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Priprava.

30. apríla.
Zaumienili sme si, s pomocou božou, vykonávat tak

rečenú pobožnosť májovú. Prv, než ktomu pristúpime, bude
na svojom mieste, keď sa s nou obznámime.

Mesiac máj je bezpochyby najpríjemnejší z mesiacov
roku; je akoby radostným vzkriešením prírody k životu. Tie
polia a doliny, lesy a háje sú akoby zeleným sviežim pláštom
pokryté, vsadoch a zahradách objavujú sa kvety vítané, vtáč
kovia poletujú vo vzduchu a veselým spevom svojím obvese
lujú srdce ludské: či len človek mal by zostať chladným a
mrtvým, a neprcbudiť sa k čulejšiemu životu? Skutočne
v májovom mesiací badať na ludoch čulejší život, ale s velkým
rozdielom. Jedni, oživeni krásou prírody, zappmínajú na do
brotu božiu, ktorá novým plášťom odieva prírodu; nestarajú
sa o to, aby i oni obnovili v sebe život duchovní ku cti &
chvále božej a k svojmu spaseniu, ano, krásou prírody von
do čerstvého vzduchu vylákaní, vystrájajú rozličné zábavy,
ktoré síce pochlebujú telu, ale mnohokrát škodu duši priná
šajú. Tak to bolo hlavne na konci/18. stoletia vo Fran
cúzsku. Revolucionári, aby s tronu srútili krála a prevrátíli
štátny poriadok, rozšírovali tú hezhožnosť, že nenie Boha,
nenie nesmrtelnosti duše, nenie večnosti ani neba ani pekla;
že každý volne žiť móže, ako sa mu lúb_i. Výsledok toho
neznabožstva bol, že sa ludia dali olúpiť o vieru a mravnost
kresťanskú, a lahkomyselne oddali sa telesnému a bezpust
nému životu. Darmo Robespierre, náčelník hrůzovlády fran
cúzskej, zrušil ten dekret, ktorý zapovedal verit v Boha, a
vydal tomu protivný dekrét, ktorým sa prikazovalo verit
v Boha: kúkol nevery a neznabožstva nedal sa docela vyko
reniť ani vo Francúzsku, ani v iných krajinách, kde sa chytil
bezpustných a telesnosti oddaných ludi. Takí, neverou a
telesnostou porušení ludia k bezpustným' a telesným krato
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chvilam (majálesom) zneužívali zvláštne jarný krásny mesiac
máj. Tá bezpustnosť a telesnosť však bolela l'udi rozumných
a bohabojných, a taki pomýšlali na to: ako by sa ludia dali
odvrátit od tej bezpustnosti a zachovat pri kresťanskej mrav
nosti a počestnosti? Dóležitý krok v tom ohlade stal sa v
srdci kresťanského sveta, v Rime.

V Ríme bol nábožný a horlivý kňaz, menom Lalomia,
ktorý pre mládež bol založil spolok marianský, ktorého čle
novia zav'ázovali sa k pocte bl. P. Marie, k jej vzývaniu
o prímluvu u Boha a k nasledovaniu jej bohumilých čností.
On práve v mesiaci mája, keď svetáci oddávali sa telesnýin
rozpustilosťam, shromažďoval mládež k májovým pobožno
sťam, a taká májová pobožnosť našla obl'ubu a nasledovanie
nielen v Itálii, ale aj v iných krajinách; našla aj schválcnie
od Apoštolskej Stolice. Papež Pius VII. 21. marca 1815 a
18. júna 1822 nielen schválil tú bohumilú pobožnosf, ale ju
vyznačil i odpustkami, ktoré i dušiam v očistci venovat sa
možu; a sice všetci veriaci, ktorí buď verejne alebo súkromne,
čilí buďv kostole alebo doma, behom mesiaca mája preuka—
zujú úctu bl. P. Marii, obdržujú odpustky 300 dní; ti ale,
ktori krem toho buď v niektorý deň mesiaca mája, alebo
]. júna vykonajú sviatosť pokánia, prijmu najsv. sviatosť ol
tárnu a pomodlia sa odpustkové modlitby, obdržujú odpustky
plnomocné.

Takú bohumilú pobožnosť májovú chceme konat i my,
a sice skrze rozjímanie tých milosti, ktoré Boh všemohúci
bl. P. Marii udeliť ráčil; skrze uvažovanie tých cností, v kto
rých s pomocou božow sa cvičila; skrze jej vzývanie. aby sa
za nás u Boha primlúvala. My sa shromažďoval 'iudemc
pred sochou (obrazom) bl. P. Marie, hojne osvetlenou a kve
tami ozdobenou. K čomu tá socha, tie svetlá a tie kvety?
Jako pravoverní kresťania katolLi máme v úctivosti sochy a
obrazy bl. P. Marie, len preto, že nás 'upomínaji'i na tú bl.
Rodičku Božiu. Počesť, ktorú pred sochou alebo pred obra
zom bl. Panne Marie preukazujeme, nepadá na sochu alebo
obraz, ale na bl. P. Mariu v nebesiach. My pri pohlade na
sochu alebo na obraz bl. P. Marie povznášame mysel svoju
k nebesiam, kde je ona vo slávc Božského Synáčka svojho,
ježiša Krista. — Tie svetlá pri soche alebo pri obraze bl. P.
Marie, vyznamenávajú buď tie hojné milosti, ktoré jej Boh
všemohúci udeliť ráčil (Zjav. 12, l.), alebo tú slávu, ktorú



na nebi požíva (Sir. 17, 16). — Tie kvety označujú tie čnosti,
ktorými nad iných smrternikov vynikala na zemi. Tie kvcty
jej bohumilých čnosti budú aj hlavným predmetom naších
májových rozjímaní; aby sa na nás vyplnily slová sv. Augu
stina: „Nech nenic lenivosti v nasledovaní toho, ktorého
oslavovanie obrubujemc.“

*

K tebe, o Rodičko Božia, Maria, povznášam hore oči a
myscl' svoju na nebesia, s tou vrúcnou prosbou: vypros mi
tam u Božského Syna svojho, ježiša Krista, posilnenie tela
i ducha mojho, bych túto predovzatú májovú pobožnost
hodne a náležite ku cti a chvále Božej, k pocte a ostave
tvojej, k duchovnému prospechu & spaseniu ctitel'ov tvojich
s duchovným zdarom vybavovat mohol. Amen.

]. mája.
Nadúcta bl. P. Marie.

Behom tohoto mesiaca shromažďovat sa budeme, by
sme preukazovali príslušnú čest bl. P. Marii, a to vyššiu,
než iným Svatým Božím.

Čest, ktorú preukazujeme nejakej živej a rozumnej byt
nosti, je trojstupňová. Pánu Bohu, čo najdokonálejšej byt
nosti, čo póvodcovi všetkých stvoreni, čo žriedlu všetkých
darov a milostí, preukazujeme tú najvyššiu čest, ktorá sa
nazýva „klaňanim“. My klaniame sa jedine Bohu a žiadnemu
inému, jakokol'vek vznešenému stvoreniu. Čest, ktorú preuka
zujeme svatým, menujeme „úctou“. My ich ctíme čo verných
a bohumilých služebnikov a miláčkov Božích, ktorí obdarení
boli hojnými milostami od Boha a, s milostou Božou Spolu
účinkujúc, vynikali hrdinskými a krásnými čnostami krestan
skými. est, ktorú preukazujeme však bl. P. Marii, nazývame
„nadúctou“. My preukazujeme jej váčšiu čest, než ostatným
svatým, čo matke Ježiša Krista, čo matke Syna Božieho;
lebo hojnejšími milostami bola od Boha obdarená, na vyššiu
hodnost bola od Boha povýšená a vznešenejšími šnostami
bola ozdobená, než ostatní svatí a Vyvolení Boží. V tom
nás utvrdí dnešné rozjímanie.



V čom že záleží vysoká hodnost bl. P. Marie? Čí vo
vysokom rode? Bl. P. Maria ovšem pochádzala z královského
rodu král'a Davida, ale narodila sa až v tej dobc, ked" po
hanskí Rímanía a žídovskí zradcovía pozbavili potomkov Da
vida trónu královského. Ci jej vznešenost záležala v bohatstve
a pokladoch tohoto sveta? Nenarodila sa v jeruzalemskom
královskom paláci, ale v nepatrnom dome nazaretskom; ne
oplývala bohatstvom a pokladmí tohoto sveta, keď potom
zasnúbená bola chudobnému tesárovi, sv. Jozefovi. Vyššía
bola hodnost' Marie, tak že svatá církev o nej vyslovuje sa
tými slovami sv. Písma: „Mnohé dcély shromaždily bohat
stva, (ale) ty prcvýs'ila si všetky“ (Prísl. 31, 29.)

