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ÚVODOM 
Katolícka Cirkev bez pochYby je jedným z najveľ

kolepejších diel sveta. Podivný je už i jei vznik. Po
vstala takmer z ničoho. Jej zakladateľ sa narodil v svetu 
nezhámej jaskyni, aby už týmto predzvestoval svetu, 
žé on k Zlaloženj,u svojho duševného kráľovstva nep'o
užije prostriedkov, upotrebúrvaných mocnými tohoto sve
ta. A jeho kráľovstvo sa predsa rozšírilo po celom svete. 
A keď sme podivným nazvali jej vzniknutie, ešte divu
hodnejším môžeme nazvať. jej trvanie. Tristo rokov ú
t'očila na ňu násilná moc pékla. Chceli ju utopit vo vlast
nej kl"Vi. Ale zvítazila, prežila dobu násilia a krvavÝch 
prenasledovaní. p.otom útočili na ňu kacieri, nie �braňou 
k'0vu, ale zbraňou osočovania, hany a pomlúv. Aj ten 
nápor prežHa. Z povodne, z bahna pomlúv vyšla čistej
šia. Splnily sa na nej prorocké slová, že všetko zlé 
podujmú proti nei, ale ani brány pekelné ju nepremôžu. 
Zo slov jej Zakladateľa je isté, že útoky tieto nepresta
nú, trvať budú dokiaľ ona bude trvať. Aj včur sa opa
kujú, hoci nie hrubou zbraňou, alebo surovym 05000-
·v,aním, viac jemnými iJnbrikami, saloll1nýmj figľami. 

Duch našich časliv je aspoň zovnúborne jemnejší. 
V mene vedy, kultúry (vzdelanostj), slobody, blahobytu 
broja proti nej. Opisujú Cirkev, ako zaťatú nepriateľku 
vedy, kultúry, slobody, pokroku a nasledovne blaho
bytu ľudského. Vynášajú nad ňou ortiel smrti, odopie
rajú jej právo jestvovania. My však, hoci zaznani. 
ale predsa šťastní jej synovia a dcéry veríme, že ona 
je tou, čím ju Boh Spasiteľ nazval, kráľovstvom božím, 
kráľovstvom nebeským na zemi, tOjest takou u_ . .lviz-
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ňou , k torá zemský život č loveka môže p r emeniť v Ile

beský. Ona j e  tá evanj eliumská roľa, skrýva iúca v sebe 

k len ot, č o  boha tí dušu n ebeským i  s tatkami. K'Oráb, čo 

dušu našu na v1nách zemského ž ivota n esie d o  p rísta VLI 
n ebeského. Ona má trvaf  na vek y, lebo od Zaklada teľa 

sv ·ojh o  má sľúbenú večnost. Za to n emôže byf škcd livá, 

tým m en ej zbytočná. Darmo j ej pror okujú kon iec v men e  

vedy, kultúry, p olitiky, s oc ializmu, liberalizmu a hoc

·akého izmu,  lebo tej potrebe ľud sk ej ,  k torej ona vyh o

vuj e, tam tie vy1-Jovieť n em ôž-u .  T o  ie túh a a tieseň duše 

ľudsk ej po n ep.ominúcej kráse. Táto túha a tieseň je 
večná . a za t'O a j  trvanie C irkvi j e  večné. 
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CIRKEV A VEDA 

Prvé proroc tvo o zaniknutí Cirkvi sa ozýva v mene 
ved y. Prívrženci ved eckého svetonáz'oru takt'O pro ro
.kuj ú: Cirkev d oti,aľ má PlOvo.Lani e, tP,okia ľ ved a  n ep ríjde 
všetkým taj oms tvám prírody na stopu, d ok iaľ vraj ľu 
dia n ep ríjdu na vedomie toh'O, ž e  na svete všetko d ľa 
zákonov p rírody sa d ej e, vyvinuj e. K eď budú ľuďom 
vš etky taje prÍ-l'od y znám e a lm  j ed en krát j eden, vtedy 
p reSltane v l,iv Cinkvi 'na ľudí, miesto vie'ry nas túPi veda, 
m iesto nábož ens tva osveta . Cíti to vraj i Cirk ev a zat'O 
schvá ln e  p onecháva svoHch veriacich v n evedomosti, 
a by pred!ž ila svoj ž.ivot. Jej ž ivlom j e  n evedomosť a 
tma .  

fal'Ošné zásady, falošné záver y. Hrubý omyl j e. 
že by ved a  kedy m ohla d iskred itovať (zneh odn otif) u
čen ie Cirkvi. Co je základ učen ia c irkevného? Na čom 
sa zak ladá viera v B oha? Na tej n esklátnej a nevyvrat
n ej pravde, ž e  a ko na svete všetko z druhej ., z pred ošlej 
príčiny má svoj p ôvod, tak i svet má p ôvod od in ej 
by,t1nosti. Po d ruhé, učenie c irkevné o j e'stvova ní Boha sa 
zakladá na tej tiež n eod taj iteľnej praV'd e, ž e  kde je sria
d en 'Osf, tam j e  i Riad iteľ. V ie ra v Boha sp očíva na vedec
kJom zák lad e. M ôž e  p.okrok vedy túto vieru zn ehodnotiť? 
Nemôže. Lebo každý n ovÝ objav učencov len p otvrdí vie
ru v múdru sriad ooosf sveta. Príkladom sa n aj pádn ejšie 
vysveNí naše p onímanie tejto vec i. Po d lhom hútan Í 
a študovaní letu vtákov vynašli technici lietaCÍ s troj. 
M ôž e  te·n t'O vyn ál ez d iskredito vať vieru? Je sp rávlle 
takéto odôvod ňovanie: Lietac í  stl"'oj je tvorbou d lh éh o  štu-
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dovania a skúmania, o mnoho d okonale jší vták však 
nie je dielom umnej Stvoriteľske j  ruky? Nie je správ
nejšie tc'to odôvodňoiVanie? Keď k kSos tave ruu lietace ho 
stroja bolo p otre bné dlhé študova nie a ne všedný um, 
aký ďm bo l potre bný k stvoreniu oných nesčíse l1lých 
ži vých letákov, k torí  už vtedy >lieta li, keď sa o Iietacol11 
s tro ji žiadnemu ani nesnilo .  Potom títo ved átori si my 
s lia, že veda je jediným hýbadlom života.  Oni si na
mys lia, že duša č loveka má len jednu túhu, túhu p o
znania. V duši človeka s ú  však aj iné túžby, túžba po 
nepominute ľnom blahu, túžba nesmr teľnosti .  Neveria ci 
učenci pove dia na tie to túžby a n ádeje, že ony s ú  p úhy 
prelud, sebaklam, že koniec človeka je hnOj, hnis, blato. 
Vo vtáku žije tušenie po tep lých krajoch, v ktorých 
jakži v  nebol. Pudený týmto tušením vyberie sa v kra jšie 
kraje a nesklame sa.  Len človek by sa ma l sklamaf 
v svojom tušení '0 jednej krajšej vlasti? 

Potom v č lovekovi spia zárodky rôznych zlobných 
vášni, ktoré m u  môžu byť vrahom, hrobom ,  keď im be z 
ohľadov vyhovie a k toré mu klamné nebe s ľubujú. Koľko 
sebazaprenia žiada zúzdenie oných zhubných vášni! Ale 
načo zapierať seba, keď zem na ša dľa učenia vedy ko
nie c koncov vystydne, všetok ž ivot  na nej pomrzne, a 
lwiezda-zem, ako obrov ský ľadový hrob sa bude toči! 
vo vesmíru? Nie ! Veda, hoc ako ďaleko pokr očí, ne
nahradí vieru, náboženstvo, le bo duša č loveka má ta ké 
ťahy, n ároky, želania, k toré chladnou a suchou vedou 
sa ukoji ť  nedajú. 

lilásate1ia jednostr anného vedeckého sveto vého ná
zor u  zabúda jú i to, že c ie ľom č :loiVe lm  je nie vedieť nazpa
m äť neviem koľko kníh, a le vedieť žit vo všetkých o
kolnostiach a tažkostiach života, c harakterným, čest
ným, spravodli vým ž ivotom. To je cieľ človeka. A k to 
muto cieľu vyc hovávat je údelom Cirkvi. 

Tomuto svojmu Bo hom danému povereniu zodpo
vedala a zodpovie Cirkev majs trovs :,-,. Nech nám u
káže bezbožnovedecká vÝchova takých cha rakterov zo 
svojej ško ly, akých doviedla C irke v vychovať ,  už č i  
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z vys okej šfach ty, či i z na jniž še j  vrstvy rud u. V ie u
kázať lup ičov a defraudantov. Veda be z viery nezo
šľachtí, ale zPOtvorí  a sopsí duchom obdareného člo
veka. le túto diaboľskú vedu za tracuje Cirkev a va ruje 
od nej s voje d ie tky, to je ce lkom prirodzené a m údre. 

Lebo takátJO veda je ku zka ze a nie k bla hu člo
večenstva . Je nie veda, ale zavádzanie, nie svetlo, lež 
tma. Od take jto vedy ch ráň nás Boh!  Takejto vedy 
Cirkev zos tane na vždy proti vn icou a bičovnicou. Veda 
je vzácn y dar Bož í, p ovyšujúc i Člove ka nad zver. Zvie ra 
je neschopné vedeckého bádania, ta k a ko je neschopné 
viery. Dvoma tým ito k rýdlami len č loveka obdari l Boh, 
aby sa ich pomocou po .vzniesol k Boh u. Cirkev si obe 
tieto mohutnosti váži ako Božie dary .  Ne zaklňa vedu. 
Len to p r iziVwkuje, a by človek rovna lrou s ta rosmvos ťou 
pestova l obe d uševné moh utnosti. Odrežte d uši rudske j  
krýdlo viery, a ona spadne ako šíp om ranený orol. Jej 
život bude boľas tné trepotanie a va ja tan ie, lebo s te ju 
olúp ili o jej chlieb. A ko ods trelené krýdlo nenahradí 
vtákovi žiadna ľudská veda, ta k ani v ieru nenahradí 
člove kovi ž iadna veda . 

Preto Cirkev s istotou h radí do bud úcnosti, lebo vie, 
že d uši oloveka n edostačí zem , a ko odu ned os tačí  krík 
A na veky zostane hrdá na to, že sa je j dostal  od Boha 
(lkal, uai ť lieta t k nebes iký'11l výšinám na jjasnejších or
lov a na ľkra jšie orlice - d uše ľuds ké. 

II. 

CIRKEV A KULTURA 
Teda v ed.a nemôže vyvrátiť mavdi'Vos t nábož en

ských na úk, le bo každ é  n ové vedecké objavenie ie 
novým potvrden ím múd reho zaria denia sve ta. Tým 
m enej môže nahrad iť člove kovi vieru. Preto, lebo 
nie veda je hýbajúcou s ilou života, ale túha večne ne
uspokojeného srdca po blaženos ti. Toto večne nespokoj. 
né ľudské srdce n ie p o  vede t:.íži, lež po rozkoši bei' 
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,konca. Ťažište ľudského života je mie v rO(zUT�e, ale 
v Isrdd. A srdce človeka narPrielk múdrym výs

,
traham r?z

umu hľadá blaho na úkor vla,stný a na ,ukar �vOJh� 
bližného. Korkých neš(als.tí, slz, hrôz a . �rveprehev�m 
bola príčirnou už táJto až šialenos(,ou h�antč�a,ca neuk�Je
nosf ľudského srdca. Uznaijú i hlasa tella púhov�deckeho 
svetonázoru, že pri rZak,ladaní životného š( astla .srd�e 
má veľké slovo, že túhy jeho nie je �Qž!10 nevŠlmm

.
lf 

si . I to netaja, že urvoľrnerné a rOrZvatrene vaŠt1e Is�otvona 
človeka ma strašnú, až krvožíž,ni'vú zve,r, a �e tl�to kr
vo chtivé váŠil1e treba upú1lna1f. A čím chcú zvIeracIe váš
ne urpútJnaf? - Umením, 'kultúrou, vzdelanosťou .

. 
Čl0v.ek 

si má vraj fantáJzil\l, �voju obrazotvomosf sýtif ,kras
ny,mi dielami rÔZl!1Ych umení. Má sa kochať v krás
nych obrazoch veľkýdh maliarov, � hudbe,. v ASP e:re , 
v krásach prírody, krarjov. Tieto VOOI sa v�aJ sp�sobl !y 
túhe srdca po blaženosti VYIhovieť, sv?rnosf Jeho �Jemmf. 

Tento smer menujú p,rácou ku1tu�, vz.delall1la. Kul
túra (.v�delanOlsf) má 'Prevziať úlohu Clr,ky. Keď sa 'kul
tílra stane všeobecným imaním človečenstva, nastame kO; 
niec Cirkvi. Koľko viery môžeme dať tomuto pro!octvu. 
Môže voľéľkedy ,kultúra nahradif ':.ieru? 

,
Pr�, nez 

,
odPO

(


vieme na túto otá7)ku, ustálime, v com z�lezl kultú�os . 
Kult!úrnosf nezáleží v pOrZnaní diel básmkov a roma\TI0

1
-

. , Ani v pôsobilosti vedieť sa koc11af v obrazoc I Ij}��;��ých maliarov v skladbách hudobných s�ladate?ov Nie! Základ a �rchol vz.del an osti je charaktern�st 

du�ha a jemnosť srdc.a. Nepoškvrnený �a1a�t:;k
e
�d

v
�

d
�� 

kovej surovej špiny čIsté ruky, - to vr o ': 
d lanosti. Vyohovať cha'ľaktery, 

,
v��rujúce vsetk�m po -

lým pokušeniam, to je najvYššI ldeal vzdelan�sti. 
A 

Ale !k tOifl1U povo,lallliu je len taký �ahovavater spo-
b'ly' kto ry' do kostí a špikov je premknutý tým pre-so I , 

v. t· 
. 

d' u a vý svedčeil1írm, že čestný, cl!araktemý ZIVO' Je �e. mo, -
lučnou úlohou človeka. Ze keď ti treba k voh nen�štrbe
niu tvojho charakteru pracovať do krvepotu, p�acuJeš do 
krvepotu. Keď treba tnpe!, trpíš do �chr�nub� �osled
ného nervu. Keď treba obetovať, obetuješ lmalll1e l samý 
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život, len dušu zachovaj čistú. Ukážte mi VYChovávateľa, kllorý má odJvahy s takouto požiada vikou VY'S,túp,if pred SVOjich chovancov. Svet za dvetisíc rokov mal toľko mienok o životnom ciele života. Raz sa smial všetkej nauke o česti. Iný raz dúfal vo vyšom určení človeka. Len názor Cirkvi o určení človeka sa nepremenil. Ktorá škola, ktorý vychovávateľský smer sa môže odvoláva l na také úspechy na poli výchovy, ako Cirkev? 
Ba čo nám hovorí o česti, o charakternosti? Charaktemv VYOOová!val, to jej ,ambícii nedosta'Čiilo. Svätí a svätice, títo anjeli v ľudskom tele, nesčíselní mučeníci, obetovavši ž�vot a krv, sú svedkami jej úspechov. ChaJrakterov vy rahováva l, to jej chlúbe nedostačilo. Jej chlúbou je: choval anjelov pre nebe, zdroje požehnania pre zem, predmety rados,ti pre Boiha. To jej chlúba, jej monopol. jej výhTadné p'rá vo, na ktoré od svojho božského Zakladateľa dostala patent. A akou potravou vychováva vzory čes1,i a svätosti? Potra'VlOu božskej viery, anjelskÝm pokrmom tela a krvi Kristovej, nebeským učením Syna božieho. Hovorí, že keď sa kultúra dostane i do naJnižšej vrstvy ľudu, vychovávaCie prostriedky sa stanú zbytočnými. Ale však heslo kultúry nie je nové. Kultúra má veľkú minulosť. 

