
sviatky, pri slávnostných službách božích, keď je naj sv. svia
tosť olt. vystavená . Všetko, čo katolícka cirkev v budoviskách , 
malbách, drahocenných nádobách, umeleckom vyšívaní za 1800 

rokov pekného a veľkolepého dokázala, len oltárnej sviatosti 
pripísať môže, ktorá jej k tomu pohnútkou bola. Začnúc od 
najchudobnejšieho dedinsk ;ho kostola, až po najslávnejšie veľ
chrámy, všetko je dôkazom lásky k Ježišu Kristu, ktorý sľub 
svoj vyplnil, hovoriac: • A hľa, s vami som po všetky dni až 
do konca sveta.' 

Cirkev sviitá i z v I á š t n y sviatok ustanovila k úcte prev. 
sviatosti oltárnej. .Jako sa ten sviatok menuje ? .s. Sviatok 
Božieho Tela. Kedyže tento sviatok slávime ? II Vždy vo štvrtok 
po najsvätejšej Trojici. Prečo ho práve vo štvrtok slávime ? 
Kedyže .JeŽiš sviatosť olt. ustanovil ? Na zelený štvrtok. Či je 
sviatok tento nie zbytočný, keď sa i tak pamiatka ustanovenia 
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preve\. sviatosti olt. na zelený StvI'tok vydržiava? Jako že sviatok 
Božieho Tela jJovstal? To vám vyrozprávam. Len dajte pOZOl'. 
Kto mi z vás pekne opiSe, čo budem teraz vyprávať, len pekný 
obrázčok dOiitane. 

Počiatok slávnosti Božieho Tela. 

Hoku 1230 v Helgicku v mestl:: Lliltich žila nábožná 
mníSka, menom Julianna. Táto v modlitbe svoJeJ {:ástO videla 
plný mesiac, ktorého ale jasnosť na jednej strane čiernou škvr
nou zatemnená bola. Keď často Hoha prosila o vysvetlenie toho 
obrazu, zjavil jej Boh: Plný mesiac predstavuje eirkev katolícku. 
Tmavá škvrna znamená, že v cirkvi eSte schádza jeden sviatok 
k úcte najsv. sviatosti olt., a že ona je k tomu povolaná, aby 
kňazstvo upozornila na ustanovenie tohto sviatku. I-'onižená 
táto panna dlho váhala toto kňazom oznámiť. Dvadsať rokov 
s plačom prosila Boha, aby k tomu vzneSenému cieľu inú 
vznešenejšiu osobu si vyvoli\. Lež Boh, ktorý obyčajne slabých 
volí, aby veľké veci vykonali, rozk9z svoj len opakova\. Konečne 
roku 1246 oznámila toto zjavenie Robertovi biskupovi z Llilti
chu. Tento s mnohými múdrymi osobami držal poradu, medzi 
ktorými bol i Jakub Pantaleon, Archidiacon (neskôr Urban TV. 

pápež) a uzavrel, že vo svojom biskupstve tento �viatok uvede. 
Lež on zomrel. Po jeho smrti vSak roku 1247 po prvé uviedol 
tento sviatok kardinál Hugo v kostole sv. Martina v LUltichu. 
Mnohí iní biskupi príklad jeho nasledovali. Jakub Pantaleon 
bol za pápeža vyvolený, ktorý prijal meno Urban IV. Tento 
roku 1624 ustanovil, aby �viatok tento na celom svete v kato
líckej cirkvi bol zasvätený. Od tej doby je sviatok tento 
jeden z tých najkrásnejsích v celom roku. 

Nože mi na tieto otázky odpovedajte. Co sa stáva na 
Božie Telo v kostole? Na ulici? Čo za zvláSIne služby božie 
sa konajd? Jak dlho tento sviatok trvá? 

Milé dietky! aby ste radi navStivovaly .JeŽiSa Krista v ko
stole, chcem vám niektoré priklady uviesť, lebo slovo pohýňa 
ale priklad priťahuje. 

1. V mnohých kláStoroch je obyčaj, že cez deň častejšie 
oltárňu sviatosť navštivujú. Ráno, jaknáhle sa oblečú, idd do 
kostola alebo káplnky k .Ježišu. I )otom nasleduje slávna návšteva, 

_"IHIII· . 
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svätá mša. Trelia je pred obedom alebo hneď po obede, štvrtá 
v čase popoludňajšom. Piata pri modlitbe večernej. Mimo 
toho navštívia toľko ráz, koľko ráz idú von z kláštora, alebo 
Ha nazpät navrátia. Prechádzky tak si usporiadajú, aby im v 
cestu niektorý kostol padol, v ktorom by mohli navštívi( Ježiša. 

2. Sv. Olec Pius IX. skoro každý deň po obede išiel do 
toho kostola, v ktorom vydržiavali 40 hodinnú poklonu a od
bavil si tam svoju pobožnosf. V Ríme deň a noc odbavuje sa 
poklona sviatosti oltárnej bez prestania vždy v druhom kostole 
lak že za dva roky príde rad temer na všetky. A to sa me� 
nuje v e  č i t o u p o k Io n o u. Sú i kláštory, v ktorých sa večitá 
poklona koná. 

3. Mnohí majú tú krásnu knižku ktorú sv. Alfons z Li

guori sostavil k návšteve preveJ. sviatosti olt. SVätý tento, ktor9 
1. augusta roku 1787 zomrel, bol horliVým ctiteľom pre veJ. 
sviatosti olt. Celé hodiny ponorený do modlitby pred bohostán
kom prekl'ačal. Keď už v starom veku svojom nebol v stave 
mSu svätú slúžiť, dal sa do kostola zaniesf a na v�etkých 
mšach svät9ch bol prítomný; po obede ale od 5-6 pred bo
hostánkom sotrvával. 

4·. (�ró{ka Feria, keď do rádu sv. Klary vstúpila, pre dlhé 
a časté navštevovanie Ježiša, bola »nevestou sviatosti oltárnej. 
nazvaná. Keď sa jej pýtali, čo vie tofko pred bohostánkom 
r�iť? odpovedala: »(l, ja by som celú večnosť tam vytrvala. 
Veď je tam Boh môj prítomný. Bože môj! pýtajú sa ma, čo 
viem tam robiť? Co že rob1m? Milujem, chválim ho, ďakujem 
mu, prosím ho. Čo že chudobný pl'ed boháčom robí? čo ne
mocný pred lekárom, čo smädný pred žriedlom, čo lačn9 pri 
plnom stole? 

Dnes, po dokonanom vynaučovani pôjdeme do kostola 
nášho a navštívime .JeŽiŠa Krista. Hľaďte, aby ste ho tak uc
tily, jako som vás učil. A kedykoľvek máte príležitosť, neza
meškajte si navštíviť láskyplného Ježiša Krista, ktorý vás čaká 
v bohostánku svojom. Ked' ho vy milujete, i on miluje vás. 



Ôsma hodina. 

Na koľko čiastok deli katechismus vyu{�ovania o pre\'. 

sviatosl i olt:? 
Il-. Na Iri. O eom pojednáya prvá? It () prílomnosti Je-

žiša Krista vo sviatosti oltárn�i· 
Tot.o vynaučovanie dáva nám, :ako sme sa do 'avád' ui·ili. 

odpoved' na tlllo otázku: čo je sviatosť oHárila? 
. 

A druhá čiastka nášho vynaučovania o čom pOJednáva? 

II O obete mše svätej. 

Kde že sa sviatosť oltáriJa pripravuje? H. Pr i mše s vii.

t e j. Vakom že pomere stojí mša svii.lá k svialos i oltárnej? 

V mnohonásoLnom. Ony patria dovedna. ,'viatosť o It á r il u 

práve preto sa menuje sviatosťou ollárňou, že sa na o I tá r i  

pri mši svätej počas premenenia pred pozdvihovaním Slá�� u 

koná a ú k o n premenenia v sebe uzaviera o b e t u .J e z l Š a 

K r i s l a. Ježiš Kristus darúva sa za nás, dáva sa za nás, o b e

t u j  e sa za nás pri premenení, jaknáhle je skrze prepodslat

nujúce slová (konsekracia) kňazove znovu prítomný. 

Milé dietky, vynaučovanie o mši svätej, ktoré tel'az zapo

číname, je Jedno z tých n ajdúl e ž i  l e j  sí c h  pre c�lí' váš 

život. Kresťan, ktorý nevnikol do hlbokosti tohlo taJOmstva 

viery našej, nie je opl'avdivým kresťanom, lebo ncpozná to, č
.
o 

je tu na zemi pre nÚl:i vo sv. nabožem;tve n ajv z n e šcn e.l

š i e. Poznanie a pochopenie mše sv . .Ic kľúô ku všel kým ta-

jomstvám našej viel y Hvätej. 
. 

Katolícky kresťan tt mSa Hvätu lak pulna spolu, .lako telil 

a duša. Preto máme to prísne prikázanie cirkevné: »V ne

deľu a vo sviatok celú mšu l:ivälú nábožne sly'·aC.« 

Prv, než si dáme odpoved' na otázku: čo je obeta l:iV. 

mša, poviem vám, ako máte rozumieť tomu slovu »o b e t ac. 

Čo je o b e t a? 
1. Obeta je v i d i  t e l  n Ý cl a r 2., ktorý B oh u prinášame, 

prečo? 3., aby sme ho, {�o n a j  v y Š š i e II o P tt n a c l i I i, a 

jemu s a  k l a ň ali. 
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Mil(· dielky! Každé slovo je tu veľmi zá\'ažné. Slovo: 
.0 b e l a c pochádza od '0 b e  t o.v a ľc ť. j. darovaC, daC, prelo 
obeta Je dri r. Keď niekto l:i v i e c li p(,loŽI na oltár, alebo II e
n i a 7, dú do zvoneoka v kostole pod sv. OI11ŠOU, ten obetoval; 
on, eo bolo jeho vlastnE;' to dobrovoľne odovzdal. a od lej 
doby to IIŽ viac j e  IlJ u nepalrl. To je už majetok bOžl, kto
I'ČIllU on to dal. Dar, ktorý sa �Iane obetou, musi by ť v i d i
l e  r cl ý, neviditeľné obety, ku pI'. llJodlitba, ulrpnosl, sebaza
pl'enie, sú ovšem tiež obely, lež nie v l:ikuto0nom l:iJllysle , ale 
len v odvedenom smysle; dllť.:hovné obety. 

Dar obetný mú byť Ho h u s a m (I m u obelovfl n �'. Ked' by 
som ku pľ. 7, lál:iky k Bohu chudobn(,lllll neJakú Salu, peniaz, 
drevo atd'. daľoval, dal som síce almužnu, ale Jar len nepriniesol 
�om Bohu samému, ačkoľvek .Ježiš hovorí: »(:0 ste najmen
šiemu z mojich bratov učinili, mne sIe učinili.' A na súdnom 
dni povie: »Lačný som bol a krmili ste mna« atd'. 

Po lľetie, aby dar bol ohetou, JIlusíme maC pri darovaní 
tento vyslovený úmyseľ: »Tý IIlto v i d i lc I' n Ý m d a r  o m 
c II c e m Ho h a, eo n a j  v y š š i e  h oP ii n a u él i C a je m u s a 
k l � fI a ť,« t. j. chcem tým prvý pľíkaz boží vyplniť. Z eoho 
nasleduje, že svätým obety neprinaSanw. Obela l e n  B o II u 
prin<.ileží, lebo je ona úkon poklony. fi 61 sviilým nesmieme sa 
klaňae? Ale či ich smieme elit: a vz�'\'al pl'i obeti? 

Teraz už viele, 00 pod obelou rU7,umiellle. 
(:J v každom ('al:ip ľ\l(lJa prll1wialJ obety'( R Ano, od za

i'iatku l:iveta. I sami pohania il diví ľlldia konali obely. A ži
dom ouety l:ial11 Boh ueleľnc il JH'i�IJ(' nalozil. 

Ktorá .Ie najslarodúvnejšia obeta, o ktorcJ nám pll:imo 
sväté hovori '? Obela Kaina a Abela. \'ypra\'aj 1111. 00 o tejto 
obete z bihliky vieš. Od koho vedeli Kain a Ahel, že Bohu 
majú obetovať'? Bud' od l:iaméIJo 1l0iJlJ, bud' od ICh rodi{:ov, 
ktorým to Boh naložil (:J Kain tt Abel za dôležitú vec držah 
obetu '? Každý obetoval vidilel'ný clar, aby Boha ll(�lil, jemu d'a
koval II jemn HU klaňal. 

J\nizlli!'U 1\1I1,'('h"'. č \' 
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Kto by mi vedel z bibliky o predávnych obetách vyprávaf'( 
ij. Obeta, ktorú konal Noem po potope sveta n'l poďako

vanie. Obeta Ábraháma ([sak). Jakubova, ked' nebeský rebrik 
videl. 

Čo vypráva biblika o zákonitých, naložených obelách? 
Vyprávajte mi, aby som vedel, či ste sa doLre bibliku učily. 

Kde konali židia tie obety. ktoré im BolI prikázal? Naj
prv pod nebom pred Archou umluvy, neskôr v chráme Salam u
novom na vrchu Moria. Jako sa delia obety židov v starom 
zákone? N a  k r v a  v é a n e k r v a  vé a potom na p o k r mn é 
a z á p a In é. Pokrmné pozostávaly z chleba a vína, múky a 
oleja. Zápalné ale z temianu, krve, masti a mäsa zvierat, ku 
pr. volov, OVIec, kozí, holubov. Za celý národ bývaly každo
denne dva bäránky obetované. Na deň smierenia dva kozly. 
Najdôležitejšia obela bola každý rok veľkonočný bäránok. 

Jako bol chrám v Jeruzaleme usporiadaný? 

Bol stavaný do štyr uhlov a všemožne ozdobený, a držali 
ho za jedon zo siedmych zázrakov svela. Rozdelený bol n a  
tri čiastky. 1. S á m c hrá m, do ktorého pitvor židov a po
hanov viedol, so sUpovými sieňami. 2. S v ä t Y ň a, kam len 
kňazi a levíti mali právo vstúpiť ku službám božím. 3. S t á
n o k n a j  s v ä t e j  š í, kam len najvyšSí kňaz, a to len raz 
v roku na deň smierenia vkročiť smel: Čo bolo v stánku naj
svätejšom prvého chrámu? A r  c h a  ú m l u v y, v klorej ka
menné tabule, kvitnúci prút Árona a Jedna nádoba s mannou 
skryté boly. V druhom chráme slánok najsvä.tejší bol celkom 
prázdny. Vo s vät y n i, do ktorej drahá opona viedla, bol s t ô l  
n a  c h l e b y  v y s t a v e n é, sedemramenný z l a t ý  s v i e t n i k  
a oltár n a  k a di dIo. Von ale v chráme Htál ve ľ k ý  o l t á r 
n a  z á p a ln é  o b e t y  a veľká studňa, ktOrá sa m e d e n ý m  
m o r  o m menovala. 

Či židia i teraz od Hoha prikázané obety prinášajú? Ho 

Nie. Ich chrám bol roku 70 po Kr. Pánu zrúcaný, s čím i 
všetky zákonité obety prestaly. 
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Prečože tieto obety s Messiašom neprešly do kresf;lQstva? 
rt Lebo ony boly len predobrazom obety nového zákona, len 
tôňa budúcej obety. .Jakože boly obety starého zákona pred
obrazom obety Ježiša Krista? R. Abel obetoval bäránka, .Ježiš 
Kristus je Bäránok Hoží, ktorý sníma hriechy sveta. Abrahám 
obetoval Tsaka, syna svojho, na v r  c h u, na ktorý Isák trpezlive 
II odovzdane na ramenách svojich drevo niesol; nebeský Otec 
svojho najmilšieho Syna skutočne na smrť vydal, ktorý d re vo 
k r í  ž a s v o j  h o na vlastných ramenách na vrch Kalvárie niesol. 

Bä r á n o k  v eľk o n o č n ý  na spôsob kríža bol rozpiaty 
a pečený a nesmeli v ňom žiadnej kosti polámať, a bez všetkej 
chyby a škvrny musel byť. 

Vyl i e v a n ie k r v e  h o v i a d Vi:ltarom zákone predobrazo
valo krev Ježiša Krista, ktorú on počas svojho umučenia a smrti 
vylial. Všetko svetlo a oheň, ktorý olej, kadidlo a obety litrovil, 
boly predobrazom ohňa božskej lásky, ktorá sa za nás strovila. 

Či i nekrvavej obety Ježiša Krista jesto nejaký predobraz 
v starom zákone? S. Áno, obet..'1 M e l  ch i s e d  e c h a. Kto bol 
Melchisedech ? Čo on obetoval? Prečo on obetu túlo konal? 
Ďalej chI e b y  v y s t a v e n é v chráme Jeruzalema. Čo to boly 
za chleby? Jak často sa maly obnoviť? Kto ich smel požívať? 
Konečne n e k v a s e n ý  c h l i e b .mazza., vo veľkonočnom 
týždni; ktorý židia až podnes, počas s"ojich veľkonočných 
sviatkov pOŽívajú. V starom zákone boly mnohé obety, v no
vom Jen je d n II .i e d i  n k ú máme, a lá je sám .JeŽiŠ Kristus, 
klorý sa Otcu nebeskému obetuje. Kto Je Ježiš Krislus? Syn 
BOŽI, ktorý sa stal človekom. Tento bol a je o b e  t a a s p o I u 
i kňa z obetnik. 

Kedy sa Ježiš svojmu nebeskému Otcovi obetoval? Na 
veľký piatok, keď za [udské pokolenie na oltári kríža zomrel. 

Ci smrť Ježiša je skutočná obeta? Co trpel Ježiš? .. Jako 
trpel Ježiš? .. Či .JeŽiš musel trpeť a umref? . . • Otče! do 
rúk tvojich o d o v z d á v a  ol dušu moju!. Za koho Kristus na 
kríži umreľ? .. Čo by sme boli museli činiť, keďby sme pri 
smrti .Ježiša pritomni boli bývali? Povďačnosf za tak veľkú 

3* 
• 



36 

lásku jeho by nás bola prinútila Ježiša v jeho mukáclJ rozva
žovaĽ, ho odprosovať, vediac to, že my sllle pri('ina jeho I>I'e
horkého umučenia, boli by sme ho museli !'prevádzať, s mm 

utrpenie mať, za jeho nekoneullú lásku jemu dhkovat:, a kým 
by nebol umrel. neboli by sme ho smeli opllsl ir. .Ieho presväté 
telo by sme boli museli pomábať s Jozetotn Ari mal hejským a 
Nikodemom s kríža IiloM aj do sviltého hrobu uložiť, Ale )Jone
váe sme my vtedy nežili a tejto povinnosli našej za<lo:-;( ni'ini\' 
nemohli, preto Boh skrze . ležiSa Krista v c:il'hi katolíckej usta
novil, aby sa krvavú obeta kríža n e k  r v a v Ý m sp cl s o b o m  
p r e  d n a š i m i o č a m i u' t a vj e n  e o II n o v o V il I a. Ci so 
smrťou .ležiša maly všetky obety prestať? 11. ie. Pán Boh to 
múdre a milosrdne lak ustanovil, aby i v novom zákone mi
losti bola uslavi(:ná obeta (a ske preto), ahy sme 1., obelu 
kríža ustavične sprítomňovali a 2., aby sme si jej ovocie privla
stňovali. Takú obetu už v starom zákone predobrazovala obeta 
Melchisedecha, kráľa zo .'alem, a predpovedal j u Malachiáš 
prorok. Toto proroctvo každodenne sa plní, poneváe na tisíc 
a tisic olLároeh bez pre tania konajú sa obety mše svätej po 
celom svete; od východu Inka, vo dne v noci stoja katolícki 
kňazi na niektorom mieste svela pri oltári, konajúc najsv. obelu. 

Poviem vám ešte podobenstvo sv. Bernhal'da. Sviitý tenlo 
v duchu svojom do zvlášlneho položenia sa pI'enieso1. »Zabá
val som sa', hovori, .so svojimi prialeľmi na verejnom mieste. 
Medzi tým kráľ v paláci svojom vyriekol nado mnou ortiel 
smrti bez toho, abych ja len u tom niečo vedel. .laknáhle sa 
o tom jedinký syn kráľov dOiwedel, složil hneď s hlavy svojej 
korunu, vysliekol kräľovskt- :;aly, vyšiel von v I'úchu žinenom, 
bObý a s hlavou popolom posypanou, pla('úe tt ndychajt'rL, že 
jeden z jeho sluhov na smrt: .le olbúdený. Zraí'.1l SOUl ho Videl 
takto vedľa nás isL S podivením pýtal som sa ho () pru:;ine. 
odpovedal mi, že chce um ret', aby m II j živol zachrání!. Co 
som tu mal robiť? Klu by v lom položel11 mohol bye Lak ne
citedeiný a surov�·, žeby ďalPj sa zabával a nenechal všetko a 
aspoň nesprevúdzal toho syna kráľovho a neplakal s ním?-
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K budúcemu vynaueovanill dobre sa mi nauete nasledu
júce olázky z kater hizmusa' Čo je obeta mše svätej? jako 
tiež naslednjúce otazky, klOl'é llám pomer medzi obetou mše 
sviileJ a obetou krlža predstavujú. 

Deviata hodina. 

.Iako znie tá ol,izka, ktorú ste sa maly naueiť? 

H. II Čo je olJrla mše svatej?1I Odpoveď v katechismuse. 
Túto olázku bolo vám ťažko sa nauuif, lebo je dlhá a 

predsa nenie v npj všetko dnkonale povedané, eo je obeta mše 
svätej. Obela mše sviilej je nio(:o tak veľkého, lak vznešeného, 
lak nepochopiteľného, tak božského, že žiaden jazyk to vyslo
viť nenie v stave, ('o ona je . .Jeden svälý hovorí: V obeti mše 
svätej je viaL: lajomství obsažené, nežli hviezd na nebi, kvapiek 
vody v mori a pr'áškov na zemi. Sv. František Sal. obetu mM 
sviitej menuje .slnf·nm všetkých služieb božích.' 

Túto otázku vili)) rozdplím, aby ste .iu lepšie porozumely. 

[{oľko obelí má cirkev katolícka? Len j e d n u  j e d i nkú a to 
ja obe t a  rn š c s v ii t e j. Ona až do konca sveta trvá po všetky 
('asy, zaGnr"It' od (lo:-Ipdnej vc(:ere až do súdneho dňa .je u s t a·· 
v ién á o b e tu no váh0 z á k o n a.' Kto je pri tejto obeti 
obetujúcim k rr a 7. o III '? R. Súm .J e ž i  š K r  i s I u s, on je oprav
nový obetlljú('i krHl". Ten, ktorého vidíme, že obetuje, je len 
nallle!iLnik .Ježiša Kl'bta. Preto i slová konsekracie zneJú: .Toto 
.it> telo m o.! 1', loto .i(> krev moja.. Slová tieto vyrieka kňaz 
celkom v osobe .Ieži�a Krista. Kňaz pri olLári požičia va Jezu 
Kristu svqj hlas, svoJe !'tIky. Skrze ruky kňawve sám .ležiš 
obetuje. K tOIllU cieľu biskup ruky kňazove pri posviacke maže 
olejom sviil ým. 

Komu �a ohelll láto pl'ináša '? R. O l c  u n e b e s  k é m u 
.Iežiš, Syn Boži, !loh a človek spolu, ohetuje sa 'pri mSi sv. 
Otcu svojmu Ilt'be�kl�mu vo sVQjom svätom človeeenslve. 
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A jako? jakým spôsobom obetuje �a Ježiš pri mšl �vätej 
svojmu Otcu nebeskému? Ne k r v a v ý m  s pôs o b o m, l. j. pod 
spôsobom chleba a vína. 

Či sa .Ježiš už i krvavým spôsobom Otcu svojmu obetova!'? 
Áno n a v e  rk Ý p i a t o k, keď na kríži krv svoju vycedil 

a hlasite volajúc: ,Olče, do rúk tvolich oddávam dušu moju: 
umrel. 

Či bol .JeŽiŠ p r i n ú t  e n Ý tak'úto smrť pod�túpiť? Nie, 011 

umrel, lebo on sám chcel. Ježiš umrel na krlži nie následkom 
múk a boľasti, nie preto, že z krve ztiekol, nie pre slabosť, 
jako ku pr. svätí mučedlníci, lež ponevá(j on �úm chcel. Túto 
svoju božskú vôľu opakuje on pri každej mši sVillej, jaknáhle 
kňaz pri konsekracii tieto slová vyriekne: • Toto je kailch krve 
mojej nového a večného zákona, ktorá 7.a vás a za mnohých 
vycedená bude na odpustenie hriechov .• 

Z toho vysvetlenia vidíte: že obeta mše svätej je tá istá 
obeta, ktorú .Iežiš Kristus na kríži vykonal. len spôsob obeto
vania je inakší. Prečo je obeta mše sv. tá istá obeta, ktorú 
Kristus Pán na kríži vykonal? Poneváč v obidvoch t e n  i s t Ý 

o b e t u j e  a o b e t ova n ý  b ý v a, totižto Ježiš Kristus. Rozdiel 
je len v s p ô s o b e  o b e t o v a n i a  v týchto dvoch obetách. 
Jakýže je rozdielny spôsob obetovania ? lJ.. Taký, že na kríži 
obetoval sa Kristus Pán k r v a v Ý m s p ô s o b o m. Ježiš veľkňaz 
bol na vrch Kalvarie vyvedený; tu mu šaty s tela strhali, ob
naženého ho na kríž hodili, jeho ruky i nohy železnými kli
nami ku krížu pribili: potom ho s krížom vyzdvihli a ten kríž 
do skaly upevnili. Celé tri hodiny visel tento vznešpný náš 
Prostredník medzi nebom a zemou s rozpiatyma rukama modliac 
sa za ľudské pokolenie, až konečne sklonil hlavu a umrel. 

Vo mši svätej ale obetuje sa n e  k r v a v Ý m s p ú s o b o m. 
To isté telo Ježiša je na oltári, ktoré jednúc na krlži pnelo, 
lenže pod s p  Ô s o b o m  c hi e b a, neschopné trpeť. T á i s t á 
svätá krev je v kalichu, lež pod s p ô s o b o m  ví na na pokrm 
a nápoj duše našej; a l e  u ž  v i a c  n e t r p í  a n e umi e r a. 
Teraz porovnám vám obetu mše svätej s obetou kríža, dajte 
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dobrý pozor! KŤlaz ide ku oltáru; Ježiš ide s učeníkmi svo

jimi do zahrady oli\'etskej. - Kňaz koná stupňové modlitby; 

.JeŽiŠ sa v zahrade olivetskej modli. - Ki'laz hlboko sklonený 

Konfiteor hovorí; .Ježiš padá na zem a krvou sa potí. - Kňaz 

vstupuje k oltáru a bozká ho; Ježiš ide v ústrety nepriateľom 

svojim a .Iudáš ho zradí. - Kňaz tri razy odrieka: >Kyrie 

elei on.; Peter trikráC zapre Ježiša. - Kňaz modlí sa Woria; 

židia potupujú a opluvajú Ježiša. - Ki'laz číta modlitby, epi

stolu agraduale; .Iežiša k Annášovi a Kajfášovi vedú, ktorí 

sa ho o učeníkoch a učení jeho vypytujú. - Kňaz na pravej 

strane oltára číta evanjelium: Ježiš je k Pilátovi privedený a 

obžalovaný. - Kňaz modlí sa Kredo; Ježiš vyznáva, že je 

on Syn Boží a Krúľ nebeský. - Kňaz vykonáva obetovanie: 

.Iežiš obeluje sa pred Pilátom mlčky za hriechy celého sveta. -

Kňaz si ruky umýra; Pilát si umýva ruky, aby vinu so seba 

smyl, že nevinného Ježiša odsúdil. - Kňaz obráti sa k Iudu 

a hovori: Orate ľratres! Pilát sbičovaného Ježiša vyvedie ľudu 

a hovorí: Ejhľa (�lovek! - Kňaz odrieka praefatiu a Sanctus; 

Židia revú: ukrižuj, ukrižuj ho I - Kňaz sa potichu modlí; 

.Iežiš krížom obťažený na vrch Kalvarie sa poberá. - Kňaz 

pozdvihuje Telo Pána; Ježiša ukrižovaného dvíhajú s krížom 

do výsky. - Kňaz v kalichu najsvätejšiu krev Krista Pána 

pozdvihuje: .Iežiš zo svojich rán krev svoju cedí. - Kňaz za 

zomrelých sa modlí a bije sa v prsia: pri smrli Ježiša zem 

sa ztriasla, slnce 7.atemnelo, skaly pukaly, rnrtví z mrtvých 

vstávali a slotník vyznáva: Vskutku Syn Boží je tento. -

Kňaz sa modlí Olčenáš a 7 modlitieb: .Iežiš lJa kríži sedem 

slov vyslovuje. - Kňaz sv. ho tiu delí: duša Kristova lúči sa 

s jeho telom a do predpeklia ide. - Kňaz modlí sa: Agnus 

Dei! Ježišu Kri'Lu, Bäránkovi Božiemu nezlámu kosti. - Kňaz 

telo a krev božiu prijíma: .JeŽiŠ je s krJža si'latý a do hrobu 

položený. - Kňaz hovorí: Dominus vobiscum: Ježiš, ktorý 

vstal z mrtvých, zjavuje sa a často pozdravuje, hovoriac: Pax 

vobis! Pokoj vám I - Kňaz poslednie požehnanie dáva: Ježiš 

žehná svojich a ide do neba. 



40 

Hľa, takto pri mši sviUej kr'ásne rozjlmaC 111ôžeme o umu
čení ,/eži�a Krista, 

Ktoré sú hlavné éiastky mše sviUej? 1<:van.)eliu1l1, obeto
vanie, pozdvihovanie a prijímanie. 

Co sa stáva pri obetovaní? Pr i o b et o v a ní k ň a z  Ot c u  
n e b e ské mu c h l i e b  a v í n o  o b e t uj e  obeta ;,.emská, 

(:0 pri pozdvihovaní'? P r i p o z  d v i  h o v a n  I k ňa;,. eli li eh 
a v í n o  n a  te l o  a k r e v  Je ž i š a  Kr i s tu p r epodtila t-
fi u j  e obeta nebeská. 

Čo pri priJímaní? Pr i p r i j í m aní kilaz t e l o  a k rev 
• 1 e ž i š a p o ž í v a dokonaná obeta. 

Čo sa máme modliť pod obetoval11m '( .() nebesk9 Otéel 
obetujeme Li skrze ruky kfmzove tyto dary ku tvojej cti a po
klone, na poďakovanie za všetky milosli a dobrodenia a na 
odprosenie všetkých hriechov celého sveta.« 

Čo máme činiť pod pczdvihovaním '? Máme padnúC na 
kolená, prežehnal sa, skrLlšene sa bil' v prsá a so sklonenou 
hlavou sa modiť: ,·.Ježišu, tebe žijp-m, ./ežišu, tebe umieram, 
Ježišu, lvoj som živý i mrtvý. Amen.' 

Čo máme činiť pod sv. prijímaním 'ť Pod prijímaním 
kňazovým máme vzbudiť v sebe vrúcnu žiadosť .Iežiša do 
srdca svojho prijaL S kňazom pl'ijírna1l1e Imd' skutoéne, bud' 
aspoň duševne. CO .iP duševné (ll'i,iímanie, lo vám neskôr 
vysvetlím. 

Jak (,asto SIll() povinm IlIŠU 'i"iill1 slyšaC'? Pod ťažkjm 
hriechom povinnl sme každú nederu a sviatok mšu sv. nábožne 
slyšať. (Druhé prik. eirk.). A Sice od siedmeho roku veku nášho. 

Milé dietky! Vysvetlil som vám, eo je mša sviitá. Ona je 
niečo nevysloviteľného, tajomstvaplného, vel'kého, vznešeného, 
v nej sú všetky dôkazy božskej múdrosti, vedomosti a všemo
húcnosti. Nezameškajte si preto tnŠll sv. nikdy zo svo.Jcj viny. 
Mša svätá je zlatá bana všetkých božských milosti; cez celý 
život svoj čerpajte z nej potrebné milosti. O.i, by vás len Boh 
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osvietil, aby ste vždy viac a viac tento dar boží poznaly; po
tom by ste už nezahynuly, lebo by ste pocitily, jak dobrý je 
Pán 80h náš. Amen. 

Desiata hodina. 

Milé dietky! Poneváč mša svätá .Je nekonečne dôležitá vec 
prc celý váš život, preto i dnes budem o nej hovoriť. Vzneše
nosť mše svätej z tých predmetov poznáme, ktoré ku mši 
svätej potrobné sú . 

Čo je ku mši svätej potrebné? 

Predovšetkým od biskupa vysvätený k fi a z. Kde nenie 
kňazstva, tam nieto obety. Luteráni preto mše sviHej nemajú, 
lebo sviatost: posvätenia kňazstva odvrhli. Od cirkve katolíckej 
odpadlý Martin Luter sám vypráva, že za dlhý (:as s diablom 
bojoval, kým mšu svätú odvrhol. Kňaz je čo námestník .Ježiša 
Krista ku mši svitle.) predovšetkým potrebný. 

Po druhé potrebný jp. o l t á r k o n s e k r o v a n ý, od sa
mého biskupa posvätený, v ktorom sú pozostatky niektorého 
mučeníka. Oltár vyobra7.uje nám vrch K a I v á r i  e a preto i v 
kostoloch i v kápJnkách má byť svýšený, lebo i .JeŽiš na kríži 
povýšenom umrel. Oltár, na ktorom sa mša svitLá má obeto
vat:, mu í byĽ troma o l t á r II y m i plachty z plátna zakrytý. Na 
ňom má byť k rí ž postavený a aspoň d ve horiace s v i e  c e  
v o s  k o v t'; ďalej jeLien pult alebo vankúš s k n i h o II 

me Š n o u. 
Po tretie, kňaz v o s v e t  s k o m rú c h II nesmie mšu sv. 

slúžiť, pri tom musí mat: na sebe všetko -svoje ú r a d n é  
r tí c h o. 

Čože patl'í k jeho lí r a d  n é  m II r ú  c h u? 

1. II II m e r  a l e t. .i . naramellik, plátená šatka, ktorú kňaz 
najprv pobozká, potom prez hlavu položí a napokon si ňou 
hrdlo a ramená zakryje. 'ľúto biela plátená šatka vyobrazuje 
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tú šatku, ktorou Židia tvár Ježiša u Kajfáša zakryli a po
smešne revali: »Prorokuj nám Kriste, kto je, čo ťa uderil?« 

2. A l b a, klorá to dlhé biele rúcho vyobra�je, do ktorého 
Ježiš u Herodesa oblečený bol. Vyznamenáva i nevinnosť Je
žiša Krista, jako i kňazskú čistotu a panenskú nevinnosf. 

3. Ľa n o v á  alebo v l n e ná š n ú r a, ktorou sa kňaz opáše, 
upozorňuje nás na tie povrazy, ktorými bol ,Ježiš v zahrade 
olivetskej poviazaný a chytený. 

4. Ma n i p II I, ktorý kňaz na ľavej ruke nosi, predstavuje 
nám tie povrazy, ktorými ruky Ježiša poviazané boly. 

5. S t o l a, ktorú kňaz na krk svoj kladie a na prsiach na 
kríž privazuje, predstavuje nám tie povrazy, ktoré Ježišu po 
odsúdení jeho na krk jeho zahodené boly. 

6. K a z u I a, alebo rnešné rúcho, upomína nás na to šar
látové rúcho, ktorým Kristus pri trním korunovaní od vojakov 
odiaty bol. 

7. K r i ž na mešnom rúchu, jako i tri kríže na štole a na 
manipule upozorňujú nás na ten križ, na ktorý Syn Boží pri
bilý boJ. 

Či barva mešného rúcha je vždy tá istá? Nie. Ktoré 
HÚ cirkevné barvy a čo vyznamenávajú? Cirkevné bat'vy sú: 
b i e l a, č e l' v e n á, fi a l k o v á, z e l e  n á a č i e rn a. 

Bi e l a  vyznamenáva radosť. Ku pr. Vianoc, Velkej noci, 
Božieho Tela, svätľch vyz

'
navačov a panien. 

Č e r v e  n á  = lásku Ducha svätého, umučenie a krev Je· 
žiša Krista, a svätých mučeníkov. 

F i a l k o v á  pokánie, advenlný a svälopostný (·as. 
Z e l e n á nú.d�i v prisľúbenie ,Ježišovo, na nedele po 

Duchu svätom. 
Č i e  r II a smrť a zármutok. Na Verký piatok, na Du-

šičky, pri mši sv. za znmrelých. 
Tak hľa cirkev sv. už i v samom rúchu svätom vyjadruje 

d u  c h a, v ktor'om modlí sa alebo obetuje. 
Naposledy ešte pospomínam a ukážem vám nádoby a iné 

veci potrebné ku mši ::;välej. 
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1. K o n s ek r o v a ný k a l i c h, ktorý hrob Krista Pána 
predstavuje, jako i kalich umučenia. 

2. Š t v o r  h r a  n n á p a II a, ktorou sa kalich prikrýva a 
ktorá kameň na hrobe Kristovom vyznamenáva. 

3. Pa t é n a, alebo kališná mištička. na ktorú sa sv. hostia 
kladieva, upamätáva nás na kameň pomazania mrtvoly Ježiša. 

4. K o r p o l' a l e, alebo štvorhranná plátená šatka, na ktorú 
sa kalich a sv. hostia na oltári kladie, to je pohräbná šata 
Ježiša. 