Prv, než počatá bola v živote matky svoje', Anny, už
počatá bola v úmysle prozreteíi'nosti Božej. ( rísl. 8, 23.)
Už v raji, keď spravodlivosf Božia vyslovovala trest nad dia
blom, ktorý bol sviedol pwých našich rodičov k hriechu,
pravil Boh k tmnu pekelnému hadovi: „Položim nepriatef
stvo medzi teba a ženu . . ona patre hlavu tvoju. " (l. Mojž.
3, 15.) Sú to jasné slová, že to, čo sme ztratili skrze prvú
ženu Evu, nazp'at obdržíme skrze víťazstvo druhej ženy nad
diablom; a touto viťaznou ženou bola bl. P. Maria, ktorá
porodila Syna Božieho, ježiša Krista, prišlého na tento svet,
aby zrušil dielo diablovo. (|. Ján 3,

Dcéram izraelským známo bolo, že prijde na tento svet
od Boha zasl'úbený Messiáš; túžily po ňom, amnohá z nich
kojila sa tou'nádejou, že asnáď ona stane sa účastnou toho
vyznačenia. Učastnou toho velkého vyznačenia však stala sa
len tá prečistá panna nazaretská, ktorej bolo meno María.
Ona bola jediná, ktorej anjel boží, Gabriel, priniesol tú ra
dostnú zvest', že má z Ducha sv. počaf & porodit svetu toho
zasl'úbeného Messiáša.

l samé to poslanie archanjela Gabriela je dókazom mi
moriadnej hodnosti Marie. Keď král' vypravuje posla k ne
jakej osobe, volí k tomu posla primeraného. (.im váčšía je
hodnost toho, ku ktorému sa ten posol vysiela, tým váčšia
je i hodnost toho posla vysielaného. Sám Boh, král“ králov,
volil a vyslanie nepatrného posla, ale samého archanjela
svojho, Gabriela, aby zaníesol pozdravenie bl. P. Marii a to
radostné zvestovanie, že ona je vyvolená k tomu, aby poro
dila svetu toho zaslúbeného a túžobne očakávane'ho Messiáša:
teda María bola na vyššom stupni hodnosti, než ten k nej
od Boha vyslaný posol, archanjel Gabriel.
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Na jak vysoký stupeň hodnosti vyvýšená bola bl. Panna
Maria, vysvitá i zo samého zvestovania anjelského. Archanjel
Gabriel zvestoval jej, že nadprirodzeným, zázračným spósobom
stane sa matkou Syna Božieho, keď pravil k nej: „Duch sv.
sosfúpi na teba, a moc Najvys'šieho zastieni teba ; preto, čo
sa narodí z teba svaté/10, Syna/n Božím nazvané bude.“
(Luk. ], 35

Práve v tom leží vysoká hodnost Marie, že Syn Boží,
keď sa snížil s neba na tento svet, z nej vzal na seba pri—
rodzenostfudskú. V rodostrome, ktorý podal sv. Matúš, praví
sa na konci toho rodostromu: „jakub ale zplodil jozefa,
mužu Marie, z ktorej sa narodil ježíš, ktorý sa menuje Kri
stus“. (Mat. ], 16.) Maria svojou hodnost'ou prevýšila Abra
hama, Dávida a všetkých predkov svojich slavných tým, že
sa stala matkou Syna Božieho, Ježiša Krista.

Nenie užšieho pomeru nad ten, ktorý je medzi matkou
a jej dietkom; a ma, Maria je jediná, ktorá k Synovi Bo
žiemu, Kristu, smela povedať: „Synu mój“! Maria bola je
diná, ku ktorej hovorieval Syn Boží: „Matko moja“! Čo
viac? Sv. evanjelium i o tom nám svedčí, že ježiš Kristus
dl'a svojej ludskej prirodzenosti bol poddaný a poslušný
Matke svoiej. (Luk. 2, Sl.)

V takej, hI'a, vážnosti a hodnosti bola Maria pred Bo
hom; a my nemali by sme preukazovať jej úctu, a to úctu
vyššiu, než ostatným sv'atým a Vyvoleným Božím? Ci táto
nadúcta Marie nemá sa l'úbiť Bohu Otcu, ktorý ju určil za
matku Syna svojho —, Synu, ktorý si ju vyvolil za matku
svoju —, Duchu sv., ktorý si ju vyvolil za nevestu svoju?

*

Maria, ty prevznešená Panno, presvatá Rodičko Pána a
Spasitel'a nášho, ježiša Krista, poučeni a presvedčeni o tvojej
vysokej hodnosti, ktorú si obdržala od Boha, my teba vrúcne
ctíme a ctif neprestaneme, aby sme sa skrze úctenie teba
l'úbili Bohu a boli hodni tvojej mocnej prímluvy u Boha!
Príjmi i nás čo dietky svoje pod svoj materský plášť a buď
s nami vždycky, zvláštne ale v hodine smrti našej. Amen.



2. m á j a.

Maria nepoškvrnene počatá.

Včerajšim rozjímaním presvedčili sme sa otom, že Boh
povýšil bl. P. Mariu na tú najvyššiu hodnost', ked“ ju určil
a vyvolil za matku Syna svojho, jcžiša Krista. Bolo to velké
a mimoriadne vyznačcníe, a toto vyznačenie vede nás k tomu
soznaniu, že ona toho vyznačenia musela byť hodná. Nikdy
nemohla byť v tom stave, by sa neťúbila Bohu; musel Boh
vždycky mať zalúbenie na nej. Nikdy nesmela byť na nej
žiadna, ani tá najmenšia poškvrna nejakého hriechu; musela
byť ona vždycky v stave milosti božej; nesmela byť ani za
okamžik v stave nemilosti. My prisvedčujeme sv. Ansclmovi,
učitelovi cirkve, ktorý praví, že sa slušalo, aby hl. P. Maria
skvela sa takou čistotou, nad ktorú vačšia po Bohu nedá sa
mysleť. Ačkol'vek i bl. P. Maria bola tiež len stvorením bo
žím, ale bola stvorením nad ostatné stvorenia vyvýšeným.
Keď je tak: teda na bl. P. Marii nebolo žiadnej hriešncj po
škvrny, nebolo ani dedičného hriechu, ale počatá bola v ži
vote matky svojej, Anny, bez poškvrny hriechu dedičného.
O tom nás presvedčí dnešné naše rozjímanie.

Narodilo-li sa dieťa, l'udía obyčajne pokladajú ho za ne
viniatko, čisté od hriechu: ale či správne? Ovšem nemá ono
na sebe hriechu skutočného, ktorého by sa bolo samo do
pustilo; prišlo však na svet, majúc na sebe dedičný hriech,
ktorý od prvých naších rodičov prechádza na každého po
tomka Adama & Evy.

Keď Adam a Eva stvorcní boli od Boha, nachádzali sa
v stave milosti & blaženosti, ozdobení rozumom, aby rozo
znali dobré od zlého, — slobodnou vól'ou, aby bez prisilenia
odhodlali sa buď k dobrému alebo k zlému, — hlasom sve—
domia, aby ich vystríhal pred zlým a napomínal k dobrému,
— aby im hrozil trestom za spáchané zlé, sťuboval ale od
menu za učinené dobré. Aby si prvi rodičia ten póvodný
stav milosti zaslúžilí a pre budúcnosť zabezpečili, podrobil
ich zkúške; dal im prikázanie, aby so stromu, ktorý bol
uprostred raja, nepožívali; zahrozil im Spolu, že opováža-li
sa požívat s toho zapovedeného stromu, zakúsa smrť. Oni
pri tej zkúške zle obstáli. Pekelným hadom svedení prestu
pili zápoved' božiu, ncverili Bohu, ale diablovi, a tým obra
zili Boha, uvalili na seba spravodlivý hnev boží, utratili raj,
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pozbavili sa milosti a blaženosti, utratili nebe, utratili pože
hnanie a uvalili na seba kliatbu božiu. Či ale uškodili len
samým sebe? Bohužial', nie! V Adamovi a Eve bolo vtedy
celé pokolenie l'udské a tak ten smutný stav prešiel i na ích
potomstvo. Premárni-li otec majetok, jeho potomci dedia po
ňom len biedu: teda Adam a Eva skrze hriech nie len po
škvrnili seba a uvalili seba do večnej duševnej biedy, ale
i potomstvo svoje, celé pokolenie l'udské. Tak nás otom
poučuje i svaté Písmo, keď praví : „Hriee/z prišiel do sveta
skrze jednoho človeka, v ktorom všetci z/zrešili„ (Rim. 5, 12.).
Z tej príčiny horekoval krát Dávid: „Aj/ira, v neprávostlu'h
počatý som, a v hriechom počala ma matka moja !“ ( alm
50, 7.) Svatý Pavel ale praví, že sme my všetci od prirodze—
nosti svojej diet/(umi hnevu božiehe. (Efez. 2, B.)

Pýtam sa už teraz: i to d:dičné zlo, ten dedičný
hriech a s ním i stav nemilosti, kliatby a hnevu božieho
prešiel i na bl. P. Mariu? Ktorý veriaci kresr'an opovážil by
sa to tvrdit, ba i len pomyslet o Matke Syna Božieho? je
nemožné vrhnút taký stien na jej prevznešenú hodnost, že
Syn Boží vyvolil si takú pannu za matku, ktorá by bola
bývala poškvrnená hriechom, hriechom dedičným. Z príčiny
t_ej i neomylná cirkev katolícka hlása o nej tie slová Piesne
Salamúnovej: „Ce/a' si krásna, Maria, a nenie na tebe po—
škvrny!“ (P. S. 4, 7.) A toto svoje presvedčenie vyznáva
i v Litaniach, keď praví : „Král'ovno, bez poškvrny hriechu
dedičného počatá, oroduj za nás!“

O prorokovi jeremiášovi (jer. ], 5.) a o sv. jánoví Krsti
tel'ovi (Lukaš ], IS.) praví sv. Písmo, že „boli posvátem'
v živote matky svojej“ ; teda prišli na svet už v stave mi
losti, bez poškvrny hriechu dedičného. Nuž či ich bl. P.
Maria neprevýšila? Prorok jeremiáš len prorokoval Messiáša,
a sv. ján Krstitel' len pripravoval l'udí k hodnému prijatiu
jeho, kdežto bl. P. Maria počala a porodila toho Messiáša:
teda nielen po svojom počatí posvatená bola v živote matky
svojej, Anny, ale už v očatí svojom bola posvatená, bola
pre nekonečné zásluhy yna Božieho zachovaná čistou od
hriechu dedičného.