Starobylí GréCi a Rímania stálLi na vysokom stupni vzdelanosti. V niektorých odvetviach umenia, ako v stavbe, sochárstve preVÝšili dnešných umelcov, spisy gréckych a latinských spisovateľov dosiaľ sa učí mládež vo školách. A tá vy oká kultníra iah nedoviedla zachránil od záhuby. Aj teraz, keď Vlzdelamosť nie de slPojená so silrnou vierou v ll1adzemské povolanie človeka, len šudierov vychováva. kký I'OIZ<diel je medzi nevzdeJ.arnÝrl11 postavačom, ktorý pri lesnatýCh hradlský,eh otuPuje lPocestný.ah a medzi jedným, saJooným bankcwní'kom, 'ktorý figliarskym spôsobom padelá millioll1Y? V podstate nie je medzi nimi žiadneho rozdielu. Rawel je len v spô�0Ibe, že tamten ,to robí hmbÝim SPÔSObOlll1, ten,to jemným Nie, vZJdelan'JSl bez viery nevyplieni z čJ,oveka zbOjné 
vášne, len prostriedky, fíg.Je wQÍstva zjemnie. 
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Ale vraj majstrovské diela krásneho umenia vo ver

kej miere zjemnia city srdca, a keď ľud si bude vedieť 

ceniť požitok, poskytovaný umením, umenie prevezme u

kol náboženstva. Je pravda, že umenie veľmi zošľachťu

júce pôsobí na óloveka. Pohľad na krásny obraz vzbudí 

v človekovi túžbu po polepšení, pohľad na veľkolepu 

stavbu pozdvihuje človeka v šľachetné svety, v ideálne 

výŠiny. Ale ktoré umenie má takéto srdce zošľachtu

júce dušu pozdvihujúce účinky'? Umenie umelcov pre

n�kn
'
utých vierou a bázňou boŽlou . .A!konáhle umenie za

nechá pôdu viery, sklzne do bahna, a miesto zošľachťo

vať dušu čhweka, 10pJJzlosťami a 'hmotár,stvom, len zvie

ratstvo kŕmi v človekovi. 
. 

Nositelia kultúry teraz začÍlIlajú budiť zaujatosť v ľu

du ku krásnemu umeniiU, kdež,to Ci,rkev od stáro.kov 

pôsobí v tomto SlI11ere. 
Toľko obetí doniesla v záujme umenia, koľko žiaden 

jednomvec a ľuds.ká organizácia nedoniesla. Otvorene 

mala chrámy tieto divy umenia tomu najbiednejšiemu 

žobrákovi. Chcú pozdvihnúť dušu ľudu veľkolepými stav

bami. Ale ktoré svetské stavby sa dajú porovnať s ka
tolíC!kymi katedrálami či do krásy, či d,o veľkoleposti'? 

Ohoú zošľaohtiť ľud krásnymi obrazmi, ale však 

v k atolíckych chrámoch také obrazy vidieť, ako nikde 

inde. Pohľad na ne viac pohne srdcom, ako tisícstra

nová kniha. Hudba a pieseň cirkevná unáša dušu človeka 

v nebeské oblasti. Sochárstvo? Pohliadni na umučene 

telo, na rozpiate ramená Kristove a tanie ti srdce rú

tosťou kolená sa nevdojak sohnú, ústa rozochvene še
pocú: ' Bože môj a všetko moje! S IkráľovSlkým žal�li

stom môže hovoriť: milova1a som ozdobu domu tVOJho. 

Takto koná Cirkev prácu kultúry už dvetisíc rokov. A to 

bez bubna, bez chvastania, a nie slávu svoju hľadá tou 

prácou, ale slávu Boha a spásu duší. 
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m. 

CIRKEV A SLOBODA 

Nie je malý počet týoh, ktorí v mene slobody broja 
proti CirkvJ. Títo nechovajú v sebe ,také ru�ové nádeje. 
ako vedátori a nosilte1ia kuttúry, ale preds,a sú naIadenf 
proti nej. Nebezpeční sú preto, lebo veľmI vábnymi he
slami pracujú; heslami slobody a práva. Heslo slobody a 
práva zostane vždycky vábnym, lebo slobodným každý 
chce byť, zato sú pracujúci heslom slobody nebezpeční 
protivníd. Kto zná istú ustamo�zeň preds,taviť za ne
prrateľku slobody. ten vyhrál h ru. Vedia to protivníci 
Cirkvi, a zato nezameškajú dľa toho receptu náladu robi!. 
S10boda ie dvojnásobná: osobná a politická. Cirkev je 
vraj nepriaterkou oboch slobôd. BoH sa Vlraj každého 
uvoľnenia, každého vornejšieho hnutia. Ako skala zadusí 
klíčky zafahnutej trávY, tak zaľahne ona klíčky slobody. 
Má vraj tisíc a jeden nenávidených zákonov a para
g-rafov. ktoré ohradia pôsobnosti túžiacej duše. ako drát 
klietky uväzneného vtáka. Darmo chce letieť. kde ho 
prúd slobody ťahá, z každej strany sa uderí do zákaz
ného stfpu pa 'ragrafu. Každý VOr'l1Ý let duší prekazuje. 
A tMo svoju dušu ubíjajúcu prácu začne, akonáhle sa 
o1Jvára !10lZUm mallého dieťaťa. Sotva počína užívať svoj
iJ-Jn rozumu. už mu hučí dn ušú: to ne'sloboodlno! TIO je 
hriech. to je h riech! 

A čo činí vraj s osobnou slobodou človeka, to činí 
i s jeho 'Politickou slobodou. Je zo zásady proti k aždému 
rozšíreniu p olitických práv. 

Koľko ie pravdy v týchto trúchlospevoch? Sú prí
vrženci katolíckej Cirkvi takí poľutovania  hodní väzni. 
ktorí za každým krokom zavadia do kameňa zákona? 
Je pravda, my katolíci sme od útleho veku vychovávaní 
v úcte ku všetkým zákonom, nie len k cirkevným ale 
i k svetským. Pri n ašich cestách často vidiet �t{Py 
zákonov, ako pri hradských zápisné stloy, ,ukaZUjúce 
smer cesty. Ale my vieme, že ony sú nie postaven� na 

J I 



ujmu nášho šťastia. Vieme, že ony sú na našu ochranu 
postavené. Sú to ochrané zábradlia pri ceste, vedúcej 
nad priepasťou večnej, často aj časnej Zlkazy. I to je 
pravda, že často s!yšíme ľudrskej pýche neľa,hodiace 
slová: neslobodno, zakáza,no. Ale sme istí v tom, že ,tie 
slová sú slová milujúcej, starostlivej, o spásu našu sa 
chvejúcej matky. 

Na dolnej zemi, p'O niHnách dlhšie zostane voda 
vyliatych riek, z ktorých sa utvárajú mQÔlriny, mláky. 

Laby zatiahnu površie mláky okrehtkom. Vietor ,nanosí 

na to ,piesku a rO!zli!čné �emená. V te,pled, 'kyrprej pôde 
yykJ1eje semä. A utešená zelená tráva, milé poľné kviet
ky vábia pocestného k odpočinku. Pre neZlkúsenca ho
tová smrť. Trávnik sa otvorí a 'Pochová svoju obeť. Dobrí 

ľudia k týmto trávnikom postavHi wstražné tabule. -
Talk hľad�me na výstražné tabule zákol!1ov Božích. ako 

pocestný na výlstmŽlné tabule vodtnýCih hávrnikov, sľu
buj,úcich oddyoh a dáva,j,údch smrt 

Nápadné je, že títo páni sa veľmi od u,ševňu jú za 
pod,manenie p'rírody pod rozum . Za správne uznajú pr\!
manenie sí,l prírody, lebo sily prírody sle'po účilnku:iú. 

"Rozvodnená rieka neMadí na to, že roľmí'k má ešte na 

lúke skosené seno, ale zaleje všetko. čo mô,že. Zmarí 
nádeie hospodára. nechajúc po sebe kaľuJe. bahno. Aj 
vášn� rôznyoh hriechov sú slepé. alko ro.zvrdnená rieka. 

zap1avia ho. keň nenajdú v ceste hate zákomo�, 7�,�e

chaiúc po sebe ikalužu. puch. Co je pre rO!1V'odmeVa]l1CU 

rieku haf. to je kresfanoiVi zákon boží. 
Jednu námietku netajíme, že katoHcka Cir:kev práv0 

zl0sti. be71lzdmosti. surovosti, násiHa neuZII18va. 81e vždy 

a všade biľaguie. Netrpí chvastílJTI'stvo hriec,hll. NeúP'rosn� 
ioh bi'čuje. a varuje od nich svoje jahňat'Í. a,kl) le'kán 

�(1.ravé nbecenstvo nd náJkaznvah chorôb. Nedbá. keď 

iu za tn i r.niatnčníckou prezv1í. R0hí tak pre dobro Tud
'
c;tva 8hv v m01nčn("sti nev<'voc1i1i bezočivci. ,havikáči, 

rudi� '
s 

. 
tvárou slC'nov('i kože. rdtis,núc ľudí činných. 

zás1užný.ch a pracovných. 
Ani to nejdeme tajiť, že katolícka Cirkev od útlosti 
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v prísnom duchu vychováva svoje dietky. Le už vo veku 
detských hier zasieva do ich otvárajúcich sa dušičôk 
fažké zrná vážnych právd. Avšak nie úmyseľ týrania
mučenia ju vedie v tom cvičenÍ. Nie. Pred mysľou jej 
tanú smutné obrazy otroctva duše;vného, !Poľ,utovania 
hodné obete rôznych vášni, opilstv:a. sm�stva� z;ášti, 
závisti, surovosti, tejto kliatby svojich rodín, de,tí, vrstov
níkov, ktorí by radi shodiIi ohavné putá opravdivého 
otroctva, ale nemôžu pre nedostatok duševnej sily. Pri 
pohľade na tieto smutné obete obnovuje pred božským 
Zakladateľom silné predsavzatie, že ratovať bude duše 
a osllobodzovať 2 'krušnýc'h pút otrootVia s najväčším na
pnutím svojich síl. V každej útlej duši vidí otvárajúci 
sa ružový ,púčok. A jak 'Sa ohveje pri myš1iemlke jej ma
terinské srdce, že ho víchor vášni predčasne ztrhne, 
zlomí, jej úpal náruživosti spáli! Vidí v nich dedičov 
nebeského kráľovstva, vyvolených synoIV božích, ako sa 
nnúti, že knieža zlosti ich urve. Takto vytrhuje už klíčky 
buriny, aby burina nezahlušila túto krásnu božiu záhrad
ku. Toto nie je otročenie. To je svätá práca za slobodu 
ducha, za vymanenie z najniišieho otroctva, otroctva 
duše. Takýchto voľných otrokov čím viac prajeme svetu. 
Ich sloboda je sloboda v prachu plaziaceho sa hada. Naša 
sloboda je sloboda v azumom blankyte poletujúceho 
škovnÍlnka. loh sloboda je sl,oboda na vše,tky ,s'trany sIkri
venej palmy, naša sloboda je sloboda kráľovskej jedle. 
rastúcej k VÝŠinám oblačným. Ich sloboda je sloboda 
rozvodnenej rieky, naša slaboda ie sloboda reg;ulovanej 
rieky, bežiacej rovno ku sv,ojmu cieľu. 

Sme i sluhami. Naše služobnÍ'Ctvo nie ie ponižujúce, 
ale povyšujúce. Sme sluhami najšľachetnejšieho kráľa, 
na ktoľ'Úm žiadnej ľudskej vady niet. Naše služobníctvo 
je služobníctvo dietok k najláskavejšiemu Otcovi. Sme 
otrokami jedného kopiou otvoreného srdca, plápolajú. 
ceho plameňom nesmiernej lásky. Sme rabmi dv,och pre
bodnutých rúk. 0, jaké to pres1adké rabs,tvo! Sme spu
tanými čarožiarou milujúcich očú, a jak blaženo je v ich 
kúzlokruhu nepohnuto stáť, len v duši čuf slastiplný roz-
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hovor. Kiežby celý svet bol účastným blaženosti toho 

raustva! Kiežby čím viacerí mohli hovoriť, čo povedala 
SV Agneša pohanskému sudcovi, pýtajúceho sa, či sa 
nehanbi čo šľachetná deva, nazývať 'Sa služobkyňou u

križovanca. Nie - odvetila - lebo slúžiť Krlst9vi zn�
mená kraľovať. Cirkev cvičenie sa v sebazaprem menUje 
panovan[m nad sebou. Áno, Bohu slúžiť znamená pa: 
novať, viac kraľovať, tu v časnosti a tam vo večnostI . 

IV. 

CIRKEV A SOCIALIZMUS 
Medzi myšlienKové prúdy, ktoré sa nevedia spriate1if 

s Cirkv011 patr! i socializmus. Jeho nenávideni: �ir�i 
ie ná'mživejšie. Nezame·šká pl0užiť ži.actnei pnležlltostl , 

žiadneho spôsobu, aby svoju bezú·zdnu zášť
. 

nevyll�1 na 
ňu. S0cializmus ie takrečeno všestranný nepnateT CIrkvI. 
Df'kiaľ tntižto ostatným protivníkom Cirkvi jedna lebo 
druhá vec sa nezdá pri Cirkvi, že tí zachovajú v boli 
proti pravidlám aspoň zovnúrornej slušnosti a vzdelano

sti. socializmlls však za dovolené drží každú zbra�: lož. 
surovost, osočovanie, utrhačstvo, posm�ah, násl�ie .. � 
prečo je socializmus takÝm zaťatým �epnateTom.ClrkV1. 
Preto lebo - vraj - Cirkev je naJzlomyselneJšou ne
nriate

'
Tk'Ou ľudského blahobvtu, DTa sociali7:m

,
u terajšie 

�oS1XXiárske �a'rialdenie je naj,výš nespravedItve. Do neba 

vola iúcou krivdoll menujúc terajšiu majetkovú ,nerov

nosť, nooostatOlk u väčšiny Tudu, p·repYClh a
, 

hOjnosť ti 
šťastenCQv osudu, tejto krivde treba za kaž�u cenu za
dosť učinif. Toto ie učenie socializmu o majetkovej po-
litike štátu. .. h A čo ie učenie Cirkvi? Azda zavádza SVOJIC �e
riacich v tomto bode, nahovoriac; im. že vo. sve!e Id� 
všetko v najkrajšom poriadku'? Ze na svete nI�t žI:dn�J 
nespra.v·odUvosti. žiadme;] k'riV'dy? Ci nevylučuje az pn
často nespravoct1ivlOsti , ktoré sa de jú vo svete? Nepo
piera, le vo svete je mnoho biedy a neclootatku. AJe 
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kedy učila Cirkev, že sa nesmieš usilovať vYViaznuť 
z nich? Kedy učHa, že páchaš hriech, keď sa staráS o 
polepšenie svojho stavu., ovšem čeSJtnými prostriedkami? 
Práve tak odporúča svojim synom a dcéram, ako moa. 
litbu, ba za porekadlo má: statočná práca, ako modlitba. 
Setrivosf tak chváli, ako odporúča almužnovanie. Ne
vyškrkla z .ťvanjeliuma ani včas najvaéŠej nevoľnosti 
vYhrážku SplalsiJtelovu: Beda vám boháčom! Potom nie je 
aru to pravda, že bieda a núdza sú najlepšou pôdo u pre 
úcinJwvaiie Cirkvi, lebo kde je bieda a hlad, tam ie zú
falosť. A zúfalé duše sú zlou pôdou pre semeno viery a 
nádeje. Vzpomeňte si len na húfy nesčíselných žobra
kov, koorý,ah vfdaJte na .rôz,nychpútnych miestach. Sú to 
pádne ·vzory boha,pr�dnosti. Uprostred ciest melú ús.ta
mi svoje otčenáše, aby vydrancovali od pÚ1ni!ro.v hodíl1e 
grajciarov a potom hajda do krčmy. Tam sa opjjú, na
dávajú a hrešia. Väčšia čiastka z nich žije v nemrav
nosti. Keď sa vyspia, idú zasa ukazoval svoje "rany". 
Je takáto žobrač dobrá pôda pre účinkovanie Cirkvi? 
Dajú sa takto priviesť ku kresťanskému životu? Ani reči. 