5. Pu r i fi k a t o r i  u m alebo šatôčka, ktorou kňaz kalich do 
sucha vytiera, pred'3tavuje nám tú šalku, ktorou krev Ježiša 
utieraná bola. 

6. Ve l u m, alebo hodbábna šatka, ktorou sa kalich za
krýva, upomína nás na tú oponu chrámu Jeruzalema, ktorá sa 
pri smrti Ježiša roztrhh 

7. D v e  am p u l k y s vínom a vodou znamenajú tie dve 
nádoby, ktoré žlčou a octom naplnené boly. 

Kto by mi vedel povedať, čo je ešte potrebné pri mši svätej? 
l} Ne k v a s e n á  o b l á t k a, čisté, opravdivé v í n o  a v o d a; 

m i n  i š tr a n t, ktorý kňazovi v mene ľudu odpovedá; z v o n
č o k, ktorým sa znak dáva; u t e r á k  na utieranie rúk. 

Všetky tielo predmely sú tak potrebné, že - vynímajúc 
pád nemožnosti - zhrešil by ten kňaz, ktorý by bez nich mšu 
sv. slúžil. 

Či je pred Bohom záslužné pre kostol k mši svätej po
trebné šaty, nádoby kupovať alebo na také peniaze obetovať? 

13:. Dozaista, lebo klo také veci zaopatrí, na všetkých 
lýcb mša<.;h svälých má účasť, pri ktorých sa tieto veci upo
lrebujú. Tak ku pr. jeden kalich, rúcho mešné, kríž i 100 ro
kov môže trvať a pri tisíClcb mšach svätých sa upotrebujú 
a dobrodinec na všetkých tých mšach svätých súčastňuje sa. 
A poneváč pri mši sv. najpotrebnejší je kňaz, veľké zásluhy 
majú pred Bohom tie rodiny, ktoré k tomuto stavu synov 
svojich napomáhajú. Také rodiny na všetkých mšach svätých 
účasť majú, ktoré synovia ich obetujú. 
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Jedna osoba nábožná vo vytržení svojom v oUistci sa vi
dela. Tn videla jednu ubohú dušu, ktorá natešená v plameňoch 
vyskakovala a volala: "O laskavý Bože, d'akujem ti, že si na 
mňa nezapomenul!. Pýtali sa jej� preeo má takú radosť? Ona 
odpovedala: .Môj anjel strážca mi zjavil, že sa v mojej rodine 
dnes chlapčok narodil. Tento chlapčok stane sa kňazom, ktorý 
mňa obetami mše svätej z očistcových múk vysvobodí. 

Ktorý je veliký úeinok mše sVätej? .Je on štvornásobný, 
lebo sv. mšu obetujeme 1. jako obetu pochvalnú, 2. jako obetu 
poďakovnú, 3., jako obetu smerntí, 4., jako obetu prosebnú. 

Milé dietkyl mša sv. je najvýteenejšia o b e t a  o s l a v y  a 
p o k l o n y b o žej. Čo tvory božie p o v i n n í srne Boha usta
vične chváliť, velebiť, oslavovať a jemu sa klaňať. Ale nik ne
môže Trojjediného Boha tak dokonále velebiť, jako Ježiš Kristus, 
ktorý je Hoh a spoju i človek. Pri mši sVätej sám Ho h býva 
uctený od k I a ň a j  ú ech o s a .i e nl u I� o h a. 

Jedna láskou božou rozhodená duša moJIiIa sa: • Oh, 
keďby som 100, áno 1000 jazy kov mala, aby som Boha usta
viene chváliť a velebiť mohla! Oh, ked'by som bezpoGetné srdcia 
mala, všetkými by som len teba, o Hože môj, milrvať chcela. 
Oh, keďby som mohla všetkých anjelov na nebi a ľudí na 
zemi povzbudiť, aby teba, o Bože môj, milovali a tebe slúžili. 
Na to jeden hlas s hora počula: .Dcéra moja! lúska a horli. 
vosť tvoja mi je milá: lež vedz, že jednou jedinkou mšou 
svätou viac ma netíš, jako si mi priala, alebo priať v stave bola.« 

Mša svillá po druhe: je najdokonalejšia o b e  t a p o  d'a k o v
n á. V�etko. čo máme, a (�o srne, od nekonei:ne láskavého Boha, 
nášho Otca nebeského, sme prijali, a preto podlžní srne llsla
viene slovom a sku tkom našu p o v d' a e n o ti ť mu preukazovať. 
Lež čokorvek by sme Bohu zo srdca vd'ačného dali, v pOI'OV
naní s jednou mšou svätou. to všetko je velmi múlu. Pri mší 
sv. obetujeme nebeskŕmu Otcu ten najdrahšI, najmilší a naj
kraj?ií dar, telo totižto cl krcv jeho jednol'odpného a najmil
šieho Syna .Ježiša Kristl'!. 

- -
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. 
.JežiA Kristus nás kresťanov ustanovením mše svätej tak 

b o h  a t ý m  i ueinil, že my Otcu nebeskému všetky jeho nám 

preukázané dobrodenia dokonale odplatiť môžeme, tak že vďaka 

naša jeho dobrodeniu d o k o n a le zodpovedá. 

Budúcu hodinu budem vá� zas o mši svälej vyučovať a 

vysvetlnTI vám, že mša sviltá je tá naj�ilnejšia o b e  t a  p r  0-

scb n á  a najmocnejšia o b e t a  s m e r n á . 

Sv. Ludvik, král' Irancúzsky, každý deň dve i tri mše sväté 

slyšal. Ked' mu to dvorania vytýkali. odpovedal: .Cudujem sa, 

že moji ministri šomrú pre�o proli mne, že mše sviité slyším, 

ale viem, žeby nešomrali, keď by som medzi nimi pri zábave 

alebo na polovačke i dva razy torko času ztrávil.. - Nie jedon 

ľahostajný katolík zťažuje sa, že ani polhodiny nemôže venovať 

k slyšaniu mše sl'ätej, ale hl'ami, pijatikou, klebetením a spán

kom i dve hodiny vie premárniL 

Jedenásta hodina. 

Milé dietky! .Náboženi:itvoc bez obety sa nedá ani myslieť. 
Preto vidíme, jako na celom svete všetky národy, áno í 

sami pohania ol túre stavajú, svojim bohom ohety prinášajú. 
Oni chceli lebo bohov svoj ich c h v á l i ť a v e l  e b i ť, alebo za 
ich o c h ran u p r o s iť, za dobrodenia ď a k o v a ť  alebo ich 

. sme r i  C, hnev a trest ich od seba oddialiť, alebo ich o p o  m o c  
p r o siL 

. . • . .  

V poslednej hodine vynaučov&nia sme vldelJ, Zi Jedmká, 

veliká a vznešená obela n a š e h o  s v ä t é h o  n á b o ž e n s t v a, 

mša svälá, je najdokonalejšia obeta p o  c h  v a l  n á a p o ď  a

k o v n á: dnes vúm vysvetlím mšu svätú jako obetu smernú a 

prosebnú. 
M š a s v. j e o p  r á v d i v á s m e  r n á o b e  t a. 

Čo je hriech? ., Prei':o je hriech tak veľké zlé? ... .Ia
.
k)1 

lresC prirahujeme na seba skrze hriech? .. V k�orýcb sv ta

tosľavh odpúšťajú sa nám hriechy? .. Hr lee h Je to, za čo 

. 1  , .... ____ _ 
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sa má d o s ť  u č i n ie. Kto býva lJl'iechom obrazený, rozhne
vaný? 1:1. Boh. Teda musí sa vec nap/'aviť, obl'azený Boh musi 
byť nám zas p r i  a t e  ro m. A to sa najľahšie sla ne. ked' mu 
jeho najmilšieho, jednorodeného Syna obetujeme, darujeme, 
čím mu tú najväčšiu radosť spôsobíme. Žiaden hriech, žiadne 
obrazenie nekonečne tipravodlivého Uoha nemôže nám byť ináč 
odpustené, len skrze rú t o s ť a volanie o milOSť a milosrden
stvo božie. To však n a j  ú č i n l i v e j  S i e sa stáva pri mši svätej. 
Pri Konfileor kňaz hlboko sa skloni k zemi, pred Bohom a 
všetkými jeho svätými menom celej cirkve h r  i e  c h y  svoje vy
znáva, tri razy bije sa v prsia, hovoriac: »mea culpa, mea 
culpa, mea maxima culpa.. To jest: »moja vina, moja vina, 
moja najväčšia vina!. Pri Kyrie elejsone v mene celého nárona 
deväť ráz k troijedinému Bohu o milosť a smilovanie volá. Pri 
premenení kladie to presväté t e l o  na oltár, ktoré všetky hrie
chy celého sveta na seba vzalo a svojim prehorkým umučením 
za ne zadosť učinilo. Tu na oltári v kalichu stojí presvätá 
k r e  v, ktorú čo cenu za hriešne duše Otcu nebeskému obetu
jeme. Otec nebeský by prestal byť milosrdným, ked'by na po
hľad svojho obetovaného Syna, Ježiša Krista, hriechy naše neod
pustil. O j a k b o h a ti s m e pri v�etkej hriešnosti našej, s k r z e  
o b et u  m š e sv ä t ej! Tu máme samého B ä l'á n k a  B o ž i e h o  
skutočne a podstatne, ktorý sníma hriechy celého sveta. 

' 

Skrze slyšanie mše svätej i tí najväčší hriešnici o p r a  v
d i v e j  ľ út o s t i  obsahujú a s Bohom sa meria. Často sa už 
stalo i to, že ľahostajný kresťan a veľký hriešnik len z dlhej 
chvíle do kostola na mšu sv. i..�iel a ešte v len deň v kajú
čnosti svojej zpovedelníka vyhľadal, aby sa s Hohom pomeri!. 
Ba už i mnohi p r o  t e s  t a n  t i skrze lyšanie slavných služieb 
božích do lona samospasilelnej cirkve sa navrátili. Svälé obrady. 
skvelosť a slávnosť služieb božích, sobranosť a pobožnosť shro
maždeného Iudu katolíckeho, slávnostné ticho pod premenením 
s p o j e n é  s m i l o s ť o u  b o ž o u  tak účinkovalo na nich, že 
poznali .katolícka cirkev je jediná pravá cirkev Ježiša Krista. � 

Jako vrotestanti vstúpili do kostola, čo katolíci v srdci vyšli von. 

�7 

Milé dietky. Toto si na celý život zapamätajte, t!O vám 

teraz poviem. Chcele-li k sv. spovedi potrebnú lútosC v sebe 

vzbudiť, počúvajte na ten úmysel mšu svätú a iste obsiahnete 

od Hoha milosť p r a  v e j  ľ ú t o s t i a silného predsevzatia. Kto 

(;hce zablúdilého od pravdy na cestu spasenia nazpät uviesC, 

nemá ten k tomu silnejšieho prostriedku nad sv. mšu: nech 

obetuje alebo dá obetovať sv. mšu za neho. To som už často 

zkúsil. To mi môžete veriť. 

Naposledy máme ešle rozvažovať tú pravdu, že mša svälá 

.i e n a j  m o c  n e j  š i a o b e  t a  p r o  s e b  n á. 

Náš láskavý Spasiteľ, keď bol pri poslednej večeri mšu 

svätú ustanovil, vyriekol tie všetkým kresťanom známe slová: 

.Proste a bude vám dané-, .0 čokoľvek Otca môjho v mene 

mo,iom prosiť budete, dá vám., .Amen. amen, pravím vám, 

jest/iže od Otca môjho čokoIvek v m e n  e m o j  om prosiť bu

dete, dá vám. Až dosiaT ste za nič neprosili v m e n  e m b j o m. 

Proste a obsiahnete, aby radosť vaša dokonála bola. - (Ján 16.) 

Kto pri mši svätej prítomný je, a od Boha, nebeského 
Otca, niečo prosí, ten skutočne v m e n  e Je ž i š a K ľ i s t a 
prosí, prosí s k r z e  J e ž  i š a Pá n a n a š e h o, s k r z e t o h  o 

v e čné h o  Ve ľ k ň a z a  (najvyššieho kňaza) prosí, ktorý od 

Otca, nebeského pre svoju v z n e š e nll d ô s t o j n o s ť a u c t i

v o s  ť vyslyšaný býva, jako to sv. Pavel k židom píše. Pri mši 

svätej zjavuje sa ,Ježiš tak ponížený a pokorný pred svojím 

nebeským Otcom, aby za nás orodoval, a vyprosil nám, co je 

nám pre Lelo a dušu pOll'ebné, že nebeský Otec vyslyšanie 

jeho prosby odopreť nemôže. O jak c h u d o b  n Ý je Ježiš na 

oltári pod spôsobom chleba a vína! Jak maličký I Ešte i člo

večenstvo svoje ukrýva I Ku tomu ešte i svätá hostia na t r o j  e 

lámaná býva. T e l o  a k r e v znovu r o z l ú č e n é  sa zjavujú, 

aby obeta smrti Ježiša dokonále a zrejme predst.avená bola I 

Zdáliž len živým kresťanom je užitočná obeta mše svätej? 
Obe la mše svätej, tak jako na dreve kríža vykonaná obeta, 
užitočná je nie len živým, ale i mrtvým; lebo to je tá istá obeta. 
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Čože sa robi v cirkvi kalolíckej pri pohriibe zomrelých? 
I{. Za zomrelého vdbavuje sa Hequiem, t. j. obetuje sa sv. 

mša za dušu zomretého, a síce dra možnosti tri razy. 
Keď sv. Monika, malka sv. Augustína na srnrlel'nej posteli 

ležala, pýlali sa jej. kde ju majú pochovať. Ona odpovedala: 
»Telo moje pochovajte, kde len chcele, len o jedno vás pro
sím kňazov, aby ste sa na mňa pri oltári Pána rozpamiUali.« 

Pri Olši svätej kňaz dva razy robí Memento, t. j. roz
pomienku. raz pred pozdvihovanillJ spomína ži\'ých, raz po po
zdvihovani umretýcIJ .. Jako sv. He Ir o rVe ľ k ST, tak i sv. H:e
roným v písmach svojich dokazujú, že tie du�e, za ktoré kňaz 
OlŠU svätú obetuje, pod tOll mšou svälou nič netrpia, lež bývajú 
podivne potešené, ba mnohé i celkom vyslobodené. Niel torl� 
nábožné osoby často okolo kňaza pri oltát'i nesčiselné ubohe: 
dušičky videli, ktoré pri mši svH,tej prítomné byť smely, 

Keď jednúc nábožný františkán Pater .Ján Alverno na 
Dušičky s veľkou pobožnosCou mšu svatú obetoval, a pri po
zdvihovaní nebeského Otca pre krev .JeŽiŠa Krista za vyslobo
denie ubohých dušičiek prO!:,il, videl v tom okamihu bezpočetné 
dušičky jako by jasné iskry z IJOľiacej pece do neba vy
stupovať. 

Milé dietky! teraz už viete, že nič niet svillejšieiJo, nie 
vznešenejšieho, nič, jako živým tak i mrlvým osožnejšieho nad 
mšu Svätú. A preto, chcete-li byť dobri kresťania, učiňte na
sledujúce predsavzatia. 

l. prcds('vzatie. 

V nerle7:u, cb sviatok mšu svrUú nikely nezameškám 
dobrovo7:ne. 

A prečo? lebo je [ažký hricuh cirkevné prikázanie pre
stúpiť. .Jako znie druhé prikázanie cirkevné? .. 

II. predsevzatie. 

V nede7:u a sviatok d7:a 'možnosti do tarského kostola, 
na služby božie chodievať budem. 
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A to prečo? Lebo farár farskú mšu sv. 7.a svojich far

nikov obetU:Í'e . Keď teda budem na fa rs k e.i mSi sViilej, budem 

na IHoJeJ v l a s t ne j, ktorá mne, čo farníkovi prináleží. 

III. 1)I·edsevzatie. 

Každú 1nŠu, sv, s ve7:kou pobožnosťou a uctivosťou 

sly/lať budem. 

Milé dietky! Nič nenie tak neslušného, jako pod mšou sv. 

byť nespokojným, be:tbožným, shováraC aleho smiať a obzerať 

sa. Anjelia strážcovia, ktorí neviel i teľn ým spôsobolll na tvár 

padajú pred prítomným Ježišom Kristom. na takých be7.božných 

ľudí sa veľmi hnevajú, a Boh tak5'ch prísne trestať bude. Takým 

mša svätá nenie k osohu, ale ku 7.kaze, lebo oni l1iiránka 

Božieho, JežiSa Krista, od seba olhtrkujú, 

Na toto pred se vzatie vždy parniUajte. 

IV. predsevzatie. 

]),fšu sv. budem za najdokonalejšie uctenie Boha a za 

najsvätejší úkon cirkve katolíckej povalovať. 

Všetky tajomstvá života, uml1(;ooia a smrti .JeŽiŠa Krista 

sa tu obsahIljú, Pri mši svätej obnovl1je sa jeho vtelenie v Na

zaréte, jeho narodenie v Betleheme, jeho obetovanie v chráme, 

jeho utiahnutí' život vo svätom dome, .ieho učile�ský úrad, jeho 

posledn ia večera, jeho modlitba v zahrade olivetskej, jeho vy

lialie krve, jeho smrť, jeho pohrobenie, jeho zmrlvýchvstanie. 

A<:h, k vôli mše svätej nenie nikde priďaleko, nikdy privčas. 

nič obtížne! 

v. IIl"et1sevzatic. 

N{/koľko 1ni len bude možnŕ, kým žiť bu de»l , každý 

dpň pojdem na soätú mšu. 

Toto je skutočne 7.1 at é predsevzatie I Drahé, milé dietky 

moje! loto vefké a sväté pred�evzalie si učiňte aj svedomite 

si ho vyplňte, - Sľubujem vám zoň hojné od Boha požehnanie 

a život večný, Amen, 
Knižnice klltecbet č. V. 4 
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Dvanásta hodina. 

Milé dietky! Dnes začnem hovoriť o tretej čiastke vy
naučovania o sviatosti oltárnej. O čom pojednáva prvá čiastka? 
A druhá... Tretia? Tu máte veľkými literami natlačené. 
O s v ä t om p r  i j  í m a n  í. V reči cirkevnej latinskej volá sa 
prijímanie »C o m m u  n i o c = spojenie, spoločnost'. To je ten 
posledný cieľ, prečo .JeŽiš túto sviatosť ustanovil. 

On chcel 1. vždy medzi nami byť, 2. seba za nás každo
denne obetovať a 3. s nami sa najužšie spojiť. 

Keď dva kúsky vosku do jednej nádoby dáme a pou ňu 
oheň podložíme, tie dva kúsky vosku stopia sa dovedna. Toto 
spojenie je tak úplné, že sa viac nedá rozoznať, čo je z prvého 
a čo je z druhého kúska. To isté sa stáva, ked' nekoľko kva
piek vody do vína vlejeme. Alebo, ked' žele7.0 do ohňa dáme. 
Železo spojí v sebe žeravosť a horúčosť ohňa, obe spoja sa. 

My každý deň potrebujeme pokrm a nápoj, aby sme žili 
a zdraví boli. Pokrm bereme do seba ústami, ktorý sa v nás 
na telo a kre v !pení. To je to n a j u ž š i e  s p o j e n i e, ktoré 
si len predstaviť môžeme. A toto najužšie a nerozlučiteľné 
spojenie vyvolil si náš Spasile!', aby tak r!ušu našu ktmil, po
silňoval, pri živote udržoval a do nej zárodok budúceho vzkrie
šenia k životu večnému vložil. 

60 je sväté prijímanie? .le skutočné požívanie tela 
a krve .JeŽiŠa Krista k pokrmu duše. 

Hovoríme k p o k r m u  d u š e  a n i e  t e l a. Telo eastejší, 
siln�jší, pozemský pokrm potrebuje, duša ale menší, nežnejší, 
viac d u i:i e v n Ý pokrm; dostačí jej čo len omľl'inka z presvätej 
hostie pré jej obsah. Či presviUá sviatosť i telo môže ktrniť 
a na živote udržať? Il Ano, jestli to 80h chce z á z r a (: n Ý m 
s p  ô s () b o m. Boly nárožné, sväté osoby, ktoré týždne, mesiáce, 
ba i roky žiaden pozemský pokrm nepožívaly, ale len zo sv. 
prijímania žily, IIa pr. blahoslavený K I a u s z F I Li e vo 8vaj
ciarsku temer 20 rokov len zo sviato-;li oltárnej žij a bol vždy 

zdravý a silný. Sv. Li d,'i n a  zo S c h i e dan v Holandsku , 
Sv. K a t a r i n a  z (ie n u y  atd'. atď. 

Ci jesto p rik á z a n i a  b o ž i e  alebo cir k e v n é, klor'é 
nám sväté prijímanie nakladá? Áno, tak Boh ako i cirkev nálll 
to prikazuje. Na vôľu nám to nenie ponechané. Nik nemôže 
povedať: • Neopovážim sa., alebo • nechcem«. Keď .Iežiš I(ristus 
túlo sviatosť prisl'úbil, dal hneď prísne a zreteľné prikázanie: 
.Amen, amen pravím vám: nebudete-li jesť telo Syna človeka, 
a piť krev jeho, nebudete mať života v sebe.« 

Jako znie štvrté prikázanie cirkevné? .. ' Prečo cirkev 
toLo prikázanie vydala? .Il Lebo mnohi kresťania lak I'ahostuj
nými sa stali, že napriek božskému prikázaniu Ježi�ovmu, ani 
by neprijímali Ježiša. 

Jak často máme prijímať? II Kedykoľvek nám to spo
vedelník dovolí a radí. Či si cirkev HV. žiada, aby sme časLo 
prijímali? Ano, ona nám k tomu ustavi<':ne príležitosť poskytll.le 

Čujte, čo sv. snem Trid. hOI'orí: 
.Konečne napomína a pro"í a zaprisahá :;v. snem pre 

milosrden<ilvo božie, aby všetci kresťania. ktorí memo toto nosia, 
predsa raz v znaku jednoty, v lomLo sV;lzku lásky, v tomto 
<iymbole svornosti sa sišli a shoul1vali, pamätliví súc tak vysokej 
velehnosti a tak vznešenej lásky I'ána našeho .Iežiša Krista, 
klorý predr-alJú dušu svoju, čo cellu spasenia nášho a teJo svo.ie 
za pokrm nám da; aby Loto presv. tajomstvo tela a krve jeho 
s tou vylrvanlivosťou a "ilou viery, s tOwt pobožnosťou, láskou 
a úctou verili a ctili, žeby tento nadprirodzený chlieb easto 
prijímali, a žeby im bol živolom duše a ustavičn}'m zdravím 
ducha, ktorým posilnení, z tohoto putovania zemského by do 
nebeskej vlasti dostať sa mohli.« 

Čo hovorí sv. Augustín? Ži Lak, abys' hoden bol každ)' 
deň prijímať. 

Milé diell{y! i duševne môžeme prijímať. 
Duševllé rrijímanie ie vrlicna túžba ,Ježiša, keby bolo 

možné, prijať, spojená so živou vierou a srdei:nou láskou. 
.Jaký osoh márne z dllševného prijímania? 
1. Rozmnožuje v nás milosť božiu. 2. Môžeme ce7. deň 

časLejšie duševne prijímať. 3. Nemusíme byť laeným žalúdkom, 
* 
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ani nepotrebujeme k tomu dlhú prípravu. 4·. Kdekoľvek, i mimo 
kostola môžeme duševne prijímať. 5. Ono jo najlepšou prípravou 
ku skutočnému prijímaniu. 

Nebeský ženích Ježiš zjavil sa raz nábožnej panne (Pauline 
Mareska) v Neapoli a dve nádoby jej ukázal, jednu z l a  t ú  a 
druhú s t r i e b o r n ú. • V tej zlatej-, hovorí Spasiteľ, .držím 
s k u t o (; n é a v striebornej d u š e v n é prijímanie.-

Kedy sa máme zvlášte v duševnom prijímaní cvičiť? Pri 
m ši s v ät e j  a p r i  na vštív ení n a j s vi.i.t e jse j s v i a t o s t  i 
olt á rn e j. 

Jako sa môžeme v duševnom prijímaní cvičiť? II Na
sledovne: 

.JeŽišú môj! verím, že si v tejto sviatosti prítomný. Mi
lujem Ca nadovšetko, žiadam si ťa do srdca môjho prijať. Ale 
poneváč ťa teraz skutočne prijat: nemôžem, aspoň duševne poď 
do srdca môjho] Objímam fa, s tebou sa spájam, jako by si 
skutočne v srdci mojom bol. Nedovoľ, aby som sa niekdy od 
teba skrze hriech zas odtrhol.-

Aby sme i krv Kristovu požívali, či musíme i kalich piť? 
H. Nie. Či je potrebné, ked' chceme c el é h o  K r i s t a  prijať, 
aby sme sviatosť oltárňu pod oboma spôsobami prijali? Nie, 
lebo Kristus je pod jedným každým spôsobom celý a živý 
prítomný; lebo živé telo nemôže byť bez krvi, a živá krev 
nemôže byť bez te1"a. Keď teda len pod opôsoborn chleba pri
jímame, prijímame spolu i hev Krista, 1.. j. c e  J é h o ž j V l) II o 
K r i s t a, - kňazi, ktorí pod obama spôsobami prijímaj ú, n e
p r i j í m aj ú v i  a c, jako svetski veriaci. 

Prečože cirkev sv. nar'iadila, aby sme len pod jedným 
spôsobom, a to pod spôsobom chleba prijímali? 

Mala ona k tomu mnohé dobré príčiny: 
1. Aby sa' krev božia nevyliala na pr. keď je veľk�' stisk .  
2. Lebo táto �viatosť pod spôsobom vína sa v bohoHl.állku 

nemôže udržať za dlhší čas bez toLo, aby sa nezk azila. 
3. Lebo v lých hajocb, kde sn víno nerodí, ani za drllhý 

peniaz by nemožné bolo pre tak mnohých víno zaopatriL 
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4. Sú mnohí zdravi alebo nemocní, kt01'1 vino nepožívajú. 

5. Pouevá(; boli kacíri, ktorí i tvrdili, že kto len pod 
jedným spôsobom prljima, ten len polovičate prijíma. 

Udalosť. 

Boku 1 263. slúžil mšll svätú jeden kňaz v Bolsene, meste 

ned'alelw HímOl. I'I'j pozdvihovaní Božieho Tela pochyboval, či 

je v sv. ho�lii .Iežiš Kristus prítomný. V tom okamihu zal·�la 

z nej kVllpkaC krev sv. na Corpor'tl!. ]{ňaz 7.Illera
.�

e! , ruky d
.
rz�1 

hore a viac sa nepohnul. Lud ale v()lal: .0 pre.svata kre�! coze 
je to? O božská krev, teč na Ul1še naše, zmy.! naš� hľlechy ! 
Medzi tým kňaz k sebe prišiel, a eheel presv. hostru na oltar 

položiť. Ale Corporale bolo celé od krvi mokré a zabarvené: 
Ur:banlV. pápež dozvediac sa o lomto zázrak�. s ?lnobýml 
kňazmi pl'išiel do l30lseny a poklon �l sa preoväteJ krvI. . 

Až po dnes toto Corporale .Ie Lam v slavnorn chrame 

uschované a býva pri prôvodoch slavnostne nosené. 

1\ ed' teda nenie potrebné k dokonálemu pr'ijimaniu piť i sv. 
krov v ka lichu ,  prel;o .JeŽiŠ pri poslednej večeri túto sviatosť 
pod oboma spôsobarni ustanovil? 

Lebo ona je 1.. o b e  t a, k čomll oba spôsoby sú potrebné, 
2. poneváč je ona h ost i n o u  nebeskou. Keď niekoho ku 
11');;tine po voláme, dáme mu nielen jesť ale i piť. 

Jako sa lo pri každej mši svätej vyobrazuje, že pod spä

oobom chleba je i hev, a pod spôsobom vína je i telo pri

tomné? Tak že kr'iaz peed peijimaním sv. hostill na troje láme, 

a nujmenšiu čiastku do kalicha púšťa, kde sa oba spôsoby vi

dome preniknú. Pri tom kňaz modlI sa: >, 'luze toho Pána Je

žiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote 

Ducba svätého na veky vekov. Amen.-

Na budúcu hodinu vysvetlím vám: Jaké milosti udeľuje 

nám sväté prijímanie? .Ie to dlhšia a ťažšia otázka. Tú sa mi 

dohre nau(:le a každoclennne k Duchu svälémll sa modlite, aby 

vás osvietrl, láskou a úctou k tejto sviatosti vás naplnil. 
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Trinásta hodina. 

Milé dietky! Blíži sa už ten veľký deň, prvého vášho sv. 
prijímania. Už by sle i Io mohly vypočítaf, kol'ko ešle hodin 
male 11: tomu vám tak slavnostnérnu dňu. Prelo sa i vždy viac 
a viac chystajle k tomu dňu milostnému. 

Dn�s vás chcem poučiť o tých m i l o s  ťa c h, ktoré nálll 
hodné pl'ijírnanie udeľUJe. Tie sú v lej otázke, klorú som vám 
k Ilau čeuiu vyzna čil. .Iaké milo 'li božie udeľuje nám sv. pri
jímanie H. V katechismu!'e v troch prvýeh bodoch sú vždy 
dVOJe milosti či úč i n k y  sv. pl'ijímania ob:;ažené. 

1. a) s p oje n i e  s Kristom, b) rozmnoženie pO' väcujú
ce j m i l os ti. 

2. a) o s l a b e n  i e našich náchylnosti k zlému, b) c h u  ť 

a sila k dobrému. 
3. a) o č i s t e n i e  nás od hriechov vlíedných, b) zachova-

nie od hriechov smr t e d  ern Ý c h. 
Hod 4. má sice len Jedinú ale veľmi dôležitú milosť. 

.Iednollivé body dokonaleJšie preberieme. 

1. aj N l.l j u ž š i e s p o j e n i e  s .Je ž i š o m K r i s t o m. 

.Telo moje je oprav divý pokrm.� Náš prelaskavý pastier 
spôsob chleba vzal na seba, aby skrze pokrm tento s telom a 

dušou našou n<ljužšie sa spojil. .j e d n o  telo a j ed rl a d u š a  
s n a  m i bo l. • •  I(to jie mňa, živý bude pre mna.> Svätí ot
covia. všeliaké podobenstvá uviedli k vyobrazeniu tohto lÍzkeho 
spojenia .Iežiša 5 nami. Ku pr . .lako som vám už bol hovoril: 
stopenie dvoch kúskov vosku v jeden, alebo smiešanie vodv 
s vinom. Sv. Augustin uvádza Ježiša k prijímajúcemu lakt� 
hovoriaceho: • Nie ja premením sa v t e  b a, lež tv vo m ň a . ' 

A sv. Pavel: .Žijem ja, lež nie ja, ale Kristus ž ije vo mne.' 

Ježiš Kristus vo sviUom prijímaní je Die vedra nás, ani 
my neodpočlvame n a jeho presvätoll1 sr dci, jako sv . .lán mi

láček jeho pri poslednej ve čeri; nie, on je \. n ús, a my v ň o m. 
Nenie ani bodky v ná!;, ktorá by s Ježišom v potyku nebola. 
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.lako do krve zamočená huba celkom krvou nasiakne, tak je 
.ležiš Krislus v nás. 

Najkrajšie p o d ob e n stv o s p o j e n i a  sa Ježiša Krista 
s nami vo sv. prijímam s ám .JeŽiŠ K r is t u s  vyriekol. A 
2kadiaľže vzal .ležiš Kristus, Syn Boží, toto podobenstvo? Nie 
z pri rody, jako jeho iné príJdady a podobenstva; nie z fud
�kého života, lež z b ožsk é h o s r d c a, zo s v oj e h o  v l a s t
n é h o  b ož s k(\h o ž i v ota, klorý v v a j s v ä t e j š e j  Tr o ji ci 
má. On hovoril: >.lako mňa poslal živý otec, i j a ž i v Ý s o m 
�kl'2 e Ot c a, tak i te n, k lo .ii e m ňa, ž i vý b u d e  sk r z e  
m ň a.' To jest: Sp(�ienie .Ieži�a Krisl.a s dušou vo svätom pri 
jfmaní je tak ú2ke, jako spojenie božského života v najsvätej
še j Trojici. ,.la a O l e c s m e  j e d n o. v Duchu svätom. ».la 

ž i j e m, č o  Syn Bužl7. Ot ca, a k t o  m ň a  p o ž í v a, žij e 
z o ll) ň a. • • K t o m ň a m i l u j e, re č i mo j e z a c h o v á v a ť 
b u ct e, a m ô j  Ote ch o b u d  emi l o vai, a il r í d e m  e k n e m  u 
a v fi o m pre b Ý v a ť b u d e m e. c 

6 predrahé dietky! jak veľmi musíme sa diviť, keď tieto 
vznešen6 slová .Iežiša do súvislosti so svätým prijímaním uve
dieme, kde sa doslovne plnia. Tu v okamihu prijímania stane
me !:ia skuločne d i e  l k Y b o ž i e, ž i v é c h  r á !ll Y b o ž i e, p o
k o le n i e b o ž s k é. 

I. b) Hoz m n o ž e n i e  v n á s  m i l os ti  p osväcuj ú c e j  
je druhý ú činok hodného prijímania. 

Co je milosť posv äcuJ úca ? .. V ktorých svialosCach ju 
obsahujeme, nazpii.t clo'iahneme, !'02rnnožíme? 

Slovom: posvii.culÚca milosC je • ct e t i  n s  t v o  b o ž i e. c 

Kto ju má, je dieťa božie. Hoh Ot e c  m u  je o t c om, Boh 

Sy n b r a l o m. Hoh Otec m i l u j e  h o o t c o v s k ou, b o ž s k ou 
I á s k I I  u, tak, jaku svojho jednorodzeného, skutočného, bož
ského Syn l miluje. Ale l�to láska božia, toto zaľúbenie nebe
ského Otca u0tyčne ľu dského dieťaťa božieho môže r i a s C 
i Z !ll á h a e s a, zväčšovať, rozmnožovať sa. A to stáva sa skrze 

dol.H'é skutky, ktoré eo dietky božie v stave posVii.Cujúcej mi-1 

losli božej koname. Už ale lepšieho skutku niet na svete, an 
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na nebi, ani na zemi, jako n a j svä t ejš i a  o b e t a  .1 ež i š a  
Kri � t a  p r i  m š i  s v ä t ej. Kto prijíma, bere najplnšiu účasC na 
tomto bož�ko-I'udskom skutku, teda tým činom preukazujernQ 
nebet:kému Otcovi lú Najv y š š i u  ú c t u, n a j v y ilši u p o k l o
n u  a n a.i d o k o n á l e j š i u  v ďa ku. Svätým prijímaním mô
zeme sa Bohu, keď smiem tak hovoriť, nanajvýš sa zalichotiť, 
t. j. do milosti j�ho sa dosťať, jemu najviičšiu radosť spôsobil' 
a sebe najväčší o�oh a úžitok získať, t. j. jeho lásku a milo�[ 
v sebe rozmnožil'. 

2. a) S v ä t é p r i  j í m a n i e o s l a b u j e  n a š e n á  c II y I
n o s t i k 7. I é m u. 

Prečo sme viac k zlému než k dobrému náchylní? 
/3!. Pre hriech dedičn ý. A ešte prečo? Pre naše vlastné 

hriechy, kloré sme spáchali. V ktorej sviatosti sa nám hriech 
dedičný odpúšťa? R Pri sviatosti krstu. Čo ale ostáva v ná� 
z dedičného hriechu? Náchylnosť k zlému. 