V tom presvedčeni utvrdzujc nás i sv. Písmo. Prví naši
rodičia skrze svoj hriech upadli v moc pekelne'ho hada, v moc
diabla, ktorý svojím svodom nad nimi zvíťazil. Nie tak malo
sa stať s matkou zasl'úbeného Messiáša; ona mala byt' vynatá
z moci diablovej. Nemal diabol byť víťazom i nad ňou, ale
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ona mala víťaziť nad ním. Pán Boh, vyslovujúc kliatbu nad
tým pekelným hadom pravil: „Nepriatel'stvo položim medzi
tebou a ženou; ona patre hlavu tvoju. “ (l. Mojž. 3. 15.)

Že bl. Panna Maria nikdy, teda ani pre dedičný hriech,
nebola v stave nemilosti, v nedostatku milosti, o tom svedčí
nám sám anjel boží, Gabriel, ked' pozdravuje bl. P. Mariu
čo „milosti plnú“. Keby bola počatá s poškvrnou hriechu
dedičného, nemohol by ju anjel Gabriel už nazývat milosti
plnú, ale po jej počatí až omilostenú.

Konečne král“ Dávid_ praví, že „na dom Boží sluší sa
svťitost'“. (Žalm 92, S.) Ci bl. P. Maria nemala sa stať do
mom božím, keď Syn Boží pod jej prečistým srdcom vzal si
príbytok, aby sa stal človekom? Či by bl. Panna Maria bola
hodnou bývala nosiť pod srdcom svojim najsvatejšieho Syna
Božieho, keby bola bývala poškvrnená hriechom dedičným?
Smiem-li dopustit, aby diabol mohol k Synu Božiemu vychrliť
to rúhanie: „Tvoja matka pre dedičný hriech bola prv mojou
otrokyňou, mojim pribytkom, než sa stala tvojou matkou,
tvojím príbytkom!?“

*

Maria, s rozplesaným srdcom pozdravujem Ta čo Krá
l'ovnu bez poškvrny hriechu dedičného počatú, čo vždycky
milosti božej plnú! Táto pevná viera utvrdzuje vo mne tú
dóveru, že mocná je Tvoja prímluva u Boha, ktory tol'kú
milost Tebe udeliť ráčil. Ty si najšla milost u Boha: O, pros
za nás, aby sme i my skrze Teba najšli milost u Boha.
Amen.

3. m á ja.
Maria čistá od hriechu skutočného.

Bl. P. M1ria — ako s-ne sa včera presvedčili — obdr
žala od Boha tú zvláštnu milosť, že počatá bola bez poškvrny
hriechu dedičného: ale čo že by jej to bolo osožilo, keby
potom poškvrnená bola bývala hriechom skutočným, — keby
sa bola dopustila nejakeho hriechu a následkom toho bola
by utratila milost božiu? Čo je po strome, ktorý mal zdravý
koreň, potom ale vyhynul? Takým marným stromom nebola
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Maria. Ona zostala vtom stave spravedlnosti, svátosti a mi
losti, ktorý obdržala od Boha v okamžení počatia svojho.
O tom sa presvedčíme z dnešného nášho rozjimania.

Sváti učitelia cirkve tvrdia, že bl. P. Maria stojí v pro
tive s prvou matkou našou Evou; lebo, čo sme ztratili skrze
Evu, to sme nazpát obdržali skrze Mariu, — Eva upadla
v moc pokušitefa, diabla, Maria nad ním zvítazila (l. Mojž.
3, IS.), — Eva bez poškvrny hriechu a v stave milosti bola
stvorená, ale potom bola hriechom poškvrnená a milosti pó
vodnej pozbavená; Maria, čo nová Eva, bola bez poškvrny
hriechu a v stave milosti počatá, ale ipotom zostala bez po
škvrny hriechu a zachovala sa v milosti božej. Eva sa zhor
šila, Maria sa nezhoršila, ale zostala vždycky v póvodnej

svoje'š svátosti. \v. ján v knihe Zjavenia píše: „Zjavilo sa vel'ké zna
menie na nebi: žena odiata slnka/n, pod jej nohama mesiac,
a na jej hlave koru/m z dvamístí hviezd“ (Zjav. 14, M.). Kto
že by v tom obraze nepoznal bl. P. Mariu? To slnko zna—
mená tie hojné milosti, ktorými od Boha obdarená bola. Ten
mesiac pod jej nohami znamená, že v stave milosti sa ne
menila, ako meni sa mesiac. Tá koruna z 12. hviezd zna
mená tie čnosti, ktory'mi, účinkujúc s milostou božou vynikala.

Neprešiel-li dedičný hriech na bl. P. Mariu, neprešly
na ňu ani tie následky a rany, ktoré zostaly po dedičnom
hriechu na pokolení ludskom: totižto zatemnenie rozumu a
náchylnost vóle k zlému. Dl'a jasného rozumu poznala Pána
Boha a památala na jeho všadeprítomnost, — poznala neko
nečnú dobrotu božiu a milovala ho nadovšetko z celého
srdca svojho, — poznala, čo je dobré a Bohu milé, a to
ochotne a s radostou vykonávala, aby plnila vól'u božiu. jej
neporušená vól'a klonila sa k tomu, čo rozum bol uznal za
dobré a bohumilé, spojená bola s vól'ou božou, s dobrým
úmyslom a s oddaním sa do vóle božej; nemala v sebe
ohňa vášni a náruživostí a zachovávalaťv sebe vnútorný
pokoj, nie len v prajných, ale i v neprajných okoličnostach.

Že bl. P. Maria zachovala sa čistá od poškvrny hriechu
a v stave milosti, toho svedkom je nám sám posol boží, anjel
Gabriel, keďju čo dospelú panenku takto oslovil: „Zdravas'
milosti plná, Pa'n s tebou! Neboj sa Maria, lebo si našla mi
lost“ u Bohu!“ Neztratila teda skrze nejaký hriech milost božiu,
ale ziskala ešte i tú milost, že bola jediná uznaná za hodnú
stat sa matkou Syna Božieho. Pekne sa o tom vyjadruje sv.
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ján zlatoustý, keď praví: „Syn Boží nevyvolil si nejakú bo
hatú a zámožnú ženu za matku, ale blahoslavcnú Pannu,
ktorej duša ozdobená bola čnosťami.“

Ešte čo“ mal'učká, nepoznajúc vo svete viac, než tichý
príbytok svojich rodičov, joachima a Anny, privedená bola
do jeruzalema, aby tam v dievčenskom ústave prí chráme
božom bola vychovaná, v zákone božom vzdelaná a v chy—
staní bohoslužebných rúch cvičená. Zaiste i o nej platily tie
slová sv. evanjelia, že „riastla nie len vekom a sosilňovala
sa, alel“ múdrost'ou, a milost' božia bola v nej“ (Luk. 2, 40.).
Tam sa učila žalmu Davidovému: „Pane, kto bude prebývat'
v stánku tvojom, alebo kto bude odpočívat na svatej hore
tvojej? Kto vcha'dza ta bez poškvrny a čim“ spravedlivost';
ktonř mluví pravdu v srdci svojom a nepa'cha test na jazyku
svojom ; nečiní zle blíž/zemu svojmu a neupotrebuje hany proti
blt'znym svojim" (Žalm. 14, l—4.). Keby nebola bývala čistá
od hriechu a v stave milosti božej, nebola by slyšala tie
slová archanjela Gabriela: „Duch svátý sostúpi na teba a
moc Najvyššieho zastiem' teba, a preto čo sa narodí z teba
Svatého, nazvano bude Synom Božím“ (Luk. ], 35.). Len čo
nádoba krásnych čností mohla sa stať matkou Syna Božieho.

Kto by sa mohol opovážiť brať do pochybnosti, že i po
tom, keď sa stala matkou Syna Božieho, neprestala sa ozdo
bovaf čnost'ami bohumilými? Veď si bola povedomá toho,
jak velké veci učinil jej Boh, a sv. evanjelium o nej zrete
delne praví, že zachovávala v srdci svojom to všetko, čo
bola slyšala od pastierov betlehemských, od starčeka Sime
ona a od prorockej stareny Anny v chráme jeruzalemskom.
A kdekolvek je reč o nej vo sv. evanjeliách, všade sa pred—
stavuje čo vzor krásneho a čnostného života, tak že církev
svatá nazýva ju správne „Zrkadlom spravedlnosti“. Nenie
čností, ktorá by sa neskvela na bl. Panne Marii.

O, keby sme do tohoto „zrkadla spravedlnosti“ častokrát
pozerali a dl'a neho život svoj spravovali! Keby sme krásne
čnosti bl. P. Marie nie len na paměti mali a obdivovali, ale
i nasledovali. Veď je v ohl'ade tomto akási podobnost medzi
bl. P. Mariou a nami. My sice sme počatí s dedičným hrie
chom, ale skrze sv. krst očistení sme boli od dedičného
hriechu a obdržali sme od Boha stav ospravedlnenia a mi
losti. Ako teda bl. P. Maria po svojom nepoškvrncnom po
čatí zachovala sa bez skutočného hriechu a v stave milosti
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božej, tak i my na tom máme byť, aby sme po sv. krste
zachovali tú čistotu od dedičného hríechu, ktorú sme skrze
sv. krst obdržali, — aby sme v tom stave milosti, do kto
rého sme skrze sv. krst uvedeni boli, sa zachovali, a ten ne
beský dar skrze skutočné hriechy neztratili. Z tej príčiny aj
kňaz, keď pokrstil dospelého, oblieka ho do bieleho rúcha,
— keď pokrstil ale dieťa, klade naň biele rúcho & praví:
„Prijmi biele rucho, ktoré máš priniest' nepoškvrnené pred
sudnu stolicu Pána nášho, ježiša Kristal" To biele rúcho
znamená ten stav milosti, ktorý sme pri krste obdržali a
ktorý nesmieme ztratit skrze hriechy skutočné.