Mah!.i by však povedal socialisti, že C�rkvi je priaz
nive veľkostatkárstvo, a nie síce žobrajÚCi, ale chu
dobn�r ľud, pre svoju chudobu ponížený. Ani duša ta-

. kého ľudu nie je pre účinkovanie Cirkvi priaznivou pô
dou. Lebo takýto ľud je vystavený stálemu pokúšaniu 
siaha f po cudzom. A keď je k tomu tento veľkostatkh 
zl:(' kresťan, ohromná je tá duševná škoda, ktorú svojím 
príkladom zapríČiňuje. Ak celkom ináč to vypáda v ob
ciach, kde niet veľkého majetku, ale samých malých zá
ltlužllf'cl! hcspodárov! 

Tam v rodinách panuje dobrobyt, v dušiach mier. 
A ten to dobrobyt a mier ďakujú svojej zámožnosti a u
silovno·sti. Oni to však ináč a krajšie povedia: Ďakova! 
Pánu HJhu dobre sa máme. Svalnatý, statočný mužský, 
milé, bohabojné matky a manželky, úctivá a stydIivá 
mládež,. zdravé a veselé dietky - to pôda pre účinko
vanie Cirkvi. ·p.o nedelách a sviatkoch nabytý kostol s 
krátsnYlID, nie parádne ale vkusne oblečeným fu ďom, kto-
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rému CVICell1e sa v náboženstve je duševnou potrebou a 

spolu duševnou rozkošou, to rados! pre kňaza. Statoč

nosf taká, že si ľudia bez Lbavy nechávajú cez noc von

ku hospodárske nástroje. 
Ako by mohla byf Cirkev nepriateľkou ľudského 

blahobytu, keď vie, že hlad robí na jednej strane zlo

čincov, prílišné bohatstvo, bezbožných zhýrelcov na dru. 

hej strane. Prečo by mala byf cirkev protivnicou po

hybu ktorý si predsavzal p,odvihnút blahobyt ľudu? Keď 

(ako
' 

sme videli s uvedených príkladov) sa záujmy ná

boženstva tak pekne shodujú s blahobytnými záujmy ľu

du? Co je teda nervoznej srditosti socialistov do Cirkvi? 

aiká p.rotiva je medzi týmito dvoma súpermi? Preoo sa 

nemôžu 'smie,rit? Pifeto, milý /priail:eľu, lebo soc1aliz

mlllS učí, že terajšie neprajné sociálne položenie ľudu 

len pomooou násiJ.ia, nwolúcie a krvipreliatia sa dá zme

nif. Toho dň-a 'Vraj svitJne zora všeľud5kej slobody, ,lep

šej budúcnosti, keď padnú hlavy terajších vladárov. O no
vej potope sveta snívajú, v ktore,j však nie voda, ale kr\

dosavádnych tyranov sa bude liaf. Krv, červená krv. 

Zato osi vy.v o.I hl i červenú balWU za barvu svojej strany, 

Zato sa menujú červení socialisti. Na tento bod sociáI

demokratickej strany nemôže daf Cirkev svoje schvále

nie, lebo ,tým by prišla oo ,priamej protivy s poslaním Kris

tom jej daným. 
SociaUzmus sa hrubo mýli, keď myslí, že terajšej 

núdzi hospodárskeho položenia ľudu revolúciou sa dá 

odpomôcf. Príčiny krušného hospodárskeho položenia ľu

du sa dajú i pokojnými prostriedkami odstráni!. Tie pro

striedky sú spravodlivé sociálne zákony. Zákony vša� 
távisia od zákonodarcov. Akí sú zákonodarci, také su 

7,ákony. Nech si volí ľud spravodlivých mužov, svojich 

Jdí za vyslancov, ktorí majú v srdci blaho ľudu, tak 

sa odstránia príčiny sociálneho zla. Proti takémuto so

cializmu Cirkev nemá žiadneho veta, takémuto socializ

mu len "Boh zdrav!" môže priať. 
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v. 

CIRKEV A MRAVNÁ DOKONALOSŤ 

Nie malý počet je tých, ktorí nenávis! prechovávajú 
v srdci oproti CiI1kvi s tým odôvodnením, že Cin ev ne
vie také ideále poskytnút novovekému ,človekovi, kto
ré by ho pobádaly k vyššiemu, vznešenejšiemu životu. 
Že Cirkev doviedla civilizova f stredoveké národy, ale 
mravno vzdelanostným nárokom kultúrnych národQv vy
hovie! nie je schopná. Ona vraj svojimi starosvetskými 
spôsobami nepomkne do predu dielo duševnéhQ zdokona
lenia človečenstva. Ona vraj nepostupuje a neodstupuje 
od svojich skamenelých formalít a náuk. Vždy len tie 
staré myšlienky 'Dodáva svojim veriacim, kým svet ob
rovskými krokmi kráča vpred, ona a jej veriaci zosta
vajú. A zato v mene pokroku ju chcú vytisnúf z verej
ného života, hlavne zo škôl, ako francúzi. Tento proti
cirkevný prúd sa menuje pokrokárstvom. 

Je to pravda, že katolícka Cirkev nie je spôsobilá 
napomáhat človeka v diele duševného zdokonálenia, že 
jej ,sviatosti, iYohoslužby, kázania sú jalovými vychová
vateľskými prostriedkami? Že veriaci katolík stojí na niž
šom stupni mravnosti, akQ pokrokár? Že pokrokárstvo na 
väčší stupeň dokoil1alolS,tL ,vie JyYšvilhnút človekJa, ako 
Cirkev? 

Isté je, že v človekovi žije neVYhladiteľný cit nad
zverského povedomia a túha po duševnom zdokonalení. 
Clovek vždy i v dQbe najväčšej mravnej zvrhlosti za 
vyššieho sa 'P'Ovažuje od zviera ta. Cest a dobré meno si 
takou odhodlanostou bráni, ako telesný žiVQt a majetok. 
Dáva pozor na seba, na zovnútorný vkus, na vystúpenie, 
aby neurazil cit sPlJ:ilbližných. Ale všetko roto vyžaduje 
samok:ázel, S4I11<1latlOvan;e. A zato cvičeni. sa v samo
kázni i pohd<:árska škola má v svojom PľOCNtne. Ba 
ohlúbi sa, že oné!. vie vyohovat dokooalejšie vzory mrav
nosti, ako katoli�tlS. 

Milý čítateTu! Pravd. ten vychováva"T môže .aj-

CIrke .. a m."ern� 
m,ill.nke .. � ,rU, 
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i$tcjším úspecilc.m pracovať v cbore mravnej dokonalo

sti, ktLrý má naJ!ep!)ie pHistriedky na 'llu.stránenie pre

kážok duševnej dl.kcnalosti'? Viete všetci, že na ceste 

duševnej dckonalcsti s mnol!ýlmi prekážkami, nepriateľmi 

stretá sa čl-c-vek. Ktorí sú tí nepriatelia duševnej dok'O

nalosti? Tri vášne ľudSlkej prírody; svätý Ján ich po

menoval: žiadosť teta, žiadosť očú a pýcha života. Tie

to tri vášne svádlzaljú čl·olveka na ce'stu nea:>rá:vosti, na 

stesky hrieclwv. Tieto tri vášne sú príčinou, že človek 

jedná proti p-oznanej ,pravde, pre ti lepšiemu presvedče

niu. Ba niektorým úplne zahalia zrak ducha. Ony sú prí

činou strcskotania ctn'Osti, ony strhajú čIuveka rozum

ného ,do !kaluže k nemý,m IZIvieraťoID. Žiadosť tela má 

dve dcéry: nemierno-sť a chlipnosť. Koľko majetkových 

Í1iPaJd1lwv za,pričinila, slz vYItlačila, ž-ohráJkov spravi]a t� 
prvá! Kcľkým pretvorila rodinný raj v peklo, predeasne 

hroby vykclPa.la tá druhá. Poľutovania hodl\1é a spolu 

hnus vynucujúce obete tejto vášne p'Obádajú pczorovate

ľa k pochyuovaniu o vyššom povolaní človeka. 

Žiadosť očú, óli chtivosť, nenasytná hrabivosť u bo

háčo'V prehrňujúcich sa až po pazuchy v peniazoch, zá

visť �emajetných, denne opakujúce sa kmínstva, lúpeže 

sú dôkiazmi že jak veľmi opanúva tát'O vášeií. ľud. 
Pýcha '

ž-ivota, ktorá bola príčin'Ou úpadku prvých 

našich 'llo<Lič'Ov i včuľ má účasť pri kaidom hriechu. 

Toto sú tie tri skaly, na ktorých sa stroskotávajú 

dobré predsavzatia človeka. Ten bude teda najh:!pš�m 

P'Omocníkom človeka v práci duševného zdokonalel11a, 

ktorý týchto tr·och nepriateľov dokonalosti najzručnc,išie 

vie odzbrOjiť a ktorý najdoIiehavejšie stojí na duševnom 

zd'Okonálení. 
Ukážte však krom Cirkvi ešte jednu ustanovizeň. 

ktorá takým dôrazom prízvukuje potrelJu duševnéllf) 

zdokonálenia, ako ona? Ktorá takou neústupnou dôsled

n'Os{ou učí že žiadosť tela, očú a pýcba života sú len 

podvod a 
'
klam, že klam je, keď ti pudy tela sľubujú 

hodnosť života, lebo ti dajú biedu; že klam je, keď ti 
sľubujú radosť života, lebo len nárek zanechajú po sebe. 
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Ukáž mi krom ka tolíckej Cirkvi ešte jednu ustanovizeň. 
kt'Orá toľkou neústupnosiiou učí, že snaženie sa na du
ševnú dokonalosť je najhlavnejšou úlohou človeka, kto
rá toto snaženie sa l11a duševnú dokonalosť nielen radí, od
porúča svojim prívržencom, ale ztratou večného blaha 
jm prikazuje. 

Po druhé, ktorá ustan'Ovizeň poskytu,je pracovníkom 
duševnej d-okonalosti také mocné pomocné prostriedky 
sebazdolwnálenia, ako Cirkev sv'Ojou nebeskou náukou a 
sviatosťami? 

Ktoré filozofické presvedčenie poskytUje človekovi 
takú posilu, akú čerpá katolík z t'Oho presvedčenia, že 
duš'O·u svojou je pOvÝ'šený nad všetky �tvorenia sveta, že 
jeho duša je obrazom Božím, iskrou, lúčom z B'Oha, prí
bytkom, chrámom božím? 

Ktorá fiil'O:wfioká š,koJa dá $tvojim prÍlsa,hancom to 
pozdvihujúce po'Vedomie, že v krehkom na prah sa roz
padnúť majúco:n tele následkom svätého prijímania ko
luje božská krv? 

Kde sa roní toľko slz rútO'sti, kde sa vznáša k nebu 
toľko vzdychov nad zm}'lenými krokmi živ'Ota, jako v 
katolíckej Cirkvi? Kde lIajdeš také upokorenie seba. akým 
sa upokorí veriaci katolík, vyznávajúc svoje hriechy vo 
spovedi pre nad'Obudnutie posväcujúcej milosti? Kde bijú 
srdcia s rýchlejším k'lopotom nad myšlienkou duševného 
spasenia, ako v katolíckej Cirkvi? Kde lkajú takým u
dúšavý'll1 bôfom nad hriechom, ako lkajú v lone tejže 
Cirkvi? Kt'Orá spoločnost je taká neprístupná pre vša
kové radovánky a potulálIky, ako katolícke dediny v 
krušnú dobu adventnú a veľkopôstnu? Nespomínam tu 
rekovské poklady svätých, kde vidiet toľko úctihodného 
snaženia na duševnú dokonalosť! Že sa vypráva ešte o 
mravnosti a nt!mravnosti aj t'O načim účinkovaniu Cirk
vi pripí�at. 

li'Ovoria pokrokári, že jako v každom obore ie Pr)
trebný vývin. pokrok. evoluc:a, tak je pLltrebn}' i v mra
vouke katolíckej. Pokrok je možný v svetskýcb v(:'jcÍl:n 
a umeniach, ale v mravouke Kristo\'ej pokrok, náprava, 
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ref.o:ma nemá miesta, lebo človek dielo B ožie napravo
-va! nemô2e. Kristova mravouka je vrcholom všetkej 
Iffiravnej dokonalosti, od ktorej dokonalejšiu rudský um 
'VYmyslieť nemôže. V čom chcú duševnú dokonalos! p re, 
ukázať pokrokári? V disciplovaní žiadosti tela? Nech sa 
len dajú do tej práce ! Cirkev im nebude prekážky fu
bi! lebo Kristus povedal : "Kto mňa chce nasledova!, 
ne�h vezme [la seba kríž svoj." Med�i neJ)očetnými svät
ci Cirkvi je mnoho tých, čo sa utiahli (Jd sveta, žili p o  
neľudnatých horách, jaskyniach, stravúvali sa lesným 
medom a korienkami. Cirkev ich neodsudzuje, obdi
vuje. 

Zarmucuje ich p ohlavná bez úzdnos! sveta? Môžu žit 
do smrti panícky život, Cirkev ich nepokára, ba povzbu
dí slovami Kristovými, dfa ktorých paníkov čaká ko
runa zvláštnej slávy. 

Chcú vykoreniť žiados! očú, chtivost pozemských 
statkov'? Kresťanská mravouka ani v t'Om im neviaže ru
ky, ba stonásobnú náhradu im s ľ úbi za skutky milos:: 
denstva. Chcú poráža t hlavu pýchy? Aj v tom mal u 
vorné pole, lebo kto chce by! v krárovstve Krist'Ovom 
najväčším, musí by! najmenším. Ba kto nebude taký, 
ako jeden z maručkých, ten vôbec nevojde do kráfov
stva nebeského. Tu je neop."'1edzené pole duševného zdo
konálenia. 

Nie, žiadJna !Svetská ŠIkola nevie pôsobi! bezpeč
nejšie na pali duševnej dokonalosti človeka, jako ka
tolíoka cirkev. Zato s ÚiPln10u spokojnosťou sve rujeme zá
ležitosť nášho duševného zdokonálenia na le j starostli
vost. Opakujeme slová povedané svätým Petrom bož ·  
skému M ajstr()IVi : .,Pane, ku k'Omu máme íst, slová ži
vota večného Ty máš." 