Sám sv. Pavel o sebe píše: • Iný zákon cítim v údoch 
mojich, ktorý sa zákonu ducha protiví. Dobré, ktoré chcem, 
nečiním, (;iním ale zlé, ktoré nechcem .• Čím kto viac do hrie
chov sa ponoruje, tým je slabší k dobrému a náchylnejší 
k zlému. .Zvyklosl: je železná košela, bez borasti a poranenia 
nedá sa vyzliecť. Vo svätom prijímaní Ježiš udeľuje nám milosť, 
ktorá n á cby l n o � t i  n a š e  k z l é m u  u m e n š u j e, mý na
hliadame, že sme nerozumní, ked' svoje zlé náchylnosti naslp
dlljenle, v nich rozkoš našu vyhľadávame a poznávame, jak 
milé, jak spr:lVodlivé a slušné je, ked' dobré rady nášho 
l e p š i e  h o č l o v e k a, múdru reč nášho svedomia nasledlljeme 
a na napomenutia nášho anjela strážcu poslúchame. My cítime 

2. b) Ch u ť  a s i l u  k d o b r é m u. 
Často som Io už zkúsil, že o!5oby, ktore' často a nábožne 

prijínlajú, uslavi(;ne sa �dokonalujú. Oni v dobrom ra�tú, jako 
rastliny pri slnci a dáždi, bez toho, že by Io badali. Kým ku 
pr. opil�tvu oddaný netrpezlivým a mrzutým sa stane, jestli 
mu nejaká príležitosť k hriechu unikne, iný to za nič nemá 
a svoj trápIle ut:porený peniaz tajne na dobrý cieľ obetuje. 
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Odkúď mali s v. m u č e n í c i tú silu a sms10sť všetkým mukám 

vzdorovať a s nábožným spevom smrti v ústrety ísť? Zo sv. 

prijímania. Odkuď nado býva m i l o s  r d n á  s e s t  r a silu a od

hodlanosť k tomu, aby opustila otca, matku, vlasť, majetky len 

preto, by nemocným, i tým naj hroznejším a najnetrpezlivejším 

vo dne v nDci posluhovala? Zo sv. pr�jímania. Podobne i kňazi, 

missionári, reholníeky, mnisi, chudobní remeselníci, za dlhé 

roky nemocní. 
3. n) Sv ä t é  p r ijíma n i e  o čiSť uj e ná s o d  h r i e

c h o v  v š e d n ý c h. 
Každý deň, ba každú hodinu hrešíme všedne ku pr. roz

tržitou modlitbou; keď sa s Bohom shovárame, všetky sily 

duševné máme si napnúť, lež vrtkavý náš duch podobný je 

motýlovi, ktorý s jedn�i kvetiny na druhú liela a nikde sa 

dlhšie nezabaví. Leniví sme vo cvičení sa v dobrom. Dobré, 

ktoré konáme, samoláskou a pýchou svojou špiníme a lenivosťou 

kalíme. Často, bez toho, že by sme to badali, sme suroví a 

neláskaví oproti blížnym. V jedení ft pití srn y s e l n  ú rozkoš 

nachádzame. Myšlienky a úmysly blížnych opovážlive súdime 

atd'. plní a plní sme všedných hriechov. Niektoré z nich, keď 

je to už priveľa, uznáme, oľutujeme a vyznáme, mnohé si ale 

ani nevšimneme. Preto už Dávid prorokoval: -Od tajných hrie

chov mojiciJ očisti ma, ó Pane!« Veľmi potešiteľné teda pre 

ná� je vedier, že Ježiš Kristus v nás, keď vo sv. prijímaní 

stúpil do nás, i tie mnohé všedné hriechy nám oripustí pre 

našu slabosť a lásku. »Láska množstvo hriechov zakrýva .• 

Konečne 
3. b) o d  h r i e c h o v  s m r t ern ý c h  zvlášte č a sté p r i j í

m a n i e  z a c h  r a ň  u j e n á s. 
Oltárňa �viatosť nedarmo sa menuje .o v o  c i  e s o  s t r o m  u 

ž i yo t a.« Kde bol strom života? [J. V raji. Ktorý strom bol 

pre ľudi stromom smrti? Ten, s ktorého Boh zakázal jesť prvým 

rodi6om. Kto hreší, ten so stromu smrti požíva. '1' a ž k Ý h r  i e  c h 

dušu, dieťa božie v nás usmrcuje. preto sa i smrteľným hrie

chom menuje. Ale klo Ježiša v olt. sviatosti prijíma, toho 
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diabol nie tak ľahko svedie do hriechu, lebo Ježiš, víťaz nad 
smrťou a diablom, bojuje s nami proti nemu. 

Posledný hlavný účinok sv. prijímania je vo štvrtom bode 
udaný, totižto: že je nám z á I o h o  m nášho budúceho vzkrie
šenia a večného spasenia. Ci viete, čo je z á Io h? Prikladmi 
vám to vysvetlím. Otec povie synovi: Na tri roky pojdeš do 
sveta. Keď sa navrátiš, krásny dom ti dám vystaviť v krásnej 
zahrade za 50.000 zl. Ale aby si o tom bol presvedčený, že 
pravdu hovorím, dávam ti tento drahý kameň do zálohu, kto
rého cena ie 50.000 zl. Jestli by som už na žive nebol, ked' 
sa vrátiš domov, budeš mať ten drahý kameň, môžeš ho pre
dať a dom so zahradou sám si vystaviť. Tento drahý kameň 
je teda ten z á l o h. 

Otec nebeský hovorí k nám: Budeš-li prikázania moje 
zachovávať, po tomto pozemskom živote v cudzine vezmem ťa 
do môjho otcovského domu, do neba, do raja, večne ľa bla
ženým učinim a budem ťa držať ako vlastného, jediného syna 
môjho. -Sám budem tvojou prevelikou odmenou.' A aby "i 

mi veril, už ti teraz dám v tomto slzavom údolí môjho jediného 
Syna, vo sviatosti oltárnej, čo záloh sľubu mojeho. 

.Jako je pravda, že .Iežiš, ktorého v oltárnej sviatosti máš 
a ho prijímaš, na tretí deň z mrtvých vstal, tak je pravda, že 
i ty z mrtvýcb vstaneš s telom a dllŠOU tvojou na deň súdny. 

Ešte jeden priklad. Sľúbil by som môjmu prialeľovi, že 
mu na rok krásny cudzozemský s t l' o m darujem, ktorý v krát
kom čase pe�ne bude riasť, a krásne konáre a listie bude mac' 
Co záloh srubu môjho dám mu semä z toho stromu. Ci mi 
pri�ter môj nebude veriť? Hude. Veď ten strom už v tom 
semeni má. Nech si ho len zasadí a opatruje a bude maC svoj 
vlastný strom. 

Milé dietky! Kto .JeŽiŠa v olL, sviatosti prijal, Ion u ž 
v s e b  e m á t e n  s t r  o m v e č n é h o ž i v o t  a, u ž v s e b e 
m á n e b e. Lebo čože t.o, • mať nebl::?« MaC Boha. Preto ho
vori .JeŽiš: .Kto telo moje jie a krev moju pije, len má zivot 
večný; a ja ho na deň súdny vzkriesim .• 
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Čo ešle'! .IakS'mi sa staneme časlým a hodným prlJIma
nim ? O s v i ele n Ý m i vo viere. »Prislúpte k nemu a budete 
osvietení., hovori B8. žalIll. Staneme sa štedrými oproli cirkvi, 
kňazom, ozdobe chrámu. • V š e  t k o z a .r e ž i š a.« 

Staneme sa m i l os rri n 5' m i oproti chudobným, s ú c i t
n ý m i  k nemocným, t r pez l i v ý m i  v krížoch a trápeniach, 
s k r o m n ý mi, t i c h ý m i, p oko r n ý m i, p o č eHt n ý m i  
(: i s l Ý m i a (' udn Ý m i, veď Ježiš je anjelský pokrm. Staneme 
sa v Panll veselými, natešenými, vľúdnymi. Ktori často a 
hodne prijímajú. tí už tu na zemi slávajú sa v istej miere 
o s I á v e n Ý m i. 

Strnásta hodina. 

Milé dietky! dnes "ám budem o nehodnom prijímaní vy
práv,:ť .. Ie to smulné a boľastné pojednávanie. 

Prer!ovšetkým vedieť máte: čo je to n e h  o d  n é  p r  i j  i
m a n i e ,  ;:llebo klo nehodne prijíma? l). Nehodne prijíma len, 
klo v stave hriechu smrteľného prijíma. Taký je II e p r  i a l e r 
B o II a a nie di e Ca b o ž i e, ktoré smie k slolu Pána prislúpiL 

V stave h r i e c h u  s m rteľn é h o  pl'ijaC Jeziša je nový 
veliký hriech, ktorý opak tnho účinkuje, čo sme o účinku hod
néhu prijímania v predošlej hodine hovorili. Taký bezbožnik 
ua miesto zaloiJa veéného spasenia večn<\ l::alľatenif� si prijíma. 

Co plše sv. Pavel o nehodnom prijImaní? 
.Nech leoa zkusuje sám 'eba človek. = či je v Htave 

posviicujúcej milosti, alebo nie, č:i je diera božie, alebo ne
priateľ jeho. 

(:0 máme činiC, jestli nám svedomie hovori, že sm� 
nie hodní? 

rt Múme sa najprv platne vyspovedaC .a lak. l. j. jestli 
!:ime uz v ::;tave milosli .z toho chleha jes!', klorý už nenie 
pOL;e m s k ý  ch l i eb, lež telo Krista, .a z toho kalicha piC, lebo 

- - --- -
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kto nehodne chlieb tento jie, alebo z kalicha Pána pije, od
súdenie sebe jie a pije, nerozsudzujúc telo Pána.« 

S týmto sv. Pavel hovorí: Pre takého človeka presvätý 
tento pokrm stane sa j e d o m, ktorý do krvi jeho vojde a ho 
usmrtí. .Jed, keď sa v žalúdku rozložil, zapríčiňuje hrozné zrenie 
a rezanie vo vnútornosťach. Otrovený dostane hrozné !<i'če, bo
ľastné trhanie vo všetkých údach tela svojho, to ho mU(:í, hádže 
sem a tam na posteli, hlava mu jc ťažká a pomätenú, oči sa 
mu vyvracajú, čuvy sa mu od borasti trhajú a trasú, zúl'anlive 
vzdychá a kričí. až ho konečne smrť z tohto hrozného poloze
nia vyslobodí. Účinkovanie jedu ešte i po smrti poznaľ. Mrtvola 
hrozne zpuchne, očernie a chytro berie porušenie. 

Podobne sú hrozné následky nehodného prijímania. Cervík 
svedomia zožiera dušu toho, ktorý nehodne prijal, on nemá 
pokoja, ani odpočinku, n e m ô ž e  sa modliť, ba n e c h c e  sa; 
on n e n á v i d í  Bo h a. nenávidí kfIa z a, ktorý je sluha a ob
hájca presvätej sviatosti olt.; vo svojej zaslepenosti už nevidí, 
kde by bola ešte miIosE pre neho, má predchuť pekelnej hniloby. 

Tu prIpomínam »Archu úmlu vy«, ktorá Israelitom poze
hnanie a Filištinským kliatbu priniesla. 

Čo to bola (á Archa úmluvy? n.. Svätyňa Pána II Israe
litov. Jedna kasi'la (škryňa) zovnúlra a z vonku pozlátená, rredobraz 
náSho bohostánku. Nad ňou trônili dva anjeli. Co skrývala v scbe 
táto Archa úmluvy? R 1. Dve kamennp tabule bor-íeh pri
kázaní, 2. kvitnúci prút Árona, 3. zlatú nádobu s manllOI1. 

Čo sa prihodilo raz, ked' táto Archa úmluvy do /'I'd{ ne
priateľov sa dostala? Kto mi to z bibliky vyrozpráva '? 

Vyprávanie . 

V tej hroznej bitke, v ktorej medzi BO.OOO vojakmi i dvaja 
synovia Iléliho, Ophni a Phinees padli, prišla i Archa úmluvy 
'do rúk Filištinských, a tí ju do chrámu modly Dágon uložili. 
.Jako oni na druhý den do svojho chr<ílDu vstúpili. J)ilgon už 
na tvári svojej ležal pred stánkom Pána. Mimo tuho Boh 
všelijakými metlami šľahal Filištinských. Hole ich znivočil hmyz, 
a mnohí ľudia onemocneli a umierali. Na to Filištinskí hovorili; 

61 

»Stánok Hoha israelského nesmie medzi nami ostať, lebo na 
zkazu je nám.« Dali ho na voz a �apriahli dve kravy, ktoré 
rovno proti B e t  h s a m e s  fahaly. 1 ak hľa sa stánok Pána 
nazpät doslaI do zeme Jsraelitov. 

J(�ký hriech pácha, ten. kto opováži sa nehodne prijfmať? 

Ten pácha, jako zradný Judáš, najhroznejšiu svätokrádež. 
Kto bol Judáš ? ... Čo zlého učinil Jndáš? Jako ho .Ježiš 

napomínal? .Jako zahynul .Judáš?.. Čo hovorí sv . .Ján o 
.Judášovi? rt. Keď Judáš prijal smitku, satan vstúpil do neho. 
A tá smitka, ktorú teraz jedol Judáš, nebola sv. prijímaním, 
ktoré on už pred tým vykonal, ale Ježiš riekdl potichu .Jánovi: 
»1'en mna zradí, ktorému zamočený záhryzok dám.. A dal 
ho Judášovi. 

Čo povedal sám Ježiš o Judášovi? Il »Lepšie by bolo 
človekovi tomu. keď by sa nebol narodil. < 

KtOl'é sú zlé následky nehodného prijímania často už 
v tomto živote? 

l. Zatemne1lie a zatvr<lnutie srdca. 

Jeden veliteľ zbojníkov prijal mladého muža, aby h? ku 
zbojníctvu vynčil. V tomto remesle tento .. už ďaleko dovledul: 
Len ešte jedno mu zchádzalo. NeopovázII sa m o r  d o v al. 
Priviedol i' na to velitel tento svojho žiaka, kázal mu nehodne 
prijímaL Čo keď urobil, poLom už nebál sa mordovať, stal sa 
zatvrdilým, a ztratil svetlo viery. 

2. Často náhla smrť. 

V plllnickom kostole Trautmanshof::::k0n:t spovedal sa jeden 
(�lovek. Kňaz mu nemohol dať rozhrešeme, lebo toho nebol 
hod eu. Napomínal ho, aby si svoje zále�!tosti usp?riadal a potom 
prišiel k sv. spovedi. Ale dnes a.�y prIjímať neŠIel, lebo ?y. ho 
Boh polrestať mohol. Lež bohuzlaľ, }ento. člove� �u svat emu 
prijímaniu pristúpil. Ledva že od prIJImama odstupIl, padol na 
7.em a bol mrtvý. . 

Haz jeden človek chváli} sa: Už som ča
,
sto

. 
ne?odne prl

jimal a I!i(� sa mi neslalo. Co sa neslane? Zblazml sa, hneď 
odišiel a obesil sa. 

. 

- ---- -- --- -

- .. 
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3. Mnohé časné pokuty. 

. Roku 1584. žila v Heiligenstadte jedna dievka, ktorá .;;a 
prlsahať navykla a opovážila sa na Vel'kú noc s neprázdnym 
žalúdkom k �tolu P

.
ána pri.stúpiL Na druhý deň obsadil .iu zlý 

duch, ktorý .IU za viac mesla·JOv strašne trápil. Po mnohom mar
nom namáhaní, na�adlo ľu?bm zaniesť ju do kosto!a na llilisbergu, 
kde nachádza sa Jedna čIastka ramena sv. Bonifácia. Tu pre
stala moc satanáša, a dievka bola uzdravená. 

Čo činí ten, kto opováži sa nehodne prijímať ? 
Taký n ú t  i božského S p a � i t e  ľ a, nakol'ko je to v moci 

jeho, v srdci jeho spolu so satanom prebývať. Ale ponevá6 to 
nenie možné, musí Ježiš Kristus satanášovi ustúpiť. Ked' zlodej 
do kostola sa vláme, bohostúnok vyláme, presväté hostie po 
zemi rozeype alebo do hnoja vysype, to je zaiste hrozná sväto
krádež. Ale kto telo Pána nehodne prijíma, ten ešte hroznejší 
hriech pácha. Žiadne smetisko nenie tak ošklivé, tak hnusné 
pred najčistejším a najsvätejším Bohom jako ľudské srdce, 
v ktorom satanáš prebýva a panuje. 

Preto vrúcne a ča�to, zvlášte pred svätým prijímaním 
modlievajte sa: .Od nebodného prijímania Tela a krve Tvojej 
vysloboď nás Pane!« .0 môj Ježišu, daj mi radnej hneď umreť, 
jako Teba nehodne prijať!« 

Na budúce pf1učím vás, ako sa máte ku sv. prijímaniu 
dľa tela a éra duše pripraviL Po ten čas dobre sa mi naučte 
k tomu patriace otázky z kateehismusa. 

Pätnásta hodina. 

Milé dietky l Prípra va k sv. pri.;ímaniu je veľmi vážna vec, 
lebo sv. prijímanie je len n a j  s v ä t e j  š í ú k o n nášho život3. 
Čím dokonálejšie prichystáme sa k sv. prijímaniu, tým vi"c 
milosti od Boha obsiahneme. Sv. Alqjs mohol každú nrdeľil 
prijímať. Prelo cez tri dni vo šl\rtok, piatok a sobotu chystal 
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sa ku sv. prijímaniu a cez tri dni, v pondelok, utorok a stredu, 
Bohu ďakoval za sv. prijímauie. V nedeľu, ktorý deň mu bol 
najväčším a najsvätejším, len s premilým Ježišom sa zaoberal. 
Veľmi príhodné je, čo v štvrtej knihe Nasledovania Krista 
o príprave k sv. prijfmaniu čítame. Tam čítame rozjímanie 
o tých slovách Ježiša: .Poďte ku mne všetci, ktorí ste ustatí 
a obťažení, a ja vás občerstvím I. 

Slovo učenníka. 

• Hľa Noc, muž spravodlivý na shotovení korábu sto rokov 
pracoval, aby s nemnohými zachránený bol, a ja jakože budem 
mocť sa za hodinu pripravit: k tomu, aby som Stvoriteľa sveta 
s úcti VO.:it'ou prijal? 

Mojžiš, tvoj veľký sluha a zvláštny priateľ Archu úmlu\'y 
z neporuSiteľného dreva shotovil a najčistejším zlatom obložil, 
aby dasky zákona v nej umiestnil, a ja porušené stvorenie 
mám sa opovážif teba, ustanoviteľa zákona a darcu života, 
tak ľahko prijať? 

Šalamún, najmúdrejší z krárov israel�kýeh, sedem rokov 
budoval prevele!mý chrám k sláve mena tvojho a osem dní 
sviatok posv�i.tenia jeho slávil, tisíc obetí pokojných obetoval 
a Archu úmluvy so zvukom trúb a plesaním na miesto jej 
pripravewé slávne postavil. A ja nešťastný a biedny člo..-ek, 
ako ťa uvediem do domu môjho, ktorý sotva polhodinky v po
božnosti stráviť viem? O Bože m{\j! Jak mnoho oni činili, aby 
sa ti zaľúbili! Ach, a jak nepatrué je to, čo ja ôiním?: 

I. PripraVI!- podľa tela. 

1. Musíme byť I a č n í, to jest, nesmieme od polnoci nič 
je�t' ani piť. Z toho prikázania vymienení sú [ažko nemocní. 
Prečo cirke'; svätá tak prísny pôst požaduje? Lebo slušné je, 
aby tento nebeský pokrm, manna najsvätejšej sviatosti, p r v  Ý m 
p o k r m o m bol, ktorý v ten deň požívame. To už požaduje 
sama tcta. l)alej dala cirkev s',ätá toto prísne prikázanie i preto, 
aby nikto s plným žalúdkom 3lebo podnapitý k �tolu Pána 
nepristú;-:il. Konečne, ked' sme lační, je i duch náš o mnoho 
spôsobnejší a naklonenejší k modlitbe, pobožnosti a rozjímaniu. 



I' 
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Milé dietky! Tu vás musím upozorniť' na niektol'é chyby, 
ktoré sa prihodiť môžu . 

a) Niektorí myslia, aby IIa deň sv. prijímania dlhšie llahšie 
lačn'ý'mi byť mohli, že sa večer pred t'ý'm majú l e p  š i e  n a
j i e s  ť, n e ž i,n o k e d  y. To je klam. Čím kto viac veť'er jedo!, 
t'ým včaššie bude žalúdok jeho na druh:' deň jesť žiadať. 
A mohli by ste z toho i ochorieť. Radnej večer !ll e n  e j  
jedzte, ľahšie budete sa môcť postif. 

b) Iní si myslia, aby pri umývaní sa ani kvapky vody 
neprehltli, že si nemajú ústa ani zuby vymyC To by �a ne
patrilo, aby sme do neumytých úst najčistejší pokrm anjelsk'ý 
prijali. Keď si dáte dobrý pozor, ani kvapky vody neprehltnete. 

e) Iní zas pred svätým prijímaním ustavične odplávajú, 
aby sliny neprehltli. To je ošk:ivé zvlášte v kostole. Slina 
nenie pokrm ani nápoj, a jestli len neobsahuje nejakú nečistotu 
alebo zbytky pokrmu, nemá sa vypluvať. 

d) Jestli niečo z jedla nám medzi zlibami bolo ostalo, a 
lo by sme so slinou prehltli, �o prikázanie lačnosti nenarušuje. 
Veď sme to v ten deň už nejedli. To isté stojí o kvapke dážďa 
alebo sňahu, ktorý by nám do úst padol, ako i ked' bl' sa 
nám krev v ústach pustila. 

2. Máme k sv. pl'ijímaniu v s l u š n o m  o d e v e  pl'iSlúpic' 
130hužiaf, v dobe našej stáva sa, že mnohí rodičia dietky 

svoje, zvlášte dievčence, ktoré sú i lak k pýche náchylné, 
k prvému svätému prUímaniu, až pri nádherne o b l i e k a jú, 
'čím V kostole pred ľudmi svoje bohatstvo ukazujú. Takuu 
nádherou i samé dietky b'ývajú od milého Ježiša odtiahnuté 
a duchom p'ýchy zachvátené. - Najkrajšia ozdoba dieCaCa je 
nevinnosť, poníženosť a skromnosť. - zlý duch donáša dietky 
o ich dobré, S':ät(' myšlienky a roztržitými ich činí. Ktorí pri
stupujú k sv. prijímaniu, majú byť jednoducho, čistotne a stavu 
primerane oblečení. Ktoré z dievčeniec má, alebo si ľahko za
opatriť môže biele �atočky, nech si ich na znak nevinnosti a 
čistoty oblečie; ale to žiauam, aby ste h r d l o  a r a m ená 
cel k o m  z a o d iat e m a ly. Na hlave všetky dievčen('e či 
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v bielom, či v barvenom rúchu oblečené, môžu mar venčoky. 
Jako i na Božie Telo a pod jeho oktávou. A pri tom majú 
mať vždy ten dobrý úmysel: »Veniec tento nosím k úcte mo
jemu Ježišu, ktorý za mňa ttňovú korunu núsil. Chcem sa 
ozdobiť nie pre ľudí, ale pre Boha.« 

Ku prvému sv. prijímaniu pre obnovenie krstného sľubu, 
každ'ý' si bielu ozdobenú sviecu donesie. Je obyčaj na mnohých 
miestach, že chlapci pri prvom sv. prijímaní na pravej ruke 
majú hodbabnou stužkou priviazaný rozmarín alebo ho na 
prsiach majú. I to je pekne, jestli to k úcte Ježiša činia. 
Sviečku, ktorú budete mať pri prvom sv. prijímaní, jako i iné 
odznaky, ku pr. venčok, rozmarín atď. dobre si uschovajte; 
oni vás napomínať budú na velik'ý' deň a nebeské šťastie 
vášho sv. prvého prijímania. 

Jednu nábožnú matku som znal: ktorá ten rozmarin, ktorý 
jej synčok pri prvom sv. prijímaní mal, zasadila. A prijal sa 
a krásne sa rozriastol. Dobrá matka <"asto k synovi svojmu ho
vorievala: jako tento rozmarín, tak i ty, synu môj, vzmáhaj 
sa v čnosti. 

TI. Príprava podl'a duše. 

1. M á m e s i  o č i stiť d u š u  s v oju i o d  vše d n ý c h  
h r i e c h o v, 

Co je hriech? .' Kofkonásobným spôsobom môžeme sa 
Ill'iechu dopustiť '? . .. Kto pácha hriech smrteľný? Kto pácha 
hriech všedný? Ci ten nehodne prijíma, kto pristupuje k sv. 
pri.iímaniu vo všedných hriechoch? .. 

Božský Spasiteľ od tých, ktorí ku stolu Pána pristupujú, 
žiada svatobné rúcho, t. j. posväcujúcu milosť. Kto so všednými 
hriechami pristupuje, ten má �íce svatobné rúcho, ale to je 
skrze všedné hriechy lJee:stolou zeme poškvrnené, a sluší sa. 
aby pravou poníženosCou a rútosfou (;0 najlepšie očistené bolo. 

Knižnice kntechet. č, l'. 
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Ježiš: ten n a j č i s t e j�í, je vo sv. prijímaní našim hosťom 
On chce s nami držaf radostnú hostinu, a preto prichystajme 
mu srdce naše; jako Je:!núc tá dobrá žena k mužovi hovorila, 
keď Eliseus prorok k nim vo�iel: • Prichystajme mu komôrku, 
položme do nej postel, stOl, stoličku a svietnik, aby muž boží, 
keď k nám príde, u nás os�al. c 

2. S r d c e  s v o j e  k p r a vej p o b o ž n o s t i  p o h n úf. 
skrze vzbudenie čností. Pred sv. pl'ijímaním dobre je o troch 
nasledujúcich otázkach rozjímať: Kto ku mne prichádza? Ku 
komu prichádza? Prečo prichádza? Kto som ja a kto je on? 
Čo chceš odo mňa, čo ja od teba? 

Keď sme už v sebe vieru povzbudili, nádej upevnili a 
lásku zažali, naposledy potrebné je, aby sme túžili po spojení 
sa s Ježišom Kristom v oltárnej sviatosti. 

Nie som síce hoden, ale poď a učiň ma hodným. Lačniem 
a žižnim po tebe, žriedlo živej vody. 

Milé dietky I 130hužiaľ sú takí ľahostajní kresťania, ktorí 
bez všetkej skoro prípravy podľa duše k stolu Pána pristupujú. 
Od spovedeľnice hneď sa k sv. prijímaniu tisnú. Takým činom 
nemôžu ani p o t  r e b  n é p o ď  a k o v a n i e p o s p o v e d  i, a n i 
ulo ž e n ú p o k  u l u a ani p r ip r av u ku sv. prijímaniu vy
konať. TakLo vy nikely neroble. Navyknite sa, nakoľko je len 
možné, vždy večer pred sv. prijímaním sa spovedať, aby ste 
tak jednak vďakovčinenie ft zadosťučinenie po spovedi dobre 
vykonaly, jednak ku sv. pri,iímaniu čím dokonálejšie sa pri
chystať mo!,!1 y. V Ct'er prro S\'. prijímaním dlhšie !ia modlite a 
do posLele uložte sa s lou myšlienkou: • Ráno môj .Ježiš, môj 
Boh a Spasiteľ príjde ku OIne do môjho biedneho srdca.« Keď 
sa ráno prebudíte, plTá myšlienka nech Tám bude: .Dnes m&m 
prijima( I Ešte hodina, dve ... a .Iežiš prijde ku mne. Už čaká 
na mňa v b0hostánkn a túži po mne. On ma vid,: jako mu 
moje srdce chystám .• 

Milé dietky! Večer pred sv. prijímaním a polom ráno 

máte byť veľ:lli uliahJluté. licho a mléanlive práce svoje vyko
návať, ahy �Le sa v duchu vždy s Ježišom bavily. V predvečer 
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S\· prij IIllania na nli('i behal', Zfi há vať sa, krik rohiť. pliesk3 r. 

hvízdať alci'. je veľmi neslušné a to .JeŽiša, jako i Ducha svä
(pho obráža. 

.lestliže vám nc�kôr nebude možné večer pred sv. prijí

maním sa . poveda!', v deň sv. prijímania zavéasu vstaňte, ahy 

sLe !'a mohly čo skôr vyspovedať, a medzi sv. spoveďou a pri

jímaním dosť času maly predpísané modlitby vykonať. 
Pri sv. spovedi a prijímaní buoete dozaista i modlitebnú 

knižku upolreboval'. Ale to nemyslite, žn je treba vSelky mod
litby sa Jlomcdlir, ktorú sú v knižkách, jako modlitby pred sv. 
prijímaním. Len sa vy pomaly. J'()zjimave a nabožne morllíte. 
Dostac'í, ked' aspoň vieru, nádej, lasku, ľútosť a túibn v srdci 
svojom na králko vzbudíte. Asi takto: 

1. O môj Ježišu! verím v lt·ba. Verím, že si v tejto svia
tosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti čo 80hu a Pánu môjmu. 

2. Biedny hrie�nik som, nie �;om hoden teha prijať. O Je
žisu! bud' mi milostiv ý! O Ježiiiu! smilLlj sa nado mnou! O 
Ježišu I odpusť mi všetky moje hriechy I 

3. Úfam v tvojej ne::imiarn�j dobrote a milosrdenstve. Ty 
si môj VykupiLeľ. Olec tvoj je i mojim otcom. Oj. mi!ujem ťa 
z celého srdca môjho. Ty si Bäránok Roží, ktorý snímaš hriechy 
sveta! O Pane! nie som hoden, abys voSiel pod strechu moju, 
ale riekni len slovom, a uzdravená bude duša moja. (Tri razy) 

Šestnásta hodina. 

Milé dietky! DnGs už máme posledné vynaučovanie o svä
tom prijímaní. 

Jako máme pristúpiť ku stolu Pána? To vám v kostole 
ukážem a budem vás cvičiť, jako máte presv. hostiu prijať? 

Po z n á m k a p r e  k a t e c h e tlJ. ToLo prakLiené cvičenie 
nemá sa zanedbaL Ono je nevyhnutne potrebnt'. Previesť sa 
má so všemožnou tichosťou, trpezlivosťou, vlúdnosťou, pobož-

* 
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nOEťou a dokonálosťou. Nemyslime si, že na zovnútornosti vera 
nezáleží . Na?čme dietky, jako pri sv. prijímaní majú si hlavu 
trošk� pozdvIhnúť, a keď už prijali Božie Telo, s pobožnoHCoLl 
sklc-Olf, kým sa znak nedá ku vstaniu. .Jestliže �koláci dobre 
vyučení pod farskými službami božími prijímajú, príklad ich je 
pr� dnspelr?h a pre cel ,l obec poučením, ako sa i oni pri 
svatom prlJImaní chovať majú. 

Čo sa máme po sv. prijímaní modliť? aké enosli vzbudiť? 
1. Po n i ž e n  o s ť. Kto je ten, kto k tebe pt'išiel? Ježiš 

môj, Pán a Boh! Kto som ja a kto si Ty? Ja som nič, On je 
vše�ko! .Je�iš I môj Kráľ, môj Učiteľ, môj brať, môj lekár, môj 
ženich, mÔJ hosť, Spasiteľ, veľkňaz, dobrý pastier, môj večný 
sudca ... 

2. V ďa k y č i n e  nie. Stolová modlitba po nebeskej hostine. 
13. O b eto v a n i e. Ty si môj, ja som tvoj. Žijem; ale nie 

ja, lež ty žiješ vo mne. Tebe venujem srdce moje. 
4. Lá s k a. Magnificat ... 

5. Pr o s b a. Duša Kristova posväť ma . .. Zvláštné mod
litby za rodičov, pt'iaterov, pred"tavených, za živých i umre
tých, a iné príležitostné modlitby. Modlitby o umučení .JeŽiŠa 
Krista. Litanie o najsv. mene Ježiša. K Srdcu Ježiša, o oltár
nej sviatosti. 

Hr i e š n e a judášsky je po prijímaní hned odísť z kostola 

• .JudáŠ keď prijal, išiel hned' von a bola noc.« 
Najvyš neslušné je v deň sv. prijímania ani len jednu sv. 

omšu neslyšaľ. Veď sv. prijímanie je skutočné súčastnenie sa 
na obeti mše svätej, a preto riadne len pod sv. mšou sa má 
stávať. 

Veľmi vážna o t á z k a: Jako máme stráviť den svätt\ho 
prijímania? Katechismus odpovedá: 

Nakoľko len možno, máme ho stráviť v bohumilých skut
koch, a od všetkých rozkoší a kratochvd sa zdržovaL Teda čo 
máme činiť? R Bohu milé skutky konať. 

Preclo\'';('lk)'m f'lll�I1(' jr. aby srne po obede Ježiša v ol
tárnej sviato,.;ti, ktor'Ý II,b 1' • .1110 tak blahosklonne navštívil na , 
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v z á i o m navštívili. To už sama I'udská obyčaj a vzäelanosť 
od nás požaduje. 

Iné bohumilé skutky, ktoré v deň sv. prijímania konať 

máme sú: chudobných navštíviť a im almužnu udeliť, lebo 
.Ježiš hovorí: »éo ste jednemu z najmenších urobili, mne ste 

urobili.« Nemocných navštivovať, a pri nich a za nich sa 
modliť, nábožné knižky čítať. Ku pr z bibliky, alebo životopisy 

svätých, alebo ktoré o sviatosti oltárnej pojednávajú. Ku pr. 
4. knihu o nasledovaní Krista. 

Odporúča sa tiež, aby ste si tie dobré myšlienky a predse

vzatia, ktoré vám v deň sv. prijímania Duch svätý vnukol, do 
knižočky zapísa ly a sosbieraly. \ 

Tukcto knižočky častej čítané sú opravdivou pokladnicou 

zlatých zrnôk pre celý náš život. 

Od eolJo lia máme v deň sv. prijímania chrániť? 

IX. Od svetských rozkoší a kratochvíl'. A to prečo? Lebo 

by sme ľahko mohli zhrešiť a lásku Ježiša ztratiť. 

Sú bohužiaľ dnes takí rodičia, jako i krstní rodičia, ktor 

dietkam svojim v deň prvého sv. prijímania tým chcú radosť 

spôsobiť, že ich so liebou vezmú do krčmy, do pivnice alebo 

k hudbe. To sú zaslepení rodičia! Či pre dietky niet už inej 

radosti, len jesť a pir, krikľavá a hlučná hudba, obzerať 

pyšných svetských ľudí, videť opilcov, načúvať ich necudné 

reči, kliatby, vady, napokon i bitky? - Nemyslím, žeby vaši 

rodičia i vám takú radost chceli pripraviť, a keď by vám to 

chceli, pre Ježiša proste ich, ktorého v srdci máte, aby vás 

doma nechali a dušu vašu nemordovali. Chválim takú matku, 

ktorá dieťa svoje v detl sv. prijímania f:;lávnostne uvíta. Otec 

bol osobne v chráme " dieťaCom, matka musela ostať doma. 

Pod službami božími nielen že prichystala lepšie raňajky, lež 

i litôl bielym obrusom zakryla preto že dieťa a dala naň i kvety 

s pohárom pre hosCa ,"znešeného, ktor(·110 .i ej diera v srdci 

svojom done:;ie. Nado dvere izby vyvesila veniec s nápisom: 

»Pekne vitalll. « »Dnes spasenie stalo sa domu tomuto.« Na 
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pravo a na ľav� postavila dva �tromky na pamiatku via
nočného stromku. Keď diera domov prišlo, matka mu iii ra· 
dosťou šla v ústl'ety, objala ho, pobozkala a k srdcu pritisnúc 
riekla: • Pochválen buď Ježiš Krislus.« Nato otec vyprával 
matke, eo asi hovol'il pán farár k dietkam, opísal celú sláv
nosť, ktorá sa i jeho veľmi dotkla. Vše lei sa radovali v Pánu 

a cez celý deň velebili Boha. 

Á. M. D. � H. II V. M. O� S� 

Príprava 

k 

sviatosti birmovania. 

Spísal 

Ben e di k tNe pe f ny. 

Preložil 

Pavel Bednár, 
farár horňovašardický. 

S odobrením najdôst. ordinariatu ostrihomského. 
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1. 

, 

Uvod. 

Milé dietky! Oznamujem vám dnes novinu, ktorá vás na
plni najväčšou radosťou. 24. mája totižto prijde sem najdôstoj
nejši pán biskup, aby udeľoval sviatosť birmovaniaj i vy budete 
medzi tými, čo budú k birmovke pripustení. keď sa ináč uká
žete hodnými tejto sviatosti, t. j. keď sa nauku o birmovke 
dobre budete učiť, keď sa horli ve podrobíte tým cvičeniam, 
ktoré sa požadujú k hodnému prijatiu tejto sviatosti, a keď 
sa vážne a mravne budete držať. 

Jako vám bol radostn�m sviatkom deň prvého sv. prijí
mania, práve tak má byť jedným z najradostnejšich dňov va-' 
šeho mladého života len deň, v ktorý pojdete na sv, birmovku 
ba i v neskorši ch l'okoch máte s opravdivou radosťou srdca 
pamätať na ten blažený čas, keď ste pri boku birmovných 
rodičov išli na birmovku, kdE:; ste boli skrze vzkladanie rúk 
biskupa naplneni Duchom sv. A zaiste tento čas zanechá vo vás 
takú radostnú rozpomienku, jestli svialosť birmovania hodne 
prijmete. Žiadale-li si to? Iste to chcete, iste je to najvrúcnej
šia žiadosť srdca vašeho, aby ste k birmovke hodne pristúpiť 
a všetkých milostí účastní byť mohli. ktoré Boh tejto sviatosti 
pripojil Ale keď si vy toho prajete, treba vám na sv. birmovku 
dobre sa pripraviť, Ja vám chcem k tomu byť dľa možnosti 
na pomoci, keď vám vysvetlím naučenie o birmo-,-ke a podám 
niektoré modlitby a pobožnosti, ktoré mále vykonaL S vašej 
!:ilránky prvá podmienka k hodnému prijatiu tejto sviatosti je 
tá, aby ste sa nauku o birmovke dobre učili, a pri jej vysvet-

--� - ---- -



, i 

4 

lova ni poriadne pozorovali, modlitby a pobožno�Li horlive \'y
kona vali. 

Túlo prlpravll chceme hned' ti ne" začaL Nauka o birmol'ke
UOl'Ú sa nachádza v našolll kalechislllUsi na Hl. strane, nf'nie 
olJšírna, obsahuje lel1 H olázok. Aby sme JU ale lepšia rozu
meli, r:l!(;eme niet·o op11ko\'"C z toho, čO sme sa už ul!ili. Po
zorujte ledn.. K čomu nús Pan 13011 stvoril? N. � Odpo\ed'. Pán 
Boh leda k tomu nás :-011'01''', m i lé diplky. uby sme spa "pni 
holi. uhy sme do ne:"n prišli, do IlIiesla ve('n('ho a c!ClklJlwl6ho 
lJlaho!ilavenst\'u, aby sme na Boha, na lú najvyMiu a lúsky 
najh(ldnej�ill . dobl'olu večne hradeC a \' ňOJn sa te;:;iC Illohli. 
,Iaký to vznešený a slávny cie!'! Juk by sme sa !!!ali z toho 
[('šir, že ná:> Beh stvoI'il pre nebo, jak by sme mu mali í; toho 
za to ďakoval'. A jako by sme sa mali llsilovať a namáhať 
lenlo cieľ i v skutku obsiahnuc. 