*

Maria, ktorá si milosťou božou chránená a podporovaná,
zachovala seba čistú od hriechu skutočného, a krásnymi
kvetami bohumilých čností seba ozdobovala, vypros i nám
tú milost od Boha, aby sme ten stav milosti, korý sme skrze
krst obdržali, hriechami neporušený zachovali a, jestli sme ho
po krste utratili, skrze pravé pokáníe nazpát obdržali, a v ňom
až do smrti svojej vytrvali. Amen.

4. mája.
Maria, panna najčistejšia.

ježiš Kristus prirovnáva človeka stromu a praví, že do—
brý strom prináša dobré ovocie, nie ale zlé ovocie (Mat. 7,
17 a 18.). Takým dobrým stromom v zahrade Božej bola
i bl. P. Maria. Nie len neprinášala zlé ovocie skutočného
hriechu, ale prinášala len dobré ovocie krásnych a bohumi
lých čností. Medzi jej čnosťami zvláštnou jej ozdobou bola
panenská jej čistota.

Sv. Cyrill, apoštol slavných predkov našich, sa vyslovil,
že čím sa viac človek odďaluje od tela, tým viac približuje
sa k anjelom; čím viac zachováva čistotu tela, tým viac po
dobá sa anjelom. Z tej príčiny nazývame panníctvo a pa—
nenstvo aj anjelskou čistotou. Dl'a tela náležíme svetu, dra
duše ale patríme nebu; čím menej hovieme telesnosti, tým
viac l'úbime sa Bohu. A známa je i tá výpoved', že čistá
duša býva v čistom tele.
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jakože to stálo s panenstvom vo starom svete? Bolo
ono v uctivosti nie len u Izraelitov, ale i u pohanov. Vzne
šenost' panenstva vyobrazili Rimania nasledujúcim hásnictvom:
Saturnus, otec bohov a bohýň — vraj — zplodil jednu dcéru,
menom Vesta, bohyňu panenstva. V chráme jej zasvátenom
na jej počest ochraňovaný bol „večný oheň“ a k jeho ne
ustálemu ochraňovaniu určené boly čisté pannenky, ktoré sa
menovaly Vestálkami. Takým Vestálkam preukazovaná bý
vala vo verejnosti taká úcta, jako najvyšším hodnostárom
rímskym. Nezachovala-li sa Vestálka v pannenskej poetivosti,
potrestaná hola spálením. Odhliadnúc od fantasie tej bajky,
vysvítá z nej predsa, že pannenstvo bolo vo vysokej úcte
i u pohanských Rimanov.

U starých Izraelitov sice velká váha kládla sa na stav
manželský, predsa však nie len na tom boli, aby nevesta
s panenským vencom vstúpila do stavu manželského, ale
dávali prednost panenstvu, čo zvláštnej čnosti. Tak kniha
múdrosti praví: „O, jak kra'sneje čistě pokolenie so (svojou)
skvelost'ou! lebo nesmrtelná je pamiatka jeho, poneva'č zna'ma
je u Boha a u fudi“ (Múd. ], 4.).

| sám Boh vložil do prirodzenosti ludskej jemný cit úcty
k panenstvu a do srdca panenky stydlivost čo ochranitel'ku
poctivosti, čo je znamením vznešenosti panenstva.

Nuž, jako-že by Maria mohla byť bez tejto ozdoby po
hlavia ženského? Dobre poznamenáva sv. Bernard: „Mal-Ii
Boh vziat' na seba prirodzenosť fudskú, mohol počatý a na
rodzený byt' len z čistej panny.“ Sv. Ambros teda takto sa
vyslovuje obl. P. Marii: „Bola ona pannou dla tela iducha.“
Bola čistá a svatá na tele, z ktorého ten nekonečne čistý
Syn Boží vzal na seba prirodzenosť i'udskú. Svatý Augustin
praví: „Neprislúcha-li táto nepoškvrnenosf Marii, prislúchala
ona Synu, ktorého ona porodila“ Čisté muselo byť to srdce,
pod ktorým Syn Boží vyvolil si príbytok. To o nej proro
koval už lsaiáš, keď mal na myslí, že Boh učiní vel'ký zá
zrak na rodičke zasrúbeného Messiáša, a pravil ku královi
Achazovi: „Panna počne a porodí syna, a meno jeho bude
Emmanuel“ (Is. 7. M.), to jest: Pán Boh s nami.

_ To isté hlása o bl. P. Marii i sv. evanjelium. Sv. Lu
k_as_pise: „Poslaný bol anjel Gabriel od Boha do mesta ga
hIe/skeho, ktore'mu meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mu
zovr, ktorému meno jozef; a meno panny : Maria“ (Luk. ])
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27.). Dvakrát ato s dórazom menuje Mariu pannou, aby
tým vyvýšil jej čistotu panenskú.

Keď anjel Gabriel v podobe mužskej zjavil sa Marii a
pozdravil ju, ona sa ziakla. Prečo sa zl'akla? Sv. Ambros
odpovedá na túto otázku takto: „Je to obyčajou panien, že
sa iakajú, keď sa k nim približi mužský, a boja sa, keď ich
osloví mužský.“ Maria vo svojej panenskej stydlivosti pora
kala sa anjela Gabriela, ktorý sa bol jej zjavil v podobe
mužskej.

l sama Maria vydala pred tým anjelom svedectvo o svojom
neporušenom panenstve. Anjel Gabriel tíšil pol'akanú a pravil
k nej: „Neboj sa, Maria! lebo si našla milost' u Boha. Hra
v živote počnes' a porodiš syna, a nazveš meno jeho ježiš.
Bude on velkým a synom Najvyššieho nazvaný bude.“ Za
iste veiké vyznačenie; ale Maria nemohla to priviesť do sú—
zvuku s čistým pannenstvom svojim, a preto tázala sa an
\jela: „jako sa toto stane, ponevač mužského nepoznávam“?
Anjel však, aby jej vysvetlil, že sa to stane nadprirodzeným,
zázračným spósobom, ktorý ju nepozbaví poctivosti panen
skej, pravil k nej: „Duch svátý sostlipi na teba, a moc Naj—
vyšs'ieho zastieni teba, a preto, čo sa narodí z teba Svatého,
Synom Božím nazvano bude.“ Až, ked" jej tými slovami za
bezpečil neporušenost jej čistoty panenskej, podvolila sa tomu
úmyslu prozretedlnosti a pravila k anjelovi: „Staň sa mi dla
slova tvoj/10“! Dia mienky učitel'ov cirkevných tak si vysoko
vážila poklad svojho panenstva, že odhodlaná bola radšie
vzdat' sa povýšenia na hodnost matky Syna Božieho, než
ztratit venec panenský.

Neomylná cirkev katolicka tak je presvedčená o panen
skej dóstojnosti Marie, že nielen ju vyznáva za čistú pannu,
ale i za pannu zo všetkých panien najčistejšiu. Nie len vo
Vyznani apoštolskom klade nám na jazyk tie slová: „Verim
v ježiša Krista, ktorý počatý z Ducha sv'átého, narodil sa
2 Marie Panny,“ ale pravi o nej tie slová Piesne Šalamú—
novej: „jako je (ilia medzi trnim, tak je priatefkyria moja
medzi dcerami Adamovými“ (P. Š. 2, 2.). l v Litaniách na
zýva ju „Pannu panien“ t.j. Pannou nado všetky panny vy
výšenou. Ano vyznáva i to, že vo smysle slov lsaiáša pro
roka (ls. 7, M.), ako bola pannou pred porodom, tak bola
pannou i pri porode a zostala pannou i po porode. jako by
aj pobožnému pravoverne'mu kresfanovi prišla na mysei tá
myšlienka, že Maria, ktorá zázračne počala z Ducha svatého

;:
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—, ktorá porodila Syna Božieho, prestala byt pannou ne
porušenou? _ _ . _ . _

O, jak vznešená je teda pred nami Nlaria vo svojej
důstojnosti panenskej! Zaiste je ona'v nebi ,na čeje tycli
panien, ktoré Spicvajú nebeskému _Barankovr tu piesen novu,
ktorú možu spievať len tí pannicr a panny, ktori na svete
čistý zachovali venec panictva a panenstva (Zjav. 14,
0, by i naši mládenci a panny následovali tu Pannu pamen,
Mariu, v čistote a nezabudli na slová Syna BOZlťh'OI „Bla—
hoslaveni čisté/10 srdca, lebo oni Boha videt pudu“ I' (Mat:
5, 8.). 0, by sa v čistote aspoň zachovali dotial, kym SVOj
veniec s manželským prsteňom nezamema!

*

Sv'átá Maria, ty prečistá Panno panien, pros za nás Syna
svojho, ježiša Krista, aby nedopúšt'al pokúšať nás k nečistote
od sveta, tela a diabla, a — ako niekdy svatému Pavlovi
apoštolovi — udelil nám tú dostatočnú milost a posilu (ll.
Kor. 12, 9.), by sme nad pokušením zvíťazili a stavu pri
meranú čistotu a počestnosť zachovali. Amen.