Zato na teba sverujeme spásu našej duše, Bohom da 
ná uči terka a duchovná mat naša, katolícka Cirkev. 
Spravuj ju, veď svätými tvojimi zákonami. Vyučuj ju 
bož-skou tvojQu náukou ! Posilňuj ju predrahým svätým 
'telom a krvou Kristovou. Neodtrhne nás oo teba liden 
«rt sveta, žiadny klam .iabla. Od t.bl, ktorá SI úm 
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otvorila nebies bránu pri svätom krste. ktorá si bedlila 
nad našimi kolískami modlitbou šeptajúcimi ústami ma
tieK našich. Ty nás sprevád zaj, ako verných synov a 
dcéry aj na miesto posledného p okoja, a modE sa za 
naše duše, ktoré tak vášnive miluješ, keď z tela nášh() 
p rach a p opol bude ! 

VI. 

CIRKEV A LIBERALIZMUS 

Žiadne myšlienkoiVé ihl1:.!tie ne odzud zi 1'0 Ci1r'kvi 
taký verký p'Očet veriacich, ako tahvaný li be-ra li zmus. 
ktorému sa p odJa rilo v 1 9. století odcuzi! Cirkvi 
vzdelanú triedu', takzvan ú  inte11igenciu. 

Libera'lizmus sa v tom rôzni oo socializmu, že soci
alizmus je p rotináboženské hnutie robotníckej triedy, li
beralizmus inteligentnej. Potom v tom, že s ocializmus. 
plnými .prúcami sa usiluje vo svojich časopisoch logickú 
nemožnost katolíckej nauky o B ohu, o nesmrteľnOlSti du. 
še, o božstve Krista d osvedči ť ; liberalizmus tieto zákla
dy cirkevného učenia nehýbe. Neštve priamo proti učeniu 
Cirkvi, nepracuje s h rubým násilím, a'le chová sa oproti 
nej zúmysernou neviímavosf'Ou a h ľadí na ňu ako na  
mumiu zašlých časov. Nechce zba,dať zásluhy Cirkvi 
v obore mravného vzdelania. Liberála nedojmú dôkazt 
lásky Boha-Otca Stvoritera, B oha-Syna Vykupiteľa, Du
oha-POISvätiteľa. Darmo mu yYJ}'rávaš o nepočetných 
dôkazoch JásKY, múdrosti, všemohúcnosti, prozre:teľno
Siti božei, zostane nepohnutý. Darmo mu sp10menieš ltisíce 
mučeníkov, ktorým bOllo 'rozkošou umrieť p re Krista, ne
pocíti túhu spOjiť sa s vie'I'Iou Kristovou. 

On na všetky p rejavy veličnosti ducha zostáva tu
pým, nedojatým, zatvoreným. O dkiaľ táto zmeravenosť 
duše, táto zdrevenelosť s rdca? Co je príčinou nenávitsti 

, l�beralizmu oproti Cirkvi? Milý čítateľu., IiberaHzmus má 
,preto !ažké s rdce na Cirkev, lebo dľa neho CiTkev je 
vrahkyňou životných radostí. Ona by vraj rada vyhla
dila všetku krásu zo sveta, rada zasypala všetky kvety 
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p()J)Olom, rada za hal i la  všetky hviezdy neba čiernym zá
vojom. Zahlušila všet!ky zvu.ky h udby a spevu, všetky 
výj avy plesu a radostí ; a miesto n ich hodi l a  p okánie, 
žia r, zap renie. Liberalizmus ted a  vidí v Cirkvi nepria
teľku života, h ubiteľku k rásy, vr,ahkyňu radosti . A žt> 
vraj dokia ľ  nepop ustí z tohooo p rísneho názoru na život, 
nezd a rí sa jej  p ri tiahn uť s rdcia ľudské. 

Cirkev nemôže d ľa zásad l ibe ralizmu vych ováva! 
svojich veriacich, lebo zásady sú nie záv.azy dôkladne 
rQz.mys,lených úv,ah, 1Cl,l e  len výlpary raz-p álenej !krvi a 
fantázie ochmelených modzgov. Ci rkev sa nemôže d í
va ť na život cez rúžové okuliare l i be ralizmu, iebo tie 
ukazujú len na blízku p rítomnosť, a ten, kto chce vy
ch ovávať p re cel�' ži vot, ten musí h ľadieť nie len n a  
prítomnosf, ale i n a  budúcnost Ka,ždý rozumný zah rad
n ík musí o to dbať, aby nie len pekné, ale i zdravé ovocie 
vypestoval, leho i náč utrží miestó zisku pcswech. Nuž 
strom l ibe ral izmu takéto n a  oko pekné, ale v o  v'nÍltru 
če rvivé ovocie rodí. Ci rkev. ako Boh c m  ustanevená vy
chovávate ľka, nemôže si vytlk,núf  za cieľ pestovan ie hni 
lého duševného ovocia. Libe ralizmus sa p c<l obá človeku 
t rpiacemu n a  ba rvoslepos f, kto rý istých bariev nevidí. 
Liber3 1 i zmus je  takýto barvoslepý vych ovávate ľ, ktorý 
len oslnené stránky života vidí, tienisté nie.  Len jasot 
a hudbu čuje, pred náre k c m  a plai::om zavre uši ,  Len lesk, 
nádhera,  p repychy ho tešia, na ne nasle<lu júce aho rcby. 
bied u nechce vidief. A ko ľko h riechu, kl iatby, slz, ma
jetk r'vého úpadku bola príčinou rozpustilosť ľudská? Kor
ka zámožn�'ch rodín p riviedol n a  žobrotu diabol alko
holu. v ko ľkých dQmácnostiach p remenil  ro<linný raj 
v pekl o satan neve rnosti ? Zámožné zemanské rcdiny l i 
bera li zmus vyhostil z kaštie ľ ov a z rozsiahlych majet
kov. Kaštiele a p ozemky ale zakúpi! jeden d ruhý živel. 
V starobylých kaštie ľoch zem anských s a  stavajú  páni sY
nťlvia cudzieh o národa, a potomC'i predršlých ma jite r ov 
k rpatejú po kanceláriach čo bied ni pisári. Aj malo roľn ík 
a remeseln ík nevyhne tej záhube, ke ď nasiaJkne libera
lizmom. Lebo ničoho je  nie tak mnoho, čo by sa neminulo. 

23 

Libe ralizmus vidí hodnQtu života v nádhe re, v pom
pe, v lesku, v h odJvÚJbe, v d radlok<amel�och. Cirkev v kráse 
a v spanil osti ducha. Cirkvi život bez vnútornej čestno
s ti a charakternosti je komediantstvom. Liberali Zl111u do
stačí vonkajšia česť a statočnosť. Liberalizmu cieľom ži
vota sú : radovánky, kratochvíle, pohuJúnky. Cirkvi bá
zeň B oha, vážna p ráca, svedo mité plnenie povinností, 
lebo vie, že tam ten živo t  vedie jednotlivcov ku frau
dácii, do blázinca, do samovraždY, spoločnosť však ku 
revolúciám. Vo francúzsku v 18.  s toJetí prepych u krá
ľ ovskéh o  dvora a vysokej š ľachty neznal h raníc. Stavali 
s i  paláce z m ramo ra, .zdobi,1i ich steny pJ atňami zo 

zlata. Kúrili  v zime celé záhrady ped sklom. Ozdobné 
čipky stily lOO-tisíce. Je<l n a  a ristokratka sa vynasnažo
vala nad d ruhou. Obyvateľstvo nevládalo platiť ohromné, 
nesp ravodl ivé dane. V mestách robo tný fu<l m rel hladom. 
K oniec bola revolúcia. V Zibu re p a,dla za obe i hlava krá ľa 
a d vo ra,ninlov. Po tiaľ vedie libe ral izmus. 

Zásady libe ral i zm u  sú výpa ry k rvi, fantázie modz
gu, d f a  k torých možno zdarne za riad,avať plesy a fa
šiangové zábavy, ale p re živct vychovávať p okolenia nie. 
Že vraj Cirkev svoHm prísnym ll,' zc.r-om odpudzuje od 
seba duše ! Odpud zuje tých, ktorí sami cl1Cú odboči f . .J Ll 

tieto C 'dpadlíctva z p riamej cesty nesklá tia.  P ekojne h ľadi 
na odpadn uté konáre,  lebo vie, že Boh jej dá vždy za 
r �p a d l l u t é  suoh 6  veltve no,vé, sv;cže, zele né,  keď bude 
d�'c1 l a ť  duchom Kristovým a zavú líaf s kve tarni kríža. 
Jej  B0 7ský Zakladate ľ  ju pri pedolm il k h o rčičnému stn 
mll, v k,:ni roch jejž útulck budú h ľadať vtáci nebeskí, 
tniest  duše ľudské. pjdne pri'rovnanie. Nech a Ipl,ni a  
nízke duše v p rachu, ryj ú .  v h n oj i ,  k rúľovlSké duše sea 
nebe'ikí vtáci teba budú h ľa d a ť, krí fovská Ci rkev, a 
v tvo jich vetvách najdú útulrk v búrkach živeta ! 111:1s 
duše nárn hovorí, že p re vyššie sme stvorení ako plaz iť  
sa v kaluži. Nivy liberalizmu, hoc sú zakryté kvetinou, 
J),í chnu mrtvinou.  Nie, to je nemcžné. aby som bo,l past
vou \:erva a hmyzu. Za to tebe odovzdávame našu dušu 
k vi'c: .ove, K ristová Ci rkev, hoci vieme, že si p rísna 
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a neústupna vychovávateľkyňa, a nelichotíš s m y:slom 
krvi telu, lebo chceme, aby ruj vtedy rozkvitala v nás 
nádej ži'lota, keď teLo s tarobou a chowbou zdrobené 
schradne, keď sa ml'adost pominie, k rása zvädne, oheň 
očú vyhasne. 

Uberalizmus je p lodom múdrosti sveta, o ktorej sv. 
Ján evanjelist� píše : 'synáčkovia moji, nemilujte svet 
tento, ani to, čo jeho je. - Kto miluje svet, v tom' ne
prebýVa láska môjho O tca, - zase Kristus. A za'se s'V. 
Ján : lebo všetko, čo vo svete je : to žiadost tel'a, žiadost 
očú, a pýcha žjvota je. Nie je  pošetil'Ostou a nezral.ost·ou 
odovzdat dušu svoju tomu svetu, ktorý sa ti lien dotiar 
lichotí, dokiaľ si mladý, keď ostarneš, opicu robí z teba? 
Ktorý ta dotiaľ rád, dokiaľ si zdravý a šumný, keď o
chorieš, ani sa neozrie o teba? Ktorý ti je doti'aľ p ria
teľom, dokiar si zámožný, bohatý, keď však ne'jakým 
neštastím stiihnutý schudneš, ta tI1epoe;ná? Veru .osudná 
to k ráťkozrakos C !  

Liberalizmus s'a p,odobá tomu staviteľovi evanjelium
ského 'Podobenstva, čo d'Om svoj staval na piesku. P rišla 
búrka, strhla ho, prišiel !p ríval, smy,l ho. Nie, my nie na 
takýto plýtky základ chceme p,ostavi! dom nášho spa
senia, ale na tú ska'lu, ktorú sám Kristus založi'l, aby 
ho ani búrka vášni, ani p ríval pohrôm, ani zub času, 
ani moc pekla nezborila. 

VII. 

CIRKEV A KNAZSTVO 

Pojednávajúc o položení Cirkvi 'v novove,k'Om svete 
za nútne poklad 'Í m  p rehovoril o pomere kňazstva k Cir
kvi. Cirkev a kňazstvo sú nie jeden pojem. Kiía'Z1Stv,o je 
len čiastkou Cirkvi. Jestvovanie Cirkvi nezávisí od mrav
nej j akosti kňazstva . Jes tvovanie Ci rkvi je neodvislé od 
dokonalosti alebo ned okonalosti kňazstva. Spása však 
jedn otlivÝch duší ve ľmi závisí od m ravnej jakosti a od 
duchovnop as tierskeho účinlwvania kňazstva. 
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Kde je ho rlivé, za svoje p ovo,lanie oduševnené kňaz
stvo, tam p r a videlne aj veriaci sú ho rl iví, záujmom srdca 
Kristovho oddaní. liovlorím p r,a'Videlne, l,ebo výnimky sa 
tj tu najdú, alko na poli výohovy vôbec. Kde na seba za

budIý, veriacich svojich pohoršujúci kňaz účinkuje, tam 
aj fud pomaly ochladne vo viere a SPusltne v mravoch. 
Aj dobré meno Cirkvi závisí od kiíazstva. Pri spatrení 
zlých skl1tkuv kňaza trpí i Cirkev a vec náboženstva. 
Ale stá va sa i to, že i tam, kde mravne bezúhonné kňaz
stvo úČinkuje, ľudia ťažké podozrievanie chovajú v sebe 
'Op roti kňazstvu, tam tOttižto, kde sa otravujú duše rôz
nymi bohorÚlhavými novinami, chrliacimi na kňazstV10 
tie najohavnejšie hany, kto ré náhodou jakživ nie je lu
teránske, kal vínske alebo ži  d o'Vs ké,  ale katolícke. Ná
s'ledkom takých t'O hanobných pomlúv trp í  len Cirkev a 
vec náboženstva. 

Lebo čitateľ  takýchto dušeotráv'kov tak myslí, že 
nemožno dôverou .obda ri ť  tú triedu, ktorá sa dopustí ta
\ký,ch podlostí, aJkých sa on dočí.ta z týždňa na týždeň 
vo svojich novinách. Pre tieto okolnosti držím za p o
trebné zmieniť sa o pomere kňazsltva k Cirkvi, nap ra
vi ť niektoré mylné pOjmy zapríčiňujúce nesúlad v du
šiach. 

Prvé bludné mienenie je takzvaný protik,lerikaliz
mus, ktorý chce Ciťkev a náboženstvo bez kňazov. D ľa 
pmti klerikálov človek nepotrebuje sP fO'stredkovateľa 
medzi sebou a Bohom. Každý čq'Ovek má vraj bezpro
stredne obcova ť s Bohom. Vo sv. Písme sú nám vždy 
dané p ravidlá viery a mravov, každý si môže z neho 
nadobudnúť náboženskej vedom'Osti. Nuž Cirke<V túto 
mienku j akživ neuznala za p ravú, úmyslom Kris,tovÝlTI 
zodpovedajúcu, k torý si vyvolil z ľudu 12 učeníkov, a len 
týmto odovzdal kňazskú moc. Apoštoli či:nlli p odobne. 
Vybrali z veriacich horlivých mužov a mladíkov a na 
tých p reniesli sv'oju kňazskú moc a úrad. A tak to činí 
Cirkev i dnes. Biskup si vyberie z veriacich istý počet 
mladíkov a dá i ch cviči ť iStý čas v kázaniach duchu Kri
sta, a v čas p ríhodný dá im kňazskú moc. Tak jedná 

25 



Cirkev z te j dô'ležitej pncmy, aby nena�,tal náhoženský 
a mravmý úpadok náJboženského ži,vota. Lelbo kto by sa 
stara:l o rozkvet náb·ožens·kého ž ivota bez zvláštneho 
kňazs'kého staIVu? R.()dičia? Je pravda, že nateraz ro 
dičia sú m ocnými pomocníkmi Cirkvi vo vyučovaní ná
bctŽcnskom. Ale prečo? P reto, lebo rodičia  sú v kost(),le 
us.tavi,čne povzhudzovaní k náho ženskému vychovávaniu 
svojich dietok, a ro pod h r.ozbo'll bo'žieho súdu. 