Co musime éiniť, ked' chceme prijsť do neba? MLl�ime 
predovšetkým všo:;tko veriL čo Boh učil a zjavil, a čo nám 
cirkev k vereniu predkladá, musíme byť veriaci, nábožní kre
sCania. Viera je lc spaseniu nevyhnutne potrebná, lebo bez viery 
nemožné je ľúbiť sa HolJU. [{lo neuveri, butle zatralený. Viera 
je svetlo, ktoré nám ukazuje cestu do neba, ktoré nús vedie 
k Bohu. Pravda, že musí byť viera, I,ed' nás má viesť k bla
hoslavenslvu pravou, opravdivou vieJ'ou, ona neml1sí nyť len 
všeobecnou a pevnou, ale i živou a slúlou. Áno naša viera musi 
byť fitála. my musíme pri nej zostávať, neodpadnúC ani sa lI{'od
tt'hnúr. Lebo c:o to osoží, keď niekto za islý (�as veri, II potom 
od viery odpadne? Kto vytrvá až do konea, ten spasený hude. 
My musíme v katolirokej vip-re tir a lOmreť. Áno. my lllmmne 
byC ochotní radšej všetko, i život zlraliť nrž od viery odpad
nIIť. Takú stálu vieru mali sv. apoštoli. Peler sa dal ladšie 
ukrižovaC, Pavel rudšie zolať, nežli by boli od viery odpadli, 
li lak i o:latní apoštoli. Ale skrze čože ob�iahli lúlo :>tálosť 
vo \'iere? Skrze Du('ha sv., ktorý na Turice v podobe ohni\'ých 
jazykov soslúpil na nich a naplnil ich srdcia. Lebo prv boli 
slabí a bojazliVí, "šf'ld opustili .ležiša pri jeho zajat I a Peler 
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ho až tri kráť zaprel. Polom ale, ked' boli na Turíce Ducha sv. 

prijali, vyznávali svoju vieru verejne pred celým svetom, ne

zanedbúvali slovo božif� ohlasovať a radi trpeli potupu pre 

meno Ježiša. Takú stálu vieru mali sv. mučeníci alebo takzva

ní krvaví svedkovia, I'olleváč svojou krvou dosvedčovali pravdu 

kre�fanslva, oni všetko, i život sVOJ dávali za pravdu a radšie 

pretrpel i trápenie a muky, nežli by boli od viery odpadli. 

Kto im dal ltíto pevnosť a stálosť vo viere'ť Nikto iný, jako 

Duch sv. II lo sice skrz sviUú sviatosť Dosilnenia alebo bir

movku. r my, mil6 dietky, potrebujeme milosť stálosti vo viere, 

lebo ked' i nežijeme viac v čase mučeníkov, pt'edsa stretáme 

sa s mnohým vábenim a pokušením k odpadnutiu od viery 

alebo k jej oslabeniu a zkláteniu. Kristus žiada od nás, aby 

sme vieru svoju vyznávali a nikdy sa za ňu nehanbili. .Kto

koľvek vyzná mňa pred ľud'mi, vyznám ho i ja pred Otcom 

mojim, klorý je v nebesá ch, ale kto by mňa zaprel pred ruď

mi, zaprem ho i ja pred Olcom mojim, ktorý je v nebesách. c 

Kto nám dá vládu a silu, aby sme vieru svoju všade bez stra

chu a ochotne vyznávali? Duch sv., Duch sily a moci vo svia

tosti birmovania. 
Viera však musÍ byť i živá, my musíme dfa našej viery 

žir t. j. zlého sa varovať a dobré činiť, ako to viera pred

pisuje. My musime nielen veri ť, eo Boh hovorí, ale i činiť, co 

on chce. Čo osož i, ked' veríme, že Boh je náš nevidileľný otec 

v nebesácb, ked' nečinime to, čo tenlo otec káže. Čo chosní 

veriC, že je je1en spravodlivý, svätý Boh, ktorý dobré odpláca 

II 7.1é tresee, keby sme lak žili, jako čo by žiadneho Boha ne

bolo, žiadnej ve(mej odplaty, žiadneho nera, žiadneho pekla 

nebolo? Viera je Ice nevyhnutne polrebná k spaseniu, ale 

on;\ sama nenie dostatočná k dosiahnutiu večn6ho života. 

Viel'a je svetlo, ktoré nám cestu k nebu ukazuje, ale my mu

síme i po teJto ce:;te kráčať, lebo inM! neprídeme do neba. 

Prelo hovori i I'án .Ježiš: .Nie každý, kto mi hovorí: Pane, 

Pane I vojde do neba, ale kto plni vôľu Otca môjho, ktorý je 

v nebesách, len vojde do král'ovslva nebeského .• .IesUi chceme 
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teda do neba prijsť, musíme nielen veriť, ale mUBime i podľa 
viery našej žie, musíme príkazy zachovávať . •  Chceš-li do životn 
vojsť, zachovaj prikúzaniac, hovori Kristus. To my môžeme 
tiež, a nikto sa nemôže vyhovárať, žo nemôže príkazy božské 
zachovaC, že nemôže dobré činiť a zlého sa varovať, lebo nám 
Boh neprikázal nič ťažkého alebo takmer nemožo(iho, keď sú 
už všetky príkazy obsažené v jednom hlavnom prlkaze, v pri
kaze lásky k Bohu a k bhžnemu. Nikto nemože povedať, že 
nemôže 80ha milovaf, Hoha, Llí najvyššiu čl lásky najhodnejšiu 
dobl'otu, ktorý nús prv miloval, a nám na tele i na duši bez
počel né rJobrorlenia preukázal, a ktorý nám za večnú odrIatu 
večné blahoslavelltitvo sľubuje, a nikto nemôže povedať, že 
blížneho nemôže milovať, keď nám to už Kristus svojím pri
kbldom ukázal, a keď vieme, že sme všetci na obraz boží stvo
rení, skrze krv Kri lovu vykú�ení a k večnému blahoslaven
stv U povolani. A potom nám i Boh pomáha svojou milosťou 
zachovávať prikázania jeho. My sa musíme za LúLo milosť mo
dliť a sväLé sviatosti prijímať. 

.Ieden z najmohútnejších proslrledkov k dosiahnutiu milosti 
bož 'kej je birmovka. Táto sviatosť posilňuje náB obzvlášte 
k tomu, aby sme mohli príkazy bož:;ké zachovať, aby sme 
mohli podla našej SVätej viery i náblJžne žiť. Toto sa už na 
mnohých kresťanoch vyjavilo. Tak na pr. na sv. F'rantišku 
Saleskorp. Na tomto, keď vo svojej mladosti sv. birmovku 
prijal, odtedy javily !Oa účinky celkom nápadnS'm spôBobom. 
Zdržoval sa práve v Anecy v Savoj�ku, jako študujúci, keď si 
biskup sviatosť birmovania v lomto meste udeľovať zaumienil. 
Skrze ustavičnú modlitbu, skrze vl'úcnu žiadosf pripravoval sa 
tento nábožný mladík k tomuto veľkému šfastiu, aby dar Ducha 
sv. prijal. A tálo skrúšená pobožnosť zjavila sa POf-ClS sv. úkonu 
lak zrejmo na jeho zovňajšku, že sa bi -kUj) neskôr nemohol 
zdržaC, pred viac po�lucbá6mi to tvrdil" že František Sale.iký 
bude zázrakom svojej doby. Od tohoto času jal'ila sa plnosť 
darov Du(;ha sv. v ltlmto nábožnom mIadIkovi celkom zvlášt
nym spôsobom. On :-:a slal mužom; tOlO dokazovalo jeho cho-
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vanie sa a menovite poriadok, ktorý od teraz v jeho pobož
nos[ach panoval. Pre každodenné navšlevovanie nemocných, 
pre duchovné čítanie a rozjímanie bol určitý čas predpísaný, 
a sUilosťou, ktorou on všetky tielo cvičenia konal, to ta do
viedol že vyplnilo' sa spomenuté proroctvo biskupovo. Ale 
odkúd: to že na mnohých neukazujú sa takéto dobré účinky 
birmovk;? To pochádza často od nedostatočnej a chladnej 
prlpravy. Prelo vzbuďte v sebe teraz to predsavzatie, že sa v� 
dobre a horlive pripravíte k prijatiu tejto sviatosti. Buďte vážnI, 
poriadni, tichí, dobrí, mravní cez tento čas a proste Pán� �O �)� 
každodenne o milosť, aby ste k sv. birmovke hodne prlstupdl. 
Vzývajte Mariu, naj blahoslavenejšiu Pannu a sv. anjela strá�cu 
o ich prímluvu. Lebo .kto prosí, obsiahnec, a .Boh dá SVOJho 
dobrého Ducha všetkým t)'m, ktorí ho oň prosia«. Modlievajte 
sa teda každodenne' nasledujúcu modlitbu: 

Božský Duchu svii.Lý, pomáhaj nám tvojou milosťou, aby 
Hrne sviatosť birmovania hodne prijať mohli. Amen. Svälá Maria, 
Matko Božia, stolico múdrosti, oroduj za nás I Svätý anjele 
strážco, ved' a spravuj nás na cesle spasenia! - Otče náš. -
Zdravas Maria. 

Pomodlime sa túto modlitbu všetci spolu . 

2. 

o milosti. 

Aby sme vynaučovanie o bil"lllovke lepšie rozumeli, mu
síme ešte pl'V prebrae učenie o milosti, potom o sviatosťach a 
konečne o kr:;te. Dnes budeme hovoriť o milosti. 

Čo vyznamenáva milOsť božia? Slovo milosC má rozličné 
významy, niekedy vyznamenáva toľko, jako pomoc, k u  pr. k eď 
v III o d l i t b e: d o b  r Ý ú m y s  erp r e d  p r á  c o u v z b u ct z u
j Ú c, r i  e k a m  e. • Len Uohu tivojmu hotový l:iom darovať lelo, 
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dušu, môj celý :li vot; dnj mi, o .Ježišu, milosť k lO1ll11 I. To 
znnmená: popraj mi, o .ležišu, tvoju pomoc. prispej, pOlllúil;tj 
aby som mohol všelko {'iniC na t voj u 6csť a slä vu, N lekedv 
znamená milosť toľko, jako odpustellie, rnilnsl'densl vo. dobr\;
tivosť, IJnzpälpr'ijalie (;Ioveka dn J':u;ky a I'rialeľstvn bnžiellO; 
lenlo význam má slovo mIlosť, milosi ivý, v prosbe I1lS'tl1ll\Ovei 
v ehrúme: O I'alle Hožc, bud' milostivý mne hricšneIlH/! t. j. 
o moj milý Hože, netreslaj ma za ll10je ilr'iechy. IHld' mi milo
srdný, odpust: mi, prijmi ma zas jako svoJe diera, pr'iviň lI1a 
k srdcu svojmu, 

Toto s/Ilie dvn hlavné v5'znamy a druhy milosti, l'l'elo 
znie tretia otázka: 

Kolkonásobná ,ic milOsť božia? 
Milosť hožia jedl'ojnásobn{t: 1. m i l o sf b o ž ia povzbu

d z u j ú c a, čili pomocná; 2, milo s ť  b o ž ia pOs viicllj ú�a, 
klorá sa nazýva i milosťou božou ospravedlnpnill. 

My nemôžeme z vlasLnej !-iiiy príkazy božie zachová\'ať, 
Aoh nám mm;í k LOlllu pomáhať, Bob nám i pornáhn. Ked' nám 
teda milý Boh pomuha, nby srne ku pr , zlé pokušenie p!'e
mohli, alebo aby sme mohli dobrý skutok vykonať, lnk je loLo 
milosť pomocná. Poneváč nám Boh m:losC dáva, aby sme dobrý 
skuLok vykonali, niečo dobrého činiť mohli, preto nazýva sa 
ona i s k u t o  (: n o u milosťou, Tálo milosť je lak dlho s na m i, 
tak dlho nám pomáha, kým dobrý skutok nevykonáme, potom 
prestáva účinkovaC, ponevú(: to už IJcnie potrebné, Táto milosť 
neú(�illkllje vždy na nás, nenie vždy v nás, lež len ke(f k pre
vedeniu dobrého je potrebná, teda za istý čas, prelo sa i mi
losťou p r o  za t 5' m n o  II menuje, 

Ci možeme byť sami od seba spasení'? Nie, lebo Pl'ichú
dzame na s':cl už poškvrnení hriechom. Ktorýlll hriechom po
škvl'není prichadzame my "šetci na svet? Dedil�ným, l\hhli by 
sme my hriechom dedi(:ným ohťažení do neba pri,ist? l\Iohli 
by Sl l le my inými ltrie(;hallli pOškvrnení do neba pri,ls['? Nie, 
do neba oC'nlóže nic' ne(:jsLého PI'i,iSI'. ČO potl'(�l>lIje teda <"'10-
vek, ktorý ja hriechom obfazený, ked' chce byť spa -cn ý? On 
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potrebuje hriechov odpustenie, očistenie a posvätenie svojeJ 

du�e, Keď mu to leda milý Hoh popraje, tedy mn dá milosť, ale 

to nenie milosť pomocná, lo je milo ť pOS"äcu,iúca, (:ili milOSť 

oSpl"lvJdlnenia, Kto ttlLo milosť obdrží, t':ln skrl.e ňu obsiahne 

odpušlenie hriechov a večnej pokuty, on sa ospravedlný, čili 

stáva sa svälým ft spravodlivým a Bohu milým, on z hrieš

neho stavu prenáša sa do stavu svätého a spravedlivého. on 

duchovne prelvoruje (:ili znovu rodí sa za dieťa božie a detli(';a 

kráľovstva nebeského. Boh mu neodpúšťa len hriechy, ale mu 

darúva celú svoju lúsku a priateľsLvo, prijllllu ho za dieťa a 

llslanovuJe mu nebe za podiel. Táto milosť sa menll,Je milosťou 

L r v aco u, pone\'áč ona nie ,Jako pomocná milosť len zal5'lflne, 

za istý čas účinkuje, ale v duši slrváva, kým ju smrteľný hriech 

neusmrtí, ju okrašľuje a ozdobuje a vystrája činiac dušu chrá· 

mom ducha sv" nevestou božou, Ú6inlivo�ť posviicujúcej milosli 

je Leda () mnoho vHéšiu, než pomocnej milosti. 

Bez lejlo milosli, milé dielky, bez tejto pOsväcujľtcej mi

losti nemužeme tlo neba prijs(. Leho do neba nemôžu prijsť 

lí, čo sú ('ažkou vinou obťažení, ale len takí vojdú Lam, klorí 

sa od hriechu oslobodili, ospravedlnili, dielkami božJmi sa 

stali; a skrze túLo milosť stávame i'a z hriešnikov spravodli

vými, deťmi božími a dedičami krMov tva nebeského. Be z 

t e jLo mi l o s t i  n e m ô ž e m e  n i č  d o bré h o  čin i ť, t. j, také 

čo by pred očima božími platnof:'ť malo, my si bez nej ne

môžeme žiadne zá�luhy pre nebo získať, my si nebo nemôžeme 

zaslúžiť. Bez lejto milosti božej sme dnchovne mrtví pred 

očami božími a len skrze l1U obsiahneme nadprirodzený živoL. 

A jako mrtvý nemože hýbať sa, pracovať a nieeo si vyrobir, 

práve tak málo môžeme si my, jestli živoL posviiclljúcej milosti 

nemáme, zásluhy pre život večný vydobyť. Preto to má byť 

jedinou našou stm'osťou, aby sme si POS\ äcujúcu milosť za

chonlli a jestli sme holi tak neš[asLllvÍ, že sme ju zlraLiil 

np-smieme mať pokoja, kým ju zas neobsiahneme. Lebo (�o je 

vznešenejšie, nežli žiť v láske a printeľstve IJOŽOIll, a čo je 

strašnejšie, nežli zit' v nepriate!' ve božom '? 
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My sme posväcuJucu milosť .božiu prvý raz obsiahli pri 
krste svätom a na znak toho nám bola podaná biela košielka 
s tými slovami: Vezmi biele rúcho, ktoré nepoškvrnené pri
niesť máš pred súdnu stolicU Pána našeho .Ježii>a Krista, abys 
mal život večný. Amen. Toto rúcho znamená sviitosť a spra
vodlivosť, ktorou sa duša naša pri svätom krste ozdobila. Toto 
rúcho mať mu�rne, \<eď pred súd boží predslúpime ; ináč sa 
nám lak povedie, jako tomu človekovi, ktorý sa na kráľovskú 
svatbu bez svatobného rúcha ustanovil. Boh by nás uvrhnnl 
do zovnútornej tmy, kde je večný plač a škrípanie zuhov. 
.Jaké to nešťastie od Boha večne byť odlúčeným a zatraleným! 
Jak šťastní sú ale tí, ktorí si chráňa krstnú nevinnosť, žijÚ 
v stave milosti a od ťažkého hriechu zdržujú sa. Mnoho je 
všeliakých nebezpečenslví k ztrateniu posviicujúcej milosti. zlý 
nepriateľ obchádza, jako lev ručiaci, a hľadá, koho by shltnul; 
i zlí rudia chystajú tým, ktorí nábožne žijú, všeliaké llklady; 
k tomu sa pridávajú pokušenia vlastnej smyselnosti a žil1dosli. 
I na vás, milé dietky, čakajú, keď vystúpite do sveta, všeliaké 
nebezpečenstvá a pokušenia k zlému. Ale Hoh nedá (;Joveka 
pokúšať viac, nežli môže zniesť, 8. dal nám všeliaké ochranné 
prostriedky proli zlému. Máme anjela strážcu, máme Matku 
Božiu, milých svätých, máme svätú zpoved', a sv. prijímanie 
máme modlitbu, máme sviatostiny atď., ale jeden z najlepších 
a najmohutnejších ochranných prostriedkov posväcujúcej milosti, 
krstnej nevinnosti, jeden z najlepších posilňuiúcich a upevňujú
cich prostriedkov v boji proti zlému je sviatosť birmovania, 
jako už meno hovorí; lebo birmovka znamená posilnenie, upev
nenie. Preto budete i vy, prv nežli vystúpite do nebezpečen
stva plného života, toulo sviatost:Qu posilnení, aby ste dobrý 
boj bojovali, vieru zachovali a korunu života obsiahli. Ale jestli 
chcete milosť skrze túto sviatosť obsiahnuľ, musíte ju hodne 
�rijať. Túto sviatosť možno len raz prijať, práve preto treba 
sa tým viac usilovať, aby sme ju hodne prijali. 

Môžete to učiniť z vlastnej moci? Nie, bez milosti božej, bez 
pomocnej milosti nemôžeme ani najmenšie dobré k svojeIllu spase-
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niu potrebné započať. konať a dokonať. tým menej môžeme bez nej 
nie(;o tak dôležitého vykonať, jako je hodné prijatie sviatosti . . Ia kn 

tedy pri svätom pokání treba napred Ducha svätého o milosť 

pl'osiť, tak i tu. Musíte predov�etkým Ducha sv. prosiť za osvie
tenie, za milosť, za pomoc, po prvé, aby ste poznali, jako to 
máte činir, žeby sie túlo sviatosť hodne prijali, potom, aby Rte 
sa odhodlali. všetko činiť, (;0 vám Duch sv. vnukne, a konečne, 
aby ste dobré pred:-;avzatie i uskuločnili. 

Preto vám ukladám do budúcej hodiny: 1.) Pl'rčítat naukn 
o milosti ot. 1 -3. 2.) Naučíte sa otázky 4. a Fí. B.) Musíte sa 
usilovne modliť tú modlitbu, ktorú som' vám nedávno uložil, 
totižto: Božský Duchu svätý! buď nám na pomoci svojou mi
losťou, aby sme ku sviatosti birmovania hodne pristúpiť mohli. 
Amen. Svätá Marin, stolico múdrosti, pros za nás! SviU.ý 
anjele strážco, vod' a spravuj nás na ceste spasenia! Ot(:e náš. 
Zdravas Maria. 

Milé dietky! Milý Hoh, Boh Duch svätý, stojí teraz predo 
dvermi vášho srdca a klope, žiada, aby ste mu ich otvori ly ; 
on chce skrze sv. birmovku do srdca vášho vstúpiť a Rrdce 

vaše za príbytok boží, za chrám Ducha svillého učiniť. Ne· 
zatVárajte srdcia svoje, otvorte ich dokorian tomuto sv. hORľovi, 

aby VáR naplnil bobatstvami svojich milostí. 

Pomodlime sa spolu modlitbu, ktorú som vám ulo7.il. 

:1. 

o sviatosťach. 

Milé dietky! Vznesený je cie", ku I<lGrému nás noh po
volal. Lebo my sme preto na l.emi, aby sme prišli do neba. 
Nebo je miesto več'Iébo nevysloviteľného blaho!-;Iavell�t va a slávy, 
je naša opravdivá vlas!', naša otčina .. leRtJi neprijdeme d? neba, 
vtedy sme naše určenie po�hybili. vtedy �lOe zlralení. 0, keby 
žiadon z nás nezahynul, keby sme v,;etci ciel' svojho putovania 

Knižnice katecho\. ó. '(. (i 
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na tejto zemi šťasllive obsiahnuť mohli! My všetci môžeme bye 
spasení, keď len chceme. 

Čo musíme činie, aby sme do večného blahoslavenstva 

prišli? 
Predovšetkým musíme verir, čo Boh zjavil. Viera je k spa

seniu nevyhnutne potrebná. Ale my musíme i prikazy božie 
zachovávať; viera je prvá podmienka k dosiahnutiu života več
ného, ale nie jediná. Ale či my i môžeme príkazy zachovávať 9 

My ST-O slabí ľudia, následkom hriechu dedičného sme vždy 
viac k zlému, nežli k dobrému náchylní. Z naše.j vlastnej moci, 

sami na seba zanechaní neboli by sme v stave príkazy božie 
zachovávať, hriech premáhať, nábožne a ťinostne žie. A le to 

vilet.ko môžeme !:i pomocou milosti božej. .Ja môžem v�etko 
v tom, Y.torý mňa posilňuje«, môže každý s apo štolom dôverne 
volar. Vy viete asi, čo je to lá milosť boži:iká, čo sa pod ňou 

rozumie? Pýt.ame sa ďalej, s k r z e  čo m ô ž e m e  m i l o sť 
b o i i u d o s i a h  n u ť? Odp. Milosť božiu dosahujeme obzvlášte 

skrze sväté sviatost.i a skrze modlitbu. 
Sväté sviatosti a modlitba sú najvýbornejšie prostriedky mi

losti božej. Vy skoro všetci ste už viacej sviatostí pl'ijal i. Ktoré? 
Krst, pokánie, najsvälejšiu sviatosť ollárň.u, a tento rok pri jmete 
i sviatosť birmovania. Vy ste sa natlku o sv. sviatos[uch \lŽ 

u(:ili, predsa však bude nám to užitoené k lepšiemu porozu

mr-niu vynnučovania o sv. b irmovke, ked' nauku o �vi:tto::;ľaeh 

pšle na krátko preopa kujeme : 

60 je le lin sviatosť? 

Sviatosť je viJiteľný od I(ri.5ta Pána ll"tanovený 7.n:lk, kto

rým duši našej udelrná bý�a neviditeľná milosť božia a vnú

torná posvätenost. 
Ona je znak, lebo nie(:o znamená, totižto milosť, ktor'ú 

človekovi udeľuje. Ale sviatosti neoznn('ujú Ion vnútornú milosľ, 

ale i účinknjít, cfá'.'n jú . lloeľll.jú milosť, ktorú označuJú. Poliatie 

vodou pri I,rsle svillolll kll rr. nielen znamená, že jf} l!lovek 

od hrieclu o(:isten5' , lll� i úí'inkuje toto o<,islenie. ,lako je lo 

ale mozu\'. ie i zovnútol'ný :wak vnútornú milo:,f účinkovať 

môže'? To je možné a stáva sa to ustanovením Krista Pána. 
Tielo zovmilorné znaky !:iÚ od Krisla ustanovené a preto môžu 

i vnútorné posvätenie účinkovať. ,'\'ialosť je teda zovňnJší znak 

neviditeľnej milosti ustanovený od Krista Pána. 
60 požaduje sa ku každej sviatosti? [(olko ôiasto k 'ť 

Odpo Tri (:iastky. 1. Viditeľn"ý znak. 2, Neviditeľná milo�t: bužia, 

�. Ustanovenie od Krista Pána. 
Ku pr. pri krste je zovnútorný znak polialie vodou; vnú

lorná m ilOSť je o(:istenie od hriechov: ustallovC:'nie Krihto\'o 
záleží v !:ilovách : • Učle všetky národy a kn;Litfl I(;h \. mene 
Otca i Syna, i Ducha sv « 

Sviato ti sú zovnútorné znaky, ktoré vnúlornú milo't' ude
ľujú a úeinkujú. 

Jaké 'milosti božie udeľujú sa skrze sv sviatosti? 

,'krze sv. sviatosti udeľuje sa: 1. M ilo!:i[ hožia pos\'äcujúca 

alebo býva v ňom r o z m n o  ž e n á. 2. Každou sviatosfou ude
ľuje sa lá zvláštna milosť božia, pl'e ktorú je ustanovenú. 

Poeuli sme, ze milO::;f je dvojaká. 1 Milo ·r pomocnú. 2. 

Mi lost pos väcuj úca, ôili ospravedlnenia. Jilké miios I i božie 
udeľujú sa skrze n e? Skrze ne udeľuje sa po prvé ili j l os ť 

b o ž i a p o s v ii. c u.i ú ca; tomu, kto ešte nemá túto milosr, ude

ľuje Sil; kto alo už milosf má, l eho j u  m ať musí, v tOIll 

rozmnožuje , Okrem toho každou sviatosťou udeľuje !:ia t�i zdá

stn a milosť bužia, pre ktorú je u!itanoyená, Tak je na prddad 

pos ledné pomazanie u::;tanoyené pre nemocnýeh. ma deľ ne
mocných tesir a im poľahčovať: posledným pomazaním uddll.1P 

sa teda priJIllateľovi okrem lozmnoženia posviiclljúceJ rl1llosti. 
ešte zvláštna rlIil()�[, ona illU pôsobi buď pofahčenie v l JelllOel 

ah'bo i zdravie, ked' mu je k dušnémll spasen i u  prospešlJé. 
Tielu účink y  sv. sviatosti nasledujú ('eIkolO i::;to, neolIlylne 

keď im nerubíme lJl'ekážku, t. .l. ked' ich hodne prÍ,illnanH'. Kto' 

však prijíma i:ivintosC IdlOdlle, l. j, nie s náležitoll prípr'a\oll, 
ten ztrati nielen jej ú(;inky, loliito posväcujúeu a zvláš('lll) mi

losti, ale :-a i vinným činí ('ažkého hriechu, svitlokrádeže, po
neváe uchvacuje to najsvätejšie, eo v Cirkvi máme, a znevažuje 

6* 
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a zneucťuje najdrahšie poklady milosti. Preto treba sa k pri
jatiu sv. sviatosti vždy s najväčšou bedlivosťou pripraviť. Tak 
i teraz k birmovke. 

Kristus Pán ustanovil sedem sv. sviatostí, nie \'iac a nie 
menej; loto cirkev vždy verila a učila. 

Ohľadom sv. sviatosti rozoznávame dva rozdiely. 
Jako sa rozdelujú sviatosti? 

Ktoré sú sviatosti živých? 
Prečo nazývajú sa tieto sviatosťami živých? 
Ktoré sú svatosti mrtvých? 
Prečo nazývajú sa tieto sviatosťami mrtvých? 

Týchto päť sv iatostí, totižto birmovanie, sviatosť oltárňa, 
poslednie pomazanie, posvätenie kňazstva, stav manželský, sú 
pre živých, pre takých, ktorí majú život, nie sú mrtví. Život, 
ktorý tu myslime, nenie život telesný, prirodzený život, ale 
nadprirodzený život, ktorý pozostáva z tobo, ked' máme jjO
sväcL1júcu milosť. Klo chce tieto sviatosti prijať, nesmie mať 
v srdci žiadneho hriechu; a jestli je v stave hriechL1, mL1sí sa 
pred prijatím týchto svialostí hodne vyzpovedat:. 

Druhé dve sviatosti, totižto krst a pokánie, nazývajú sa svia
tosťami mrtvých, poneváč sú pre tých ustanovené, ktorí sú 

pred očami božími mrtví a ktorí lieto sviatosti prijať mL1sia, 
aby život milosti obsiahli. Pred očami božími je mrtvý každý 
(:lovek pred prijatím sv. krstu, poneváC: všetci prichád;,:am8 
na svet obťažení hriechom. Sviatosť pre lichlo mrtvých je k,'sl. 
Tento človeka znovu rodi k životu večnému. Mrtvý je v ol'iach 

božích každý, kto zase po krste spácha ťažký Ilriech, smrteľný 
briech. Sviatosť pre lýchto mrtvých je sv. pokánie, ku ktorému 
i tí pristúpiť môžu, ktorí síce neztratili posväcl.ljúcu milosť, nIe 
sú len vo všedných hriechoch 

Prichádzame k druhému rozdielu sv. sviatostí. 
Ktoré sviatosti môžu 8(( prijať len jeden raz v živote ? 

Len jeden raz v živote môže sa prijaC krsl, bil'movanie 
a pOsväll'llÍe l.ňazstva. 
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Prečo môžu byť tieto sviatosti prijaté len jeden raz 

v živote? 

Poneváč vtlačujú duši nezmazateľný znak. 
Znak je známka, ktorou sa ten, čO ju nosi, od druhých 

rozoznáva. 
Týmto :makom rozoznáva sa pokrstený od nepokrsteného, 

birmovaný od nebirmovaného, kňaz od :ivetskeho. Tento znak 
nevidno telesnýma očima, lebo je v duši vtlačený, ale Boh ho 
vidí, a svätí bo vidia, i my ho budeme vídeť po yzkrlesení, 
tela. Tento znak naz�va sa nezmazateľný, poneváč sa viac ne
môže s duše zotreť. Ked' ku pr. niekto od viery odpadne, kre
sťanskej viery sa odriekne, predsa nemôže krst so svojej duše 
zotreť. Tento znak zostane i po smrti. Pri súde nám bude 
slúžiť alebo k osláveniu, alebo k väčšiemu zatrateniu; k oslá
veniu a väčšej bláženosti, jestli sme sa v milosti božej s týmto 
životom rozlúčili, Ir väčšej potupe a zatrateniu, jestli sme v ne
priateľstve božom, L j. v hriechu smrteľnom zomreli. Birmo
vaný zaujme vyMí stav blaženosti, nežli len pokrstený, kňaz 
bude vyššie postavený, nežli svetský. Naproti ale bude i po
krstený, birmovaný, jestli v nemilosti božej zomre, prísnejšie 

. súdený a pokulovaný, nežli nepokrstený a nebirmovaný. 
I�šte jedna otázka pýta vysveLlenie. 
Odkiaľ pochádzajú tie obrady, ktoré sa vykonávajú pri 

udeľovaní sviatosti, popri znakoch od Krista Pána ustanovených. 
Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti. Tieto 

znaky sú od Krista ustanovené, ku pr. obliatie vodou pri sv. 
krste. Ale krst nezáleží len v tom, že sa jednoducho voda leje 
na hlavu pokrstenca a pri tom sa krstná formula rieka, ale 
pri tejto sviatosti dejú sa ešte iné sväté obrady, čili ceremonie. 
Ku pr. častejšie prežehnúvanie krstenca znakom sv. kríža, dý
chanie na neho, podávanie svätenej soli, mazanie nle.iom a križ
mom, odriekanie, skladanie vierovyznania, podanie krstného 
rúcha atď. Odkiaľ po�hodia tieto obrady? Či sú tieto od Krista 
Pána ustanovené? Nie, tieto nie sú od Krista samého ustano
vené, ale od cirkve ním' založenej, ktorá ich ustanovila s po-
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mocou Ducha sv. k rozmáhaniu pobožnosti a úctivo ti, aby 
ľndin pri prijímaní sv. sviato ·tí boli upamälaní na ich účinky 
čl ol i!(li:;ti , a aby sa k nim i:; VilMou úctivosfou približovali. 
Tieto obrady nie sú ľahostajn , preto ne:;mú sa pri udeľovaOl 
S\. Hvialosll vynechať. A keby sa bol i kr t z potreby pritrafil, 
nlll;;1 sa dieťa, keď ga nebezpečensto smrti pominulo, do kostola 
priniesť, aby sa obrady dodatne nahradily. 

1\ID.I v úctivosli 'viHé sviatosti, jak vermi urahé, od Krista 
l1I'idené pros�riedky milosti; ďakuj Bohu vrúcne za ne, a varuJ 
su skrze zlorečenie, alebo nellodné prijllnanie Ich znesvätiť. 

. 'viité sviato ti sú najvý dl'ahé prostr'iedky, ony sú záro
veň zlaté žľaby, ktor�mi sa k nám milostné poklady, zo 5rdca 
.Je:;:i�ovho vyvierajúce, privádzajú, aby naše duše očistily, ob
(oerstvily, obživily, oblažily. Preto ich majme v úctivosti a vážme 
!:li ich a nikdy nezneuctíme. Znesvätie sa môžu zlor'ečenim a 

nehodn�m prijímaním. Nachádzajú sa ľudifl, ktorí keď �a na
hnevajú, hneď na sväté sviatosti hnev svoj si vyrážajú, keď 
toto slovo jako zlorečenie upotrebujú, jako by im sviatosti 
niečo boly ublížily. .- I dietky už počuĽ mená sviatostí na 
tento spôsob zneužívať. To je znesvätenie sviatosti. Úfam, že 
medzi viimi ešte nenie lak�chto zlých deti. Keby sa ale lak� 
pád stal, že by už jedno, lebo druhé túto zlú obyčaj malo, tak 
vús napomínam, aby ste sa teraz vážne polep 'ily, keď sa chy
stát tak veľkú a däiežitú sviatosť prijať, jako je birmovanie. 
f�iite viac sa znesväcujú sviatosti nehodným prijímaním. Lebo 
kto sviatos[ nehodne prijíma, spácha veľmi [ažký hriech, !:lväto
kl',it/cž, to, čo má človek k posväteniu svojej duše užívae, nad
uilva nehodným prijímaním k zneucleniu a obrazeniu Boha 
a ku vlastnej zkaze. Ale uctí sa najsvälejsia sviatosť oltárna 
m,!Jožns'm vyslovenlm modlitby: Pochválená a zvelebená buď 
najsviite.lšia sviatosť oltárňa! obzvláštne však hodným jej pri
jílllltOim. nakujte Bohu vrúcne za veľké milo tné poklady, ktoré 
Jlum 5krze �v. sviatosti udelil. A preukážte teraz vďačnosť svoju 
tým, že sa pousilujete sviatosť birmovania hodne prijať. Pokra-
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čujte i ďalej v modlitbe, klorú SOlil vám uložil, a každodenne 
JU odbavujte. My sa ju i dnes vSetci spolu pU!l1odltme. 

4·. 

o krste. 

Minuiii hodinu prebrali srne nauku o sv. svialosťach. Vy 
ste už viac sviatosti prijali. Ktoré'? Ktorú sviatosC ste najprv 
prijali? Kr.;t s\'äl5', či musia všetcI ľudia najprv krst prijať, prv 
než môžu inú sv;alo:;[ prijať? Áno, lebo pred krstom nemožno 
žiadnu sviato�ť platne prijat:. Až krze sviilý hst stávame sa 
k prijatiu inS'eh sviatosti schopnými. Krst je leda p r v  á s v ia
t o li r, jakoby brúna k otitaLným sviato 'ťaID. Ktorá je ostatnia 
sviatosť, t. j. tá, ktorä sa naposledy prijíma'( Posledné poma
zanie. Pozorujte! Všetky sviatosti sú sviilé, lebo sú od Krista 
Pána ustanovené, obsahujú a prináSajll niečo svätého, totižto 
milosť, ony sú k našemu spaseniu určené. Ktorá sviatosť ale 
je najsvätejsia ? . 'viatosť ollárňa. Lebo ostatné sviatosti obsa
hujú len milosf, v najsvillejšej vialo. ti oltárnej je sám Kristus, 
pcivodca a vysluhovaleľ vSetkých milosti opl'avdive, skutočne 
il podstatne prítomný k pokrmu duše našej. Prelo sa modlime: 
»oehválená a zvelebená buď najsvii.tejšia sviatosť oltárňa od 
temz až na veky! 

I)alej! Sú svtalO li potrebné'ť Jak potrebná je sviatosť po
mazania pre fažkonemocnS'eh a zomieraJúcich! Odkkiaľ by do
siali posilnenie, aby hoľa ,ti nemoce tr'pezlive snášali, a smr
teľn Ý boj dobre dobojovalI. .Jak potrebná je sviatosC pokánia 
pr' tý<:h, ktori po krste zas ťažký hriech spáchali. .Jako by 
ináč odpuStenie hriechov obsiahnuť mohli, jako by mohli ináč 
do neba prijsť? A tak je každú sviatosť potrebná, lebo keď do 
neba chceme prijsť, lllllSlllle nielen veriť ale i príkazy bož ké 
za ·hovávaf. Ale loto by stne nevládali sami od seba, lež len 
s pomocou !l1llosti boz!ke.J a túto obsahujeme skrze �v. svia-



18 

tosti a modlitbu. A ktorá zo svätých svialostí je n aj p o t re b
n ej š i a? To je k r s t. Prečo? PoneváC bez kr:3tu nikto ne
môže bye spasený. Keď diera v krstnej nevinnosti zomre, bez 
toho, žeby bolo inú sviatosť, mimo krst prijalo, prijrle do neba '? 