5. mája.
Maria, nevesta Ducha svatého.

Jako sme včera počuli, Maria, dl'a nepochybného učenia
cirkve katolickej, bola čistOu Pannou pred porodom & pri
porode ježiša Krista, a ňou zostala i po porode jeho. O tom
vyslovuje sa pápež, sv. Lev, takto: „Nestalo sa to dla oby
čajného l'udského spósobu, ale dla božskej moci, že Panna
počala, Panna porodila, Pannou po porode zostala.“ Ne
smieme teda posudzovať presváté tajomstvaplné vtelenie je
žiša Krista, Syna Božieho, dl'a I'udského spósobu, ale dl'a
všcmohúcnosti Božej. l sám anjel Gabriel pravil o tom k bl.
P. Marii: „U Boha neníe nič nemožného.“ Buď leda od nás
vzdialená taká telesná a nizka myšlienka, ktorá by nejaký
nepríslušný stien vrhla na presváté tajomstvo vtelenia ježiša
Krista, Syna Božieho. Z toho sa dá vysvetlit tá nábožná
tiež obyčaj, že jako kňaz pri „Credo“, tak i veriaci pri
„Pozdravení anjelskom“ s hlbOkOU poníženostou klakajú,
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keď vyslovujú tie slová: „A Slovo relom učinene' je a prebý
valo medzi nami“, t. j. Syn Boží vzal na seba prirodzenosť
l'udskú 1 Marie Panny a, stal sa ičlovekom, obcoval s l'uďmi.
Zjavené božské tajomstvá treba pokorne prijať a pevne verit,
nie ale všetečne zkúmat a opovážlive posudzovat.

Keď židia v Nazarete Spozorovali a obdivovali múdrost
a zázraky Ježiša Krista, pravili medzi sebou: Zkadial' má tú
múdrosť a tú moc k zázrakom? (,i nenie on synom tesára?
Nevolá sa jeho matka: Maria? Zkadial' tá jeho velká mú
drost, keď nechodil do vysokých škol? Zkadial tá jeho moc
k zázrakom, keď je len človekom ?“ To všetko bolo im há
dankou, ktorú neznali sebe rozluštit. My nie sme s tým
tak; my pri svetle Zjavenia Božieho sme v stave na tie zá
hadné otázky odpovedať, a to dla Zjavenia Božieho, ktoré
sa stalo jak vo starom, tak v novom zákone.

Kdekol'vek vo sv. Pisme starého zákona je reč 0 za
sl'úbenom a prist majúcom Messiášovi, tam všade spomína
sa len matka, nie ale i otec. Tak už v raji, keď Boh vyslo—
voval trest nad pokušitelom diablom, .pravil k tomu pekel—
nému hadu: „Položim nepriatel'stvo medzi teba a ženu . . .;
ona patre hlavu tvoju“ (l. Mojž. 3, IS.) Prorok lzaiáš pred—
povedal o Messiášovi: „Vyjde prút z kafe/ia jesse, a po
vstane kvet z koreňa jeho. " (ls. 11, l.) Dia sv. Hieronyma
ten prút, tá vetev z rodu Davidovho znamená bl. P. Mariu,
a kvet i plod na tej vetvi označuje jej syna, ježiše Krista.
Ešte zretedlnejšie vyslovil sa, keď pravil: „Aj/zla, panna
počne a porodí syna, a meno jeho bude Emmanuel“ (IS. 7,
l4.)! Týmito slovami jasne predpovedal, že panenská matka
bez muža počne a porodí Syna Božieho, ktorý bude nám
Emmanuel, t. j. Boh s nami. (Mat. ], 23.)

V novom zákonc cštc jasnejšie sú svedectva, že Ježiš
Kristus čo pravý človek mal matku, nie ale telesného otca.
Tak rodostrom sv. jozefa, pochádzajúceho od Abrahama, Da
vida a iných predkov jeho, končí sa tými slovami: „jakub
ale zplodil jozefa, muža Marie, z ktorej narodil sa ježiš. “
(Mat. l, 16.) Nepraví sa tu, jako pri všetkých mužských toho
rodostromu, že jozef zplodil Ježiša, ale len to, že Maria po—
rodila ježiša. Keď život nebeského Dieťaťa,Ježiša, ohrožený
bol ukrutným králom Herodesom, prozretedlnosť Božia po
slala anjela svojho, aby povedal sv. _Iozefovi: „Vezmi dieťa
a matku jeho, a uteč do Egypta.“ Keď po smrti Herodesa
prestalo nebezpečenstvo pre život nebeského Dieťaťa, ježiša,

z.
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opáť zjavil sa anjel jozefovi a prikázal mu: „Vezmi dieťa a
matku jeho, a idz do zeme izraelskej.“ Či nebadáte, že anjel
nepripisuje ježiša Krista sv. jozefovi čo telesnému otcovi,
ale len matke jeho, Marii? Ešte jasnejšie vysvítá to z nasle—
dujúcej udalosti: sv. Jozef zasnúbený bol s bl. P. Mariou,
ale po tom zasnúbeni ešte neprebýval s ňou pod jednou
strechou. Keď medzi tým časom zbadal, že jeho nevesta, bl.
P. Maria je v stave požehnanom a nebol ešte zasva'tený do
toho velkého tajomstva, ktoré sa stalo s ňou: čo čistý panic,
prišiel do velkého zármutku a rozpaku, tak, že zamýšl'al na
vrátit jej snubný prsteň a opustit ju. Tomu však predišiel
anjel Boží, zjavil sa sv. jozetovi a pravil mu: „jozefe, synu
Davidov, neboj sa vziat' !( sebe Mariu; lebo, čo sa v nej po
čalo, z Dudza svatého je. Porod! ale ona syna, ktorému da'š
meno ježiš (t. j. Spasitef); lebo on spasí rud svaj.“ (Mat. ],
20a2l.) A Jozef tým poučený, utíšený a potešený vzal Mariu
k sebe pod strechu svoju. (Mat. l, 24.) Nebol teda ježiš
Kristus počatý od sv. Jozefa, ale zázračným spósobom z Ducha
svatého; nebol on otcom a zploditel'om ježiša Krista, ale zplo
ditel'om Ježiša Krista bol Duch svatý. Pre tú príčinu nazý
vame bl. P. Mariu nevestou Ducha svátého, poneváč Ježiša
Krista, Syna Božieho počala z Ducha sv'átého.

Čím bol teda sv. Jozef? On bol ovšem manželom bl.
P. Marie, ale prečistým jej manželom. On bol len pestúňom
a živitel'om ježiša Krista, dra fudskej jeho prirodzenosti; bol
otcom, nevlastným otcom ježiša Krista (Luk. 2, 48.) len na
tolko, že viedol otcovskú starostlivost o ježiša Krista. Len ti,
ktorým neznáme bolo presváté tajomstvo vtelenia Syna Bo
žieho, Ježiša Krista; mýlne pokladali ježiša za syna JOZCfOVhO;
ako to poznačil i sv-. Lukášvevanjeliume, kde praví, že Ježiš
Kristus, keď už vstúpil do verejného svojho účinkovania mes—
siášskeho, bol asi tridsaťročný a pokladaný bol za syna Jo—
zefovho (Luk. 3, 23.), totižto od takých l'udí, ktorým neznáme
bolo presváté a zázračné vtelenie jeho.

Tak hra, v tom vel'kom diele, ktoré sa konalo k milo
srdnému vykúpeniu pokolenia l'udského, Maria bola prostred
nicou medzi nebom a zemou, medzi Bohom a hriešnym po
kolením rudským! Toho povedomá bola i ona, keď vo vďako
piesni svojej pravila po pri'ati Syna Božieho pod prečisté srdce
svoje: „Aj/ira, odteraz bla oslavenou ma nazývat" budú všetky
pokolenia! lebo velké veci učinil mi Pa'n, ktorý mocný je“ (Luk.
], 48.). Nie obyčajným prirodzeným spósobom stal sa S)“
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Boží človekom, ale zázračným a nadprirodzeným spósobom;
účinkovaním Ducha svatého vzal Syn Boží prirodzenosťl'udskú
jedine zo života bl. P. Marie. Vzdajme teda vrúcne dieky
nekonečnej múdrosti Božej, že našla tajomstvaplný sposob,
aby božská prirodzenosť Syna Božieho spojila sa s l'udskou
prirodzenosťou v živote bl. P. Marie. Majme tiež velkú úctu
k bl. P. Marii, ktorej tak velké veci učinila všemohúcnosť Božia.

*

Maria, ty presvatá nádobo a nevesto Ducha svatého,
ktorá tak obdivuhodným a tajomstvaplným spósobom dala si
prirodzenosť l'udskú Synu Božiemu a tak vstúpila si do toho
najbližšieho pomeru k nemu! Ty si jediná z celého pokolenia
l'udského, ktorá Syna Božieho, Ježiša Krista, móžeš nazývať
synom svojím. Toto je, čo nás naplňuje pevnou dóverou, že
tvoja prímluva, o ktorú ťa prosíme, mocná je u Syna tvojho,
ježiša Krista. Amen.

6. mája.

Maria milovnica samoty.