VezlT!i ten pád, žeby nábolŽensko-mravné vzdelanie 
rcdičov pre'Stalo. Co by nasledcval·o z toho? P rvé pok()
lenie by ešte bolo vycJwvávané v nábožens'k'O m duchu. 
Druhé tiež ako tak, ale nasledujúce skoro nič.  V kaž.dej 
r·odine alebo atSP oň v každej obci dľa iného recep'tu bY 
vyučLvali  mdil::'ia. Nás:ledok by bo,1 zmätOk nábo žensko
m ravných !pojmov. I(.o ľ.ko o bcí, tdk\) viero vyznaní. 

Toto nechoe CiTlkcv, a n i  nemôže chcel, keď jej ide  
vážne o záUjem náboženstva a spásu duší. Taký,t·o stav 
vecí len ten môže ahcel, k'O,m u náboženstvo je ce,]Jkom 
ľahcstajnou vecou. Ostatne táto mienka mátoží len v hla
vách niekto rých podi.vínov, lebo ľuďom zdravého smý
š ľania je zrejmé, že jako na vyhc.tovenie remeselníckych 
člálnlkov sú p otrební vycvi čení nefušeri, odbc rníci .  ta.k, 
ba ešte vo väčšej miere sú p .. trebn í odborn íci pre veCl 
d uševné. 

Jedna 'Ok o'lnosf však v širších vrstvách ľudu je prí
činou duševného ro�ladelni,a . A ,to je úda jné bohatstvo 
kňazs'tva. Co sa týka dôchodkov nilŽšieho kňazstva, vy
jmúc pár bohatých fár, tie neprevyšujú dôchodky iných 
duševných p racovník'ov, ako sú lekári, advokáti. úrad
n íci.  Kňaz má právo na mzdu za svoju dU<;ťvnú prácu, 
ako iní pracovníci.  

Kole oči mnohým bohatstvo vysokého kňazstva. 
liov\)ria, K ristus bol chudobný, učeníkom svojim tiež od
porúčal chudebu, Ci rkev vraj sa odchýlila od Kristovho 
učenia, keď prijala svet<;ké majetky. Je pravda, že Kri
stus Pán odprrúčal a chváli l  dobrov·o ľnú chudobu. Súm 
žil chud'Obne. Viackrút povedal, že {ažko je boháčovi d o  
neba prijsť. Ale nehovoril.  ž e  p re jeho boha ts tvo p riide 

26 

ten boháč do pe\(ila, ale pre jeho zlé skut'ky. Pre zlé u

žívanie a zneužívanie boha'tstva. Kliatbou je  pre teba 

bohatstvo, keď ho používaš k hriechu, zdro}om p ožeh

nania, ke ď ho použi.ješ Ik debru. To vy1s,vitá a j  z toho 

pdOOhu evanje:Liuma, na ktorý sa odvolávajú protiv

níci cirkevných ma jetk(),v. Ra.z pristúpi l  k Pánu Ježišovi 

istý mladík, doj atý nebelskými p ravdami, h'láJsanÝ1mi Pá

nom J ežišom. pýta sa : Majstre, čo mám činH, abych 

obdržal živo t  večný? Pán J ežiš mu odp oveda'l : Zachovaj 

p rikázani a !  M1adrk sa pýta : K t·oré? - Nezabiješ, ne� 

zosmilníš, n pokradneš, nepremlúviš �rLvého svedeotva 

pľ'Oti IJližnému svo·j m u  a budeš ma ť život večný. Ml adík 

odpovedal :  Pane, j a  s om to ed malička všetk.o zachoval. 

Tedy Kris tus p·ozrel naňho, v tom pohľade sa odzrkad

l o valy chvála a obdiv, úcta a blažená do'j a,tosť Jeho bož

ského srdca. Jeden boháč, kro rý neuži l  svo'je boha'�tvo 

k prestúpeniu zákonov mÔjho c,tea .  V bL,žskej jeho duši 

zalJlysl a myšlienka, že pre Ť'oMo mladíka je  úzke okružie, 

n a  vyššiu dokc nal.osf  je p ovolaný. Za to mu re,čie :  keď 

chceš byt dokonalým, cho ď, predaj 60 máš, a n asledUj 

mňa.  Teda nepovedal m u  Ježiš, ztr.ate'ný si,  h ec s i  z>a� 

d r žal všetky p'rikáza,nia  Božie, len zato, že si boháčc m. 

Nie, len to mu povedal, keď chceš by ť dc konalým, pre

d'aj všetko, čo máš, a nasleduj mňa. Co teIko znamena, 

že dobrovoľllá chud()ba je úcty hodná, je dôkazom mi

!poriadnej d,okonal osti, ale s vytvo rením večného živo �a 

žiadneho k nej nezaväzujem. Boh atstvo sam\) v sebe l1 le  

je hriechom, hriechom je len jeho zIneužívanie.  
Cirkevní hodnestári dáva jú príklad svetským ,  ako 

t reba zemské statky obrá tiť na šľachetné, boh umilé c'ele.  

Myslime len n a  ve ľ'kOllepé chrámy katC'lícke s ich pre

krásnymi ()bra zmi, sochami, drahoce'nnými nád obami, 

skvostným bohoslužo bným ruch cm ! Myslirre na krásne 

u niverzitné a gymnaziálne budevy a nemocni.ce, ťetn ú

tulne k resťanskej osvety a lásky. B.cly by tieto ve ľko

lepé diela možné bez ci rkevných majetkov? Co by sa 

bolo ušl o n a  tieto diela, kebY tie majetky b clly v ru

kách svetských hcdnostárov? Ale a .1 príklad·o'\' dobro-
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vornej chud()by najdeme v Cirkvi, a ,len v Ci rkvi. To sú 
pÚJs.tovníci v minul osti, a rehole IPrítomnýcih časov 0-
dovia a údkY'l1e týcht-o rehôr za svoju p rácu u rči,t� za 
'vyučovanie školskej mládeže, či za ošetrova� ie nemoc
ný'ch, či za kňazsk o�p.astiers'ku p rácu pre sv,oju osobu 
- v smys.]e srubu chudoby - žiadnu peňažnú odmenu 
nebe rú. Udovi'a a (ldkyňe k rom s travy a šatov inšie od 
reh

,
ole nedo:t�nú. Reho'le sa udržujú z d ob rovoľných o

beh Uisku}ocnľac ta'kto ideál K ristovej chudoby. Toľko 
o boha tstve kňazstva. 

Najvičšie mz'ladenia zapríčiňujú vš<ak chýry ... reči o 

�ravných pokleskoch kňazstJva. Aké sltanoviJslw má za
UJal veriaci katolík voči takýmro chýrom-rečiam? Všed
nzm

, 
ru�ským p o�les'1wm je p odrobený aj kňaz, lebo de. 

�.
lCny hnecJ! so vsetkými jeho následkami naňho tak p re

�1�'1, ako n a  d�tlhých rudí. Posvi'acka je len klíček vyš
sej dokonalostI, to horčičné semeno jeho vJalStnou du
ševnou prácou má vyrisť v mohutný stwm. Ras,tie OO 
od r?sy a slnca mi l osti, kitorú Boh dáva za neodbY'tn.ú 
mc dhtbu, za neprestajné 'ľ(),zjímanie o bo.žských veci'ach 
z� úprimné pc-k orenie seba, a za vhlbenie sa do kníh Sv: 
Plsma a sv. O tcov. No, i vču ľ môže sa s ta ť, že jeden 
lebo druhý kňaz, či už p re zapletenia sa do svetských 
obchodov, či p re svetské priate ľs,tvá zanec'há Cirkvou 
odp o,rúčané p rostriedky, následkom čohó d uch ci rkevný 
pornaly zvlažnie v ňom. časom ho celkom ztratí. No z to
ho nenasleduje, že učenie Ci rkvi je nepravdivé alebo že 
Ci rkev nie je božskou usta novizňou. Takéto

' 
p ríklady 

n�op�k pv0tv,rdzu !ú boiský pôvod Ci rkvi, lebo keď by 
vsetCl'a knazl bolt h orliví a svä tí. tak zvela denie Cirkvi 
by sa museJo pripísat horlivosti a svätosti kňazov a nie 
pô,so-beniu Ducha sväté�o. 

No Cirk .... nemá vrúcnejšej túžby, ako tú, aby jef 
dal  Duch svätý op ravdivých d ľa srdca Ježišovho cítia
cich kňazov, lebo vie,  že vo všeohecn osti od horlivosti 
kňazov �ávisí d uwvné spasenie veriacich, Nikde nena
lieha takou upenlivosfou na darcu dušeVT1vch milostí akO" 
v modlibbách !pri posviacaní ikňaiZa. . Rukami v�ými 
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od .modlitby, pôstu a balzamu sa dotýka najcithveiších 
strán duše Kristovej, Prosí ho za p riate ľské city, ktoré 
prechovával k svojim učeníkom. Upomína ho na mod
litbu, ktorou prosil Otca svojho, aby im daJ! z()S.tať v ňom. 
Pri tretej p osviacke toto upenie dosahuje hranice svä
tého násHia, začína vyprávať rozkazuiúcim hla,som a to 
zabudnuvše na svoje služobné p ostavenie - že nennôže, 
nesmie d ovoliť, aby sa priatelia Jeho stali  sluhami d iabla, 
p,okazenou so ľou, 

Tiež nikdy nevolá takou úpenlivou prosbou dolu Du
aha Posvätiteľa, ako p ri lÍIkone posviacanLa svojioh kňa
'lJOV. V piesni prosiac Jeho sostúpenie p oužije všetky vý
r.azy, líčiace krehkosť ľudskej prírody, aby na:Iadila 
k sľutovaniu nebeského Darcu duševnýoh darov, Sväto
znejúcimi aklkordami, vytrhajúcimi sa zpod mvesov or
gana, akoby chcela znázorni ť  bezmoooú teskliv,osf ma
terinských svojich útrob : 

P ri jď Otče zúbožených, 
Darca darov srúbených, 
Svetlo srdca n ašeho. 
Bez tvej svä.tej možnosti 
je človek v ničomn osti, 

. nen' v ňom nič dobrého. 

Na čelá leje vonný olivový olej, na ruky ľúbezný 
ba[zám. Svätyňu husto· zahalí  kúrom silne zaváňajúceho 
temiana, aby nevidel postavy hriešnikov, len hlasy vo
lania o milosť počul : 

Du'chu svätý p riiď s neba 
a vydať ráč zo seba 
žiaru svetla Tvojeho. 

A nezabudne ani na prosby k Bobu Otcu. šty!ri razy 
nariadi v roku kantrové pôsty, aby dal ru4.u sv,ojmu hor
livých, ella srdca najmileišieho Syna Jeho sa spravu

júcich kňazov. 
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Kiežby baly vyslyš<ané toľké úpenlivé p r·osby. Kie�by 
ani jeden nezabudnul na svoje svä.té pov'olanie, n a  svoje 
vysoké vyznačenie, že on je vla.stne tým Z11 a tOIITI, k·torým 
Duch sv. dáva svoje milosti .  Že naňho mnohonás'Obne 
platí vyhrážka Spasite ľ o'Va : Beda suchému s t r·am u, ne
d onášajúcemu dobrého ovocia, vy ta tý a n a  oheň hodený 
bude.  Beda človekovi, z ktorého pohoršenie pochádza, 
lepšie by balo p'reňho, keby ,sa nebol na'wdi l. Že od jeho 
vernosti závisí nie len jeh'O vlastné duševné sp'asenie, 
ale p rípadne tisíc a tisíc duší. Za{o vyslyš Duchu svätý 
vc,lanie tvojej Ci rkvi, daj jej sluhov dľa Duch a  tvoje ho, 
dfa srd·ca Kristovho, pre tvoje meno a slávu p wsí 'o t'O. 
Preto meno, �a ktoré od za či'atku trpí, pTe tú slávu, za 
ktorú do konca bojuje, ži je a umi,era. 

VIII .  

CIRKEV A VOĽNÁ MYŠLIENKA 

V českých čas'Opisoch ČaJsto čí,tať 
'
p ochlVa'ly v,o ľnej 

myšlienky alebo voľnamyšlienkárs.tva. V oľnolITIyšlienkálr
s tvo tid patrí k myšlienkovým ip rÍlld()m ip wtiviacim s a  
učeniu Ci rkvi. C o  j e  podstata voľnomyšlienká rstva ? P'0d
stata voľnomyšlienkárstva je,  že človek môže o B ohu,  
o duši ,  o cie ľu čl oveka také náz·ory vyznávaf, aké za 
d'Obré uzná. Z tohoto stanoviska vychádzajúc zaz,liev'a jú 
voľnomyšlienkári Ci rkvi, že od jedného každého svojho 
úda poža9.uje, aby bez všetkej výminky prijali jej učenle, 
jej náboženské nauky, a to nie len tie, ktoré sa ľudským 
rozumom dajú prehliadnuť, ale i tie, kt'Q'ré sú ľudskému 
rozu m u  naskrz neprís tupné, ako tajomstvo Trojice, ta
j omstvo Sviatosti oltá rnej .  Zastavujú sa 'aj nad tým jed
nánim Cirkvi, že sa chová, jako jedine spalSi1e,ľná, a ne
Dmylná ustanovizeň, a zakazuje svojim veriacim knihy, 
protiviace sa jej učeniu. To jednanie Cirkvi, že už deťom 
neschopným úsudku nanucuje svoje náuky, menujú ná
silným a ne m ravným. T ::lto Je asi p odsŕa'ta voľnomysli, 
teľstva. 
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Della sa na dva tábory : mie rnych a divokých. Mierni 
vofllDmyšlienkári sú tej mienky, že proti Cirkvi treba 
bOjovať zakonitými zbraňami : čas·opisami, knihami, reč
mi a šírením osvety. Divokým voľnomyšlienkárom zá
koni,té prostriedky nedostačia, pmti Cirkvi z,a dovolenú 
držia i zbraň násilia. Koľko pravdy v týchto námietkach? 

Pravdou je,  že katolícka Cirkev požaduje nepochy
bujúcu vieru od svojich veriacich. Ale môže ináč jednať, 
keď jej ide vážne o čes ť B()žiu a spásu d uši? P redsa vo 
vieročlá:nkoch sa nemôže vybera t ako v hruškách ! Ona 
len to p odáva k vereniu svojim veri acim, č o  jej Boh skr
ze prorakov a skrze svojhD jednorodeného Syna sdelil. 
A Boh by nemal právo od nás žiad a ť  vieru? Svätý Ján 
hovorí, že svedectvo Božie väčšie je. A to, žeby Cirkev 
nanucoval a  voľakomu svoje učenie, je zavádz,anie ne
vedomých ľudí ! 

Cirkev ohlašuje svoje učenie a p.ovzbudzuje každého , 
jedného ku kresťanskému životu. Od ktorého nekatolíka, 
žida, kalvína, luterána žiada Ci'rkev zadržanie cirkev
ných prikázaní'? K torého nútila z nich nás·tHm p ri j at ka
tolícke náboženstvo? 