Celkom iste. Ale keby nebolo prijalo krstu, mohlo by prijsr do 
neba? Nie. Lebo Kristus Pán hovorí: Jestli sa nenarodí kto 

znovu z vody, a z Ducha svätého, nemôže vojsť do kráľovstva 

božieho. Ináč nenie sviatosti, bez ktorej by sme nemohli prijsť 
do neba. Preto j � krst najpotrebnejšia sviatosť medzi všetkými 
sviatosCa mi. 

Práve prelo, že je krst najpotrebnejšia zo všetkých svia
lostí, ponáhl'a sa s nim, aby sa tento pro<itriedok milostí Um 

skôl' udelil. Prelo bývajú dietky čím skorej po narodení krste
né, a nečaká sa s nilni, až prldu k rozumu. Už ako malé dietky 
sle baly pokrslené. Veľkú milosť milý Pán Hoh touto sviatosťou 
udelil, divná vec sa YO vašej duši stala pri sv. krste. Na to 
nemáte nikdy zabudnúť, na to sa máte častejšie rozpomeDllL 
Obzvlášte rozpamätajte sa zase teraz na milosli tejto sviatosti, 
keď sa chystála k sv. birmovke, ktorá je doplnenie sv. krslu. 
Prelo ešte i vynaučovanie o krste preopakujeme a rozjímar bu
deme, čo je krst, jaké milosli udeľuje, a čo sme Pánu Bohu pri 
k1's1\) svätom sľúbili. 

Čo je krst? NN.! Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, 
v ktorej človek skrze vodu a lovo božie býva od všetkých 
hriechov očistený a v Krislu Pánu k večnému životu znovu 
narodený a pmwiilený. 

.Skl'ze vodu a slovo božiec hovoríme preto, pon&váč krst 
udefuje sa, keď sa voda leje na hlavu alebo na telo krstenca 
a pri tom sa hovorí: Ja ťa krstim atď. To sú slová božie 1. j. 

Kristove, poneváč Kristus ustanovil, aby sa táto svialosf tý

mito slovami udelovala. Obliatie vodou a vypovedanie slov je 

viditeľný zovnútorný znak tejto sviatosti. V lom islom okamžení, 
jak sa tolo znamenie upotrebi, udeľuje sa milosr, du�a sa čisto 
umyje od všetkej škvrny hriechu dedičného a všetkých iných 
hriechov, tak že Ha nenachádza v duši nič nečislého a hrieš 
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neho. Ale nielen hriech a vina hriechu sa sníma, l celá po
kuta sa odpúšťa, ktorú človek hriechami zaslúžil a SiCe večný 
tretit pekelný i časné tresty. Pri sviatosti pokánia sa vždy ne
odpúšťa i všetek časný trest, ale pri krste sa odpúšťajú i ve

čná vina i trest i všetky časné tresty� tak že pokrstenému nič 
nebráni prístup do kráľovstva božieho. Keď leda niekto zomre 
po krsle bez toho, žeby bol nový hriech spáchal, len musí na

skutku ísť cio neba. Preto sa ani za zomrelé malé deti, ani 
malé ani spievané tiv. mše zádušnice neodbavujú, jako za zo
mrelých dospelých, za odpuštenie časných trestov, ale tak zvané 
anjelské sv. m�e, poneváč v krstnej nevinnosti zomrelé dietky 

sú tak či té jako anjeli nebeskí a sú hneď do spoločnosti anje
lov a svätých vzaté. Preto i za starodávnych časov, keď oby
čajne dospeli krstení bývali, mnohí odkladali s kr.::itom a až 
na smrteľnej posteli sa dali krstiť, lebo vedeli, že potom hneď 
do neba prídu. 

To pravda nebolo v poriadku, poneváč sa títo ľudia za
hrávali s dušným spasením, veď mohli nenadále zomreť a ctrkev 
takéto odkladanie kr. tu nikdy neschvalovala; ale toto zneužÍ
vanie dokazuje vieru starých kresťanov, že skrze krst bývajú 
odpustené nielen hriech a hriešna vina, ale i v: etky pokuly 
jak večné, tak i čllsné. 

Zdáliž býva človek pr'i krste len od hriechu očistený? 
Nie, on býva duchovne za svätého preporodený; 1. dieťa

ťOlll božím; 2. údom cirkve a dedičom kráľovstva nebeského 
lIčinený. 

Býva preporodený, t. j. pretvorený, znovu stvorený, prichá
dza do celkom druhého stavu, je z neho celkom iný človek, 
pravda nie zovnútome, ale vnútorne ohľadom duše, jeho pri
ronzený život nenie druhý, ale život nad prirodzen S' ; je za svit
lého preporodený, 1. j. za spravodlivého a bohumileho. Pred
tým bol skrze hriech, ktorý mal na sebe, dieťaťom diabla, teraz 
sa Rtava dieťaťom božím, prv bol diablovým sluhom, leraz sa 
sláva lídom cirkve, predt"i1l1 skrze hriech palril do kráľovstva 
diublovho, teraz vstupuje do kráľovsla Kristovho na zemi. 
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Predtým bol dedičom večného zaLratenia, toto by bolo bývalo 
jeho podielom, nebol by mal iného čo očakávať, jako peklo. 
teraz stáva sa dedičom neba, tolo je jeho podiel, on má naň 
právo. 

Čím býva spôsobené toto duchovné preporodenie cl po

svätenie? 

Toto duchovné prep0rodenie a posväLelJle býva spôsobené 
milosťou božou posväCUjÚCOll, ktorú spolu s ('nosrami bllž"kými 
do duv,e našej vlieva Duch svätý. 

Milosťou poSVäCUjllcou. lebo táto je nezaslúžený, nadpl'i
rodzený dar bOžl, skrze ktorý sa z hriešnikov stávame spral'o
dli vi, dietky božie a dedičia nebie', Tcito posväcujúca milosť 
je dar Ducha svätého. Tento ju vlieva do duše našej, t. j. po
dáve. nám ju v hojnej mierfl a z čisLej lá!::ky, bez toho, žeby 
sme ju zaslúžili, alebo zaslúžiť mohli. Zaroveň s posväcujúcou 
milos(ou božou vlieva Duch svi.itý do duše našej i tri božske 
čnosti, preto sa i tieLo čnosti totižto viera, nftdej, láska vlia
tymi čnosťami naz9vajú. Poneváč nám Duch sv. dáva tLÍlo 
posväcujúcu milosť, čili vlieva, preto i hovoríme (Hoh Otec nás 
stvoril, Boh . 'yn nás vykúpil), Hoh Duch sviitý nás posvätil. 
Duchu svätému sa posvätenie predne privlasLňuje. Veľ ké sú 
tie milosti, kLoré skrze krst svätý obsahujeme, vznešené tie 
účinky, ktoré v duši našej táto sviatosť prevádza. Preto buďme 
Pánn Bohu za tíeto milostné dary povďarní a bnďme leh 
hodní. Hoh to i žiada od nás; lebo Boh nám dáva milosť 
sVOJU až vtedy, keď sme mu slúbili, že i s našej strany bude
me sa usilovať hodnými sa stať týchto vzne�ených milostných 
Jarov. 

Čo sľubujeme Bohu pri krste? 

Pri kr"te Bohn sľubl1Jeme, že budeme: I. pravdu katolíckeho. 
učenia veriť, 2. hriechov a priležitosti k nim sa varovať a 3. 

že povedieme bohumilý život. 
Totižto bezprostredne pred krstom pýta sa kňaz kr::;tenca: 

Veríš v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme '? A 

krstenec, alebo pri krste ditťaťa kmotor, odpovedá na miesto 
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dierara : Verím. Kňaz sa pýta ďalej: Veríš v Ježiša Krista, 
Syna jeho, jediného, Pána našeho, kLol'ý sa počal z Ducha sv., 
narodil sa z Marie Panny, trpel pod Pontským Pilátom? Krste
nec, alebo kmotor, odpovedá: Verím. Konečne pýta sa kňaz: 
Verlš v Ducha sv., svätú cirkev všeobecnú, svätých obcovanie, 
tela z mrtvých v�kriesenie a život večný? A odpoveď: Verím. 
Krstenec musí teda sľúbiť, že bude veriť vSetky články apoš
tolského vyznania viery. Poneváč v týchto je katolícka nauka 
nakrátko ob�až(>na, tak sľubuje krstenec, že bude kat. nauku 
stále a pevne veriť. 

Už predtým muscl krstenec pl'isľllbiC, že sa bude hriechu 
a príležitosti k nemu varovať. Lebo sa ho kňaz opýtal: NN. 
odriekaš sa satanáša '? A kr'tenec, alebo kmotor na miesto 
neho, odpovedal: Odriekam. Ďalej spýtal sa ho kňaz: [ všet
l,ých skutkov Jeho? totižto: odriekaš sa skutkov zlého ducha? 
A odpoveď znie: Odriekam. Konečne sa kňaz opýtal: J všetkej 
p�'chy jeho? Odpoved': Odl'iekam. Skrze to odpovedal krslenec 
milému Pánu Bohu, že nechce nič viac vedieť o zlom du
chovi, že nechce jeho zlé skulky konať, ale celkom chce 
silížiť Bohu. 

'ľúto povinnosť, Bohu slúžie a Bohu milý život viesť a 
krstnej milosti hodným sa učiniť, kladie kňaz krstencovi ob
zvlášle na srdce tými slovami, ktol'é pri podávani krsLného 
rúcha hovorí. Na znak toho, že pokrstený je celkom či tý od 
všetkých hriechov a že je duša jeho ozdobená nadprirodzenou 
svätosťou a spravodlivo ľou, podáva sa krstencovi biele rúcho, 
ktoré krstné rúcho sa i križmové menuje, a pri ČOIl1 kňaz ho
vorl: V (>zmi biele rúcho, ktoré neposkvrnené prines pred súdnu 
stolicu Pána našeho Ježiša Krista, aby si mal život večný, t. j. 
ty si bol skrze kr t od všetkých hriechov oeistený, máš teraz 
posväcujúcu In ilosť, ktorá l voj u dušu zdobí a okrášľuje. 

Ty sa mllSlš teraz všetkých hriechov varovať a nábožný 
život viesť, aby jednúc pred božským sudcom ustanovil si sa 
týlllto svadobným rúchom odiaty. Tú samú povinnosť, aby nábuž
n�' životviedol a dokazoval, že bude hoden krstnej milosti, kladie 
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kňaz krstencovi na srdce pri podávani krstnej sviece, keď ho
vori: Vezmi túto horiacu sviecu a nepoškvrnene zachovaj krst 
svoj: zachovaj prikázania božie, abys, keď príde Pán na 'vatbu, 
mohol mu Isr v ústrety so všetkými svätými v nebi a abys 
mal život večný na veky vekov. 

Krstenec sľubuje leda milému Bohu, že bude jemu verie, 
odriekať sa satanáša a nabožný život viesť, a Boh ho očisťuje 
od všetkých hriechov, dáva mu posväcujfleu milosť a prijlma 
ho za dieťa a dedi('a. Boh a krste nec uzavierajú smluvu. 
krRInú smluvu. 

O milé dietky, myslite často na tieto veľké milosti, ktoré 
\'am milý Boh pri krste udelil. Hadujte sa, že ste dietky 
božie a usilujte sa posväcujúcu milosť, detinstvo božie, krstnú 
lIevinnosť zachovaL Mohúlny prostt'iedok k zachovaniu krstnej 
nevinnosti a milosti je častejšie obnovenie krstných sľubov. A 
druhý, ešte o mnoho mohutnejší prostriedúk k zachovaniu mi
lostného života, ktorý sme pri krste ob!:iiabli, k jeho posilneniu 
a upevneniu, je sviatosť birmovania. Lebo birmovka znamená 
posilnenie, potúženie, upevnenie; a táLo sviatosť t;rčená je na 
to, aby posilnila, upevnila, ďalej viedla a dokonala život mi
losti, ktorý sa pri krste založil. 

Tento obranný a posilňujúci prostriedok sa vám tento rok 
oostane. Usilujte sa sv. birmovanie hodne prijať, modlite sa 
úpenlive i ďalej za túlo milosť. Modlite sa teraz každodenne 
apoštolské vyznanie viery, Otčenáš, Zdravas a potom nasledu
júcu modlitbu, ktorú si všetci odpíšte: 

Všemohlíci večný Bože, ktorý !:ii nám Rkrze sviUý krst 
odpustenie všetkých hriechov, duchovné znovuzrodenie a de
dičné právo na kráľovstvo nebeské popriať ráčil, soš1i nám 
i teraz utešileľa Ducha sv. s neba, aby k nám skrze sviatosti 
hirmovania zavítal ft pri nás zostal. skrze Pána našeho .Ježiša 
Krisla. Amen. O Maria, ty naj6istejšia nevesto Ducha sv., sto
stolico múdrosti, oroduj za nás! Svätý anjele strážco, \"eď a 
spravuj ná' na ceste spa. enia .. Pomodlime sa túto modlitbu 
všetci spolu. 

23 

5. 

Pochop birmovky. Ustanovenie. 

Teraz prichádzame, milé dietky, k vlastnému vynaučovaniu 
o birmovke, ktoré sa v kalekismuse na 81-82. strane nachodl. 
ľ>akujte predovšetkým milému Bohu, že vám tak život pre
dlžil, ŽP. túto sviatosC obsiabnuť môžete. To je šra!:ltie pre kre
seana, keď môže birmovku prijať, to je sviatosť veľmi bohutá 
na milosti, ktorá dáva kresťanovi zvláštnu posvätenosť a hodnvsľ 
a poisťuje mu neocenitel'né pomocné pro triedky k nábožnému 
životu. 

Pozreme si to bližšie. Najprv musíme pojednávať, čo je 
hirmovanie. 

1. Čo je birmovanie? 
Birmovanie je sviatosť, v ktorej pokrstený človek skrze 

vzkladanie rúk, pomazanie a modlitbu biskupa býva od Ducha 
sv. posilnený, aby viem svoju stále vyznával a podľa nej žil. 

Slovo birmovanie pochádza od latinského firmare, upevniť, 
posilniť, a preto sa volá upevnenie, posilnenie. Latinské slovo 
pre birmovanie Confirmatio znamená i potvrdenie, ustálenie 
a je jednoho významu s pečatením alebo zdokonálenim, jako 

a i prv birmovka nazývala, poneváč totižto pri krste zapo-
6atý a založený život milosti skrze birmovku sa zdokonaluje. 
Birmovka ale je sviatost To musíte pevno za pravdu držať, 
milé dietky, že birmovka je sviato�ť. Ona nie je pubá cere 
monia, alebo len ::>viatosti:la, lež ona je opravdivá a skut06ná 
sviatosť nového zákona. Preto obsiahnete i milosti tejto svia
tosti isto a neomylne, jestli jej prekážku nečiníte . .Jako je istť, 
že sa vám čelo po maže sv. križmom, tak je isté, že v tom�e 
okamihu prijmete milosti Ducha sv.; birmovanie je sviatosť. Co 
sa požaduje ku sviatosti? Tri veci: 1. viditeľný znak atď. Ktorý 
je pri birmovke viditeľný znak? To je z odpovede na prvú 
otázku ľahko vynajsť. To je vzkladanie rúk, mazanie a mod
litba biskupa. Lebo toto videC, keď sa birmovka udeľuje. Ktorá 
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je vnúLorná milosť? ,Jakú milosť prijme pokrstený skrze vzkla
danie rúk atď. t. j. skrze zovňajší znak. Tú, že je od Ducha 
sv. posilnený, aby svoju vieru stále vyznával a podfa ne,! verne 
živý bol. Prvá z tých Lroch vecí, kLor(' k sviatosl i prislúchajú, 
pri birmovke je (�o? druhá, (�O '? Ktorá je tretia totižto usta
novenie od .ležiša Krista? 

Alebo 
Kto n(Ís to učí, že J(1'istus ustanovil sviatosť hirmo

va niet ? 
Neomylná cirkev kaLolícka so Rúhlasom RV, písma a u{'e

nia sv. otcov. 
To nás uči cirkev l. j. cirkev vyučujúca, pápež a s ním 

sj0dnoLení hiskupi katolíckej cirkve. Ked' ale cirkev vyučujúca 
hovorí, že Kristus sviatosť hirmovania ustanovil, vieme to potom 
aj istotne? Áno, lebo cirkev je neolllylná, t. j. ona nemôže 
poblúdiť vo veciach viery, ponevá6 ju Duch . v. spravuje, ktorý 
ju do všetkých pravd uvádza a od blúdu zachrailUje. (:0 ho
vorí teda cirkev o usLanovení birmovky? Na všeobecnom cir
kevnom sneme trident kom vyslovila: l{eď niekto tvrdí, že 
sviaLosti nového zákona nie sú ustanovené od .ležiša KriRta, 
alebo že ich je viac�j alebo menej, nežli sedem totižto kr t, 
birmovanie, najsvätej šia sviatosť oHárňa, sviatosť pokánia, po
slednie pomazanie, posvätenie kňazstvu II stav manželský, alebo 
i (t\'rdi), že jedna lebo druhá z týchto siedmich nie je oprav
divá a vlastnia . viato L nech je vytvorený (zo spolo6nosLi 
cirkve). Cirkev teda považuje za n0patriaceho do cirkvp, jako 
odpadlíka podra slov Kristovýeh: .J0stli neposlúcha cirkev (ne
veri a neposlúcha), nech je jako pohan a publikán - verejný 
hriešnik,« toho, klo by zapieral, že je birmovka ustanovená od 
.ležiSa Krista, alebo kto by hovoril, že nenie tak sviatosCou, 
jako krst a iné sviatosti, ale že je menšia. Ešte máme inú dô
ležitú výpoved' tridentského snemu o :5viatosli bil'mm-ania, to
tižto: Keď niekto tvrdí, že je birmodm OPl1žitočný ohl'nd a nie 
viac opravdivá a vlastnia sviatosť, alebo že vorakerl� nebflla 
nič iného, leda il::itý spôsob kateché:5e, pd ktorej tí, l'O doriastali 

I 
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do mládeneckého veku, vývod z viery pred cirkvou zkladali, 
nech je vytvoreny (zo spoločnosti cirkevnej - jako kacír). 

Týmito výpoveďami (neprichodí) cirkev (do protimluvy so 
sv, písmom, ale radšPj) srovnáva sa so sv, písmom. Lebo už 
i vo sv. písme je reč o birmovke. Vypráva sa totižto v Skutkoch 
apoštolských, že už sv. apoštoli birmovali. Vec sa má takto: 
Po ukameiJ.ovaOl sv. Štefana vypuklo veľké prenasledovanie 
cirkYe v Jeruzaleme, a všetci sa rozptchli do krajov Judey 
a Sarnarie. Apoštoli ale zOdtali v Jeruzaleme. Tí, čo sa rozišli 
tiahli po okolí a ohla�ovali radostné posolstvo o kráľovstve 
božom. Filip ale jeden zo siedmich jahnov, (nie Filip apo
št.ol) prišiel do mesta Samarie a tu ohlašoval Krista. Zá
stupy .i ed n omy s e ľ n e  prisviedčali na to, čO Filip hovoril, 
keď pO"uli a videli znaky, ktoré činil. A dali sa od Filipa po
krstiť. Iloslovne znie potom v .'kutkoclt apoštolských (VIII. 
14-18.): »Keď ale apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, počuli, 
že Samaria prijala slovo božie, poslali k nim Petra a Jána. 
Keď tito boli prišli, modlili sa za nich (alebo nad nimi), aby 
prijali Ducha sv., lebo ešte na žiadneho z nich nebol sostúpil, 
lež boli len v mene Ježiš pokrstení. Vtedy vzkladali na nich 
ruky, a oni prijali Ducha sv.« Z toho nasleduje, že už i sv. 
apoštoli birmovali. Lebo pokrstencom vzkladaním rúk udeľovať 
Ducha sv. čo je iné, nežli birmovať? Ale apoštoli by to iste 
neboli činili, keby neboli mali k tomu rozkaz od Krisla Pána. 
Veď apoštolov musíme považovať za sluhov a vysluhovateľov 
tajomství božích. Teda Kristus Pán musel birmovku ustanoviL 
Apoštoli by vzkladanim rúk neboli mohli udeľovať Ducha RV., 

keby to Kristus Pán nebol tak nariadil. Tento zovnútorný znak 
by nebol mal tú moc a účinlivosf k tomu, aby Duch sv. dolu 
ku posvätenlu pokrstených svolaI, keby to Kristus Pán nebol 
ustanovil. Teda srovnáva sa cirkev so sv. písmom, keď učí, že 
Kristus ustanovil sviatosť birmovania. 

Shorluje sa ona ale touto naukou i s učením sv. otcov. 
Poneváč sv. otcovia učia, že birmovka bola vždy v cirkvi ude
ľovaná, tt že ju vždy považovali za sviatosť. Tak píše ku pr. 
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sv. Cyprian, biskup karthaginský v Afrike, t 25R jako muče
nik: .To sa stáva ešte i teraz, že ti, ktorí boli v cirkvi po
krstení, biskupom sa predstavujú, aby skrze modlitbu a vzlda
danie rúk obsiahli Ducha sv., a aby skrze božské znamenie 
boli celkom zdokonálení.- Ts'mito slovmi je nielen to pove
dané, že birmovka je sviatosť, ale i to, že k tým sviatosťam 
patrí, ktoré duši nezmazateľný duchovný znak vtláčajú, ktoré 
sa tu božským znamením nazS'va. DI'uhý cirkevný ueileľ, sv. 
Hieronym, hovorí: • Nevieš, že v cirkvách býva lá obyč:aj, na 
pokrstených ruky vzkladaf a tak na nich Ducha sv. svolávať? 
Pýtaš sa, kde je lo napísané? V Skutkoch aposlol:;kých. Keby 
"šak pred sa nejesl vovala vážnosť písma, vtedy by súhlas celého 
svela v tejto veci platil za zákon.« Teda za čU!;ov sv. IIiero
nyma (t 420) bývalo prisluhovanie birmovky v cirkvi vše
obecne vo zvyku. 

Keď teda cirkev učí, že Kristus ustanovil sviatosť birmo
vania, v tom srovnáva sa so sv. pí3mom a s učením sv. otcov. 
Ešte trochu preopakujeme, čo sv. písmo o birmovke ob�ahuje. 
Kto prišiel do Samarie ohlasovať slovo božie? filip jahen. Co 
učinili apoštoli, keď počuli, že Samaria pt'Uala slovo božie ? 
Poslal k nim Petra a .Iána. Co ich k tomu pohlo? 

Zjavne rozkaz Kristov, aby pokrsleným skrze vzkladabie rúk 
udeTovali Ducha sv. Čo učinili apoštoli Peter a .lán, keď prišli 
do Samarie ? Modlili sa nad pokrstenými, aby prijali Ducha sv. 
Modlili sa len, alebo upotrebovali i nejaký viditeľný znak? Áno, 
vzkladali ruky na nich. Čo sa stalo na toto vzkladanie rúk? 
Prijali Ducha sv. Jako je to možné, že sa skrze také vzkla
danie rúk Duch sv. udeľuje ? Skrze ustanovenie Kristovo. 

Či pokrsteným len apoštoli udeľovali Ducha sv. vzklada
ním rúk? To samé stávalo sa j neskoršie všade v cirkvi, jako 
na pr. svedčia sv. Cyprian a sv. Hieronym, a to deje sa ešte 
i teraz všade skrze prisluhovanie sviatosti birmovania. 

Jakú radosC mohli mať obyvatelia �amarie, ked' počuli, že 
prijdu apoštoli Peler a .lán, aby im dary Ducba sv. ľozd:ívali 
a ich dokonalými kresťanmi učinili; lebo oni boli len pukrstení 
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v mene Pána .JeŽiša. S jakou úctivosťou prijali oni a pozdra
vili apošlolov I l vy sa máte tešiť, mile dietky, na príchod bi
skupa, nástupcu apoštolov, a na deň, v k�orý túlo sviatosť 
prijmete. l vy ste len pokrstení v mene Pána Ježiša Krista, 
skrze birmovku budete dokonalí kresťania, preto birmovka sa 
i sviatosťou zdokonalenia nazýva. 

Ale medzi obyvateľmi Samarie, ktorí sa boli dali po
kl stiť, bol jeden, ktorý nebol dobrým úmyslom oduševnený, to 
bol Šimon čarodejník, o ktorom ste už počuli. I on počul ká
zeň Filipovu, veril a dal sa pokrstiť, zvlášť poneváč videl divy 
a zázraky, ktoré Filip činil. A ked' Šimon videl, že �a Duch 
sv. udeľuje vzkJadaním rúk apoštobkých, ponúkal im peniaze 
a hovoril: Dajte i mne túto moc, aby každý, na kobo ruky 
':zložím, prijal Ducha sv. (t. j. chcel si biskupskú moc za pe
niaze kúpiť, aby mohol vzkladaním rúk udeľovať Ducha sv. čili 
sviatosť birmovania prisluhovať, čo sa teraz simoóiou nazýva.) 
Ale Peter s hnevom odmrštil \tílo žiadosť. Šimon hľadel len 
na vonkajšok, dobrý, bohumilý úlllysel nemal. Ale Boh díva sa 
do vnútra, do srdca, na úmysel. Preto musíte birmovnému dňu 
s dobrým úmyslom ísť v ústrety a usilovať sa srdce dobre pri
praviť k prijatiu tejto sviatosti. Kto by sa na birmovku teši! 
len pre vonkajšie veci, ku pr. že bude mať príležitosť ukazo
vať svoje drahé šaty, nádherné �'perky, alebo že od kmotrov 
dary obdrží, a lomu podobné: ten by nemal dobrý, bohllmilý 
úmysel. Vy sa mu:;íte lOlllu te�iť, že Duch sv. vslúpi do vašej 
duše, ahy ju svojou božskou milosťou naplnil, okrášlil a chrá
mom božím uč:iJ11! a nebes!�5'lIli darmi ju obohatil. Pripravte 
srdcia svoje k prijatiu t( holu nebeského hosCa a modlite sa 
každý deň nasledujúcu !IIodlitlJll k Dllchu svälému: 

1. Duchu svätý, p"íď s neba a vydať ráč zo seba - žiaru 
svetla svojeho ! I 'l'íd', Otče zúbožených, - darca darov sľúbe
ných, svetlo srdca nušeho: 

2. Tešiteľ nCl,ihla"nejší - dllse hosf najmilejši - pl'e
sladké ob6er:ilvpnie, v práci si poľahčenie, -- v horku Ri ovla
ženie, a v plaC'i potešenie. 
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3. Svetlo plné blahostl, napIli srdca vnútrosti - tndu 
tebe verného. Bez tv�j svii.te.: mocnosti - je (�Iovek v ničom
nosti; nenie v ňom nič dobrého. 

4. OčisC, čo poškvmené; zvlaž, čO Jp. vysušené ; uzdrav, 
čo je ranené. �ohni, čo je slúžené; Bobrej, čo je sl ude né ; 
naprav, čc je zblúdené. 

5. Daj všem vieru majúcim II v lehe dúfajúcim - dar 
sedmorých milostí - odplatu udeľ (:nosti, slávu po lej (:as
nosti a nebeské radosti. Amen. 

(j. 

Účinky birmovky. 

Birmovka je svialos[; to nás učí katolícka cil'kev v sú

hlase so sv. písmom a uéením sv. olcov. Sviatosť je viditeľné 

znamenie, skrze ktoré RU nám nevidileľuá m ilo�Ľ il vllútOl'né 

posvälenie udeľuje. ViJileľný znak pri birmovke je n:kladanie 
rúk, mazanie a morIlitba biskupaya. Klorú je vnútorná milo:-ť? 
.Tako vnútorná milosĽ je v prvej otázke lálo menovllnú: že po
krstený je od Ducha sv. posilnený. Týmto ešte nie sú všetky 
milosti vypočílané, ktoré účinkuje birlllovka. Tielo milosti sú 

blížiiie určene v 0. otár.ke. 

Čo pôsob{ birmovanie? 
BirmovuniH 1. I'()Zlllnožllje l' ná..; pO:iI'ill:lIjlieu miiosi ; �. 

udeľuje nám Dllcha sv. k boju "rOli zlénllJ a k Zl'Ll::;lu v du

brom; � dlačllje nám, jakožln hojovnllwlll Kristovým. nezľu

šiteľn� ducltovn5' znak. 

TLito otázku chceme (111es prebrať. PI'vý účinok birmo

vania je tenlo: r o z m n o ž u j e  p o::;v ä c u j ú c u  m i l osť. 
Všetky svialn..;li LÍčIlIkIIjÚ, r!;1vajú pO:iVäCUjL\CU milo�C . .Je:;lli 

prijímate" svialosli ncoHll pre ,. ým posväcujúcu milosť, jako pri 

krE\te, lebo pri pokán í (.j e::; LI i 111;( kto tažký hriech), nllž ga ho-

vorí, že udeľujú posviicuJucu milosť, sú sviatosti mrtv�ch_ Jestli 
však pri prijímaní svialo5ti už má posväcujúcu milosC (ako 
na pr. kto ide k sv. pokaniu a je len v stave všedného hrie
cllu), alebo ju mať musi, lebo ináč by sviatosti nehodne prijal, 
vtedy sa hovorí, že rozmnožujú posväcujúcu milosť, sú s\'ia
tosti živých. Hirmovanie prislúcha medzi sviatosti živých; pri 

jej prij ímaní už treba mať ži vot milosti; táto sa teda sv. bir
movarum rozmnožuje. �krze posväcujúcu milosť, ktorú človek 
pri kr. te prijíma, nielen od všetkých hriechov sa očisťUJe, ale 
i posväcuje sa, znovu sa zl'odzuje, stava sa bohumilým dieťa
Com, údom cirkve a dedičom nebies. Skrze birmovku, ľoneváč 
rozmnožuje posväcujúcu milosť, duša stáva sa ešte krajšou a 
Bohu milšou, duševný život milosti sa ešte zv�ši, ešte viac roz
vinie a zdokonáI. i . Duša sa ešte viac okrášli a ozdobí, nežli sa 
to už pri krste stalo. Duch sv. sám vstúpi do duše, udelí jej 
plnosť milostí, okrášli ju svojimi darmi, učiní ju opravdivým 
chrámom božím k svojmu príbylku. Preto hovori apoštol: »Ne
viete, že ste chrám boží a Duch sv. vo vás prebývá.« O milé 
dietky, jak krásna bude duša, ozdobená vzne:leným rúehom 
posväcujl\Cej milo,;ti a okrášlená okrasou a spanilosťou, ktorú 
jej Duch sv. sh1.() túto sviatosť podáva! O len sa usilujte túto 
okrasu, lúto prekrásnu ozdobu pre duš� svoju obsiahnut skrze 

hodné prijatie sv. birmovky. 

2. Ale týmtu účilllivos[ birmovky'ešte nenie vy,··erpaná. 
Birmovkalldeľujc Ilam lhlcha sv. k b oju pr oti z l é m u 

atd: Nič by nám totižto neo�ožil( ), že sme tenlo 7.výšeny, roz
množený život milosti v bi r rnovkt' prijali, keby namal žiadnej 
ocl1l'<11ly proti rozličným bojuul a neuezpeeenslvárn, ktorým je 
vystavený. Lebo človek musI trojaký boj vystáť: proti zlému 
duchu, proti sveLu a proti :;ciJe. 

Zlý duch, ktol'ý sa i proli l{ristu PtlDU opovážil, pokúša 
každého človeka, t. j. on hľadí ho o vieru pripraviť a na re
slu zlého zviesť, on hľadí každého pozbaviť neba a do pekla 
strhnúť, lebo obeiJadza. jako lev ručiaci a hľadá, koho by zo
žral. Proti tomuto zlému, nešľachetnému duchu dostáva kresťan 

* 
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Duchu sv., prv než do nebezpečensLva plného života vyslúpi, 

aby rloul'ý boj bojoval, vieru zachoval, a vlCaznú korunu života 

večného obsiahol 

Zlý duch má svoj ich pomocníkov a náhončích, svojich 

privržencov a tovarysov ; Lo sú zlí ľudiu, to je svet, i proti 

tomuto musíme bojovať; lebo i lento nás ustavične chee od do

brého otlvl'álir, od čnosli, a na zlé cesty zvábiť, 

SOlva že mladí ľudia vyšli zo 'koly, od kresCanského vy

nauôovania , už otvára svel pred nimi náručie a hľaua ich na 

v šeliaký spôsob do svojnj siele dostať. Tu ím treba mohulne.l 
ocbrany, jestli ne(;hcú byť kory:,Cou zvedenia. A klo by ím 

mohol túLo ochranu, túLo pomoc proti všetkým pokušenia m 

k zlému účinlivejším spôsobom podávať, jako Duch sv.? Táto 

sa vám udeľuje skrze v. birmovanie, lebo birmovka udeľuje 

Ducha sv. k boju proti zlému, dáva nám silu k prellložen iu 

pokúšenia zlého ducha a vábenia zlého sveta. Ale i keby sa 

nieklo mohol pred svelom zatvOl'iľ, a od jeho nebezpečenst ví 

odtiahuuť, nemože on sebe vyhnúl: a jako by zo seua vY.lsť. ne

môže pred bojom prot i sebe zutekať. I-'oneváč najzaCale.lšieho 

nepl'iatera márne sami v sebe, najllOrší neprialelia Gloveka sú 

jeho domáci, l. j. zlé náchylnosti a žiadosti, ktoré málfle v sebe 

následkom hriechu dedičnélJO. .Jako . y SllJe lielo vltitlali pre

môcť bez vyššej ponlOci? A táto ;:a nám v obzvlá$te hojnnj 

miere dáva skl'ze sl). birmovku, leLo tálo udeľuje nám Ducha 
sv. k Lo.JU ploti zléml,J. 

Ale náš duC'IJ()\'l1ý život ne:-.mie sa polll bovať a trá viť len 

v samých 1)()Joch: lily IllUSIme i pr'u covať a lJupreu kr'Mať. J\ly 

musíme lu Lak I'ouie, ako židia, keď drullÝ chrálll slavali, pn 

ČOIll ílll Samal'iltllli cIrceli prekážku činiL V jednej ruke mali 

zbraň proli neprialeľom, dl'uholl pracovali. Tak máme i my 
nielen premáhJť pokušenia k zlému, ale musíme i praco vať, 

činnými byt: a v dobrom vzra�tac. K tomu nám pomáha Duch 

�V., lebo �a nálll on dáVil nielen k boju J.il'Oli zléIllu, ale i ku 

7. r o s t u v d o b  l' o m. On dáva na nás svietir slnko bož;;ke l 

mIlosti; on kropí rO!:iU nlilosll z nebies, aby klíčky čnosti, kloré 
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nám už pri krste!:iviUom do duše našej v)ozil, i ujaly sa, kli

('ily a r'a!'l:y, zelenaly sa a kvitly a ovocie na svoj čas, ovocie 

(:rw�ti a dobrých skulkov prinášaly. Birmovka nám teda dáva 

])llcl�a sv. k boju proli  zlému a k zroslu v dobrom, a Io je oso

bitllá milosť birmovk y. Lebo !:iviatosti udeľujú alebo rozmnožujú 

pos\'äcujúcu lIli)o�t:, potom udeluje každá sviatosť podľa svojho 

c'i(,I'a ešte i osobitnŕ milosti. Cieľ birmovky je, jako už slovo 

birmovka hovo ri, posilnenie pokr�tenéh(), aby svoju vieru stále 

\ yznával, a podľa nej verne žil. K dosiahnutiu tohoto cieľa 

dáva pokl'stenému Ducha sv. k boju proti zlému a k zrostu 

v dobrom. 

3. K onečne má birmovka ešte jeden účinok totižtlI : o n a 

v t l áča n á m, ja k ož t o  b o j o v n í k o m K r i!:it o v ým n e

z m a zat eľný d u c h o v n ý z n a k. 

Sú tOližto sviato ti, ktoré vllačujú dllši ne"mazatel'ný znak, 

preto sa alli opakov ať ne!:imejú , a k lýllltO pl'i,.,lúcila bir·lllovka. 

'I'í'mto znakom rozoznávajú sa birmuvan í od nebil'movanS'ch. 

My lo sice nevid íme , lebo to je duchovný znak, on je duši 

"t!M:enS'; ule Boh ho vidí , i anjeli a !:i\'iití ho \'idia, i my ho 

uvidíme vča� vzkriesenia. Tento znak je neZf'Ušjleľll�', on na 

veky nemOže sa viac z duše odslrániL Tenlu zlIak uáva uuši 

zvli�štnu posviacku a hodnosť ; skrze tento znak sa kl'esťan po

značuje jako bojovník Kristov, ako taký, čo bol do vojenskej 

služby Kristovej v kráľovstve božom vzatý a určený. l vo več

nosti v blaženom ŕ.ivote, vystúpi a zja \'i sa tento znak, a svätí 

olco�ia hovoria, že ten. ktorý tento znak skrze svätú bir

movku prijal, väčšiu slávu v nebesách požívaf bude, nežli ten, 

)(lorý je len jednod llchý úd cirkve. 

Teraz už nahliadnete a pochopíte, prečo som povedal, 

aby sLe Bohu ďakovali, že vás tak dlho v živote udržal , 

že sviatosť birmovania prijať môžete, lebo veľké sú a slavné 

tie milosti, ktoré !:ikrzf':: svätú birmovku obsiahnete. Ale preto 

i musíte učiniť predsavzatie, že budete udatO! bojovníci Kristovi, 

1. j. že budete jeho sa verne pridtžať, jeho čese a chválu napomá

hat: a brániť, a usilovať sa zlé, hriech, stále premáhať, aby ste 
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na konci života s apoštolom zvolať mohli: Dobrý boj som bo
joval, vieru som zachoval. Teda zachovaná mi je koruna slávy. 