Ačkolvek ježiš Kristus svojou pritomnosťou pri svatbe
v Kane galilejskej dokázal, že má v, úcte stav manželský.
predsa i slovom i príkladom svojim dával prednosť pannic
kému a panenskému životu; chválil tých, ktori pre dosiahnutie
královstva nebeského zasfubujú sa k zachovaniu čistoty tela
i duše až do smrti. l sv. jána apoštola miloval nad ostat—
ných apoštolov, poneváč bol panicom. Sv. Pavel, ktorý bol
povedomý učenia a ducha kresťanského, radi tým, ktori sa
nemóžu zdržať, aby vstúpili do stavu manželského; lebo
lepšie je sa oženit a vydat, než páchať nečistotu. Predsa
však dáva prednost pannickému a panenskému životu a pravi:
„Kto vyda'va pannu svoju, dobre činí; kto nevydáva, lepšie
činí.“ (l. Kor. 7, 38.) Svoju túto výpoveď odůvodňuje takto:
„Kto nema' ženy, stara' sa o tie veci, ktoré sú Pána, jako sa
fúbi Pa'nu ; ktorý ale ma' ženu, stara' sa o tie veci, ktoré sú
sveta, jako sa fúbi žene, a je rozdvojený. Nevydana' a panna
stará sa o veci, ktoré sú Pa'na, aby bola svatou na telei duši ;
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vydaná ale stara' sa o veci, ktoré sú sveta, jako sa hibi mu
žow'.“ (l. Kor. 7, 32—34.) Sv. Pavel to chce povedať, že že
natý a vydaná deli srdce svoje, pannic ale a panna venuje
cele srdce svoje Panu Bohu.

Sv. učitelia cirkve porovnávajú tých, ktori vedú pannický
a panenský život, s anjelmj a taký život menujú čnostou a
čistotou anjelskou; pri tom však poznamenávajú, že čistota
ludi je vznešenejšia a záslužnejšia, než čistota anjelov, a to
plným právom. Anjeli nemajú ani tela, ani krve, nie sú po
drobení pokušeniam, a tak iahko je im mať čistotu. Iludia
majú telo, a toto — jako pravi sv. Pavel — protivi sa duchu.

"(Gal. 5, l7.l Človek, aby zachoval čistotu, musí na uzde
držať náchylnost telesnú, vyhýbat priležitostam, ktoré by
v ňom podpálily oheň nebezpečnej náruživosti; chránit sa
spoločnosti, kde sa vedú reči oplzlé a ozývajú piesne ne
cudné; nečiniť známosti s druhým pohlavím, kde ohrožuje
pokušenie a svádzanie k nečistote; dať pozor i na oči, aby
pohfady na druhé pohlavie nevniesly do hlavy nečisté my
šlienky a do srdca hriešne žiadosti. Kto nechce sa popálit,
musí vyhýbat ohňu; a sv. Písmo tiež pravi: „Kto sa dotkne
smaly, poškvmený bude od nej.“ (Sir. 13, 1.)

Také nebezpečné okoličnosti boly vždycky a všade po
svete; boly ony i za doby bl. P. Marie. Proti takým nebez
pečným okoličnosťam útočišťom je samota. im sme vzdia
lenejši od sveta, tým lahšie zachováme čisté mravy. Čím: viac
kvet vystavený je slnku, tým skorej svadne, sprchne, zhynie.
Aby slabšie vojsko zachránilo sa pred početnejšim a nebez—
pečným nepriatel'ským vojskom, utahuje sa do hradu; a kto
chce pri tolkých úkladoch, ktoré ohrožujú čistotu, zachovat
sa, musi vzdalovat sa od verejnosti a milovat samotu.

Výstražný priklad podáva nám sv. Pismo na Dine, sličnej
dcére patriarchu jakoba. Podvedená svojou márnivosfou a
všetečnosťou opustila rodičovský dom, išla do Sichema, aby
videla krásu, kroj a spósob živobytia pohanských Kanaátidok
v Sicheme. Draho zaplatila tú svoju márnivost a všetečnost;
ztratila tam svoj panenský veniec, s hanbou navrátila sa do
domu otcovského. (|. Mojž. 34, l a 2.)

lný, utešený priklad však, máme na bl. P. Marii. Už
jej bohabojni rodičia, Joachim a Anna, starali sa o to, aby
vzdialená bola od zlého sveta. (l. Ján 5, 14.) o mal'učkú
zaviedli ju do jeruzalema, aby tam v dievčenskom ústave pri
chráme medzi panenkami navykla vyhnúf úkladom sveta &
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ruzpustilej mládeži; a keď sa odtiaf navrátila do Nazareta,
obiubovala tichú samotu. Keď bola už prišla plnost času,
aby milosrdný Boh vyplnil zasrúbcnia svoje a poslal Syna
svojho k vykúpeniu pokolenia ludského, vypravil posla svojho,
anjela Gabriela, do Nazaretu k panne, ktorej meno bolo:
Maria. Gabriel mal jej sdelit tú radostmi zvest; že ona, je
tá prešťastná panna, ktorá má toho od Boha zaslúbeného a
od sveta túžobne očakávaného Messiáša porodit. Gabriel
s ochotnosťou a radostou opustil sbory anjclské na nebi a
spiechal dolu na zem, do Nazaretu, aby vyplnil tú vznešenú
úlohu svoju: a kde ju našiel? V jej tichej izbičke, kde sa
modlicvala, rozjímala a pracúvala o samote. Toto mal na
mysli sv. Ambros, biskup a učitel' cirkve, ked“ k pannám
rečnil takto: „Budiž vám, jako na obraze, predstavovaná či
stota a predstavený život bl. P. Marie! V nej, jako v nejakom
zrkadlc, s'tkvie sa krása, čistota a vzor čnosti. Sama bola
vo svojej izbičke; žiaden mužský ju nevidel, ltn anjel ju tam
našiel. Učte sa, panny, od nej, nie sem i tam behat po
cudzích domoch, nie postávať po uliciach, nie vo verejnosti
štebotat.“ To sú slová sv. Ambrosa, ktoré i za doby našej
iste svoju platnost majú.

Kto má vzácný poklad, nepotuluje sa s ním vo verej
nosti, ale skrýva si ho v samote. Tak činila Maria. Od sveta
vzdialená opatrovala si poklad čistoty v samote, ale nic v za
hálaní, ktoré plodi zlé myšlienky a žiadosti. Rozdelený mala
svoj čas na modlitbu, rozjimaniea prácu. O, jak často prosila
Pána Boha, aby už poslal svetu toho zasl'úbeného Messiáša!

asto vzdychala slovami Proroka: „Vy roste nebesa' s hora a
oblaky pršte spravodlive'ho; otvor sa zem a vyhoď Spasitefa.“
(ls. 45, B.)! A jej modlitba bola vyslyšaná, ale tak, jako to
vo svojej pokore ani netušila. Anjel Gabriel zvestoval jej, že
už nebesá vydajú tú rosu, a na zemi zjavi sa už Spasitel.

o viac? že ona najšla tú milost u Boha, aby, a to z Ducha
svatého, pod prečistým srdcom svojim počala a porodila toho
Spasitel'a, ktorý bude velkým a nielen jej synom, ale i Synom
Božím nazvaný bude. 0, štastná samota, kde bl. P. Maria
prijala tak vznešené zvestovanie anjelské!

Po tomto dnešňom rozjimaní o samote bl. P. Marie ne
musim vás obširne napominaf, aby ste i vy ——nakolko vám
to dovoli stav váš — milovali samotu, kde by ste s času na
čas oddali sa nábožnej modlitbe a nábožnému rozjimaniu,
pamatajúce na slová Ježiša Krista: „Bdite a mod/He sa, aby
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ste nevojšli do pokušenia. “ Hlavne ale vás, mládenci a panny,
napomínam, aby ste nielen mali sa na pozore, ale aby ste
i vy, jako bl. P. Maria, vzdialovali sa od sveta a milovali
samotu, nie sem l ta po kútoch a skrýšach, ale v bohumilej
samote počestného domu rodičovského. Vyhýbajte zlým spo
ločnostam a známosťam, ktoré by vás olúpily o čistotu,
o túto ozdobu veku vášho. Ale i vy, ktorí ste v stave mana
želskom, vyhybujte všetkým tým úkladom a príležitostam,
kdeby počestný váš prsteň manželský mohol byť poškvrnený
a požehnania svojho pozbavený.

*

Maria, ty čistá holubico, v bohumilej samote sa zdržu
júca, pros Synáčka svojho, ježiša Krista, za našu mládež, za
naších mládencov a za naše panenky, aby tiež milovali bo—
humilú samotu; aby vyhýbali takým domom, spoločnostam
a príležitostam, kdeby boly úklady a pokušenia pre ich po
ctivosť; & v nenadálej hodine pokušenia vypros lm zmu
žilosť, aby zvíťazili nad telom, svetom i diablom, by neztra
tili drahocenný poklad poctivosti svojej. Amen.

7. mája.

Maria oddané do vóle Božej.