Pohoršujú sa nad tým, ž·e ka'to1ícka Cirkev zaka
zuje svojim úd·om čítanie kníh, nam ierený ch p wti viere 
a mravom. Nuž údovi'a slobodnozednárs,kej l ež i  musia 
�;I ožiť  sľub, že nebud ú chodi ť  na omšu, na sp{)ve ď, nebudú 

. čítať  k atD.JÍcke knihy, č,asopisy. To nie je ohmedzovanie 
voľnosti?

' Štát cenzuruje knihy, časop isy, nedovolí ob
j avenie článkom, kt()ré môžu škodiť záujmom štátu. Po
d obne zabraňuje Cirkev číianie kníh, ktoré môžu škodiť  
viere a dobrým m ravom veri acich. 

Nemravným menujú jednanie Ci,rkvi, že už v útlom 
veku vštepuje do die'tok sv,oje nauky, keď ešte nemajú 
zrelý úsudnk. Avša'k kaž,dý múdry rodič od mLady pn
úča ,k dobrému svoje dietky, lebo v detskom veku je 
n a j 'mÍma vejšia ľudská duša. A keď je raz Cirkev p re
s vedčená o pravos,ti sv{)jho učenia,  práv.cm jedná takto, 
kde má vplyv na školy. 

Voľn omyšlienkári hovoria, že pred dieťaťom netreba 
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náboženskú {}tázku pOjednávať, netreba p red ním a l li za 
náboženstvo, ani proti náboženstvu vypráva L N�lbožen
ské vyučovanie sa má necha ť na čas vyspclc"'ti. Tak 
v teorii, ale v skultočnosti ,  kde majú vo ľnomysliltel ioa ško
ly v rukách, tam pojednávajú o nábožens tve ale to po
jednávanie je napád,a.nie náboženstva. Predstavovanie 
náboženstva ako blbstva je na dennom p c riadku. V Jed
nej francúZlSkej škole na p ríklad učiteľ ta kúto predn ášku ct:ža.I po p rvom sv. p ri jímaní dielt'kam : Deti, p,očuli ste 
uz o ĽgYP'Íčanoch? Počul i ,  počuli. Nuž tak čujte, títo E
gyptčania boli takí hlúp i, že ,k'rokodíluV úcti l i ,  ako Boha. 
Všeobecné ustrnutie dietok. No klerikári sú eMe h'lúpejší, 
lebo kúsku chleba sa klaňajÚ, ako Bohu. - Poznámky, že 
len sprostí ľudia  veri a v Bohu, v dušu, sú k aždedenné. 
Nie je to otravovanie neVinných duší, zákernícky útok 
na najsvätejšie cHy m alých ľudí? Náboženské vyučova
nie Ci rkvi je y.lastne len pestovamie klíčkov, spiacich v 
duši dieťaťa. V duši die ťaťa žije voľáke nejasné, ale 
p'ľed�a badateľné tušenie o nebeskom Otcovi, o nebeskej 
vlasti. Tom uto pOčia točnému tušeniu u rči té ,ysy da f, tMo 
Bohom zasiate h o rčičné semeno vYPtstovaf v mohutný 
strom, to je p'rotiprírodná, nemravná a záke rn ícka p rá
ca ? !  A čo je ovocie teHo výchovy, len v jednom roku 
1 890? 7.400 niže 16 ročných detí bolo súdených p re zlo
čin, od 16 do 2 1 ,  30-tisíc, a to nielen pre krádež, ale i 
vraždy a p odp,alaastvá. Francúzsko museloQ rozmnoži! 
pOčet sudcov a zorgaJll izova f zvláštne súdy p re detské 
procesy a vystaviť zvláštne väzenie p re mladých zlo
čincov. Po ovocí p oznáte ich. 

Po zapríčinení takýchto spusNostí majú tvár Cirkev 
nazva t kazite ľkou mravov. Nie je to podlé lwmediant
stvo? 

O dojímavom smierení s Cirkvou ie zvráva v XVII. 
ročníku maďarského ER;yházj Kôzlônyu. Zprá.va o smie
rení sa s Cir:lwou jedného švajči-a rlSkeho kňaza. Ten švaj
ciars'ky kňaz p red dávnymi rokmi složH svoj kňazský ú
rad a vystúpil z Cirkvi. Za príčinu wstúpenia udal, že 
Cirkev nevie vyhovl ef  ani túham jeho ĎUše, alli želani'am 
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s rdca. Prešiel do táboru vo ľnomyšlienkárov, lclo rí ho 
alw vyhláseného rečníka a spisovlate ľ'a otvoreným náru
čím p rijali. Nadľudskú agHáciu zahájH p roti CirkIvi. Na 
shromaždeniach rečnil, na schôdzkach p'rednášall, a hom 
toho ohroonnú činnos! vyvinul čo �pisovateľ. Boh zreni
cou voľnomYŠlHen'ká11Sk:eho tábor,a. Nesčíselný p očet Qd-\ padlíkov potúži l  v ocLpad'líctve, sklátil slabých, p ohoršil 
starých. Po mnohoročnej agÍlta,čnej činnosti sa UJtiahnul 
na ·odpočinok. 

. 

V samote, ke ď sa naň zo s1arých druhov žiaden ne
ozrel, dotkLa sa ho mi�ost Božila, jejž hlas ja'rmoČJ1Ý krik 
žúvota cLosiG\iľ zahlušia. P.red Veľkou nocou roku 1912-ho 
kuráta genfského volali k nemocnému. Kňaz sa pýtal : 
ku komu? Sluha plovie meno. Kňaz so zadivením pozre 
na sluhu. Sluha pozl1iamtmá : môj Pán sa chce smieri! s 
B ohoon. Kňaz sa ihneď vybral. Dorazi,l k: domu. Sluha 
zaviectdl kňaza d o  izby býv.al ého kňaza. Sedel p.ri stok 
ŕIlavu mal sklonenú na jednu sta rú, zožlklú modlitebmú 
knihu. Len na Ipoz:dravenie p ríchod2.ieho sa vytrhol z 
dúm. Kňaz r·ozpovedal cieľ svojho príchodu a pýta sa, 
či hoQ VlSkwtku on žiada. Ano, - odvetilI starý už odpad
lík, - chcem sa smeriť s Ci'rkrvou . .Alle p rv, než sa Vy
spovedám, počuj,te pohn.útku, ktorá ma p rimala k tomuto 
rozhodnému krOiku, oo pre poučenie a p re zadostu6ne
nie uverejni·te p red obecenstvom Beh môjh o  kňazského 
života, môj úskok a nevernosf .k Ci'ľ-kvi znáte. I veľké 
p ahQlTšenie, ktorému som bol ,príčilJlou . .NIe aby ste po
rozumeli tomUito môjmu kroku, musíte zna! môj p red
kňazský život. N a  svetské pokl'ady chudobnej, ale na du
ševné statky bohatej vdovy-práč:ky som bol synom V 
škole som bol p rvým žia·kom. Matka, aby ma moMa dar 
vyučiť, krom p'rani a  v noci p.igľovania. Keď sa rozpamä
tám na jej cha,trnú pOstavu, neviem si p redstaviť, odkiar 
brala sily k p rekonaniu toľ-k:\,roh tažlkostí. Ona z B oha 
čerpala tú nadľudskú silu. Ja som bol z.renicou jej ži
v,ota. Ale hoc jej veľká duša vzdorovala ne restiam živo
ta, slabé telo kleslo. Ochorela smrteľ,ne. Keď už cftila 
sm rť, udebla mi p os·ledné ma terinské požehnanie : Sy-
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nftčku, o tvoju budúcnosť sa nebojím, lebo viem, že tvo
je vlohy ti z.abezpečia skvelú budúcnost V oľačo ma však 
tak trápi, ja sa boHm o tvoju dušu. Keby som pri  tebe 
mohla byť, ale ja viem, že musím ísf. Na matku Cirkev 
.verujem tvoju dušu. Buď jej verný do posledného dy
chu, aby sme sa shliadli opät v nebi. T u  baly jej po
sledné slová. Po sm rti matkinej počúvajúc na hlas vn(l
toOrného vol ania, šiel s om za kňa za. Moje odpadlíctvo a 
moja agitácia p roti Cirkvi je Vám známa. Sláva života 
ma omámila. Zcl an)j vc som bol spokojný, ale skuÍ'Očne 
všade ma p renasledo" ala tvár zvečnelej matky, v ušiach 
mi zunely, sťa bôľna vyh r<Í žka, jej posledné slová : ja 
sa tak bojím oo tvoju dušu. Ale silné dojmy vírivého ŽI
vota odohnaly ten zjav, zahlllšily h las. Včuľ však v te)
to samote, vždy častejšie som vída l  Jej smutnú tvár, pu
čul bôľny hlas. Odohaňal som ho márne. Z;il<rikoval dar
mo. Teda ôo chceš? Aby som odvolal všetky svoje c1oO
s avádne osvedčenia, aby s om sa stal p redmetom všeo
becného smiechu? To nikdy, nikdy neučiním. Ut i :llmul 
som sa do mojej kniho'Vne, aby som čítaním zahnal tieto 
trápne p ríšery. Ale knihy moje, pred tým tak vzácne, 
včuľ mi boly bridké. Včuľ som videl, že ony sú len p re 
vy tvary pary a krve, ,ale nie dieťafom večného trvania 
a večnej hodnoty. 

Tie, ktoré obsahova,ly slová večného života, dal som 
p reč. Len jedna dostala prerninutie, modlitebná kniha 
m a,tkina, z úcty oproti nej.  Dnes voľajako p rišla mi 
do rúk. O tvoria som ju. Listy má celkom zožlklé, ako 
vidíte. Kde-tu sm rštené od slz, kJtoré ronila, keď sa Ik BoOhu 
modlila. Začal som v nej čítať, náhoOdou o sviatosti po
kánia, podobenstvo a márnotratnom synovi. Srdce ml 
začala svieraf nevýslovná bázeň a strast Spomenul som 
na tie blahé časy, v ktoré sme s a  s m atkou SPOlU 1'1od
lievali. T ak milo, tak sladko, vrúcne znel jej hlas. Dušu 
mi zmocnila mooná túžba vidief sa s ňou za každú mož
nost Ale jeden hlas mi hovoril, to  je pre teba nemož
né. Veta tá mi znela, ako smrteľný výrok. Po 40 rokoch 
II rvý ra z s-cm vzdychc l :  Srdce Kristovo, bu ď ku mne 
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smilovania plné ! Odhódlal som sa.  VOOľ vypočujte d� 
stojný pane môju spoveď z celého môjho zmýleného Z I 
vda. Skrúšene sa vyspovedal a prijímal. P,od posledným 
p omazaním spolu riekol s vysluhujúcim kňazom �rosbu 
Ci rkvi : Sk�ze to-to sväté pomazanie a �krze s,:oJe ne.
smieme milosrdenstvo, nech ti odpustí Pan, čo Sl očamI, 
ušami rukami a nohami zhreši.1. Pri p oslednom amenu 
vydal

' 
dušu. Silné duševné rozčúlenie . mu pretrhlo ni� ži

vota. K rv Kristova a modlitba matkma �ebola na n0t;J 
zmarená . Ano, niet s,rdca n a  svete, ktore by tak vYCI
mo ako Sl'dce matki no. Ale ani takého druhého s rdca 
niet ktoré neskilamnejšie vycíti, že zkadia r .kyinie spása 
pre 

'
diefa. alko tiež srdce matkino.  A to neomylné srdce 

matkin() na Ci'rkev ka,toHcku sveri10 našu spásu, jej opa
tere odovzdaJo našu d ušu. A to je záruka našej bezpeč-
nosti. . 

Na zápla,vu všetkých strán jednu cdpoveď mame : 
naše matky n ás odvzdaly do opa-tery Cirkvi. 

Keď sa roku 1905. r,okovaloO a civilnom s obáši, v 
maď. s·nemovni g róf ferdinand Zichy, tými,to slova m i  do
končil svoju reč, povedanú pr,oti civiln ém u  sobášu. Ne
môžem hlasovať za tentoO zákon, lebo keby zvesť o tom 
p ri.šla do o,tcovského kaštie-la, v ňom by jedno zla té srd
ce puklo jedna svätá, striebrovlasá hlava sml1tonosným 
stanom klesla a to puknuté srdce a tá skleslá hlava by 
bola mojej ma tky. Aj my to vetíme nep riateľom Ci1rkvi , 
nemôžeme k Vám p.ristúpiť,  lebo keby sme p rišli do váš
ho táboru, jedno zlaté srdce by puklo, jedna strie�rovla
sá hlava smrtonosným k rikom klesla, a to puknute s rdce 
by boJo srdce - našej m a·tky. Po noci?ch by �ás ':Y
rušovala jej p ríšera a klri čala : synu, dcero, ty SI mOJIm 
vrahoJ11 . To sa nestane nikdy, nikdy. 
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IX. 

CIRKEV A ČASNY BLAHOBYT 

Z dosavádnych našich p ojednaní sme videli ,  že Cir
'Kev ,nélJSkrze nie je nepria tdkau snáh, chcejúcioh pa
mk!nu! do predu človenčenstvo. Dokázaili sme že medzi 
učením Cirkvi a sn'ahami, prawjúcimi na bI�he člave
čenshr,a niet prati,vy, z3Jta Cirke'V nemá za máčik PrÍ�i ny brajiť proti nÍim, aka p roti takým, Následkam toho ldI Š'tvan i a  p wti Nej sú celkom bezzákladné. Zastáva im 
ešte j�den trumf, a cice ten, že Ci,rkev, keď i nie je pri a
mo dlwkÍll10u p'rotivnioou časného blahabytu ľudského 
je ňou nep ri amo, indi rektne slvajim zázemným svetoná� 
zorom, svoj'ou ur-Dwtnau �nahau, chcejúcou p'Ozor svo-jich 
vyznavačov všem ožne odstráni! ad zeme a upriam iť n a  
n ebe . SlovOilTl, h o c  p'ti,ama, nap,Oikon nebrojí proti osve
tavým 

.
snathám, svoiím učením predsa ha�í im p ostuP.