Pôsobenie birmovky obsažené je v tSTchlo slovách písma 
sv.: .Ten, klorý polvrdzuje nas s vami v Kristu a ktorý po
mazal nás, je Boh: ktorýžto i zapečatl! nás a dal závdavok 
Ducha sv. v srdcia naše- (2. Kor. lo 21, 22.). 

Roh p o t v r d z u j e  n á s  v K r is t u  t5'm, že rozmnožuje 
v nás posVäcujúcu milosť, lebo čim je hojneJšia v nás milosť 
božia, tým užšie a pevnejšíe sme s Kristom a jeden s druhým 
spojbnl. Bo h p o  m a z a l n ci s, ked' nám Ducha sv. udehl, lebo 
slovo pomazaC vo svätom písme často znamená Ducha sv. u
delie, jako lo i o Kri -tu Pánu znie: • Hoh ho pomazal duchom 
a silou -; v slovách ale: • k l o  r Ý ž t o i z a p e č  a l i I n á s a d a I 
z á v d a v ') k O u ch a s v. v s r d  c i a n a š e-, označuje sa treli 
účinok birmovky, totižto nezrušitel'ný duchovný znak, ktorý 
Duch sv. v tejlo sviatosti duši našej ako pečaC vtlačil, a kto
rým my istotu, záloh čili zaručenie máme, že Bohu prinúle
žime, že sme dietky božie a bojovníci Kristovi. 

Účinky birmovky ú v niektorom ohľade podobné účinkom 
krstu, ale predsa veľmi rozdielne, jako to ani ináe nemôže byť, 
keď že lieto obidve sv ia lo li spolu palria a birmovka je do
plnením krstu. O lom budeme ešle pojednávať. 

Pri sv. kl'sle bývame očistení od hriechov, pri birmovke 
ob iahneme moc a vládu k odpúdeniu nových hriechov, tam 
stávame sa čistými a bez škvrny, tu smelými a silnými. Pri 
kr te obdržIme posväcuJúcu milosť, sla\'amc sa chrámami Boha; 
pri birmovl<e sostupuje sám Duch sv. a pr'ebýva v srdci na
šom, on sostupuje na nás islotne tak, ako na apoštolov na 
turíce, len neviditeľným, milo ti plným spôsobom, Pri krsle sv. 
sa znovu rodíme a stávame sa dietkami božími, birmovkou 
sa posilňujeme, dostávame silu, vládu ti zrast. Pri krste vlieva 
Duch sv. vieru do duše, pri birmovke dáva nám milosl', aby 
sme túlo vieru i v najťažšom a na.inebezpečn�i··om položem 
vyznávali a jc-Ii potrelmé, i život za ňu položili. . 'krze kr'it 
stávame sa údami cirkve, skrze birmovku bývame v cirkvi na 
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vyšší stupeň povýšení, vstupujeme do iného stavu, stavume sa 

bojovníknmi I{risto\·ymi. �krz krst stávame sa dedii:mi nebies, 

skt-ze lJil'1l1llvkn ob�ahu.ieme nároky na vyššiu slávu v nebe

"tích. .Inko je rozdiel medzi kostolom od biskupa p0sl'iilellým, 

v ktorom prevelebnú sviatosť oltárila ešte sa nenachádza, a ko

slolom tiež pos\'äten5'tn, v ktorom však prevelebná sviatosť 

oltúrňa sa už nachodl; taký, možno povedať, je rozdiel meozi 

dušou eluvekl\, ktorý' Je síce pokrstený, ale birmovku ešte ne

pr'ijal, a dušou tOIIO, klol'ý je Jlobirmovaný. Duša bez birmovky 

se síce posvätená a k prijatiu Ducha sv. pripravená, je po

svillena ku pl'Ibytku Ducha v., áno Duch sv, si ju pri 

krste za svoj pl'ibytok, za svoj chrám posvätil, ale ona ešte 

nepri,ja!a Duclla sv. v {'elej plnosti, so 17šetk9mi darmi a milo

sťami .. krze hirmovku prijímame samého D((cha SV., toho istého 

[)1Ic:ha sv., ktorého apošloli na turíl:ne sviatky, a !<torého prví 

veriacI, IlU Ili'. vSamarii, vzklndaním rúk lillotitolov pri.liluali, 

stávame sa v plnom a opravdivom smysl\) chrálllami Duclra sv. 

VeI'mi verké a vznešené sú pô"obenia a milosti sv. bir

Illovky. O kéby ste sa ich, milé dietky, c\'lkulll ú(:a"tll�'mi stať 

Illohly! Len si dajte záležať na dobrej prípra\'e a modllle sa 

o milo::iť, aby ·te túlo sviatosť hodne prijaly. Len sa každo

denne modlievajte modlitbu, ktorú som vám nedál no uložil: 

Duchu sv., prijď s neba a vydať rM 7.0 seba . . . 

V tejto modlitbe obsahuje sa, (O Duch sv. v duši naš�j 

pôsobí Duch sv. lu znamená svetlo s nebil, svetlo srdca, naj

blaženejšie svetlo, lebo bez neho nemôžeme dobré poznať, 

chcee a vykonať, On sa menuje otec zúbožených, darca milosti, 

lebo sallli zo i:ieba nič nemáme, on nám všelko dáva skrze 

svoju milosť. On je náš najlepší tešiteľ v kríži a v trápení, 

lebo kto by nás mohol viac napraviť, pOi:iilniť a pomáhať nežlí 

on '? On je sladké ob(�erstvenie pre nás, keď on sám ako hosť 

v;;tupuje do duše našPJ, keď sa naším sladkým ouševným ho

sťom stáva. - On je naše poľaheenie pri práci, on nás posil

ľ\\I.le k snášaniu ťažkostí života, on je pre nás ob(�erst\'ením v 

hOrlí( osti, pomúha nám v horúcom boji proli pokušeniam, pri 
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ostrých nápadoch náruživosti, ked' Ilia nás utrpenia z vonku 
dorážajú, on nám dáva potel!enie v utrpení a zoliera nám slzy 

v núdzi a zármutku. Sami od seba sme slabí, núdzni, nemocní 

studení a bez lásky, tvrdého srdca. Keď ale Duch sv., tolo 
blaboslavené a božské svetlo do nás vstúpi. hned' sa to pre
meni. Nič je nie v človekovi, všetko je poškvrnené a hriešne 
a nečisté, keď nám očisťujúca, posväcujúca, obživujúca božská 

sila Ducha sv. tak dlho chýba. Ale ked' Duch sv. do nás vstú
pil, on nás posväcuje, očisťuje, obživuje, zohrieva a vedie nás 
na pravú cestu. Preto štvrtá sloka znie: Očisť, čo poškvrnené ; 
zvlaž, čo je vysušené, uzdrav, čo je ranené, zohni, čo je stú
žené; - sohrej, čo je studené; - naprav, čo je zbI údené ! 

Konečne prosíme Ducha sv. za jeho sedem darov, potom 
za čnosť, zásluhy, blahoslavený koniec, večnú radosť. Nemôžeme 
za nič lepšieho prosiť, a Juch sv. nám nemôže dať nič lep

šieho, jako tola. Nič neokrášľuje dušu krajšie, nežli sedem 

darov Ducha sv., skrze lieto sme ku všetkým čnosťam uspôso
sobení a môžeme si zásluhy pre nebe získať A ked' vytrváme 

v dobrom, budeme blažení a obsiahneme vo(;né radosJj nebeské. 
To však dáva nám Duch sv. skrze birmovku. Lebo tu nám 

sdeľuje svoju plnosť milosti, ktorá pozostáva obzvlášle zo sied
mich daruv Ducha sv. On nás posilňuje k boju proti zlému 
a k zrastu v dobrom 1. j. k čnosti, darúva nám milosť vytr

valosti v dobrom až do smrti, a schopnými nás činí, jako bo
jovníkov Kristových, k obsiahnutiu neviidllLlcej koruny večného 

života. 
Táto pieseň: Duchu sv., príď s neba, je pekná, mnoho v 

sebe obsahujúca pieseň cÍl'kevná. Modlievajte sa ju teraz počas 
prípravy k S','. birmovke poriadne a pobožne. Vy sa ju môžete 

i neskôr častf'jšie modliť, obzvláste v každý svätodušný týždeň, 
ako sa ju i kňaz cez celú svätodušnú oktávu pri sv. mši kaž

dodenne po epištoli modlieva. ,Ie ona tiež celkom dobrá, úte
chy plná modlitba v zármutku, úzkosti a biede. Lebo ked' nás 

nešťastie zastihne, keby sme boli celkom malomyseľní, máme 
sa vo svojej núdzi Pánu Bohu žalovať, u ncho útočište hľadať. 

! 
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A tu je tedll celkom na mieste k Duchu sv. sa modlif, ktorého 

nám Kristus Pán, ako utešiteľa, soslaI. On je Otec chudobných, 

on je najlepší tešitel', najlepší, sladký hosť duše našej. 

7. 

Vysluhovateľ birmovky_ 

Dôležité a vznešené sú účinky birmovky, t. j. milosti, ktoré 

nám Boh touto sviatosťou udeľuje. Lebo birm'vka 1. rozmno

žuje posväcujúcu milosť, ona nás činí ešte spravodlivejšími, 

svätejšími, bohumilšími, nežli sme boli :;;krze krst svätý; ona 

zdobí dušu našu ešte viac a činí ju ešte krajšou, nežli bola už 

skrze krst, alebo pokánie; 2. ona udeľuje nám samého Ducha 

sv., ako ho raz apoštoli prijali na turíčne sviatky, keď i nie, 

jako pri týchlo, viditeľným, ale neviditerným, milosti plným 

spôsobom. A jako apoštoli po prijati Ducl)a !,;v. na Turíce ne

boli viac bojazliví, ale smelí a stáli vo vyznávaní viery, tak 

sa i nám udeľuje Duch svätý k boju proti zlému a ku zrastu 

v dobrom a 3. konečne birmovanie vtláča do nás nezrušiteIný 

znak, ktorý poskytuje duši vyššiu posvätenosf a hodnosť, a kto

rému vo večnosti väčší stupeň blaženosti zodpovedá, jestli tu 

na zemI zostaneme verní KriElu Pánu a v jeho láske a mi

losti zomreme. Birmovka je doplnenie krstu. Poneváč tí, ktorí 

skrze krsl kresťanmi sa stali, sú jako novonarodené dietky ešte 

trochu priúlli a slabí, ale skrze sviatosť birmovania posilnení 

bývajú proti pokušeniam tela, sveta a diabla a duša ich býva 

vo viere celkom upevnená, aby meno Pána našeho .JeŽiŠa Krista 

vyznávali a 7.velebovali. SkI-ze krst sme dietky božie, veriaci; 

ale skrze birmovanie stávame sa bojovníkmi Kristovými a ob

ha,icami božskej viiry. 

IO 
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Toto pô50bí birmovka. Ktože - pýtame sa ďalej - má 
moc, túto sviatosť vysluhovať, ktorá má tak veľké ú(;inky a 
ktorá tak mnohé milosti prináša? Alebo 

Kto md moc a vlád'!" bit'lnovať? 

Moc a vládu birmovať majú vlastne len biskupi, jakožto 
nasledovníci apoštolov. 

Tak to bolo už vždy v cirkvi od časov apoštolských. 
Hneď na začiatku udeIovali apoštoli Ducha sv., od nich 
prešla táto moc, ktorú oni sami od KI'ista Pana obdržali, na 
ich nástupcov, na biskupov. 

Zo Skutkov apoštolských známo nám je, že Filip jahen 
cestoval do Samarie a tam ohlasoval Krista. Na jeho slová sa 

mnohí obrátili a pokrstení boli od neho. No jaknáhle počuli 
apoštoli, že Samaria slovo božie prijala, poslali k nim Petra a 

Jána. Keď títo k nim prišli, modlili sa, aby prijali Ducha sv., 
lebo on ešte na žiadneho z nich nebol sostúpil, lež oni boli len 
pokrstení v mene .JeŽiša. Tu vzkladali na nich ruky; a prijí
mali Ducha sv. Teda kr. tiť mohol i jahen Filip, ale nemohol 

pokrsteným Ducha sv. udeľova� t. j. birmovať; k tomu museli 
apoštoli z Jeruzalema prísť. Oni prišli sami, oni neposlali aní 

len jednoho zo 72 učedlnikov, lež Petl'a a .Jána a skrze týchto 
novokrstenci obsiahli Ducha sv, Na �a6iatku kreSťanskej <;irkve 
teda apoštoli to boli, čo pokrsteným krze nkladanie rúk 
uderovali Ducha svätého. No neskôr, keď apoštoli po 
založení jednej kresťanskej obce za e do druhého mesta alebo 
kraju tiahli, a. po smrtí apoštolov. biskupi, jakožto ich nápad
níci, tirae} apoštolský nastúpili, prešla na biskupov s drllhou 
mocou i moc Ducha sv. udeľovaL A Lito v cirkvi Ducha sv. 
vzkladauím rúk i udeľovali, 1. j. sviatosť birmovania prisluho
vali. - O tom máme tie najurčit�íšie svedoctvá otcov. Tak 
píše na pr. sv. Cyprian: .'1'0 sa ešte i u nás sláva, že sa tí, 

ktorí sú v cil'kvi pokrstení, biskupom predstavujú, aby skrze 
modlitbu a vzkladanie rúk obsiahli Ducha sv. a božsks'm zna
mením sa zdokonálili.c 
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A priam tak hovorí sv. Hieronym: .1'0 je obyčaj cirkve, 
že k tým, ktorí v menších, vzdialených mestách skrze kňazov 
a diak�nov boli pokrstení, biskup vychádza, aby im pod vola

ním Ducba sv. ruky vzkladal .. ,' Preto už pápež Rehor 
Veľký (t 604) napomínal biskupov, aby navštivovali vzdialené 
cirkv€:, pokrsteným pečať Ducha sv, udeľovali: t. j, im sviatosf 
birmovania vysluhovali. - Zkrátkp. najprv udeľovali sv. apo
štoli Ducha sv. vzklaoaním rúk, t. j. birmovali, potom činili to 
biskupi. ktorí boli nástupcovia apošlolov, a na ktorých moc 
apoštolov prešla. Z toho, že sa birmovka môže len od bisku
pov udeľovať, nahliadneme i to, že je to veľká a dôležitá svia
tost' že skrze ňu zvláštna posviitenosť a hodnosť sa udeľuje. 

, 

Sviatosť krstu, pokánia, posledného pomazania, sviatosť oltárnu 
môžu knazia vysluhovať, ale birmovku si biskupi podržali, jako 
nástupci apoštolov. Práve tak, ako sa obyčajné sväteniny a 

žehnania, na pr. vody, vina, (na sviatok sv. Jána), jabratiek 
(kočatiek), krížov, obrazov, medailí skrze kňazov konajú, kdežto 
tie predmety a nádoby, ktoré k službe božej patria, jako: chrá, 
my, oltáre, kalichy, zvony atd'. musia byť od biskupa posvia
cané (konsekrované): lak sa musí i sviatosť birmovania, ktorou 
sa človek za chrám a nádobu Ducha sv. posväcuje a do stavu 
bojovníkov Kristových povyšuje, od biskupa, jakožlo nástupcu, 
apoštolov, prisluhovaf. A jako len generálom, jakožto náčelníkom 
vojska, sluší vojakov do služby prijímať: tak to tiež len bisku
pom patrí, ktorl sú zároveň generáli a náčelníci bojujúcej cir
kve, pokrstených, ktorí do rodiny Kristovej prináležia, za vo
jakov a bojovníkov povyšovať. lovo biskup znamená toľko, 
jako hlavn Ý pastier, lebo Kristus Pán porovnáva zástup veria
cich o stádom, ktorého je on pánom a majiteľom, ktoré si on 
jako dobrý pastier svojou drahou krvou kúpi1. Za pastierov k 

tomuto stádu má on kňazov, za hlavných pastierov biskupov, 
jakožto nástupcov apoštolských, a za najvyššieho pastiera sv. 
otca, rimskeho páppža, jakožto náslupeu sv. Petra, ustanovil, 
ktorému riekol: »Pas bäránkov mojich, pas ovce moje!. Biskup 
je pre väčší okres duchovnej správy ustanoyený, ktorý sa me-
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nuje biskupstvom, biskup�tvo pozostáva z viac dekanátov, kto
r�ch predstavení sa dekanmi menujú, a v každom dekanáte je 
VIac fár a kurácií, ktorých predstavení menujú sa farármi a 
kurátmi (duchovnými správcami). Kapláni sú zase pomocníci 
farárov. Farári sú duchovní predstavení, duchovní otcovia a 
pastieri svojich veriacich svetských v ich okrese duchovnej 
správy, dekani sú zase postavení nad farármi a inými duchov
nými svojho okresu, ale biskup je nad všetkými duchovnými 
celého biskupstva, on je duchovný otec yšetkých veriacich v 
biskupstve, jemu sú duchovní a svetskí celého okresu jeho 
podriadení, on má najvyššie duchovné postavenie a hodnosť v 
celom biskupstve, preto musí sa i osloviť: Najdôstojne.iší ľán 
Biskup I Najmilostivejší Pane I poneváč má najvyššiu 'duchovnú 
?odnosť, najvyššie postavenie medzi všetkými duchovnými svo
�eh� okresu. Jako zovňajší odznak svojej moci nosí biskup 
1 mImo kostola zlatý kríž na prsách. Tento prsný kríž nezna
mená len to, že biskup má Krista v srdci nosie, ale je i zna
kom, dľa ktorého ho všetci jeho poddaní jakožto svojho pa
stiera poznávať majú, ustanoveného od Krista Pana, od dobrého 
pastiera, ktorý život položil za ovce svoje, a nás na kríži vy
kúpil. Tiež nosí biskup vždy prsteň na ruke na znak vernosti 
ku cirkvi, pápežovi a obci sebe sverenej. KI'om pr::;neho kríža 
a prsteňa nosi biskup v kostole, ked' slávnostnú sv. mšu slúži, 
mimo alebo radšej pod mešným rúchom (kasulou) ešte i da l
matiku a tunicelIu, t. j. tie šaty, ktoré jáhni nosia, keď je 
slávna sv. mSa, a síce biskup nosí tieto šaty na znak toho že 
j
.
e v ňom všetka kňazská moc spojená. Ďalej nosí biskup

' 
in

fulu alebo mitru; toto je znak jeho učiteľského úradu. Druhý 
znak jeho hodnosti je palica biskupská alebo pastierska ktorá 
je odznakom jeho pastierskej moci. Keď biskup prijde do nie
ktorej fary, vtedy panuje tam veľká radosť. Mládenci jazdia mu 
naproti, aby ho prijali a pri príchode sprevádzali, niekde sa 
i z mažiarov strieľa, zvoní sa na všetky zvony, víťazné brány 
sa mu stavajú, na domy zástavy vyvesujú, a všetko sa po
užije, aby biskup slávne bol prijatý. A to právom. Biskup je 
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námestník Kristov, nástupca apoštolský, veľkú hodnosť zastáva, 

veľké milosti položil mu Boh do rúk. Právom ho ctia rodičia, 

lebo z jeho ruky ich dietky veľké milosti obdržia. Ctite i vr. 

milé dietky, svojho biskupa, lešte sa už teraz na jeho príchod 

a dobre sa pripravte. aby ste sviatosť birmovania z jeho ruky 

hodne prijali. 

Ked' Pán Jeziš, božský priateľ dietok, ešte po zemi chodil, 

dal, kedykoľvek do niektorej osady prišiel, deti k sebe priviest, 

vzkladal ruky na ne a požehnával ich. Teraz posiela k vám 

!:v0jho námestníka, duchovného hlavného pastiera, biskupa, aby 

vás vzkladaním rúk požehnal a nebeské dary Ducha sv. sám 

na vás vyprosil. Hor sa teda, pripravte sa, pripravte srdcia 

svoje k prijatiu tohoto požehnania, k prijatiu Ducha sv. 

8. 

Udeľovanie birmovky. 

Dnes budeme hovoriť o tom, ako udeľuje biskup sviatosť 

birmovania. Keď biskup prijde do rary, aby udeľoval birmovku, 

tak ho, jako sme počuli, čím najslávnejšie vítajú. Birmovný deň 

celá farnosť, v kostole ktorej biskup birmuje, považuje za svia

lok. Biskupa vedie duchovenstvo dekanátu od toho domu. 

v ktorom sa ubytoval, a v slávnom pochode, medzi hla

holOlu zvonov, do ko�tola sprevádza. Pred �prievodom nesie 

sa kríž. Keď prijde biskup do kostola, nezačne hneď birmo

vať, lež najprv slúži sv. mšu a potom buď on, buď niektor� 

dU0hovný káže. To sa darmo nestáva, ale to má hlboký vý

znam. Skrze to, že je láto sviatosť s obetou sv. roše spojená, 

vyslovené je. že všetky sviatosti svoju moc a pôsobenie majú 

od obetnej smrti Krista na kríži, ktorej obnovením je sv. mša. 

Pri tichej sv. mši má biskup tie isté šaty, jako kňaz. Vedeli 

- - -
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by ste tieto šaty menovar? Viete ešte, jaký význam maJu po
ťahom na umučenie Krista '? Sú: 1. Humerale (nákreník), ktorý 
nás upomína na ten ručník, ktorým žoldnieri tvár Krist:t za
krývali, jeho potom bili a pýtali sa ho: Prol'okuj nám. kto fa 
uderil? 2. Alba, dlhé biele rúcho, ktore až po päty siaha. Toto 
u,Pamätuje na to posmešné rúcho, ktorým dal llerodes .ležiša 
obliecť. 3. CingIlI, pás, ktorým si kňaz albu pl"iväzuje. Upomrna 
oa povrazy a putá, ktorými žoldnieri .JeŽiŠa na hOl'e olivetskej 
viazali a putnali. 1. Mao;pul, núručník, ktorý nosí kňaz na ľa
vej ruke, a ktorý nás upomína na ten ručník, kturý z útrp
nosti podala Veronika trpiacemu Spasiteľovi na krížovej ceste, 
do ktorého potom božský Spasiteľ svoju svätú tvár vyLlačil. 
(Tento ručník s vytlačenou do neho tvárou ,Ježiša Krista opa
truje sa v Ríme.) 5. 8tola, ktorá vyznamenáva ten (:ervený 
kepeň, do ktorého vojaci obliekli Pána .JeŽiša. Kňaz nosi �tolu 
pri sv. omši na prsách na kríž preloženú, l. j. obidva konce 
sú krížom preložené, biskup ju nosí tak, že obidva konce rovno 
visia.  Príčina toho je tá, že kňazova moc alebo plnomocenstvo 
je obmedzené, viazané, kdežto biskup má úplnú kňazskú moc. 
7. Mešné rúcho (kasula), ktoré znamená kríž, ktorým KI'istus 
obražený na vrch Kalvarie šiel, preto i meSné rLlcha vo svojej 
forme kríž predstavujú a zväčša i na zadnej čiastke veľký kríž 
majú. Okrem toho má ešte biskup pri tichej sv. mši i prsný 
kríž a biskupský prsteň. Co znamenajti tieto NN. ? Pri ,pie
vanej sv. mši nosí ešte biskup dalmalikll, l. j. šaty diakona, 
a tunicellu, rúcho subdiakonovo, teda levílske šaty, na znak 
toho, že je v ňom všetka kňazská moc sjetlnotená. nalej mú 
biskup ešte infulu a palicu; in(ula znamená vyuGu 'ÚCU IlIOC, 
palica biskup ký pastiersky úrad. Na väčšiu slávnosť a na po
vznesenie biskupskej hodnosti biskup pri biskupskej spievanej 
sv. mši nosI tiež hodbábne rukavičky a hod bábom vyšívané 
črievice. Poneváč jeho ctihodnýma rukama vysluhuje Boh ľu
ďom bohaté milosti, a bilikupi sú nástupcami apoštolov, viero
zvestov Pánových, o ktorých písmo S\'. hovOI'í: • .Jak milé sú 
nohy tých, ktorí pokoj hlásajú.- Biskup ani nehovol'í každý raz 
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pri slávneJ sv. msi, ked' sa k ľudu ohr�ti: ?ominu� vobiscum, 

l. j. Pan s vami, ale hovorí: Pax VObIS, t. .J. pokOj vám, teda 

celkom ako Kristus Pán sám svojich učedlníkov pozdravoval. 

Lebo biskup jé námestník Krista, večného najvyššieho kňa7.a. 

Pri "h"tvnej sv. mši posluhujú biskupovi knazia, z ktor5'ch 

jeden, ktorý je na pravej strane, volá sa di
.
akon, ten ?ruhý 

menuje sa ·subdi akon. Subdiakon spieva lekcIU alebo epištolu, 

diak�n evanjelium. Okrem toho súGaslňuj ú �a pri biskupskej 

spinvanej sv. mši ešle dva takrečení čestní diakooi. Kňaz, ktor? 
je v pIlIviali il obyGajne stOJí pri b

.
oku bis�upa, volá s� archl

presbytel', l. j. arcikňaz, PI'VS' medZI kňa�ml; v čas birmovky 

za:táva tento če.;tný (ll 'ad obyčajne dekan toho okresu, v ktorom 

biskup brr'ltl uJe. 

To 1)'](le pekne a dobre, ked' budele vedieť, čo je biskup

::lká sláVila s\'. lllša, ('0 sa lu všetko sláva a jaké mená po

sluhujlÍci kňazia lIosia: I<alolicky kresťan má obyčaje 
.
svo�ej 

cirkve znaL Ale hlavná vec je, aby ste, milé dietky, pri tejto 

sv. mši rlC'd sv. birmovkou nábožné a príkladne prítomné bo1v· 
To je vS'�lovné nariadenie biskupovo, aby všetci birmovanci 

pri birmovnej sv. mši príto" lIí boli. Povedzte to i va�írn bi�
movným lodicom. Lebo láto sv. mSa je prípravou a �!lce naJ
bližšou a poslednou a najlepšou prípravou na prijatie sv. bir
movky. Vy viete už, jako máte byť prítomní pri sv. mSi. Tu 
treba obzvlášte na Iri hlavné stránky sv. mše pozor dávať, 
a síce na obetovanie, p07.dvihovanie a prijímanie. Pri obeto
vaní treha s Kristom I'ánom seba samého Otcu nebeskému 
obetoval". pri poztlvihovani božskému spasiteľovi <;a najpokor
neJšie klaňať a za odpuštenie prosiť, pri :-:v. prijlmaní du
chovným spôsobom pri.límať, l. j. vzbudiť najvrúcnejšiu žiadost 
�po.iiť 1'a s Kristom Panom vo velebnej i5viatosti oltárn"lj. 

Iné dôležité čiastky sv. mše sú stupňová modlitba, vchod 
k sv. mši, gloria, mocilitby, epištola, evanjelium a kredo; po 
obetovaní pl'ťfácia so sankt us, tichá mSa; po premeneni zase 
tichú mSa až po Pater noster, Bäránok, Pane nie som hoden: 
po prilímani. modlitba, požehnanie a poslednie evanjelium. Aby 
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ste sv. mšu od biskupa slúženú použili za prípravu k prijatiu 
birmovky, nasledujúce máte si povšimnúť: !>ri stupňovej mod
litbe vzbuďte v sebe srdečnú a skrúšenú ľútosf nad všetk57mi 
hriechami vašeho celého života, proste Boha ·úpenlive za od

puštenie, že ste ho už toľko ráz obrazili myšlienkami, slovami, 
skutkami a zanedbaním dobrého. Učiňte vážne predsavzatiu, 
že milého Pána Boha nikdy viac neobrazíte, že svoje srdce, 
ktoré sa skrze birmovku !ttrane chrámom Ducha svätého, čisté 

od všetk�ch hriechov zachováte, a radšej zomreť, nežli milého 
Boha fažkým hriechom obrazif chcete. 

Pri vchode ku sv. mši môžete sa modliť pieseň: Duchu 

sv. prijd· s neba. 

Pri Gloria. ChVáľte a oslavujte Boha, ďakujte mu za všetky 
milosti, ktoré vám on už preukázal, za sv. krst, za kat. vieru, 
za kresťanskú výchovu, za vyučovanie, za zpovede a prijíma
nia, obzvlášte ale za to, že vám dal dožiť to, že teraz sv. bir

movanie prijaf môžete, ktor�m medzi bojovníkov prijatí budete. 
Pri modlitbe po Oremus, môžete sa modliť Otčenáš. 

Počas epištoly, evanjelia a krédo modlite sa pobožne raz 
alebo viac ráz apoštolské vyznanie viery a učiňte predsavzatie. 
že v cirkvi katolíckej chcete žiť a zom ret 

Pri obetovaní darujte božskému Spasiteľovi celkom svoje 

srdce a proste ho, aby ho pripravil za hodný príbytok Ducha sv. 

Pri tichej sv. mši modlite sa za sv. otca, za rozšírenie 
a povýšenie sv. cirkve katolíckej. za biskupa, z rúk ktorého 
sv. birmovanie obdržitE', za vášho duchovného otca, i za mňa, 

ktorý sa tiež za vás každodenne modlievam, obzvlášte pri sv. 

mši, za všetky dietky, ktoré s vami dnes birmované budú. za 

vaších rodičov a bratov, za rodinu a dobrodincov atd'. 

Po premeneni vzbud'te v sebe vieru, nádej a lásku a proste 
Ducha sv., aby vám tieto čnosti, ktoré pri krste sv. do srdca 
vášho vlial, skrze birmovku rozhojnil, aby vám vieru rozmno

žie, nádej posilnif a lásku rozpáliť ráčil, aby ste ga gtal; horli
vými, nábožnými a čnostnými kresfanmi. 
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Pri gy. prijímaní proste božského Spasiteľa, aby duchovní·1)) 
spôgobom do vášho srdca vstúpil, aby ho k hodnému príbylkH 

Ducha sv. pripravil. 
Pri poslednom požehna ní proste Ježiša, bo�ského priatera 

detí, aby vás ráčil požehnal" a milosti vám popriaf, žeby r-te 
túto sviatosť hodne prijaly a jej ovocia a požehnania v svrcho
vanej miere účastné boly. 

Po sv. mši býva kázeň a po kázni birmovka. 
Jako udeľuje biskup sv. bir'tnovanie? 
Vystiera ruky na všetkých birmtlvancov a volli. Ducha �y. 

oa nich; potom vzkladá ruky na každého a maž? h0 
.
'6v. krli

mom konečne udelí všetkýlt1 dohromady s�. požcllOan!e. 

Keď tia dietky podľa fár usp()riadali a všetky potrebné. prí
pravy porobily, .začína sa birmovka. Biskup sa mollli obráteuý 

k birmovancom, ktorí pred ním kfačia. 
Nech zostúpi Duch sv. na vás, a moc Najvyššieho nech 

ochráni vás od hriechov. II AmétJ. 

Tu sa znamená sv. krížom a hovori: 
"f. Pomoc naša v mene Pána. 
R. Ktorý učinil nebo i zem. 
Yr. Pane, vyslyš modlitbu moju. 
fi. A volanie moje príď k Tebe. 
."f. Pán : vami. 

It. l s ducllom Ivojím. 
Tu ž(;\J1Jajúe r(lz(ahuje ruky svoje n<'ld birmovancami a 

mod lí �a rieka.il1c: 

Modlime tia: 

Všemohúci vc{·nV BOŽfl! ktorý si rát·i1 týclltn svojich tiJu

žobníkov z vodvaz Duclla sv. znOVIl z ro el iť, a �torý �i im 
odpušll'nie všelkých hriechov ich udelil: vylej na nich z nebir.:i 

dolu ule;;iteľa Ducha sv. s jehu sedmor5'mi darmi. Amen. Dllcha 

múdrosti a rozumu. Amen. Ducha rady a sily. Amen. Duc�� 
umenia a p()božno�ti. Amen. Naplň ich Ducholfl bázne tiyoJe.J 

a poznamena.l ich znamením t Kríža _ �{ritilO�h(J. I� ži \'O,l� �e(:

nému. Skrze tohuže Pán a našeho, Jezlša f( lisla, �yna I vO.lho, 

K nizni"a Ka lCťheL. č V. H 



ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha 8V. Boh na:Veky 
vekov. Amen. Potom vzkladá ruku na jednoho každého a maže 
ho na čele sv. križmom v podobe kr/ža za každým riekajúc: 
M. z n a m  e n  á m ť a znamením kríža a posilňujem ťa križmom 
spasenia vo meno Otca i Syna i Ducha 5V. Amen. 

Napokon udeľuje všetkým dohromady sv. požehnanie. Keď 
sú už všetci pobirmovaní, ešte sa modlí nad nimi a potom ich 
rozpustí. Jako sa deje toto, zvlášte vzkladanie rúk a mazanie, 
a jako znie to požehnanie, o tom budeme budúce hovoriť. 
Modlievajte sa jako do teraz modlitbu: Duchu sv. prijď s neba 
atď. Usilujte sa svoje každodenné modlitby so shromaždenou 
mysľou konať a obzvlášte pri sv. mši buďte vždy s celou po
božnosfou prítomní, aby ste sa tak k hodnému prijatiu sv. bir
mtlVky pripravili. 

9. 

Mazanie sv. križmom. 

Keď biskup udeľuje sv. birmovanie, rozťahuje ruky najprv 
nad všetkými birmovancami, ktorí pred ním kľačia a 7.voláva 
na nich Ducha . v.; keď má totižto ruky nad všetkými 11irmo
vancami roztiahnuté. modlí sa modlitbu, v ktorej pro:,í. nby Duch 
sv. so siedmimi darmi svojimi, totižto Duch múdrosti a rl)ZUmU , 

Duch rady a sily, Duch umenia a nábožnustí na tieto dietky 
sisť, a aJ)y ich Duch bázne božej naplniť ráčil. I 'u tejlu mutl

litbe pristupuje biskup s infulou na hlave k jednomu kažc!ému 
birmovancovi a vzklada,iúc ruku na hlavu jeho. maže ho na 
čele sv. križmom v podobe kríža. Teda nastáva otázka: 

Jako sa koná to pomazanie pri sv. birnwvw'tí? 

Bi:;;knp <,:iní s krížrnom znak sv. kríža na čelo birmovanca 
a hovori: .Znač/m fa znakom sv. kríža, a posilňlljem fa križ

mom spasenia v mene Otca i Syna i Ducha sv. Anwn. 

Keď biskup dokonal modlitbu nad v�etkými birmovancam i 
birmovanci sa r07.o!'tavia po celom chráme od olLára po lodi 
chrámovej az pod chorus, alebo v pohodlný čas i vonku, a 

pokľakajú si, biskup pristupuje s infulou na hlave k jednomu 
každému birmovancovi a vzkladajúc pravicu na hlavu jeho 
namáča palec do nádobky križmom naplnenej, činí svät\m križ
mom znak sv. krlža na liele birmovancov, medzitým

' 
hovorí: 

M. znamenám [a znamením kríža a posilňujem ťa križmom 
spasenia vo meno Otca i Syna i Ducha sv. Amen. Polom bi
skup udre birmovanca ľahunko v líce a hovori: -I'okoj s te
bou!« Birmovanec prežehná sa, poLom odstúpi z radu, keď mu 
kl'J.az čelo bavlnou sotre, ale nesmie odísť z chrámu, dokiaľ sa 
všetci nepobirmujú. Keď sa to vykonalo, biskup udelí všetkým 
sv. požehnanie. Modli sa: 

t. Ukáž nám, Pane I milosrdenstvo svoje . 
.s. A spasenie svoje daj nám. 
t. Pane, vyslyš modlitbu moju. 
l}. A T;olanie moje príd' k Tebe. 
t. Páu s vami. 
8. I s duchom tvojím. 

Modlime sa: O Bože, ktorý si tlal apoštolom svojim a chcel 
dať skrze nich a ich nástupcov tiež i ostatiJvm veriacim Ducha 
svätého: vzhliadni milo�ti\'e na �1L1žhu našej

' 
poníženosti a po

praj, aby do si'dc tých. ktorých čelo sme svätým križmom po
mazali a znamením sv. kríža poznačili, tenže Du<;h svätS" so
stúpil, v nich prebýval a ich skt-ze to chrámom slávy svojej 
učinil; ktorýžto s Otcom i lýmže Duchom sv. žiješ a kraľuješ, 
Boh na veky vekov. 8, Amen. 

Naposledy vzav do ruky pastoral I biskupskú palicu) a dav 
spoločne odriekať všetkým birmovaným apoštolské vyznanie 
viery, praví: • Hľa, tak býva každý človek požehnaný, ktorý sa 
bojí Pána«, a ob,'acajúc sa k birmovaným a pozdvihujúc ruky 

očí k nebu, požehnáva ich týmito slovami: 

Požehnaj t vás Pán so Sionu, aby ste videli dobrodenia 
* 
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,Jeruzalema po vsetky dni života svojho, a aby ste mali živol 
večný. Amen. 

Týmto sa birmovka dokonáva. Teraz môžu birmo:anci 
odís! O všetkom tomto, milé dietky, eMe budeme hovone. 

Keď sa biskup prvý raz nad všetkými birmovancami modlil, 
kľaknú si všetcí potom im čelá maže križmom hovoriac: 
NN. Značím fa a;ď. V tomto okamžení prichádza Duch sv. s hoj
nosfou milosti na birmovancov a čim ich duše chrámom svo
jím. Lebo keď sa zovňajši znak upotrebuje, vtedy sa dáva 
milosC sviatostí. Keď biskup križmom maže čelo birmovancovo, 
vtedy sa i tohto duša pomazáva, t. j. nebeskou silou a milo
s[ou naplňuje a okrášľuje. Lebo križma je popri vzkladaní rúk 
viditeľný znak birmovky, alebo vzkladanie rúk záleží v poma
za ní križmom. 