Odštepenci od katolíckej cirkve, aby pomútili hlavy, pre—
krucujú učenie katolíckej cirkve a medzi iným hovoria o nás,
že vzývame obrazy. V ktorom katolíckom katekismuse že to
čítali? V žiadnom. My vzývame len Svatých, ich obrazy ale
jedine v uctivosti máme, a to preto, že pohrad na obraz uvádza
nám na mysel rozpomienku na toho Svatého, ktorého nám
ten obraz predstavuje. jako tá tlačená kniha, keď ju čítame,
vzbudzuje v nás myšlienky, tak i ten obraz Svatého vzbu
dzuje v nás pobožné myšlienky o ňom; áno ten obraz je
k tomu ešte spósobnejší, než tá tlačená kniha. Čo by sme
dlho museli hladat v knihe, to nám obraz uvádza na mysel'
v jednom okamžení. Na priklad vidím obraz, na ktorom pred
stavuje sa panenka so sklonenou hlavou, so složenýma ru—
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kama, klačiaca na kfakátku; pred ňou stoji kriedlatý anjel,
držiac v ruke ialiu. Kto by pri pohl'ade na ten obraz neroz
památal sa na to okamženie, v ktorom anjel Gabriel pozdravil
bl. P. Mariu a v mene Božom zvestoval jej, že je ona tá
šťastná, prorokom lsaiášom predpovedaná panna, ktorá má
počať a porodiť svetu od Boha zasiúbeného a túžebne oča
kávaného Emmanuela, čili Syna Božieho, k vykúpeniu poko—
lenia iudského? A tá ialia, čo znak čistého pannenstva, pri
pomina nám tie slová sv. Písma: „jako Iulia nwdzi trnim, tak
je priafcfka moja medzi dcéra/ni Ada/novými“ (P. . 2, 2.).
Tá ialia pripomina nám, že bl. P. Maria prečistým panenstvom
svojim prevyšuje všetky dcéry po Adamovi a Eve. Dnes bu
deme mat ten obraz pred očima ducha svojho a ho ďalej
rozjimať.

Anjel Gabriel, poslaný od Boha do mesta Nazareta
k Panne, ktorej bolo meno: Maria, pravil k nej: „Zdravas'
milosti plná, Pa'n s tebou, požehnané medzi ženami.“ Maria
uzrúc anjela, zl'akla sa a pomyslela si: „jaké by to bolo po—
zdravem'c?“ Čože si o tom mohla myslet? Na túto otázku
nedáva nám odpoveď sv. evanjelium, ja však sa opovažujem
vyslovit o tom mienku svoju.

Bl. P. Marii bolo známo, že ten istý anjel Gabriel pred
6 mesiacami zjavil sa jej príbuznému, Zachariášovi, kňazovi
Božiemu; zjavil sa mu v chráme a priniesol mu tú zprávu od
Boha, že jeho žena, Alžbeta, ačkoivek neplodná, vo vysokom
veku svojom počne a porodí syna, ktorému meno bude ján.
Bolo jej známo i to, že dra slov toho anjela mal byt' ján pred
chodcom toho zasiúbeného a očakávaného Messiáša, aby pri
pravil iudi k prichodu jeho. Prišlo jej teda na mysel: či tenže
samý anjel neprišiel s podobným zvestovanim i k nej? i
nenie ona práve tou prešťastnou pannou, o ktorej prorokoval
Isaiáš, reknúc: „Aj/tla, panna počne a porodí syna, a meno
jeho bude Emmanuel“ ? Zvláštne vnuknutie Božie snadno ju
mohlo priviest na tú myšlienku; lebo žila v tej dobe, v ktorej
rozširená bola tá viera, že prišiel čas, aby zasiúbenia Božie
a predpovedania prorocké splnené boly. Dra proroctva pa
triarchu jakuba mal prist Messiáš v tom čase, keď už pano—
vanie a královská berla nebude pri potomkoch júdových; a
v dobe Marie skutočne na tróne _ludovoni nebol krái z jeho
rodu. Prorok Isaiáš predpovedal: „Vynde prút z koreňa Jesse,
a z koreňa jeho vystúpi kvet, & bude spočívat na ňom Duch
Pána“ (ls. 11, l.), t. j. z rodu. Dávida král'a vynde matka,
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ktorá porodí syna, na ktorom bude Duch Boží. l tie roky,
ktoré bol vypočítal prorok Daniel až do príchodu Mcssiáša
(Dan. 9, 2—27.), klonily sa práve ku koncu. Dl'a toho bez—
pochyby bl. P. Marii bolo na myslí, že snáď Boh vyvolil ju
práve, aby sa stala matkou toho zaslúbeného a očakávaného
Messiáša; a, je-li tak, neklamala sa vo svojom rozjimani. Vy
slovil to i anjel Gabriel, keď pravil k nej: „Neboj sa, Maria,
lebo si najs'la milos! u Boha! Hra počneš a porodiš syna a
nazvvš meno jeho jcžiš. Tento bude velkým a Synom Naj
vys'šieho nazvaný bude, a jeho kra'fovstvu nebude kom'a“ (Luk.
!, 30—33.). Také zvestovanie priviedlo Mariu do velkého

rozpaku. gako by aj nie? Ona, prečistá panna, mala sa staťmatkou. v. Augustin, rozjimajúc to, micni, že bl. P. Maria
odhodlaná bola, radšíe vzdat' sa toho vyznačenia, než svojho
neporušeného panenstva, a pravila k anjelovi: „jako sa to
ma' stat; kcd'mužského nepoznúvam ?“ i mám sa stať matkou,
ačkolvek som pannou? Ano, stať sa matkou, bez toho, žeby
prestala byť čistou pannou; nie obyčajným, prirodzeným spó
sobom mala sa stať matkou, ale mimoriadnym, nadprirodze
ným, zázračným spósobom. Z tej pričiny vysvetloval jej to
anjel: „Duch svůtý sostúpi na teba, a moc Najvyššieho za
stieni teba, a preto, čosa narodí z teba ívJ'fého, Synom Božím
nazvano bude; lebo u Boha nanic nič nemožného.“ Maria sa
zamyslela; nemohla sa postaviť proti nevyzpytatedlnému úmySIu
Božiemu.

Nastalo velmi vážne okamženie! Nebeský otec, sbory
anjelské, nebe a zem čakali na jej privolenie. NeprivoIí-Ií,
neprijde Messiáš, nebude vykúpené pokolenie fudské. No,
buď potešené pokolenie rudské. Maria skloňuje pokornú hlavu
svoju a poddáva sa vóli Božej. Slyšte, jako praví kanjelovi:
„Ej/ira, dievka som Pa'na! Staň sa mi dra slova tvoj/to!“ Na
to anjel Gabriel rozlúčil sa s Mariou a zaletel do neba, aby
najsvátejšej božskej Trojici zaniesol tú preradostnú zvesť, že
Maria poddala sa vóli Otca, i Syna, i Ducha svatého. Nad
tou zvesťou zaplesali anjeli, že už prijde čas, v ktorom po
kolenie ludské vykúpené zaujme na nebi tie miesta, ktoré boli
utratili pyšní anjeli so svojim vódcom, Luciferom.

Radujme sa i my nad tým, blahoslavujme i my bl. P.
Mariu, vzdajme jej vrúcne vďaky za to, že sa poddala mú
drosti & dobrote Božej, aby sme boli vykúpení a obdržali
pristup do královstva nebeského. Plesajme nad tým, že, keď
sa stala matkou Syna Božieho, stala sa i matkou našou; lebo,
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keď porodila nám Syna Božieho, porodila nám spasenie, po
rodila nám život večný. ježiš Kristus, keď vzal našu priro—
dzenosť ludskú na seba, stal sa bratom naším (Rím. 8, 29.):
teda Maria stala sa i matkou našou.

*

O, prešťastná a preblahoslavená Panno Maria! Tešíme
sa z toho, že ta Boh vyvýšil na hodnost' matky Syna Bo
žieho, Ježiša Krista, aby prcukázal nám nekonečné milosrden
stvo svoje k spaseniu nášmu! Vzdávame vďačne i dieky svoje
tebe, že si sa poddala voli Božej, aby vykúpené bolo poko
lenie ludské; spolu ale prosime teba, bys vyžiadala nám tú
milost, aby sme i my vo všetkom poddávali sa vóli Božej
& ju plnili k spaseniu svojmu. Amen.

8. mája.
Poniženosť Marie.

Cirkev katolícka rozpomína sa dnes na zjavenie sa sv.
Michala archanjela na hore Gargano pri Siponte v Italii: Kto
by pri tom nerozpomenul sa i na ten boj, ktorý sv. Michal
s dobrými anjelmi bojoval proti pyšnému Luciferovi & proti
zlým anjelom, prívržencom jeho? Lucifer v pýche svojej zbúril
sa proti nekonečnej velebnosti božej a okolo zástavy svojej
odbojnej shromaždíl zástup podobne odbojných anjelov. Na
proti tomu sv. Michal archanjel vyzdvihol zástavu k boju za
čest a slávu božiu a vydal heslo: „Kto je jako Boh?“ Pod
jeho zástavu shrnuli sa anjeli, ktorí podobne vytrvali v poní
ženosti a vernosti k Bohu, Stvoritelovi svojmu. Sv. Michal
a jeho spoločníci zvlfazili a utvrdení boli v tej milosti a bla
ženosti, v ktorej stvoreni boli. Lucifer a jeho odbojní privr
ženci však nielen utratili milost božiu a póvodnú blaženost,
ale za trest uvržení boli do múk pekelných, z anjelov stali
sa diablami.

jako s jednej strany dobrí anjeli snažia sa získat rudí
pre nebe, tak s druhej strany zlí anjeli čili diabli na tom sú,
aby l'udí pokúšali a popudzovali proti Bohu a strhli ich do
priepasti pekelnej. Toho smutný priklad nachádzame už v raji
na prvom páre l'udskom, na Adamovi a Eve. Keď pekelný
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had, diabol, chcel prvých našich rodičov sviest' k pádu, z vlast
nej zkuseností vedel, že ich dostane do sieti svojej, vzbudí-li
v nich pýchu a nadutosť. Keď sa všetečná Eva zahladela na
krásny strom, ktorý stál uprostred raja, úlisný diabol pravil
k nej: „Prečo nepožívate z tohoto stromu, ktorý je uprostred
raja?“ Na to odvetila mu: „Preto, lebo Boh povedal, aby
sme s neho nejedli by sme snáď nezomreli.“ Ale diabol na
to poznamenal: „Nezomrete! Boh vie, že keď budete s toho
stromu jiesť, otvoria sa vám oči, a budete ako bohovia.“
To účinkovalo. Eva nadutá bola pýchou a tým márnivým
namyslením, že sa stane ako by bohyňou. Komuže verila?
Nie Bohu, ale diabloví; odpadla od Boha a pridala sa dia
blovi. Hrozné bolo to potupenie velebnosti božej, hrozné
iv následkoch: prvi rodičia uvalili na seba spravodlivý hnev
a trest Boží, kliatbu božiu; a toto neštastie padlo nielen na
nich, ale ina celé ich Dotomstvo. jako malo byt odpomoženo
pokoleniu l'udskému? Čo Eva ztratila pýchou svojou, to malo
byt napraveno skrze poniženosť novej Evy, skrze poníženost
bl. P. Marie. Tak sa aj stalo.