' 

Am na okamih ne'jdeme popiera! tú skutočnost že 
Ci,rkev vieru cení nad vedu, a že duši dáva prednos! 'nad 
vše-tlk,a imé, že za hIaV'Tl'ú, ba výlučnú sv,oju úlohu drží 
šírit slá:V'u Božiu a zapeča tiť večnú spásu svojkh vyzna
vaOOv. Ale p re tú'to jej prácu čalsnÝ blahobyt človečen
stva žiadnej ujmy netl1J)el, ba naapak, veľké výh ody ta�j.J'. Lebo h,oci d�va p rednost duševnej práci, nep,odce
nUle telesnu. Skor ju stavia na rovný s,tupeň s mad,lit
bou . Ba prá,cu odporúča . ako macný p r,astrie-dok dušev
nej spásy , p amätajúc na sijová sv. Písma . že - zahá
fanie je hlavnicou diabla. Pohanský svet drža'l prácu za 
?�tupu. Ci rkev d rŽÍ prá,cu za sp asný :prosotried Olk, ktarý 
le] bož,s,ký Zaklad'ater vl1astriým p ríkladom vyzna čil a 
posvätiL V rabo tníkovi vid í :  spolutovar,i�a Kri'stovho. 
Koľk,o požehna'n ia vVVieTalo n a  svet z také'hoto n azie
rania na prácu? Tak pr,osí z a  da ry ,tella . ako p rasí Zl> 
da ry duše. Tak UČÍ svoje dietky modli! sa za c'hHeb 
. .  v07da iší", ako za ch1ieb nebeský . Ale to je do neba VQ
la�ci h riech proti hmatnému blahobytu rudskému, že 
týzd�nne raz tSvolá svoji ch verilacich da domu nebeského 
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Otca, aby dušev,ne okriali  a srdcia zdvih!li k nebu? Táta 
odpora duševnéha žÍIVQta zabúda na to, �e vyrobiť si 
chlieb je len palovica Oasného bJoahobytu, druhá však rov
no ľažká úlaha je vedie! vyrabený peniaz zachrániť. Kto 
môže vážne popJe,raf,  že tie v kostole nadobudnuté mi
losti neprispejú k 1omu, že otcovia rodiny za jeden deň 
nerozanrhatiú ,to, čo ceijý týždeň zarobili? Ze na tomta pa
svä,tn oilTI mieSite čel1pané milIa,s'ti nedajú im sily p rati p,a
kušeniam p riateľov z makrej štvrti, už či v p ochJebo
vaní, 'či v potSmešk,ovaní sa iaviaoim? O korko sú sve
domiltejší a usilavnejší pracQ.vníci tí, ča si o deviatej -
akonáhle po p rvé odzv,oni,a , zasadnú do ikrčmy a tam 
vygedá.v,ajú do PQllnoci, do bieleha rána, pýtam sa, a kor
ko sú takíto Ihospods.kí velikáši sved01TIitejší a usilov
nejší PT aco.VllÍci, ako tí, ča nezabúdajú na príkaz boží : 
spomni, č],orveče, abvs deň svi a:točný svätil a cíH? Obra z, 
ktorý 'nárrn poskytuje len Jetký p oh ľad d o  domácm'osti a 
na hospodárstva tamtých u týchto je najlepšou odpove
ďou na túto 'Otázku. Tam stawst3Jmi, ži1af.om a bezsen 
n osfou zbiedená žena . Madé. ozimené a�ťhané a hcradom 
z'humpJ.ované deti. Prá.zdne i zby a komora. studené oh
nište. hnilá strecha. padaj'úce múry, p,()Ik azené h o'spodár
ske InáJs,troje, skapaf idúca lichva . U týcjhto blažen osfou 
žiariaca h ospodina. ve,se-Ié dietky. teplý príby�ok. p rí
k� a dnÝ pmi adok a čist·o'ta v i zbe. na dvore . v humne. vo 
s�a illl,iadh. Nie ie to oči,vid omý sOvis medzi svedomitým 
plnením nábažens'kých povinn ostí 'cl med zi hmotným 
d obrobytom ? Ci rkev svojím uči,terským ú čink,ovaním. za 
ri a ďovaním bohoslužby, vy,c;luhovaním svia tostí. svoHrni 
rbra,dmi má v p rvom rade na zreteli Tf'zmn()ženie �11.ávy 
hr.7ei a spásy dllšev'l1ei : l)f'ď svätými úrkon a,mi sa zd� za
huňmíf svo i�mi dietkami na svet. n a  čalsn ost. n a  p,o-zem
ské veci. zdá sa. a,ko by už ani n ehol'a n a  zemi.  ale tam 
h ore v n eheských st<Ínoch. Tento v nebesK"m vytržení 
sa m f'dl ia c i a spieva júci alebo na slov8 večn éhf' život::! 
n asl1ícha ilici z�stl1P sa  nehoií. že šrk()dy utrpí v zemských 
veci adh.  Vy j.dúo ŕ v rabotný deň z n avštevova:n éh o chrámu. 
ako pilný mj vči el spiech,1111 ň o  n ráre. 1<-tf"rí d n  p"f;'i ktn . 
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ri tl'J uie rne, ktorý ku s troiom, aby prácou svoiou za
bezpeôli každodený chlieb sebe a svojím rodinám, a prl 
�pe1i všeobecnému vzdelaniu celku rudSJkého. fUa, súvis 
medzi duševným pôsobením Ci rkvi a hmotným zve raí
kom ľudstva ! P racuje v p �om rade na sláve božej a 
na spáse duši, v spo·luvznačnej miere p rispieva i k h m-o.t
nému zve ľadeniu ľudstva, posluŠiná rozk·azu svojho ne
beského z·akladate ľa. Hľadajte najprv kráľovstvo bož�e 
poslušné tomu roz'kazu v tej nádeii a viere, že sa vždy� 
cky splní na n ej i p ris ľúbenie toho závetu : a všetko os
tatné vám bude pridané. 

x. 

ČO DÁ CIRKEV SVETU ? 

Terajší svet je taký, že vie si vážiť len .očividný, 
hmarl:ateľný zisk, a p rÍiPa dne hatochvíľu. Kto tieto dve 
h od'noty nevie poskytnúf, t·omu sa nepodarí pri tiahnuť k sebe sveŤ. A Ci rkev Meto dva vábne tovary veru ne
môže ponuknúť obecenstvu. Odporníci Cirkvi znajúc tú
to slabú stránka pospolit'o,sti ,  nezameškajú z nej zbraJ't 
ukovať p roti Cirkvi. 

Hľ.a, CLrkev nevie daf nič osožného a vzácneho sve
tu, jej jes tvovanie je zbytočné. Prej dime hneď na od 
poveď. 

Ci rkev dve veci dá svetu, bez ktQrých bud.ova rud
skei spoločnosti nemôže stáť, bez ktorých sa ona zrútI, 
ako z kariet v�tavená veža, ktoré žiadna veda a kul
túra n ahradiť nemôže, a to sú : svedomie a viera, ktoré 
ku bLhoje;stv·ovaniu fud.stva sú aspoň na tof,ko potrebné, 
ako ved a, vzdelanie a hmotný d'0brobyt. 

Ktorý zdravého smýšľania človek môže pop rieť, že 
sved.om�tos f je základom celého sP'0ločenského života? 
Kde zbýva svedomitosti, tam učenos! učenca, sila občana, moc vla dára sú záhubou a nie 'Oporami štátu. Tam ,1čcný svoju učenos! použije na yYlkoristenie b1ižného, silnejší svoju silu na potlačenie slabšieho, VIladár svoju 
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m.oc na olúpenie p ráv podd anýoh. Vštepiť d'0 duší svo
jich vyznavač,ov cit svedomitosti, vypestova f  ho v nich 
v mohutného velirte fa, to  d rží Cirkev za SVOJU n ajsvä
tejšiu povinnosf, za najmilšiu starost T oto sú všetky 
jej obradné úkony, pobožnosti, vyučovania, kázne, vyslu
hovanie svi at.ostí, ZlV'lášte sviatosti p.okánia. Jej vyzna
vačov všetko upamätúva na poviníl101Sť zadrža! čistým 
svedomie, ako ten kvet. Múry bytov �m hovoria, naj.sil
nejšou h radbou je nepoškvrnené svedomie. Búrka im u
vádza na pamäť večného Mstilteľa p oškvrneného sved'0-
mia a bez oľutDvania cez deň spáchaných hrieoh ov. Naj
túž�bnejš'ou ich modlitbou je tá za čisté svedomie : As
perges me Domine hysoP1Xl et  mundaooT, - pokrop ma 
Pane hyzóp om, abych O'čistený bol, - Lavabis me et 
super nLvem deaibabor - Obmyj ma, abych nad sňah 
belší bol. A čo ženie jej vyznavačov do tejtO' modzgy 
umorujúcej, nevery r()zrývajúcej duševnej práce? Vie
ra. Ska,lopevná, vrchy unáša.júca, svety p.odmaňujúca 
viera v Boha a v nesmrte ľnosti duše. Táto viera je p re 
'kresťana-katolí.k.a nevidHeľným reze.rvárom ohromných 
duševných energií, z ktoréhO' čerpá si1y v borbách a v 
pokušeniach ži'Vota. J e  spolu tajným p rameň'0m neopí
sateľných duševných slastí, 'o ktorých človek-s.vetár p oj
mo.v nemá. Nemá pojmu p re,t·o, lebO' j akživ neprežilI p ocit 
pdkoja, prýš.tiaceho z viery vo všem<Yhúcu otcovskú ru
ku Boži'l1, v blýskaní bles·lwv a v 'hrmení hromov, nepre
žil sladký pocit, rozhosti acl sa v duši pri dôveryplnom 
volaní "Otče náš, krorý si na nebesi'ach". Nemá pojmu 
o' tom, že aká slasť v šumení stromových listov, po
čuť šelesť krýdel anjelských, v otvorenom hrobe vidieť 
bránu do ríše nevídanýcih krás, za zapád.aiúcdllTl slncom 
tušiť raj nesmiernych bájov. V hlaholu zvono,v p očuť hru 
nebeských hárf, v ohráme maf p ieseň neba, v Qltári 
trón Boha, v z1aItožiarnom O'.rnáte lúč nebeskej slávy. 
Za túto dušu nebeskými slasťami zaplavujúcu 'Vieru mô
žeme ďakovať Cirkvi. Ale o Itúmto zvieracím ľuď.om 
d>armo vYPrávaš, ako s.lepému 'o barvách, hluchému o 
tónQch - oni vše budú starú otrepanú frám hús! ; aui 
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�vedamie, ani vieru neprLPustia k hmatnému zveľadeniu 
doveka, zato sú zbytočné, zato. miesta vypačítania bla
hodarných duševných účinkov viery uvedieme niekt'oré 
pnl:tehy zo živata, ča maikavé dôka,zy neZlbytnej pa�reby 
vIery pre spolačnas! ľudskú. 

V ž,irvej pamäti vám bude ešte krv,a vá hra R,usl\!O
J,aponskej vOjny, �to.rá sa skončila porážkou R,UlSkia. Ce
ly svet

, 
sav clivil 

,
takému vÝlSledku vOjny. Žiaden by ne

bol v,enn, ze p l!'a veľmoc sveta utrpí porážku od. 3 ra,zy 
menŠIeho nepnateľa. Len po uzavr,etí mieru vyšla na 
sv�tlo p,r�vá p�íčia1a porážky rllJSlkélho obra. Dôstojníci 
a �ra�lca, kton mali ,dodáva! VOjsku šaty a s,travu, po
ukazane ,sumy zpreneverili. Zavítala tvrdá rUlSká zima. 
Pluk� nemaly ša'ÍlSva, muŽlStvo stravy, a to je z.kúsená 
vec, ze hladnÝl111 a na'hým vOjskam nedajú sa víťazstvá 
vydobyl. R,uskí v:o}aci ,sta muchy padali ,Jctiorí hladom 
ktorí z!mou. K,o.niec bol upani.žujúci mier: R.usa{() sa mu� 
selo , zn�u! dvoch pro.vincií : Mandžurie a �orey. Len 
d,� " 

Jedného hradu, do P'art-Artura vrazilo R.usko 160lJ 
muhan ruJ!:ňov. lifa, keby v tých ruských úradníkoch bal'v 
býValo svedomie, koľko. z trM sa m{)ihl'o uS/pmi! kaľkio 
ľudských živ,otov zach.ráni!. 

' 

Dl uhý príklad. V fOlku 1910. J)'ustaši:la vo Francúzsku 
nepamäu;á povo��ň. Dve hlavné rielky Francúzska, Sej
na a Laar ;'Yst,tWlly z brehov a zaplavily akolie. Vada 
s�bra!� cele VSI, mosty, žele�ni'čné násypy, vlaky a ti
Sl�� Zlvot�V. V samam Paríži nawbi'la P'Ovodeň do 3U 
rruhon K sko dy. A oo Zlap,rÍčinUo túto povadeň? Lesy 
�roho�, kde majú stO'ky menované rieky preda,la vláda 
Jednej žid,ovskej účastňJllnej sp 01'0 čn OS'ÍÍ. ' Spoločnast tá 
chcela rýchlo v�boha1lnúf. Požiadala Vlládu a ľubovoľný 
výrub hor. Nezladala to da'rmo. Hory tie všatk v rakoch 
v�ľ�ý�h sňažení mierni�y topenie sa sňahu. Clenovia mi
m�teľJ.umu sa nádejali, že tak skoro. nebudú veľké sňa
hy. Po voliU. Spoločnos! rúbala hory a zlomkrk. V zime 
v raku 1909. napadIo vo Francúzsku neobyčajne mno
ho sň�hu. Ja�é tePllo, poneváč nebol'o lesov, čo by 
! Joly snah udrzaly a 'Odmäk mie1'l1ily - v rýC!h'J.am tem-
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pe topila sňach a tak prišla OIPísaná pohroma. Predsa 

nenie svedomitosť naltoľka zbytočným h araburdím . 
Tak i,ste vám bude v pamäti ešte topenie T�tanika . 

B'Ola to z na jväčších mO!1ských lodí, z,ata jej daH meno 

TitaniJk, obm. Mal byť takej Oihromnej verko$lti, že na 

mari nepohnuto s�ál, ak'o by bal polažený na pevninu. 

Mašinériu mal tak si,lnú, že ä v búnke jachalI nezmenše

nou rýchl'Osťau. Bol složený s viacerých častí, v páde, 

že by bol narazi,l na ska,lu, s neporušenou časťol\1, ktara 

bola jed,na menši,a }.aď, - mohol ďalej pluť. Zdan.live 
bal TitaniJk zabez,pečený p roti všetkým nehadäm. 
A Tita'I1ik sa predsa stal obeťau nehody. Jeden rada� 
vroh ho rozp'ali l, v úplnom smys1e slova ho rozd.rúzgal . 
PrÍčill1a? V 'Osud,nú nac Mža'li na lodi bál. Do palnaci 

vínil tanec, tiekly opoj,né nápaje. Cestujúci, námornícI, 

kap itáň ,Iooe, sl ovom, ča balo živé na ladi, zaspalo. Zia
den nezbadal ti ah o, nezbadall1e plávajúci vrch radový. 
Otras am sráž,ky zabudení zábaJVmíci sa našli v studených 
vlnách mora . Loď ich bala vyzbrojená všetkými vy,ná
lezmi vedy, alle kOifmidelní.iwm chý;bala astražitosť, z at,o 
všetky vymoženosti techn.i!ky nevedely zachrániť ich 

'Od záhuby. 
Z uveden�-ch prík'la,dov vid íme, že svedomi,tOlSti , spa

čívajúcej na úprimnej oohabojnooti, je J)'Otreba i v dooe 

vedy, ku:ltúry a pokroku. A tieoo u�edeJl1é p ríbehy sú len 
ukážkau, Veď nie je novin'Ového čísla, v ktorom by ne

čítal čJ,ovek o lmIms tve , šudierstve, vražde, samovraž

de .a a podobnýoh. A tu nech nehútarí žiade!l1, �e to vše,t

Im je z nedoslta;tku vzdel,ania. Tým padelajúcim ruským 

úr a dníkam, tým špinavé 'Obchody l'obi,všÍm m.I!I11s.tr am , to
mu námarníokemu kapitáňovi, čo triti'síc ľuďam p'rip·ravil 

hrob, nezbýval o  v2Jdelall1ie, ale im zbývu.Ja ISvedomitost, 

klíčiaca a mohutnejlúca na pôde bohabojnosti a boha rú
bosti. 