Co je teda to sv. križma? Olej mie�aný halzamom a od 

biskupa na zelený štvrtok slávne posvätené a dľa starodávneho 

podania Kristus Pán sám pri poslednej večeri vyučoval učedl
.� 

ulkov svojich o príprave a posviacke križmata. 1'0 sv. hostu 

je križma najvýš sväté v cirkvi, najväčšie medzi sväteninami. 

Svätým križmom bfvajú nádoby pomazané, kloré sa k službám 

božím potrebujú, ku s k r Ý v a n  i u svintosti oltárnej slúža, 

i zvony bývajú sv. križmom pomazané. SV�llýtTl križmom sa 

i prsty kňaza posviacajú, ktorými sa sv. hostie dotýknf musi. 

Zkrátka, sv. križma 'a upotrebuje pri naj:!ôležitejšich po

IIviackach. . "ätým križmom boli ste pri svätotll krste na te

meni pomazatli, pri sv. birmovke budete mm na čele pomnzaní. 

Sv. Cyrill jeruzalemský (t 386) piše o križme: »nHj pn

zor, aby si 'v. križma za niečo prázdneho a nepatrného ne

pokladal, lebo jako chlieb poslednej večere po vzývaní n�cha 

sv. nebol už viac elllebom. ale telom Kristovým: tak aUl sv. 

križrna po požehnaní nenie viac Jluhá, oby{�a.iná masť,
. 

ale 

dar Kristov. ktorý Ollchn sv. prÍlomnosCou jeho božslva zJed

nAva.- Sv. CYl'iI\ porovnú \':l teJa sv. križllla so sv. ho!';tiou. 

Keď i Duch sv. vo !w. križme nie je tak prltomný, jaho 

Kristus pod spôsobom chleha a vínn, je ono (l I'ed sa Iliel'o 
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veľasvätého, ono je zovnútorný "j(;htern� znak birmovky, a ono 
i znázorňuje dra svojho slozenia veľmi pekne dary, ktoré Duch 
RV. v birmovke udeľUje. 

Sv. krlžma pozostáva zo 2 čiél�tok. 

Z čoho pozostávct od biskUp't posvatené krlŽmfl,? 
Z oleja olivo\'ého a balzamu 
Olej olivový je olej. mastná šCava olivy. I. j. ovocia oli

vového stromu, ktorý však u ná:> neraRtie, ale v teplých kra
joch, na pr. v južnom Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, 
v (;re-ektl a vo výchoullýeh krajoch. Olej je hlavná čia tka sv. 

križmala. Tento ole'; je obrclzom milosli Ducha SI'. vo sviatosti 

birlnovania. 

Čo zna1nrná olej? 
Olej znalllená vnl!tnrné po!<i1nenie k boju proti nepriate

ľom našeho �pa"ellia. Ktorí st't nepriat eli I našeho spasenia? 
Tu �om vam už povedal. To sú: 1. Zlý duch, diabol náš pro
ti\'nlk, ktorý obchádza okolo jako lev ručiaci a hľadá, koho by 
�ožral. 2. Zlí ľudia, zlý :ivet, ktorý hľadá dobrých svie C a do 
svojej side zlábie. 3. Naša vlastná žiadosť k zlému, dra ktorej 
sme viac k zlému, než k dobrému náchylní. Proti týmto ne
priateľom na�eho spasenia musime bojovať. Mohli by sme my 
:r, II a S<>j vlastnej sily tohoto lro!akého nepriatera premôcť? Nie. 
Kto nam pomáha k tomu? Duch sv. s jebe milo '1'011. Jako 
ohsiahneme Ducha sv.? Vo sviato ti birmovania. Lebo bir
OlOV ka nám uucľuje Ducha sv. k boju atď. 

Co je 70Vtlútorllý znak birmovky? 
I'om:lzanie sv. križUlom, ktoré pozostáva z o.eja oliVOvého 

a balzamu. . taroc!ámi zápasnici ma lievali sa olejom, aby si 
údy siln<'jilími, ohylme,;'ími a do boja spôsobn�jSirni učinili, 
i aby i<:b proli\ ník tak ľahko nemohol chytiť a pevno držac. 
Tak bS'vame i my t1lilosťou Ducha sv., ktort1 obsahujeme skrze 
birmovku, posilne'i k boju a obratnými učinení, aby sme ná
pad y nepriatel'ov naSelto spasenia odrazili. Obraz tejto milosti 
je olej, Lento vyznamenáva vnútorné posilnenie proti nepria
teľom nášho �pa ·enia. 
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Prečo sa s olejo'tn vonný b!dzam miešavct? 

1< vyznamenaniu, že sa birmovancovi milosť udeľuje, aby 
sa od pokazenosti sveta čIstým <::achoval a pobožným životom 
vôňu cností ro<::široval. 

Halzam, ktorý je šťava čili smola balzamového stromu: 
má veľmi ostrý zápach a slúži k tomu, aby sa mrtvoly, ktoré 
sa ním natrú čili <::abalzamujú, od porušenia zachránily. Keď 
teda s olejo ,ktorým sa birmovanec maže, smieša sa balzam 
lo vyznamenáva milosť, ktorá sa birmovancovi udeľuje, aby sa 
čislým zachoval mohol od zkazy svela. Birmovanec vystúpi do 
svela, musí vo svele žiť, nemôže vyhnúť všetkým nebezpečen
Hlvám. Svet ale je v zlom postavený. Kofko pohoršení jesl, 
koľko nebezpečenství nakazenia! Hriech je pre dušu lo, čo 
jli nemoc pre telo, a smrteľný hriech je smre, zkaza duše . , 
Keď panujú chytľavé nemoce, usilujú sa ľudia lým sa ochrániť, 
že oslré korenie berú do úst, alebo si šaty kropia tuho voňa.
vými essenciami a k znázornenIU tejto IllÍlosli značí sa čelo 
birmovancovo križmom, v ktorom je tiež ostro zapáchajúci 
balsam. Ale balzam má ešte druhú vlastnosť, on ľúbežne vo
nia. Co I'úbežne vonia, to teší ľudí, a iste sa radujete, keď vám 
niekto podá kvet ľúbežnej vône: fialku, hrebíčok, ružu. A keď 
na jar stromy kvitnú, keď zároveň celé povelrie je vôňou stro
mov a kvelov preplllené, jak sa tu raduje srdce ľudské. Ale 
každý človek by sa mal radovať kvitnúcemu stromu alebo kve
túcej zahl'dde podobae. Jako by to bolo možné? Tak, keď by 
mnoho dobrého činil a mnoho čností na sebe dokazoval. Lebo 
{mosti a dobré skulky, ktoré človek koná. rozveseľujú duše jeho 
blížnych priam tak, áno ešte viac, než tá najvzácnejšia kvetná 
vMa. Teda i čnosťami môžeme ľúbežnú vôňu roz�irovať. A to 
i máme; k tomu sme obdržali milosť skrze sviato:;ť birmovania, 
ktorej viditeľný znak je križma, ktoré pozostáva z ol�ja a vo
ňavého balzamu. Preto hovorí i sv. apoštol: »My sme rúbežná 
vôňa Kristova.' Už ľudia majú z toho radosť, keď vidia čnost
ného, nábožného človeka. Jakú radosť majú ku pr. rodičia z 
dielaťa, ktoré je nábožné a mravné, akú rauosť má učiteľ, 
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katec�eta z dobrého, nábožného žiaka! V skutku, jako kvet ľú
bežnej vône,

. 
obveseľuje také dieťa všetky srdcia. A jakú radost 

bude mae mIlý Pán Boh, Matka Hožia, sv. anjeli z takého ži
vé�o kvetu I O milé dietky, keby sIe všetky baly také ľúbežné 
kVIetky I Ú by táto škola bola krásnou kvetnou zahrallou I Ú 
by každ� z �ás bolo v nej bohumilfm kvietkom I Jaké by to 
bolo podl

.
vanle pre Hoha a ľudi! A vy to bye môžete, lebo k 

tomu obSIahnete milosf vo sv. birmovke. Rozpomeňte sa; bir
movancovi udeľuje sa milost, aby sa čistým zachoval od ná
kazIivasti sveta a pobožným životom vôňu čností rozširoval. 
Už sv. krstom boly ste posadené do zahrady božej, do cirkve 
a zároveň s posvitcujúcou milosťou vlialy sa vám skrze Duch� 
sv. čnosti viery, nádeje a lásky. Skrze sv. birmovanie udelí sa 
v�m milosť, aby tiplo čnosti riastly a kvitly a svoju ľúbežnú 
voo.u k radosti anjelov a ľudí rozširovaly. Záleži teraz len na 
tom, aby ste sv. birmovku hodne prijali. Napomínam vás, aby 
ste sa za túto milosť horlive modlili. 

10. 

Sv. kríž a poličok. 

Pri birmo\'ke býva birmovanec svätým križmam pamazaný. 
Biskup činí totižto na čelo birmovanca križmom znak sv. kríža 
a hovori: Značím ťa znakom atd'. 

Prečo činí biskup na čelo birmovanca znak sv. kríža? 
Aby vyznamenal, že kresťan nikdy nemá sa stydee za kríž, 

ale vieru svoju v Ježiša ukrižovaného má smele vyznať. Križ je 
znak našej viery. Skrze znak sv. kríža vyznáva katolícky kresCan 
svoju vieru. Čo hovoríme, keď činíme znak sv. kríža? V mene 
Otca i Syna i Ducha sv. Amen. Teda mená troch božských 
osôb najsvätejšej Trojice. Skrze to vyznávame našu vieru v 
najsvätejšiu Trojicu, prvé a najväčšie ttljomstvo našej sv. viery' 
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A ked' sa pri vyslovení týchlo slov znakom sv. kríža značíme' 

vyznávame zároveň našu vieru v druhé najvä6šie tajomslvC' 

kresľansl va, totižto vykúpenie skrze Boho-člo\'eka, Ježiša Krista 

na dreve kríža. Tak je teda krli úhrnl)lU (ob'ahom) našej 

viery a milosli kresranstva. Preto híž vidíme všade v kosto

loch, v kre'ranských domoch. Všetky svätenia a žehnania v 

cirkvi konajú sa v lomto zooku, v�eťky sviatosti sa vysluhujú 

v podobe kríža, leho .. kríža pochádza všt1lko požehnanie a 
v'elky milo ti. A lak maže i biskup če[o birrnovancovo zna

kom sv. kríža, čin I na čelo birmovancovo znak sv. kríža. Ale 
pL'ečo na čelo? I pri sv. krste bol človek križmom pomazan5', 

ale nie> na čele, lez na temeni. A toto pomazanie vyzname
náva, že pokr�tený tal sa dieťaťom božím a dcdičom kráľov
stv a nebeského. Pri birmovke býva v podobe kríža na čele 
pomazaný na znak toho, že má svoju vieru, ktorej hlavný 
obsah v kríži sa vyslovuje, verejne, bez sludu a strachu vy
znávať. Celo je najotvorenejšia čia tka tvári, čo má niekto na 
čele napí:ané, lo mô�u všetci čítať, čelo je sídlo stydlivosti a 
smelosti. Keď teda biskup bil'movancovi kríž na čelo križmom 
píSr, tým ako by mu hovoril: Hľa, to je tvoja povinnosť, aby 
si vierll v Krista ukrižovaného tak slobodne a verejne vyzná
val, ako keby ti bola na čele napísaná. Nesmieš sa nikdy za 
túto vieru slydeť. Lebo niekdy by sa i Pán JežiS hanbil za 
leba pred svojim nebeským otcom. Spomeň si na apoštolov; 
o ni nil: neohlašovali jako Krista a síce ukrižovaného a pred!'a 
hol kríž židom pohoršenie a pohanom bláznovstvo . •  Nehanblm 
sa za evanjelium« (za kríž Kristov), piše sv. Pavel apoštol 
k Rimanom, lebo to je sila božia k spaseniu pre každého, 
ktorý v ňom verí.« Nikdy nezabudnite na význam tohoto 
znaku, milé dietky, a učiňte už teraz predsavzatie, ktoré 
putom pri bir'movke musIte silne obnoviť že nikdy nebudele 
sa hanbiť za križ Kristov, že nikdy nebudete 'a hanbiť za 

nábQžen 'tvo a vykon9.vanie náboženských povinnoc:lI. Povedzle 
<;j: nikdy sa nebudem hanbit: do koslola isť. slovo božie po
{;úvaľ, OIo,le nábo.ien�ké povinnosti plniť, nikdy sa nebudem 
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hanbiť poriadno pokľaknúť pred velebnou sviatosťou ollárňou. 

pri zvonení na anjelské pozdravenie hlavu odokryť a modliť 

�a, nechcem sa nikdy hanbi[ sviato�ti prijať a sväteniny upo

lrebiť, kre;;ťanské obyčaje zachovávať, ale chcem vidy byť 

neohrozený vyznavač Krista a verný úd jeho cirkve. 

Má-Ii znak sv. kríža zvláštnu moc? Už me sa učili že je 
dobré a :;pasiteľné časlo sv. krížom sa žehnať. Prečo je spa
siteľné sv. krížom často sa žehnaC? 

Poneváč nás znak sv. kríža 1. chráni od zlého ducha a 

2 požehnanie božie nám prináša. Keď už teda znak �v. kríža, 
ktorým a značime, je tak spasiteľný, koľkú moc a vládu bude 
leprv mať znak len, ktorý učiní bibkup križmom na čelo naše ? 
.JakÚ moc má tento znak nad zlým duchom, ukazuje nám lá 
pamätihodná udalosť, ktorú nám sv. Rehor Naziansky zaznačil· 
Cisár .Julian odpadlík chcel jednoho dňa so svojimi dvoranmi 
v ko ·tole modlám obetovať. Dal znak k začatiu, ale v�elci 
kňazi stáli tu, jakO zkamenení; žiaden nemohol rukou hnúť, 
aby mohol obetu vykonať. Nože, ktoré boly najostrejšie na
ostrené, nerezaly do mä a obetných zvier<\t:, a oheň, klorý bol 
na oltári zapálený, zhasol, v tom okamžení. .Tu je« zvolal jeden 
kňaz, .ver ká neviditerná moc, ktorá sa našemu úmyslu pro
tivi.« Prosil cisára, aby dal vyšetrovať, či nenie v hromaždení 
kresCan, klorý by bol nedávno vo vode umytý (krstený) alebo 
olejom pomazaný (birmovar:tý). .JaknáhJe cisár vyšetrovanie 
narlRdil, predstúpil jeden šľachtický chlapec a hovoril: >./a som 
kresfan, som pokrstený a nedávno k boju pomazaný; .Ježiš 
Kristu' ma �krze HV. križ vykúpil, jeho vyznávam za Boha 
môjho, a chvalim "'8, že som jeho. Tenlo Boh, ktorému slúžim, 
učinil prekážkn vašej bezbožnosti. Ja som volal v !'rdci meno 
.Ježiš, a diabli boli skrze loto božské mpno prinúlení zutekal 
a mu:eli svoju obelu nedokonanú zanechať.« Cisár, kturý bol 
predt�'m kresťanom a znal moc Kristovu, naľakal !:'a a opustil 
chrám bez loho, žeby niečo bol povedal. Smelý bojovnJk Je
žiša Krista ale vyprával túto udalosť oslalným kresťanom, a 
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títo zato vvchvaľovali Boha a uznali, jak hrozní sú pre dia
blov tí, ktorých čelá bnly sv. križmom poznačené, v ktorých 
prebýva moc Ježiša Kt'jsta skrze sviatosť birmovania. ked' ju 
hodne prijali. 

. 

Toľko o poznačení čela birmovancovho sv. križmom. Ešte 
máme o jednom významnom obrade pr'i birmovke rozjímať. 
(Mazanie sv. križmom nenie púha ceremonia, ale viditeľný znak 
bi�movky, jako voda pri krste). Keď toližto biskup mazanie 
krJžmom vykonal, dáva birmovancovi útly políčok 

Prečo dáva biskup birmovctncovi po birmovaní m,alý 
políčok? 

Aby ho rozpamätaJ, žc on ja teraz povinný pre meno Je
žiša všetky protivenstvá a krivdy trpezlive snášaf. 

PoJíčok (zaucho) je skuločné urazenie, ublíženie a spolu
penie, zalo sa ľudia často krvave pomstia. Kristus Pán dostal 

polí(:ok od vojaka, ked' slál pred súdom u Annáša. Pán Kristus 

sa nf'pomslil, ale len povedal: �.Jeslli som nepravdu hovoril, 

dokaž, ale jestli som pravdu hovoril, prečo mňa biješ?« Krislus 

žiada i od svojich učeníkov, aby sa v takých pádoch ne

pomsLIli, lebo hovorí: ,Ked' ťa niekto uderí po pravom líci, 

podaj mu i ľavé.« Tlito povinnosť teda, podľa príkladu Ježiša a 

z lásky k nemu potupu a hanbu znášať, berie na seba kresťan 

skrze sviatosť birmovania, ktorou sláva sa dokonalým kresfa

nom, bojovníkom Kristovým, a s Kris/om užšie sa spojujt'. Aby 

birmovanca upamäloval na lúto povinnosť, dáva mu IJiskup 

malý poličok. Túto povinnosť dok()n�le vyplnili sv. apoštoli, o 

ktorých hovorI sv. písmo: Tešili :-:a pre meno Ježiš potupu 

Irpef. Túto povinosť radi plnili orljakži va všelci sväl1, áno 
všetci opravdi\'í kresťania. To je zná mp, že mnohí kres(;Jnia 

tešili sa, ked' hanbu a posmech, opovrženie, potupu a prena

sledovanie trpeť mali, a že mali opravdivú túžbu, vrellÍ žiadosť, 

pre meno Ježiš niečo trp&!'. Ved' veJeli, že lým stanú i'a Kri

stovi podobnými a opravdivými bojovnikami Krisla. Lebo oprav
divý bojovník Krisla premáha sám seba, keď hnev a pomstu 

pollaČUJe, a premáha svojich nepriateľov, nie ked' sa na nich 
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pomstí, ich o zem hádže a nivočí, ale keď im odpúšťa. Tým 

sbiera žeravé uhlie na ich hlavu. 
A lo lo je to najväčšie víťazstvo, tqtú môže len kres(an, 

- bojovník Kristov obsiahnuť, ktorý lúto milosť skrze sviatosť 

birmovania dostal. A z tohoto vffazstva vykvitá ten opravdivý 

pokoj, ktorý svet dať nemôže. 

Ked' dal ciskup birmovancovi poIíčok, k lomu mu ešte 

hovorí: , Pax lecum,« pokoj bud' s tebou! S tým chce nové

mu kresťanovi povedať: Keď ťa bijú, obrazia, zhanobia pre 

meno Krista, nepomsti sa, ale snášaj to s trpezlivosťou, z lásky 

k tvojmu božskému Spasiteľovi; polom zacítiš nevysloviteľnú 

blaženosť, y srdci svojom; lebo budeš maf len pokoj, ktorý 

svet dať nemôže; pokoj Kristov, ktor)' prevyšuje .každý pochop, 

bude plesať v srdci tvojom. Uspokojenie pomstychtivosti nedá 

vnútorný pokoj, ale roznmožuje nepokoj a rozdráždenie srdca. 

Jako ruža medzi ttnim, tak rozkvitá pokoj v trápení. Spokojnost 

zreje hm na poli sebapremáhania. Nenie pokoja, len v kríži, 

kto miluje trápenie pre Ježiša, len len naj de pokOJ. Preto ho

vorí i Kristus Pán: • Vezmite jarmo moje na seba, a naleznete 

pokoj dušiam vašim.« Ú, milé dielky, keby sa len to biskupovo 

prianie pokoja II každého z vás v naj plnejšej miere vyplnilo, 

aby ste mohly maC v srdci pokoj boží, a byť vždy opravdive 

šťastlivé a spokojné! Spokojnosť činí bohatým. A vy budete 

mať túto spokojnosť, tento pokoj srdca, keď si zachováte dobré 

svedomie vyhýbaním hriechu a každej nespravodlivosti, a keď 

všetky urážky z lásky k Pánu Ježišu ukrižovanému rady od

pustite, a všetky iné trápenia z lásky k Pánu .Ježi�ovi trpe

zli ve snášať budele. Môžete to? Z vlastnej sil y nie, - ale áno 

s pomocou božskej milosti. Obzvlášte v�ak budete k lomu po

silnení skrze sviatosť birmovania. Usilujte sa tlÍlo sviatosť hodne 

prijať. potom budete účastní i tejto milosti. 

Modlievajte sa ustavične za túlo miloi:ir, totižto, aby ste 
sv. birmovku náležite hodne prijali. Ešte vám chcem jednu 

peknú pieseň k Duchu sv. sdeliť. ktorú sa môžete s dosa vád

nou striedave modlievať. 



Chválo,pev o SV. Duchu. 

1. Prijd� o Duchu . 'tvoriteľu, - Tvojich verných Učileľu, 
- naplň sruda svou milosťou, - ktoré:;' stvoril SVOll múdro 'Cou 

2. Te'ileľorn si nazvaný, - nám od Boha na dar daný, 
oheň, lá:;ky prameň pt'avý, - POlešiter náš láskavý, 

3. Pôvod siedmich 'i milostí, - sila olca si mocno ,ti. -
Ty s' dTa slubu BohollI daný - dareu rečí požehnaný. 

4·. Tmu smyslov rá(� o!:ivecovať, sr<.lcia lil!:ikou rOl:pa-
foval'; - dávaj pomoc v každú dobu, - uniesť každú tela 
mdlobu. 

5. Nepriateľa vzdiaľ škodného, - pokoja nám daj svätého; 
- majúc v lebe vodca 'vého, - zbavíme sa všeho zlého. 

fi. Daj nám poznať Do podina, - daj tiež poznať jeho 
Syna, - daj nám veriť, že !:i pravý Hoh, - že pochádzaš 
vet:ne z oboch. 

7. Sláva bud' olcu večnému, -- Synu z mrt vých vzkrie
!:ienému, - Svätému liež Duchu sláva - nech sa po vše 
veky vzdáva. 

11. 

Potreba, Príjímač, Príprava. 

Už !:ime mnoho prebrali o birmovke, najprv, Čl) ona je, 
potom čo pô 'obí, ďalej, kto ju u.'tanovil, a napokon jako a 
udeľuje. E le máme o niektorých vpciach pojednával', loližto ei 
je potrebná, kto ju smie pri.ia� ako jn má prijať a napokon, 
čo sa ma ohTauom kmotrov zapamii.lať. ajprv huueme ho
voriť o tom, či je birmovka potrebna. 

Je-li birmovanie k spa eniu potrebné? 
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Hirmovanie nenie sice nevyhnutne k �pa en iu potrebné, 

však nii·meneJ veľký hriech by bol, neprijať ho z nedbanlivo 'li, 

alebo z ľaho'ilajnosti 

Krst je k flpasenill nevyhnutne potrebný, lebo bez krstu 

niklo nemôže byt spasený. Kristus zreleľne hovori: ».re!:itli sa 

nenarodí klo znovu z vody a z Ducha svätého, nemôže vojsť 

do krt fovstva hožieho« (.Ján 3, 5.). HJrmovka nenie tak po

trebná, môže bye niekto spasený i bez toho, žeby ju bol prijal. 

.Jako vietf', malé dielky, ktoré po krste svätom zomrely, idú 

do neba. ačkoľ"ek birmovku ešle neprijali. Ovšem tielo dietky 

v nsbi nemujú takú slävll a blažen0sC, ako lie. ktoré 1 birmo

va né boly. Ač:koľ" k hirmovka nenie k spaseniu nevyhnutne 

potr·ehnú. rred�a si má každS' pokrstený dar záležaC na tom, 

aby túlo svialosť prijal. Keby ju nechcel prijať z opovrženia 

alebo zo zľ,t1lčovania, lo by bol [ažký hriech, poneváč by to 

v sebe ob:ahovalo zapo"rllOulie Krista, klor9 túlo sviatost 

usu'no\'il, a milosti Ducha v. T to by bol hriech, keby bir

movku z nedbanlivosti neprijal, poneváč by sa dôležitého pro

striedku milo�ti pozbavi I a tomu nebezpečenstvu sa vystavil, 

že v duchovnom boji podfuhne. Bez tejto sviatosti do života 

vystúpiť znamená, bez zbr.lne do boja ist Pamätibodný prí

klad o následkoch zanedbania birmovky podávll nám cirkevný 

dejepis z prosi red tretieho stolelia. Istého filo ofa, Novalus 

alebo Novatianus menovaného, zvlaštne Cahalo ku kresťan ké mu 

nábožen lvu. I ed' náhle a nebezpečne onemocnel, dal �a po

krstiL Ale polom zanedbal prijatie birmovky .. 'Iab dieťa vo 

vierf', bojovník bez zhrane slane sa skoro loplou diablovoIt. 

Nehodnými pohnútkami Iman 5', našiel spôsob dac sa posväliť 

za kňaza. Zaprít:inil rozdvojenie, ktoré .a v kacírstvo zpotvo

l'ilo a dlhý ČIU; cirk v znepokojovalo. Zomrel biednou smrCou, 

a sv. otcovia hovorta, že preto upadol do týchto vín, poneváč 

zanedbal prijať sviatosti osvietenia a prosilnenia . • l{ed od bi

skupa pečať (l. j. birmovku) neprijal,� hovorí sv. pápež Kor

neliu', .jako mohol prijať Ducha flV.?' Sv. Vincene F rrerský 

hl)VOl'i, že zlý duch v pnsledns'ch (�asoch upolrebí vsetky 

- - - - .!�_-.:.... 
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možné fortiele, aby ľudí od prijatia sv. birmovania zdržal, r.eby 
ich totižto t�m ľahSie mohol premôcť, aby potom tí, ktorí tMo 
sviatosť neprijmu, premožení boli, kdežto tí, ktorí boli birrno
vaní, S[astlive by prestáli boj proti Antikril:itovi. 

Poneváč v dneSných dnoch peklo tuSím vSetku svo.·u moc 
vynakladá na to, a by ľudí do zatratenia zrútilo, poneváč svet 
so vSetkým možným dráždením a vábením k hriechu na ľudí 
sa hrnie: iste nahliadnete, že nijak nedal by sa ospravedlniť 
taký katolík, ktorý by tak mohutný, božský, ochranný prostrie
dok, aký sa nám v sviatosti birmovania podáva, znpovrhol 
alebo zanedbal. 

Otázka je teda, či i všetci ľudia birmovanie prijať smejú, 
alebo 

kto móže birmovanie prijať? 
Každý pokrstený človek. T. j. každý kresťan. Krst je prvá 

sviatosť, pred ktorou sa žiadna iná sviatosť platne prijať ne
môže. Preto musí i birmovku krst predchádzať. Keby sa nepo
krstený, ku pr. israelit, medzi birmovancov zamieSal, a od bi
skupa pomazaný bol, nebol by predsa sviatosť birmovallia prijal. 
Najprv musí byť človek skrze krst znovuzrodený, až potom 
môže byť posilnený skrze birmovanie; najprv musí žiť, až 
potom môže rásť. Len pokrstený človek môže birmovku prijať, 
a síce každý pokrstený človek; teda i celkom malé dietky hneď 
po krste, alebo prv, nežli k užívaniu rozumu dOl:ipely, jako sa 
to už mnoho ráz udalo, že deti na rukách prinesené boly na 
birmovku. Priam tak birmovaní môžu byť pomätení, ktorí k uží
"aniu rozumu eSte nedospeli. a pravdepodobne ani nikdy ne
dospejú. Ani nemoce, ako na pr. hluchota, nemota, zrádnik, 
nie sú prekážkou prijatia tejto sviatosti. Áno to sa už často 
prihodilo, že nemocní skrze sv. birmovku obsiahli otilobodenie 
od !:ivojho neduhu. Tak nám vypráva !:iV. Hernhal'd v živote sv. 
MalachiáSa, izlandského biskupa, že tento Jaz vydal sa na cestu 
k biskupovi Malchusovi" aby sa s ním o božských veciach po
vyprával. Malchus bol ctihodný starec a plný r!nQsli, a mú
drosť božská bola v ňom. Práve mUtiel tento urlelovať svialosť 
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birmovania a dorazivSí MalachiáS mu posluhoval. Medzi bi rm 0-
vanci nachádzal sa i jeden poľutovania hodný nemocný, jeden 
z tých neMastných, ktorých mesačníkmi nazývajlí. A hľa, sotva 
že ten ctihodn�· biskup ruky položil na neho a pomazal mu 
čelo sv. križmom, nemocný bol hneď úplne uzdravený a isiel 
odtiaľ, chváliac 80ha. 

Každ� kresťan môže teda sviatosť birmovania prijať. Ale 
vôbec zachováva sa tá obyčaj, že sa táto sviatosť nepríjima 
hned' po krste, ale že sa s ňou čaká, kým pokl-stený užívania 
rozumu nedosiahne, aby ju mohol s väčSím úžitkom prijat. 
Co teda máme činiť, keď chceme sv. birmovanie s osohom 
prijať alebo. 

Jako máme birrnovanie prijať? 
1. lVIáme v sLave milosti byť a Ducha svätého vrúcne o 

dary jeho prosiL 
2. Bohu srúbif, že chceme, jako dobrí krestania živi byť 

a umreL 
3. Neodchádzať prv, nežli biskup požehnanie udelí. 
1. Máme byť v stave milosti, 1. j. nesmieme mať ťažkého 

hriechu na sebe, a keď sme i holi tak nešťastliví, že sme sa 
ťažkého hriechu dopustili, musíme sa pred sv. birmovaním 
platne vyzpovedať. Prečo? Birmovka je sviatosť živých t. j. pre 
tých ustanovená. ktorí nadprirodzený život milosti už majú, pri 
krste obdržali a ešte nehtratili, alebo platnou spoveďou zase 
obsiij hli. Vsedné hr·iechy síce nečinia prij ímanie tejto sviatosti 
nehodn�m, predsa však je lepšie, keď srdce i od vsedných 
hriechov oči�time. Preto je IJredpisané, že birmovanci musia 
sa najpl·v vyzpovedať. Cím je srdce čistejšie, tým viac sa 
môže v ňom milosť božská rozSíriť a rozhojniť. A aby srdce 
bolo celkom pripravené k príbytku Hoha, ku chrámu Ducha 
sv., je i sv. prijímanie pre birmovancov predpísané. Far:;kou 
birmovnou ceduloll (svedoctvom), ktorú si na birmovku priniesť 
musíle, a bez ktorej žiadoo k birmovke pripustené nebudete, 
sa dokazuje, že ste v katolíckom náboženst\'e vyučené a že ste 
sa i zpovedaly i prijímaly . 

•. t� _' _' 



Prijatím teJto sviatosti sa má srdce pripraviť za príbytok 
Ducha sv. Ale preto musíte Ducha sv. vrúcne, horlive a po
božne prosiť, aby k vám pl'išiel, vo vašom srdci prebýval, a 
vás svojimi darmi obohatiť račil. Obzvlášle ktoré dary ro�dáva 
Duch sv. dušiam, do klorých vchádza. Týchlo sedem: Dar L 

mlldrosti, 2. rozumu, H. rady, 4. sily, 5. umenia, 6. nábožnosti, 
7. bázne božej. O milé dietky. tieto dary sú velebné a neoce
nitelné. Vľúcne pro te Ducha sv., aby vám ich darovať ráčil. 
Keď tieto dary máme, sme bohatí, nekonečne bohatí, bez ních 
sme chudobní, celkom chudobní a bez pomoci. Podí\'ajme sa 
bližšie, čo sú tieto dary, z čoho ony vlastne pozostávajú. Pľe
dovšetkým poznamcnávam, že sa tieto dary hlavne vz(ahujú 
na náš nadprirodvený život, na život milosti, že ale i na pri
rodzený život vplyv majú. 

1. D a r  m ú  d r  o s t  i. Táto bož�ká múdľosť, ktorú ná m 
Duch sv. udeľuje, pozostáva hlavne z toho, že uznávame, že 
je Boh príčinou a posledným cieľom všetkých vecí, a že všetko 
naše myšienie a jednanie, všetko naše namáhanie podľa neho 
spravujeme, všetko z lásky k nemu činíme a trpíme, a len 
jedno potrebné hl'adáme, totižto obsiahnutie Boha vo večnom 

blahoslavenslve. Preto hovorí sv. písmo: »Blázon hovorí v 
srdci svojom: nenie 130ha.' Kto neveri 130ha, .ie blázon, pone
váč neuzná va posledný cieľ všetkých stvorení, a nev ie, na (;0 

J'e na svete' a čo tu vlastne činiť má. Taký teda, ani nenie . , 
múdry v svojom namáhaní, ale zapovrhnutiahodný. Bož"ký 

Spasiteľ vypráva o jednom človekovi, ktorý, keď videl svoje 

stodoly naplnené, zvolal: Tel'az hoduj duša moja, teraz má" 

všeho v hOJnosti Pán dokladá: .Blázne. ešte dnes budlt žiadať 

dušu od teba.. Čo má potom zo všetkej hojnosti? My �me 

stvorení pl'e život večný, pre Boha. Keď sa usilu.ieme tento 

ciel' obsiahnuť, keď si také poklady skromažďujeme, ktoré majú 

i pre večnosť hodnotu, vted y sme múdri. Ale Lo len pre tento 

svet žije, kto si len pominuteľné poklady nabý\'n, na večnosť 

ale nepomy::;lí, to je blázon . E%all si predal právo pl'vorodzen

slva za myHu šošovice. 'rú bola chytro strovená, ale prú\'o 
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prvorodzenostva raz navždy ztratené. Bol blázon, poneváe pre 
okamžitý pôžitok prvorodzené právo si ztratil. Tak Sil i všete 
tí veľmi pošetili, ktorí pre okamžitú hriešnu rozkoš lo tak ve
lebné prvorodzené právo synovstva božieho predávajú, keď skrze 
[ažký hriech milosť božIU a s ňou detinstvo božie a dedičné 
právo na nebe tratia. Sv. Pavel apoštol napomína nás: »Buďte 
múdri, použite čas.c Blázon premrhá čas neužitočne, jemu je 
čas dlhý, nevie, jako ho má prekonať. Ale múdry uzná hodnotu 
času a použije každý okamih, aby Bi dobrými skutkami zásluhy 
pre nebo shromaždil, pracuje, kým je deň. O, milé dietky. pro
ste Ducha sv. čím vrúcnejšie o túto milosť múdrosti, aby ste 
žily jako Jnt\dri, nie jako blázni. 0, by ste boly naplnené touto 
nebeskou múdrosťou, aby ste vždy uznávaly a nikdy nezabudly 
že ste nie pre zem, ale pre nebo stvorené; ó by ste tento cieľ 
nikdy zpred očí nespustily, by ste nikdy neboly tak pošetilé, 
že by ste pre okamžitý osoh nejakú výhodu, alebo pl'e pôžitok 
spasenie svoje na kocku nepoložily, ó, by ste hodnotu draho
ccnného času vždy uznávaly a na zásluhy opravdu bohatými 
sa staly. 

2. D a r  r o z u ol u. Tu sa nejedná o pochopenie prirodze
ných vecí, ale o poznanie nadprirodzených božských vecí. Fa
rizei a zákonníci nerozumeli na príklad príkazu sobotnému. Oni 
sa držali len litery zákona, ale smysel a význam jeho nerozu
meli. Tak tiež saducejskí nerozumeli zmrtvýchvstanie, oni vileL
ko pochQpovali smyseIne, preto ím Kristus privolal: »Nerozu
miete sv. písmo.c Mali oči a nevideli, mali uši a nepočuli. Ani 
apoštoli nerozumeli mnohokráť reči a podobenstvá Kristove, 
dokiaľ ím ich Pán nevyložil. Ale, keď na Turíce prijali Ducha 
sv., bolo im všetko jasné. Oni všetko srozumeli, lebo Duch sv. 
im dal dar rozumu. Tak i nám dáva Duch sv. týmto darom 
porozumenie právd a tajomstvi našej viery, poznanie zázračnej 
ich súvislosti, a tým upevňuje nás v našej svätej viere; on náR 
však i po. i1ňuje v nádeji a rozpaľuje nás k láske k Bohu, po
neváč nám týmto darom dáva nahliadať do tajomstva plných 
ciest a krokov ľudských k večnému spa eniu, a učí nás, že sa 

Knižnice kIllechet. e. V. 9 
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ni<'\ nestáva náhodou, ale že všetko je dielo a riadenie Boha, 
ktorý i zlé vie na dobré premeniť. Až týmto darom rozumie:!1e 
tajomstvo sv. kw�a, .iako i apošloli až po prijatí Ducha sv. 
celkom porozumeli, pr<:>(\o mu 'el Kristus všelko lrpeť, aby Vll
Giel do slávy svoje.i, nž týmto darom 1'07.l1mieme kres[ans!vo. 
Odkiaľ i lo poc'húdza, že Iliťjeden pl'Ost)·, núbožns', kresťan vo 
veciach nábožen:>tva viac zná a rozumie, jako tl1nohí vy:>oko
vzdelaní, u(�ení ľudia. 

Preto hovoril Kristus Pán: .Otč(", ďaku.iem ll, že si to 
skryl pred múc]rymi a opatrnými sveta, mal"m (= pokomým.) 
ale si to zjavil. c Dietky buďte pokornl\, a vrúcne proste Du
cha sv. o dar rozumu, aby ste boly opravdu rozumní a ro z
važití kresťania. 