Na dod,a,tok, že aké p(YkJady skytá Cirkev svetu pes
tovaJl1Ím ctnootí viery a svedamia jeden ja.sný dušu pa
vznášaJúci obraz od Co,IO'mu ! HlalVný dejateľ novelly 
chýrneho tohoto španlÍelského spisov,arteľa bol deckom 



jednej boha zpustlej žobráčky, k�orá ho zalspavšieho so 
svojím súložníkom, schválne nechala v jednom lese. Jed
na :lbožná, bezde\tná vdova si vzala ohiLapea k sebe. 
Z chlapČiskA čalSto vybúšila zdedená zlosť. Ale jeho nová 
matka si silno zaumienila vyohovat z h()ll<>mka dobrého 
k'resf.ana a čestného človeka. S láskou, mod\iltbou, a keď 
balo treba s p'rísnosfou sa jej to p,odarilo. Z hollomka stal 
sa šťastný, poriadny mládenec. Stal o  sa raz, že k súdu 
I n este61m, v ktowm náš mladík bý'val, doviedli jednéh<> 
žobráka a žcbráoku, ktorí zavraždili hospodára, čo im 
Il ocf,ah dal. Dlho trvaJ.o vyšetrovanie. Bo.]<> poču!, že 
vrahovia sa vo väzení čo najp'o'horšlrr.vejšie ohovaj ú  a 
ani najmenší znak p·okánňa necLajú p oznať na sebe. Du
chovného správcu mes.tečka, ktorý ich chcel p.ri'Pfalvi! 
n.a prijatie sviatosti pokánia surovo odpúdiJi .  Duchovný 
otec v nedeľu pri službách božích vyzval sv·ojich veria
cich, aby sa mcdHli spolu s ním pri sv. omši za nešťast
níkov, aby im Boh dal mHcsf obrátenia. Ale modlitby 
kresť·ans.kej obce zostaly ne·vyslyšané. V tom čase r'obil 
náš Ranoke (Ran()lke b olo mu meno) vo väzení voráku 
prácu (bOlI s'to lárom) . Väzni . v us.tá,lenej hodine sa p re 
chádzali na dv·ore väzenia. Ranoke ioh mohol všetkých 
vid ieť.  V zlopovestnej žobráčke, vrahkyni, s úžasom .po
znal vlasltnú maltku. Ako by mu boli nôž bodl i  d<> srdca, 
celý premenený došiel dJomov. Celý deň a noc mu talTIUla 
pred m yslJ.ou posrta'va matky. žobráčky, a ztlJIlely v slu
chu sl ová duchovného : .. �dá $la mi . že sú naše modl itby 
marné, zatraltenie nešťastníkov je nevyhnutné". A Ra
nnke vytúšil p mstriedok, kitorým by sa duša matkina 
dala zachrán iť .  Ale určilté sI'ová dať svojmu tuše niu sa 
bál. K tomu bol slabý. Cítil, že tel·o tomu tušeniu musí 
iné daf. Po rannej sv. omši - ako bezvládny nástroj 
jednej vyššej, silnejšej vôli išiel na faru. Sám nevede'l 
ako, za raz bol p'red svojím ducho,vným. Rozpovedal, ako 
zp,olinal vo vrahkyni svoju m a.tku ,  a po t,o m ,  na celom tele 
sa trasúc, čakal slová d uch ovnéh o. Ten v celom r>rie
behu zaraz zbadal riadenie Božie, a za to hneď bez všet
kého úvodu mu riekol : Synku, ty musíš spasil dušu svo-

jej matky, ty ju musíš, a len ty ju môžeš spasiť, tak že 
p·red celým svet·om uZll1áš ju za svoju mat�u. Oheň tvo
jej synovskej láJsky rozt'oPÍ ľadovú kôru jej srdoa. Ako 
nevedel, ako sa dostal dnu, tak nevedel ani to, ako sa 
dostal von. Celú noc p rebdel bez sna. Anjel zlý bojoval 
v ňom s anjelo:rn dobrým. Zlý anjel mu šeprt:al, čo p ovie 
svet, ako sa ukážeš medzi kamarátmi, keď sa dozvedia, 
že si syn V'ľahkyne , ž'obráčky? Dobrý anjel rmu šeptal : 
ratuj dušu maltky svojej, len ty ju môžeš zachrániť, žia
don i1l1ý. Vyčerp aný duševným bojom, a neroZJhodnutý 
na ráno za spia! .  V·o sne videl matku medzi zatratenýrmi. 
Vraiedelným pohľadom sa dívala naňho, a lSypela : buď 
prekliaty, ty vr,ah moje'j duše. Ráno vstal rozhodnutý 
ra'tovať dušu maltki1l1u za každú cenu. CJbIiekoll sa, šiel 
na faru. Sdellil duchovnému svoje wzh'odnutie. Spolu išli 
d·o väzenia. Výrok smrti už bol vynesený . Na d ruhý deň 
sa malo diať vešanie. Spoločnost p oz,ostávajúca kwm 
dV'och z o  sudcu a s.trážnika vstúpila do temnice ods'Ú
deľ-ej nekajúcnice. Sedela zanorená do myšlienok. Na 
šramot návštevnÍ'k·ov zdvihla oči. Zazrúc kňaza, začala 
kričať : neohcem, nechcem. A '" rukami odmietavo má
·varra .  V tom Ranoke zrvolaJ : Mamičko pO'ZII1áte ma? Ja 
som váš syn, Ranoke. Tu pred tými�o svedkami, a zaj

trá pred celým mestom vyznám, že ste moj,cm maJtk.ou. 
P're Boha vá:s p wsím, zachráňte svo·ju dušu! V;rhol sa 
jej k nohám, a boZikaIT v.ralŽedelJll é jej ruky. A tedy 'ona 
ako na srdci ranená l'Viiea zvolala : Je Boh na nebi! A 
slzy jej rinuly po rozorvanej tvári --'- slzy kajúcnej ľú
tosti. Potom IPriš'ly minuty smierenia sa s Bohom. Spo
vedelní'k takou nežnou lPečJi,vosťou zacMdzaU s kajúoou 
dušou, akoby bol drahú perlu vykopával z vmlvra zeme. 

Na druhý deň sa diala poprava. Na jednom voze 
viezli vraha, na druhQm vrahJkyňu. On sa zmietal na 
vo:ze ako Zlver chytená v pasci. Onq ticho sedela, p odo
piemná z jedného boku kňa:wm, z druhého bo'ku Synom. 

Bez.krvné rty šeptally modlitbu. Ruky t·rímaly kríž, oči 
nevyjadriteľnou ·láskou a bIlaženos!ou lpely na syn<>vi. 
Zástup ľudu nemo kráčal za nimi. Dorazďac na popra-
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vište, kňaz začal Htánie za skonávajúcrch ; Ky'rie ele1son, 
KriJSte eleison. Otče z nebies, Bože ! Smil'Ulj sa nad nimi ! 
odvetil ľud. Ktorý si Marie Ma&1daléne a Zachejovi od
pustiť ráOiI ,  smHuj sa nad nÍlI11i !  Ktorý si Petra trikrát 
fa zap revšieho na milosť p ri'jať ráčil, smi'luj sa nad nanú ! 
K t'Orý si lotra na kríži VÍiSiaceho vyslyšal, smiJuj sa nad 
nim i !  Poslediný krát bozkajúc rany SpasHeľave a čelo 
synloVlo, vYšla scho d'ami k šilbenid pod,opieraná starost
livým kňazom. Nad zástupom za,vznel pfO\sebný Mas :  
Bože, buď milostivý, hriešnej mojej duši ! Eud ako jed
ným h!lasom zvolal : OdPUJSť ti miJ,osrdný Boh ! Za pár 
sekund boli h\()luovÍ s prácou. Zástup, kati, sudcovia sa 
rozišli. Popraviš,te zastalo ako vyunreté. Len jedna po
stava kľa'čala na pop r.aviš,ti, obj,atú držiac šibenicu - syn 
šťastnej nešf'a's'Únice - ČO veľkoduŠlnos,flOu sV'o}ou za
chránil od ve Člne J smrti dušu sV'ojej matky. Keby bola 
možno, zaletel bych k hrobu toho hrdiil1u lásky a ob
jal kríž n,ad jeho hrobom. Vyňal jeho veľkodušné srd'ce, 
a vYZ'dvihol ho vys'Ol!{]() až po oblaky, aby -svet videli, že 
aké srdcia mu dáva Cirkev. Srdcia zlatom láJSky žia
riace, oheň veľkoduŠlnosti 'sa lejúce, s rdcia, dľ,a vzoru 
sl1dca Ježišovho. Nech ju Boh žehná, oslávi a zve ľadí 
za ne ! 

XI. 

PREČO NENÁVIDí SVET CIRKEV ? 

S p redošlým pojedin,aním sme dJOlkončili .svoje roz
Vlahy o p omere Cirkvi k moderným myŠl!ieI1'kovým prú
dom : k vede, ,ku kuLtúre, k &lobode, k pOIkrolru, socia
lizmu a liberalbzmu. Viueli SIl11e, že Cirkev k týmto my
šlienikovfrm p rúdom, na koľko ony chcú len hmotne alebo 
duševne pozdvilhnúf ľ:udJStvo, nalSlIikze me je ,nepri,ateľkou. 
Tiež ZÍ's<ti!i sme, že p ráve p oc'hop'ov,aná kultúra, sloboda, 
sooializmus sú vítal11é ň,ou, čo pomocníci v jej plľáci v po
zdvihnutí čJoveka zo z'Vers.kej úrovni na (udskú. Zostáva 
nám na rozauštenie záhad-a : keďže Cirkev ani vede, ani 
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kultúre ani socializmu nie je nepriateľkou, prečo gáňa 
prísaha

'
llci týchto myšlienkových prúdov na ňu? Čo j� 

príčina nenávisti proti ner? P'rÍčina ne.návis.ti svetu
. 

pro,tl 
Cirkvi je, čo bola proti jej božskému Zakladateľo,vl, Kn
stovi ktorú jej bo.žsiký Zaklada te ľ týmito SlOVIDl oz,na
či! : 'vy ma nenávidí,te, že hf,adám slávu Otca mô.jl�o. 
Táto veta Kri's,ta Pána je rozlúštel11ie zá!hJadY, že preco 
nenávidí svet Cirkev. Nenávid,í ju preto, že hľ'adá, bráni 
a šír-Í slávu nebeského Otca. lif'adá a bráni ju vo vede, 
v kulw'ľe, v politike, v zák,onodál1s,tve, v súkromn-om a 
vo verejnoon žtVlote, na ulici a v dome, sIovom :,šade� 
vŽldy a vo všeltkom. Z tej lJIríčiny útoky n,alIDierene p roti 
nej našu lálsku k nej ne oohabi a , v'iac ro.znief'a. Nám je 
on� tým drahšia, čím ju vtac osočujú, ako SpaiSirt:eľ Je 
nám najdrahší v najihllbšom plOnÍženÍ. Preil1JélJSIedovanie Jc 
znak jej pravosti .  Pekel!11é posmešky, wlu'hané hany, 
to sú p fuvaje z čelIa Kris,tov'ho, p rípadné krvavé prena .. 
sledovanie sú p ruhy z tvá'ri Kr'Ístoved, učinené bi6mi p'o
haJlJskými. N o  my z týcih.to p rUJhJOv kr:vožívnLVlOISti, :z tých
to p l'uvajov diabo1sikej zášti, z tOtho tŕnia nežianosti po
známe v nej Plľa,vú nevestu K'ritStovu. Vieme, že ,tie mod
riny sú p re nás jej údelom, a za,to drahé sú nám jej 
mod,r,iJny, ľúbe jej pruhy, pocity-hodné jej �ezdoby, 

,
a� 

miJlujúoim dietkam sú ľúbe vrátSky na tva ri ma!bneJ,  
ktoré ZJoraIa slta,rosť, s triebri ny v jei  vlasoch, kJt'Ú re zbe
lely nrudy Zla ne. BoIh jei odJplla t, oslá'V a žehnaJj za ne ! 

XI I .  

VEĽKODUŠNÁ ODPOVEĎ CIRKVI 

Akú odI> oveď má ,na vše·tky osočovania, hany a po
tLIIPo'vania nepiľi,a,teľo!V Cirkev? Odpoveď, akú sve,t l�n 
raz počul s dreva kJrÍža : O tče, odpusf im, lebo nevedta, 
čo Oinia. ModlLbba umierajú.ceho 5I> as'i1teľa je jej odpo
veď'ou, vymlCwajúoou pľIOtsbou ;  nevedia, čo činia, z ne
vedomosti činia tak. Nes:tačí iej však púha yýmluvCl, 
ona na ceste veľkodušnosti ide ďalej, a p rosí pre nich 
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rmlO16ť, ktorej šť,astliv'Úu Ú ČIa s DrulcO u učinil Boh ju sall1b. 
V cirikc vnýoh h()dimkách deň Člo deň dá-va v Ils,ta svojich 
kňazov prosbu : olSovief, Pane, týoh , čo v tme a v tieni 
smrti sedí.a !  Toto je jej ·odp ove ď  na útoky nepriateľov. 
0, poní>žená neves,to Kris tJo'Va , hodná opravdu t\'ojho ne
beského ženícha. A akou vynaliezavou ju činí láska v p ri
m�úVl<lllí? Ako zemská matka vystihne okamžik, ke ď je 
otec majlprís,tupnejším k vYs lyšaniu, a vtedy prednesie 
žiadosť synov ale·oo sa prill11'lúva za nkh, tak aj ona ten 
deň p rosí z'a 'svo ii ch nepriate ľov nebes'kého Otca, v kto
rý sla jej zdá byť naj,ná'kl'Onnejším k smilovaniu. Na Veľ
ký ptÔJvok, vo veľ·ký deň smierenia a smilovania volá 
k nebeskému O too vi, aby 'lJrehJi,ÔJdnul všetky iOO p revl
neni.a . Slo.Ží ozdobný oroM, ,a oblečie sa len v dlhú bielu 
a1bu - u'lJamätujúcu na p'osmeŠJt1é rúcho Kristovo, v lie
rode,sO'Vom paláci mu dané, v šes.tnás.tiah p'rosbách prosí 
za zátvr:dliiVýoh žid'ov, za nešťastnýoh p ohanov, a za 
zaslepených nevercov, z a  naj'väčších svoj ich, Krista d ra
hého nep.ria,teľov. A v plodvečer ,tohou veľkého smier
neho dňa , keď šer:o rozloží svoje tmavé k·rýdJla, keď 
bôle nemooného s a  zväčšujú, aj  ona dvo,jnáslobne cHi 
hoT as ti o'lJlUlStenosti. Vyrvú sa z jej  ubolenej hrudi dušu 
rOL?rý,vajúce náreky (lamentácie) Je'remi.áša p foOroka. -
Ona je ten nešťastný Jeruzalem, ktorý nepriateľ, dia
bol pekelný, obral o !Synov, k'rstom slvätýan Bohom jej 
danýoh , ()IUta je tá najnešfas,tnejšia z betlehemských ma
tiek, �torej satan vyrValI z náručia nie smrteľné telá, 
ale nesmrteľné duše Bohom sverenýoh d'ietok. Precífme 
v srdci borasť tejto osi'relej matky, a sp ojme našu mod
litbu s jej p.ro.sbo.u, riek.a,júc s ňou : illuminare Domine 
his, qui in tenebrLs et in umbra mOl'tis sedent. Osvieť. 
osvie!, ó, Pane, všetkých , ktorí v tme a v tôni smrti 
sedia ! 
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