3. Da r r a d y. r za t6nlo dar mmdte c11kom vrúcno pro
siť, milé dietky, i tento potrebu.ie nevyhnutne k nábožnému 
životu a k do iahnutiu SVOJho ciefa každý kresťan. Lebo jestli 
chcenie tento cieľ šťastlive dosiahnuť, musíme si ho verne a pev
ne pred očima držať. MOže sa všeli 'o prihodiť, čo nás môže do 
zmätku priviesť, tak že tento cieľ môžeme zprer] oči ztraliť. 
Môžu nám pochybno:>ti vo viere naše presvedčenie zakaliť, po

kušenia nás napadnúť, nadíue nás chladnosť, sIrach, priblíži sa 
starost: a opustenosť a podobné. Kto má dar rady, ten skrze 
takéto príhody nedá sa pomýliť vo svojom namáhaní za cie
ľom, ale prelllôže všetky tieto ťažkosti. Keď povstanú v ňom 
pochybnosti vo viere, dra tohoto daru mJy ľahko ml.jde pro
sIripuky z pokladu svojho duchovného poznnnia, ahy mohol 
pochy bno�ti rozohnať, al�lJo siahne ku zbrani mod lit by a \'Zbl1-
denílll čnosl! viery odoženie pokušenie, a neskodnS'm učinl. V 
poku!ieniach k hnevu, k netrpezlivosti, k neč:istote, k neJú�ke 
proti bližnému kre"fan, ktorý má tento dar rady, nC'bude tra
tir myseľ a zúfať, nedá sn doviesf do nepokoja a pomätenosli. 
lebo tým clnl hv zlému duchu víťazstvo - ale Hialme po zhra
ni modlitby, hodi sa do náručia božieho, volať bude Boha 
a blahoslavenú Pannu Mal'iu o pomoc a tak premôže pokuše
nie. V neMastiach, v zármutku a trápeni ľudia (-as lo nevedia SI 
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rady, upáda.il1 do zúfalstva a tratia všelku m 'seľ . AIp kto mlt 
tenlo dar rady, len si bude vedeť vo všetkých prolivenstváeh 
pokojnosť mysli zueho\'uť, lebo vie, že je vždy v rukách ho

žiuh, že Pá!1 všetko na.ilepšie � nami zamýšľa. a že i vledy, 
keď ná� tl'esce, je IWŠlm laskav)'m otcom. Strach, úzkosť, nepo
koj sú velkí nepriatelia našeho šťastia, lJašej spokojnosti. Ale my 
môžeme tohoto nepriatel'a premôcť, krrl' máme dar rady, lebo 
táto účinkuje v ná�, že svoju dôveru v Bohu zkladáme, seba vo 
všetkých potrebách a staro:sťach. vo všelk)'ch príhodách a 
úzkosťach vnútorných i zovntilorný<.:h clo núrll(:ia boricho \'ľ

hárne. l\to v Boba dover'ujc, nebude zahanbený. Vo všetkých 
príhodách ľudského života ide vždy práve o lo, aby sme sa 
nedali nikdy do úzkosti a zmiitku priviesť, ale aby sme hneď 
hľadali ochranu a pomcc. My vieme skrze viern, kde ich najsť 
ale v tom zmiitku často nerozpamiiláme �a na to a potom si 

nevieme rady a pomoci. PI'eto vermi pOlreblljeme dar rady, 
Lebo čokoľvek by nás trafit: moldo, ked' sa len nedáme do 
zmätku priviesť, lez zrak svoj, srdce svoje, hneď k Bohu obra
ciame a k nemn sa o pomoc utiekame, Imele nám pomoženo. 
Proste teda Dl1<.:ha sv. o dar rady, aby vo v!;etkých pokuše
niach a nebezpeeen 'tvách ukázal sa vám spôsob, ako môžete 
ich premôcr. 

4. Da r ti i l y. I za tento dal' m1lsíte Ducha sv. celkom 

vrúcne prosiť, milé dietky, áno obzvl<'tšle za tenlo dar. Lebo 

on je jako by strodišle, jadro darov Du<.:ha sv. Prelo i v 1J0('í

taní darov Ducha sv, stojí práve v prostrierlkn, ponevál' ho Iri 

predchádzajú, dar Illlldl'Osti, dal' rozu1I1u a rady, tt :t,as tl'i, dat' 

umenia, nábožno�ti a bázne bužej ho nasledujú. Dar lIily je 

i hlavný účinok birmovky a od neJ i 111:i túto sviut.osf svoje 

meno, lebo birmovka, jako vietp-, :t,namená posilnenie, potúženie, 

upevnenie. V čom leda záleží tento dal' sily? Čo obsiahneme 

skrze tento dar '? Skrzc tento dar obdriime pr'erlovšetks'm posil

nenie vo viere', tak že lIUo vieru sta le budeme \ p:1J:.i var a od 

viery ničIIn odtrhnúť �a nedúllIe. Takú silu mali s\'. Ilpoqoli a mu

čení�i a preclovAetkým krárovna mu(;cníkOl', blahoslavena Panna 
* 
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a Malka Božia Maria. Keď v�etci ostatní ,Ježiša v jeho umučení 

opuslili, ona slála pod krížom, a neopustila ho až do posleJného 

okamihu. Odkiaľ mala túto silu? Od Ducha sv., klorý už pri vte

lení Syna Božieho ju zastienil a ju svojou mocou a milosfou na

plnil. ] sv. apošloli boli stáli a silní vo viere, keď na turičné 

sviatky Ducha sv. prijali. Oni prelrpeli za vieru nevysloviteľne 

ustávania a namahania a boli vždy hotovi, krv a život za vieru 

obetovať. A korké strašné muky a trápenia pre vieru vystáli sv. 

mučeníci? Boli v oleji varení, kaličeOl, rozpilovaní, križovaní, 

smolou natieraní a zapalovaní, aby za fakle pri nočnýcl} hrách 

slúžili. KLo 1m dal silu pretrpeť všetky tieto strašné trápenia? 

To bol dar Ducha sv., ktorého pri birmovke obsiabli. l my, 

milé dietky, musime tento dar mať, ked' chceme našej viere 

vernými zostať, a do neba prísC. Niet síce u nás žiadnych 

krvavých prenasledovaní kresťanov, ale nemožno vedieť, čo pri

nesie budúcnosť a prenasledovania v našej cirkvi nikdy necbý

baly, ba každý nábožný a opravdivý kresťan musí pre svoju 

vieru rozličné obrožovania, potupu a posmech pretrpeť. Proste 

teda náležite o dar sily, aby ste vieru svoju stále vyznávali, 

nikdy jej nevernými sa nestali, nikdy sa za ňu nahanbili. 

Ostatne potrebujeme túlo silu i proti pokušeniam, že by sme 

hriech premohli a čnosti verní zostali; priam tak v neš(asU a 

trápení, že by sme neboli malomyslnl, že by sme svoju nádej v 

Boha neztl'atili, ale všetko v opravdive kre!:iťH.nskej trpezlivosti 

'násali, a tak aby sme svojmu trpiacemu a ukrižovanému , pa

sileľovi vždy porlobnejšími sa slali; konečn potrebný nám jc 

tento dar !:iily, by sme v dobrom vytrvali až do konca a lak 

spaseni boli. Lebo len. kto vytn'á do konca. hovori Kristus Pán , , 

.len spasený bude. � Bez pevnosti a stálosti v dobl'om, nemôže 

nikto svoj cieľ, večné spasenie, obsiahnuť. Lebo čo to pIatJ. 

keď sme za istý čas statočni a nábožní, polom ale zas sa do 

hriechu navrálime? Samé dobré predtiavzatie nás nedovedie 

do neba, ale my ho mUSIIlIe i verne plniL Mnohl činia pri 

spovedi tie najlepšie predsavzatia, ale 2a malý (�as zabúdzajl! 

na ne a pllchajú zas staré hriechy. Vy sami ste už snáď mnoho 
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ráz pred seba si vzali, že už budete inakší, o mnoho poriadnejší 

a nábožn�jšl. o mnoho horlivej�í v modlitbe. Za istý čas ste 

sa i lepšie pousilovah, ale potom ste sa zas stali takými, jako 

pred tým. Odkiaľ to prišlo '? Vy ste si mysleli, že si to treba 

len pred seba vziaľ, a už že to môžete i sami od sebll, vyplniť. 

Ale človek nemôže nič sám zo svojej ·ily. My však môže:ne 

všetko v tom, ktorý nás posilňuje. Keď nám Duch sv. dar sily 

udelJ, budeme stáli v našich predsavzatiach. Proste teda Ducha 

sv. o tento daľ sily, aby ste vieru svoju nielen pevne a tále 

vyznávali, ale i nábožný život viedli, a na ceste čnosti až do 

konca vytrvali. 

5. Da r u m e n i a. Umenie, o ktoré sa tu obzvlášte jeuná, 

je umenie spasenia, t j. opravdivá známosť prostľiedkov, kto

rými naše spasenie, večné blahoslaven tvo, najľahšie a naj

istejšie ob iahnuť môžeme. A toto umenie je zo všetkých naj

d0ležitejšie; lebo čo osoží človekovi, l,eby celý svet ziskal, 

keď by v�etky vedomosti si nadobudnul, ale na du�i škodu 

trpel, a nevedel by, čo mu je k spaseniu potrebné, a jako by 

svoju dušu ratovať mohol? V čom záleží teda toto umenie čo , 
ono uči? Toto celé umenie je vlastne obsažené v kríži lCl'isto

vom. Bol raz jede n svätý, ktorý nazýval svätý kríž svojou 

knihou, lebo hovoril on: v tejto knihe ob ažené ie všetko 

umenie. Táto kniha vypráva nám o nekonečnej láske Ježiša 

Krista k nám, o jeho trpezlivosti, pokojnosti, pokore, môžeme v nej 

čítal', jak strašne !:ia lo má s t)"m hriechom, ked' Syn Boží tak 

potupnú a boľastllú sIm!: kríža pre hri chy ľudské trpeť mu -el. 

Kríž .Ie dôkazom našej viery, podporou našej nádeje, pohnút

kou našej lásky. Kto vie z tejto knihy, z kríža, (�itať, ten po

chopil zauialok a hlavný obsah umenia spásy. ['reto i hovorí 

bož"ký Spasiteľ: • Kto mňa nasleduje (kráea po cesIe kl'Jža), 

ten nechodí vo tme,. ale bude mať svetlo života a opravdivú 

známosť a umenie, Obzvl�íšte ale patri k umeniu spasenia 

umelo ť modlitby a rozjímania, dalej �nalosť dobrej prípravy 

k prijímaniu sv. sviatostí, rozumenic spôsobu, jakým cirkevné 

sviatky a obyčaje v opravdivom duchu a k prospechu na�ej 



dllše slávil' môžeme; nie menej prislúcha sem Zll�L1nosť ces ty 

kl'cf'ťanskf') ('nosl i n dokonalo 'li, a čo je naJdôležitejšie ume

nie všetkyť'lI 1l1l1Cllí, loližlo, dobre po hesťnnsky sviUe zomrcť. 

Tuto umellif', milé d ielky, je nám potl'ebné, veľmi polrebné, 

ked' náš cipľ šťastne dosiahnuť chceme. Kto nás Io naučí? 
Duch sv. nás !to uel, ten božský učiteľ, on nám udelí tolo 

umenie "O sv. birmo vke, ked' nás darom umenia obohatí. O, 

proste DlJcha sv. skrúšene o tolo umenie. Potom budete chorliť 
vo .1 etle \' icr y, lah) priatelia kríža I\l'i,.;lovllo po cpste čnosti 
a dokullalosti. :) \ ellu umenia vám bude eš e i pri smrti svi0til 

a ukazovať vam cestu k živ:'lu večnému. 

6 D a r náb ozn o s t i. Umenie (dllinl'iln "pa,;enia) ukazuje 
näm pro!'triedky a cesly, klor�mi náš cieľ na jislejšie obsiahnuĽ 

tnozeme. ábožno'C približuj" ná,.; k tomuto cieľu. Lebo pod ná

božnosCou nemú sa iné rozumeť, nežli detinská láska k Hobu, 

ktOI'á má svoj základ v otcovskrj lá. ke Holia k nám, Kristus 
Pún nás chcel povzbudiť k tejto d<::lillSk( j lúske. k tejto de
tinskej láske k Bohu vo svojej kázni na hore, keď nám pri vo· 

bva: »Zklarlajle všetku vašu starosť v Pánu, lebo on sa stará 

o vá", každS' vlas je spoČllaný na hlave va'ej . rt žiaden ne· 

spari ne s hlavy be;.: vôle vašeho Otcn. nebeského . f rečo ste 

tak pečliví a zpylujete sa: čo budeme jesť, čo buu('me piC? 
I1ľad�e na ptáclvo nebe:-5ké, že nesejú, ani nežn i! , a Otec vúš 

ne:beský ki'mi ieh, čím viacoj ··ús malej viery? Ponevttč sme 

pokrstení, m:'tmc o mnoho vä"šill prí(� inll k tejto detinskej láske 
k Bohu. Lebo skrze k t-�t slali �ll1e sa dielkami hožími, ft skrze 

kr.,l. a obzd':ľ te skrze sv. birJllovanie, obsiahli sme nie ,lucba 

služobníctva, ale dllcha Jetills lva božieho, v ktorom voláll1l': 
Abba, Otť':e, t. j. smieme Boha plní lusky a dôvery olcom 

menovať. 

Veľmi mnohí sa každodenne modlievaj ú : Otče nús. alebo: 
Nebeský 0[('0 utd' a nemysli, \ a necIlia pri tOlll nii::. To uie je 
nábožná mo(! I itlJa. A le kto s opra\divou láskou svojho srdca 

meDuje Boha Otcom, a kto pri modlithe k Bohll hovorí, j nko 
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dieťa ku svojmu olcoví, ten obdržal od Ducha sv. dar nábož
nosti, ktorý sa sálll v nás modlí nevysloviteľným vzdychaním . 

A táto nábožnosť je velká výhra pre duehovný život a je 
veľmi osožná. Lebo klo ju má, nebude nikdy srÍlulný a boja

zl tvý, nikdy nešťasLlivý, ponevM: vie, že Boh, jeho láskyplný 
Otec, všade je, všetko J'ídi a spravuje a všade ho ochraňovaC 
hude, nábožný bude �a môce 1.1'iechu ľahšie var'ovaľ a dobre 
s " äčšou radosťou vykoná, poneváč vie, že je to vôľa jeho ne

heského Otca. O jak radostne by všetci kresťalJia povinnosti 

stavu svojho plnili, keby boli duchom pravej nábožnosti napl
neni. Všetko by konali z lásky k Bohu, svojmu nebeskému 

Otcovi, a láska obľaheuje všetko, Jak trpezlivejší a odbodlanejší 
boli by k resťania v kt'íži a v trápem, kehy na to mysleli, že 
Boh keď i trestať musí, ostáva náš láHkypll lý Otec, jak o mno
ho väčšia bola by lá�ka k !Jllžnemu, keby všetci mali dar ná
bužno:li, l. j. všetci mali správnu detinskú lusku k Uohu, lebo 
potom by i svojich spolublížnycb miloval i , ktorí �Ú tiež dietky 

tohoto Otca, leda sú ich bratia a sestry. A klo má ducha ná

božnosti ,  nebude sa ani sll Jrti báť, lebo tomu sa objaví smrť 

leo ako posol, ktorého mu milý Boh poslal, aby ho do domu 

otcov ského povolal. ViuIte teua, jako nás nábožnos( nad svel 

vyv yšuje a prez "šeliaké prekážky k nnšemu cieľu, ku spojeniu 

sa s Hohom rýchlo sbližlIje. Prosle leda Ducha V., aby vám 

slávny dar lIúbožnosli, tejto detini:ikej lásky k Ilohu, nebeskému 

Otcu, dobre hlboko do srdca vášho vštepil, že by ste po celý 
váš ži\'ot naboznl a i::n oslní boli, a jako dietky božie i dedil'lmi 

kra[oviSl va nebesk('ho sa i:ilalJ. 
7. Da r b áz n e  b o ž e j. Boh je k nám nekonečne dobro

tivý a láskavý; on je luska samá. Pt'eto máme sa i my vždy 
s detinskúu lúskou a s plnou dôverou k lomuto najvýš dobrému 

oleovi bHžiť. Áno oproti nemu musIme hyť plni lásky a od
dano!'\ti, pln i dôvrl'y, eo sa jeho týka, nemúme sa, čo búf. Hoh 
nechce, n by srne mali pred ním strach, alebo úzkosť !'náď ako 

nejaký sluha pred SVOJím prísnym pánoll1, a aby tenlo strnch 

odolJral, :)yn !loží stal sa diela ťOIIl, (dieraťa !:ia ntkto neboJi, 
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každý ft k nemu dôverne blíži), a aby si našu dôveru, lásku 
a oddanos!: vydobyl, ustanovil prevelebnú sviato f oltárňu, v 
ktorej svoju božskú velebnosť, svoju slávu l'ikrýva, krze ktorú 
v sväto!'l<ínku zatvorený, zároveň stal sa naMm väzňom, ako 
sv. Alfonz z Liguori hovorí. Keď však so stránk)' božej niet 
žiadnej príčiny, prečo by sme sa mali báť a triasť, my s našej 
strany máme doslatočnú príčinu obávať sa. Lebo my sme slabí, 
skoro zabúdzame na svoje najlepšie predsavzatia, a sme viac 
ku zlému, nežli k dobrému náchyľní. Preto plati vždy n o kaž
dom slovo apoiHulovo: • Kto stOJí, nech hľadí. aby nepadol. c 

Niklo nE'niE', kým žije, tak pevnľ v dobrom, že by už nemohol 
upadnúť. Preto nás napomína sv. písmo, aby sme na spasení 
našom so strachom a trasením účinkovali. Tento strach teda, 
padmíf, hriechu sa dopustiť, milosť božiu ztraLiť, Boha obraziť, 
menuje sa bázňou božou. A o tento dar boží prosí biskup 
počas všeobecn ho vzkladania rúk tými slovami: .Naplň ich 
(o Bože) darom tvojej bázne. c O tento nebeský dar musíte i vy 
Ducha sv. celkom vrúcne a pokorne prosiť. Jestli tento dar mať bu
dete a si ho 7achovátp, vtedy i druhé dary Ducha sv. zachováte a 
budete nábožnými, horliVými kresťanmi. Lebo všade budete myslef: 
Boh ma vidí, on vie všetko, obrazil bych Boha, jeho otcovské srdce 
zarmútil, keby ch to lebo to učinil. Budete vždy pred očima božima 
chodiť, pri pokušeniach k zlému hovoriť: .Jako bych moho: pred 
očima Boha môjho zhrešiť? A keď sa vám niečo ťažkého prihodí, 
nebudele a žalovať a reptať, ale mysleť : Boh to chce, z lásky 
k nemu lo chcem činiť, ináč bych ho zarmútil a obrazi!. A tak 
vás bude táto bázeň božia pred zlým chrániť a k dobrému 
povzbudzovať. Dietky, nebud't.e bojazlivé ani vtedy, keby ste 
boly celkom samotné,  lebo Boh, váš nebeský Otec, je vždy a 
všade pri vás, a anjel strážca vás ochraňuje. Nemáte!;a čo 
bár. Ale jednoho sa predsa musíte báC, totižlo milého Boha, 
vášho nebeského Otca, hriechom obraziť. Táto svätá bázeň 
božia musí vás celkom naplniť a preniknúť. Proste Ducha sv. 
o lento dar, Vledy budete bohatí a šťastlivÍ, Lebo, hovoril 
Tobiáš k synovi svojmu: .My vedieme sice chudobný život, ale 
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buneme maC mnohé statky, ked' ::;a budeme Boha bár, všelkých 
hriechov sa varovať a nobré {·inie. 

Torko o siedmich daroch Ducha sv. ,Ja som chcel o Lomlo 
predmete trochu objírn{�jšie pojednávať, aby ste poznali, čo sú 
tieto dary, z čoho pozoslávajú a jak veľkú cenu pre nás majú. 
Vy to Lena uznále, preeo kaleklsmus na tú otáz!m: .Iako máme 
sv. birrnovanie prijať? odpovedá: 1. Máme byť v stave milo!'ti 
a Ducha SI'. I'ľúcne o dary jehO prosiť, Lebo týmilo darmi 
duše naše v �klltkl1 sa ohohnclIjú, oki'ášrujú a oblažujú, ony 

účinkuj ll, že za svoj cieľ I'p(:né blallOsla "enst vo jasne pozná
vame, a dávajú nám náležité prostriedky do ruky, ktorými by 
sme tento cieľ ľahko a iste dosiahli. Ale lýmlo sme len o jed
nej požiadavke k hodnému prijatiu sv. birmovania hovorili; 
na druhom mieste sa požaduje: 2. Máme Bohu sľúbiť, že chce
me jako dobrí kresrania živí byť a umreť. 

Kto je dobrý kresťan? Či ten, ktorý len pre zem žije, 
nerád sa modlí? nechce počúvať kázeň a kresťanské vynaučo
vanie, a čítať nábožnú knihu? celkom je studený a ľahostajný? 
nenie nábožný a bohabojný? Nie, to nie je žiaden dobrý 
kresťan, ale naproti ten, klorý sa hor1ive stará o svoje duš!'!é 
spasenie, usilovne sa modlieva a do kostola chodí, dobré knihy 
rád číla, svoju vieru všade vyznáva, pred očima božíma chodí 
a je svedomitý, Že takými budete, to sľúbiť musíle Pánu Hohu. 
Musíte jako pri svätom kr le s Bohom smluvu uzavref. Pán 
Boh vám dá sedem darov Ducha svätého skrze sviatosť birmo
va Ola. Ale musíte za to Pánovi sľúbiť, že chcete Lieto dary 
jakožto toľké hrivny verne použiť k dokonálosli, k dušnému 
spa eniu, teda že chcete maf svoj cieľ, nebo stále pred o(:ima, 
že chcele múdro žiť, času dobre použiť a že nechcete svoje 
večné blahosla venstvo, pre okamžitú rozkoš, pre nejakú malú 
výhodu na kocku položie, ďalej, že sa chcele usilovať vžuy 
k väč'ej znalosti v božských veciach nábožným rozjímaním, 
poslúchnním slova božieho, čítanIID dobrých kníh, že v pochyb

nos(ach a rozpakoch útočište k Bohu brať budele, že 01\: 

dôležilého nepodujmete bez zrelého rozvažovania R Bohom 
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v modlitbe, že radi poslúchnete vnuknuLia Ducha sv. a že 
chcete pri voľbe fitavu svojho Boha o radu prosiť. Sľúbte 
obzvlášte milŕmu Bohu, že chcete vieru svoju stále slobodne 
a verejne vyznávať, že sa necbcete hanbiť za modlitbu, za 
znak sv. kríža, za konanie náboženských povinností, Sľúbte, že 
chcete radšej zomref, nežli viere a náboženstvu sa zpreneveriť. 
Sľúbte, Roba vždy vrúcne a detinfiký milovať, pred svätými 
očami božími chodiť ft rn dš ie ti'Íckrú[ zomrel: nežli jeho ťažkým 
hriechom obraziť. �ľúbte, že v sviilo-katolíckej viere, jako ste 
boli pri birmovke, za j�i zastavateľov označení a pomazaní, 
i ži v r budete i zomriete. 

Na pokon je predpísané, aby sIe sa nevzdialili, dokiaľ 
biskup požehnanie nedal. Napred totižlo vystiera biskup ruky 
nad všetkých birmovancov a volá Ducha sv. na nich; potom 
vzkladá ruky na každého os\'é a maže ho križmom; na pokon 
udelí všetkým dohromady sv. požeh nan ie. Birmovanci nemajú 
neskoro prijsť, ale majú sa už na biskupskej sv. mši ustanovil:; 
na lmždý púd žiaden nesmie chýbal: pri všeobecnom vzkladaní 
rúk. Keď je kto už obirmovaný, nesmie sa v7.dialiC, ale má 
sa na tiché miesto v kostole odobrať a modliť: Má Bohu 
srdečne ďakovať za milosti tejto sviatosti, a sľuby zložiť, ktoré 
ste pri 2. punkle te.ilo olázky po<':uli. Má i Ducha sv. proRiť 
o pomoc, aby milosti tejto sviatosti verne zachovať mohol. Má 
�á modliť asi takto: 

Božský Duchu svälý! ])akujem ti, že si ráčil skrze svia
tosť sv. birmovania do môjho srdca prijsť a vnútorne duši 

mojej svälým križmom nezrušiteľný znak tvojho pôsobenia 
vtlačiť, hnpď jalmáhle <':elo moje zovnútorM znakom sv. krrža 
rukou bi!-!kupovou poznačené bolo. Prosím Ca, naplň ma milo
sťou svo.iou, posilni a potvrd' ma v pravej viere a zapáľ vo 
mne oheň tvojej božskej lásky, učiň ma vo všetkých protivno
Sfcll'h, ktoré mám pre Krista podstúpie, neohl'oženým a trpezli
v�m, II popraj, abych jako posilnený kre ran vo všelkých čnosťach 
vZľflstal, mocné pôsobenie tejto sviatosti \'0 všetkých pokuše
niach obzvláš te v mojom poslednom boji, v smrteľnej úzkosti, 
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('ilil, a tnk aby Ha mi prijatie tejto sviatosti k pojisteniu a zvý

seDIlI vei'oého hlahoslavem;tva v Of�be"úch podarllo. Ampn. 

Alf'bo /l1odli sa pieseň na pod'uknvnnie -'ľeba Bolla chválime .• 

l(ed' 1'l! už všelci obil'lllOV(\ní, vtedy dá';a biskup vš tl<ým 
sv. poželll1ullie. A žiaden birmovanec sa nemú vzdialiť, dokiaľ 
biskl1p požehnanie neudelil. Pužehnanie má vel'kú moL' ll. l!(�innk. 
Takto bolo pri požehuani al'cil)teov národa israelského, A nra

hám.l, [sá ka II .lakuba. A jakti moc malo požehnanie lCrislo\,!)! 
On dul požulmunie svoje na niekol'ko chlebov fi rybi\'iek, a 
hra, požehnanie tolo malo lakti ltIoe, že sa z mála chlebov 

a niekoľlm rýb nasýtili tisíce ľudí. 8iskupi sú nástupci apoštolov, 
klOl'ým l\ristus všctkú svoju moc a vládu orlovzdal. A prelo 
Jllá i požehnunie biskupovo zvlášlnu moc. l'riJmite ho nábožne, 
a proste milého Boha, aby toto požehnanie, ktoré vám rukou 
biskupovol1 udel'uje, sprevádzalo vás cez celý život, nikdy od 
vás neodchádzalo, vo všelkých nebezpečenstvách duše a tela 
vás chránilo, 'i jak k č:lsnému, tak ve<!nému dobrému vám 
slúžilo. 

Milé dietky, už je len málo dní, do sv. birmovky, použite 
ešte tento čas dobre, aby sIe sa pripravili k takému prijatiu 
tejlo sviatosti, čo ':ám lJojný llžitok prinesie. l3irmovku možno 
je len raz pl'ijar, ehyby, klorých sa tu uopustíte, nemohlO viac 
napl'Hvit:. .Jako sa pripravovali npoštoli k prijatiu Ducha sv.? 
Prv než Pál! Ježiš na nabe. á vstúpil, prikázal učedlnikom, aby 
z Jeruzalema neodchádzali, ale aby lu sl'ub otcov čakali. Porll'a 

tohoto rozkazu po vslúpení Pána učedlnici navrátili sa s hory 
olivetskej do Jeruzalema. Tu sa shromaždili okolo Matky ,Ieži
šovej, v zalvorl npj izbe, vzdialení od hlllku ::ivetského, a jedno
mysel'ne sotrvávali na modlitbe. Teda utiahnutím a modlitballli 
pripl'Uvovali sa na príchod Ducha sv, I vy lo tak musIle činiL 

Nesmiete ler;�z po ulici mnoho behať, l1lut>íle i svoje hl'y ob
medziť, vážne a utiahnute, tlsilovne a horlive sa modliL Ked' 
len možno, mAle isť aspoň na StvrC hodiny do kostola alebo 
do kaplnky modliť sa za dary Dl1eha RV. K tOlllllto cieľu dobre 

vám poslúžia obidve pesničky o sv. Duchu, ktoré som vám 
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predkladal, alebo i modlitbu, ktorú biskup odriekal pri všeobec

nom vzkladaní rúk totižto: Všemohúci, večný Bože! Ktorý si 

ráčil týchto svojich služobníkov z vody a z Ducha s\'ätého 
znovuzrodiť, a ktorý si im odpustenie všetkých hriechov ich 
udelil, vylej na ních z nebies dolu Utešiteľa, Ducha svätého 
s jeho sedmorými darmi. Amen. Ducha múdrosti a rozumu. 
Ducha rady a sily. Ducha umenia a pobožnosti. Naplň ích 
Duchom bázne, bázne svojej a poznamenaj ich znamením kríža 
t Kristovho k životu večnému. Skrze tohože Pána našeho Ježiša 
Krista, Syna Tvojeho, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote 
Ducha Svätého, Boh, na veky vekov. Amen. My sa túto modlitbu 
za sedem darov Ducha svätého spolu skrúšene pomodlíme. 

Už máme len dve otázky o birmovke pojednávať� ktoré 
jednajú o birmovných kmotroch. 

Prečo sú i pri birmovaní kmotri? 

Aby birf!lovancov k birmovvaniu viedli a im potom v du
chovnom boji radou a skutkom pomáhali. 

Jakú úlohu majú kmotrovia? Oni sú jako by duchovní 
rodičia pokrsteného, t. j. duchovne znovuzrodeného, sú kr,;tni 
svedkovia a jako duchovní zástupcovia v mene pokrsteného 
zkladajú vierovyznanie a krstný sľub. Jakú povinnosť majú 
potom? Oni maj ú ,v nedostatku rodičov starosť viesť o to, aby 
dieťa bolo vychovávané v katolíckom náboženstve. 

Ktoré povinnosti majú birmovní rod'ičia? 

Musia bil'movancov k birmovke vie!ť. A potom? Majú bir
movancorn v duchovnom boji radou a sklltkom na pomoci byť 
ku pr. majú ich na nebezpečenstvá upozorniť. ktoré im hrozia, 
o to sa staraf, aby ich birmovné dietky za učňov, za slúžky do 
kresťanských domov sa dostaly. Aby birmovní kmotrovia toto 
vykonávaC mohli, požaduje od nich cirkev svätá isté vla tnosti. 

Jnké vlastnosti žiada cirkev od birmovných kmotrov ? 

Aby boji katolíci už obirmovaní, bezúhonného života a nie 
primladí. 
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Majú byť katolíci, to sa rozumie samo od seba. Pri kato
líckych slávnosťach majú len katolíci spoluúčinkovať. Čo nás 
je po tých, ktorí von stoja. Jako hy mohol protestant účast 
brať na sviatosti, v ktorll neverí? Jako by I ohol nekatolík 
svojmu birmovnému dieťaťu v duchovnom boji, ku pr. v po� 
chybovaní vo viere pomáhať? Preto je tá požiadavka, aby bir
movní rodičia katalici boli, celkom spravodlivá. 

Ďalej kmotrovia musia byť birmovani. Lebo jestli birmo
vancov k birmovke viesť chcú, museli už túto cestu preisť a 
vedeC, čo sa tu všetko činiť a zachovávať má. A jeslli chcú 
birmovancom v duchovnom boji pomáhať, musia už sami bye 
k tomuto boju ozbrojení a v tom vycvičení. 

Ďalej majú byť kmotrovia bezúhonného života, lebo jako 
môžu birmovancom v duchovnom boji pomáhať, jestli oni sami 
v ňom podľahli, jestli oni bojujú Die za Krista a jeho svätú 
vec, ale prešli k nepriateľovi a Krista svojím bezbožnfm ži
votom zapreli? 

Napokon nesmejä bye primladí, musia byť aspoň von zo 
školy a kresťanského vyučovania. Lebo kto potrebuje, aby ešte 
sám vedenf bol, nemôže ten iných viesť, kto je ešte nezkú
sený a slabý sám, nemôže ten infm radou a skutkom pomá
hať. To sa samo od seba rozumie, že rodičia svoje dietky ne
môžu k birmovke viesť a tak ani bratia a sestry nie. Tiež 
musia byť birmovní rodičia iní, nežli krstní. 

Čo md kmotor činiť pri birmovke? ' 
Prv musel biskupovi meno birmovanca povedať. Lebo bir

movanec dostáva pri birmovke meno niektorého iného svätého, 
jako pri krste, a na to býva birmovaný. A jako musí krstný 
kmotor meno krstenca vypovedať, tak musel prv i birmovný 
kmotor birmovné meno udať. Teraz nie je to už v obyčaji, lebo 
teraz je už zavedené, že birmovné meno napíše farský úrad 
na birmovnú cedulu, ktorú každý bil'movanec od farára dastane 
a ktortl pri birmovke odovzdať musi. Birmovanec teda dostane 
pri birmovke meno niektorého svätého a na toto meno bfva 
birmovanf. 
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Toto meno môže potom birmovanec pri svojom kl'1:;tnoll1 
mene písať. 

Počas birmovania musí kmotor pra vú ruku položiť na 
pravé pleco birmovancovo, jako by chcel sa osvedčiľ, že sa 
chce za birmovanca �aujať, že ho chce pod ochranu vziaĽ, že 
mu chce v duchovnom boji pomáhať. 

Prv bolo i to v obyčaji, že kmotor čelo birmovanco\'o po 
vykonanom mazaní bielou stužkou obvinul. aby križmo nemo
hlo ztiecf a sa zneuctiť. Túto stužku, birmovnú stužku, musel 
bil'movanec za 8 dní nosiť (jako za tarodávnych easov i krs
tenci za 8 dní, totižto od veľkej soboty až do bielej nedele, 
krstné rúchu nosiť mu eli.) Na ôsmy deň museli isť birmovanci 
k farárovi, }ttorý im stužky sňal a spálil, a čelá poulieral, aby 
sa s križOlom povera vyvádzať nemohla. Teraz iný poriadok 
je zavedený. Čelo birmovancovo sa už neovíja bielou páskou, ale 
sa hneď po birmovke bavlnou utiera. Kmotor nelllusí viac bir
movnej stužky kupovať. Za to dáva birmovancovi v peniazoch 
asi toľko, čo tá stužka stáť mohla, a tieto peniaze nazývajú sa 
i vienkom, poneváč to dáv�jú namiesto birmovnej pásky k 
obvinutiu čela. Okrem tollo je v obyčaji, že kmotor birmov:in
covi ešte i iné dary dáva. To je pekná obyčaj, len keby tie dary 
význam maly pre tento deň alebo aspoň užitočné boly pre 
domáci život. Celkom vhodný birmovný dar je ku pr. modliaca 
knižka, ruženec, vosková 'vieca a podobné. Nepochopujem, (}o 
za význam majú maf, jako birmovné dary, ku pr. hodinky, 
nôž atď.? Nežiadajte si takých dal'ov. 

Pri vyučovan[ O sviltom luste počuli ste, že kmotrovia 
so svojimi krstnými, a s ich rodičami nesmú vstúpiť do stavu 
manželského, nesmú sa sobrať. Prečo nie? T ebo medzi niml 
skrze svätý krst duchovné príbuzenstvo povstalo. Tnké <..Iu
chovné príbuzenstvo povstáva i skrze birmovku medzi binnov
ným kmotrom, jeho birmovaným a rodičmi birmovanca. Preto 
i musí si birmovanec svojho birmovného otca (matku) obzvláštne 
vážiť a ctiť, menovite ho do modlitby zatváral:. Na birmovku 
musi si každý birmovanec farské svedoctvo priniesť (birmo\'-
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nú cedulu), že je dobre vyučený, a ie sviatosť pokánia II 01-

tárflll prijal 
Pu Lirmuvke niekdy obdrží každé dieĽa cedulku od kňaza , 

na ktorej je modlitba vyLlaeená. Po birmovke hneď odliahni�e 
na tiché miesto v ko�toje a tam medzi inými i túto modlitbu 
sa pomodlite. TlIlo modlitbu zachovajte si na pamiatku a čí
tajte často, aby sle gi rozpomienku na tenlo pekný a slavný 
�eň, na ten veliký deň miloi:lti, na ktorý ste sv. birmovku pri
Jali, v srdťi vašom zase o�čerstvili a i na tie predsavzatia sa 
rozpamätali, ktoré ste vtedy učinili. 

KE:dykoťvek sa túlo modlitbu modliť budete, proste, aby 
tie milosti vo vás obnovil, ktoré vám pri sv. birmovaní udelil. 
Takéto oDliovenie a občerstvenie bIrmovnej milosti má sa stá
vať na deň narodenia, alebo na meniny (spolu i s obnovením 
krstných sľubov), pri každej spovedi a prijímaní, v týždni po 
svätodušní'ch sviatkoch, obzvláštne ale na výročný deň bir
movky. 

Ja ufám, že na tento deň tak ľahko nezabudnete, on bude 
jeden z najradostnejších dni vášho života, jestli sviatosť birmo
vania dobre prijmete. Použite ešte zbývajúci čas k hodnej prí
prave. Hozbojnite svoju horlivosť, rozmnožle svoje modlitby. 
Človek nič neo�siahne bez starosti a unúvania. To plalí i obra
dom .obsil:lhnutia duchovných poklauov a bohatství. Usilujte sa 
teda, čo z vás vystačí, tie poklady milosti obsiahnu!", ktoré 
Boh do tejto sviatosti složil. Modlile sa každodenne jednu alebo 
viac piesní k Duchu sv. A teraz pomodlime sa spolu: Duchu 
sv. prijď z neba atd'. Všemol1l1ci večný Bože atď. Olee náš. _ 

%dravas Maria - -
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