Katolícka církev v jednej modlitbe svojej praví, že vše
mohúci Boh skrze účinkovanie Ducha svatého telo a dušu
bl. P. Marie pripravil za hodný pribytok Synu svojmu; ozdobil
bl. P. Mariu pokladom čností, aby bola hodnou stať sa matkou
Syna Božieho; ozdobil ju zvláštne pravou poniženostou, ktorá
je zakladom čnosti. S touto ozdobou, s touto milosťou božou
spoluúčinkovala, aby sa fúbila Bohu.

Bl. P. Maria ešte nebola slyšala tie slová Syna svojho,
Ježiša Krista: „Učte sa odomňa, ktorý som tichý a ponl'z'ený
srdcom“ (Mat. ll, 29.). Ešte neznala slová sv. Petra ajakuba:
„Bo/z sa protiví pyšným, dáva ale milosfponíženým“ (ll. Pet.
5, 5. Jak. 4, G.), predsa bola vzorom poniženosti. Pravil—li
anjel Gabriel o nej, že je milosti plná, že našla milosť u Boha,
túto plnosť milosti božej nebola by dosiahla a podržala bez
poniženosti.

Že bl. P. Maria vynikala poniženosťou, to dokazuje celá
udalost presv'atého a tajomstvaplného vtelenia Syna Božieho.
O tom sv. Bernard vyslovuje sa takto: „V panenstve l'úbila
sa Bohu, v poniženosti počala Syna Božieho“.

Uvážime—li dobre vec, bl. P. Maria bola by mala dosť
príčiny pozdvihnúť hrdú hlavu nad tým vyznačením, ktoré sa
jej prihodilo. Objasnime si to prikladom. Prcdstavme si neja
kého krála, ktorý by poslal ministra svojho k dcére nízskeho
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chudobného občana, & dal jej povedať : ja som teba vyvolil
zo všetkých panien král'ovstva svojho za manželku svoju;
budeš sa nazývat král'ovnou; budeš sa odievať královským,
zlatom vyšívaným, perlami posypaným rúchom ; na hlave budeš
nosit zlatú &drahokamy sa skvúcu korunu ; vedra mojho trónu
bude trón tvoj; u všetkých mojich poddaných budeš vo vy
sokej úcte a vážnosti, a porodíš mi syna králeviča, ktorý bude
po mne sedeť na král'ovskom tróne“. Bolo-Ii by to tažko žen
skému, k marnivosti náchylnému pohlaviu odpustit, keby taká
vyznačená panna zabudla na tú poníženosť, ktorú mávala
v predošlom nizskom stave svojom? 0 ale by bolo také
vyznačenie tej chudobnej panny, keď ho porovnáme s tým
vyznačením, ktoré sa stalo s tou chudobnou pannou naza
retskou, s bl. P. Mariou ? Nie zemský krát, ale Boh, král“král'ov,
vyvolil bl. P. Mariu za matku Syna svojho! Nie král'ovský
smrtel'ný minister, ale archanjel Gabriel, jeden z najvyšších
duchov nebeských, poslaný boI od Boha k bl. P. Marii, aby
jej sdelil novinu preradostnú; & jakú to novinu? Tú novinu,
pred tým nikdy neslýchanú: „Zdravas' milosti plna', Pa'n
s tebou, tys' požehnanu' medzi ženami“, vyvýšená nad celé
pohlavie ženské. „Ty si našla tú milost u Boha, že zDuc/ra
svateho počneš a porodíš Syna, ktorý bude nazvaný Synom
Najvyššie/zo, Synom Božím, ktoré/zo kra'fovstvo nebude mat“
konca“. Tážem sa vás: i by to bol býval div, keby bl. P.
Maria pri slabosti iudskej nad takým vyznačením bola za
budla na poníženosť svoju? Neučinila však tak. Také vyvý—
šenie a vyznačenie vypočúvala v pokore a, skloniac hlavu
svoju, pravila k anjelovi: „Ajhl'a, dievka som Pána! Staň sa
mi dra slova tvojhot“ Slová to hlbokej pokorya poniženosti.

Pri takom dnešňom rozjímaní hlbokej pokory a poniže
nosti bl. P. Marie zpamátajme sa i my. Odložme Bohu a
rudom nemilú pýchu a učme sa poniženosti, památajúce na
slová Písma: „Kto sa povyšuje, bude ponl'žený, a kto sa po
nižuje, bude povýšený“ Mat. 23, 12). Bl. P. Maria sa ponižo
vala, a bola povýšená. me-li ctitermi, tým viac, sme-li diet
kami Marie, nech jej poniženosf dá sa videt i na nás.

*

O, vysoko od Boha povýšená a predsa sama v sebe
hlboko ponížená bl. P. Maria, vypros i nám u Boha dar
líprimnej pokory a poniženosti, aby sme nikdy nezabudli na
tie slová sv. Písma, že Boh dáva milosti svoje poniženým
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(II. Pet. 5, 5.) S čím že sa aj máme pýšit'; keď sme len prach
a popol' (l. Mojž. 18, 27.)? Načo sa pýšiť, keď všetko, čo
máme i dla tela i dl'a duše, máme len zdarovania božieho?
Maria, buď nám zrkadlom poniženosti, aby sme tiež našli
milost u Boha! Amen.

9. mája.
Vie-ra Marie.

Bez W'er nemožno sa fúbiť Bohu! tak praví sv. Pavel
(Žid. 11, 6.). Nenie však dosť len veriť, že je Boh, ale treba
aj veriť Bohu, — za neomylnú pravda mať, čo Boh nám
zjavil; lebo Boh je sám v sebe nekonečnou pravdou, ktorý
ani klamať, ani Oklamaný byť nemůže. U starých Grékov bol
vážny mudrc, menom Pithagoras. Jeho učenníci mali ho za
tak pravdomluvného, že sa neopovážili pochybovat o pravde
vypovedí jeho. Keď povstaly nejaké hádky medzi jeho učen
níkami, odvolali sa naňho a pravili: Autos epha! On to po—
vedal, a odporci sa poddali. Bol-li už jeden človek v takej
vážnosti, že sa neopovážili pochybovat o pravde ním vyslo
venej: jako by možno bolo pochybovat o pravde toho, čo
Boh zjavil? O pravde toho nemožno, neslobodno pochybovat.
Tak pevnú vieru mala i bl. P. Maria. o prvá Eva ztratila
skrze svoju neveru v slová božie, to našla u Boha nová Eva,
Maria, skrze pevnú vieru svoju.

Jako sa bola zachovala prvá Eva k Bohu? Boh po
vedal: aby nepožívala so zapovedeného stromu, lebo zomre,
bude—li s neho _požívať. Ked' potom pokušitel' diabol pravil
k nej: že nezomre, ale bude jako bohyňou, uverila diablovi
a tým spósobon hrozne urazila pravdomluvnosť a velebnosť
b)žiu, uvalila kliatbu božiu na seba, ba i na celé potomstvo
svoje, na celé pokolenie l'udské. Nie tak zachovala sa Marla
k Pánu Bohu. Keď jej anjel Gabriel v mene božom sdelil, že
sa má stať matkou zasl'úbeného Messiáša, matkou Syna Bo
žieho, nerozumovala nad tým, nepochybovala o tom, že sa
to stane, ale žiadala od anjela len vysvetlenie: „jako sa to
stane keď nemá známosti s mužským pohlavím ?“ Na to dal
jej anjel vysvetlenie, že sa to nestane obyčajným prirodzeným
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spósobom, ale mimoriadnym, nadprirodzeným & človeku ne
pochopitel'ným spósobom, a pravil: „Duch svatý sostiipi na
teba a moc Najvyššieha zastieni teba, a preto, čo sa naradi
z teba Svaté/10, nazvano bude Syna/n Božím; lebo u Balm
/1e/1ienič nemožné/to“. Toto utíšilo Mariu; uverila, že sa stane
síce matkou Syna Božieho, ale zostane pannou neporušenou.
V tejto viere utvrdená bola tým viac, keď sa rozpomenula
na slová proroka lsaiáša: „Aj/ira, panna počne a poradi Syna,
ktore/nu meno bude Emmanuel“ (ls. 7, l4.); t. j. Pán Boh
s nami (Mat. ], 23.). Ačkolvek ludským svojím rozumom ne—
hola v stave pochopit to presváté a zázračné tajomstvo vte
lenia Syna Božieho, poddala sa nevyzkt'nnatel'nému úmyslu
božiemu a plná viery pravila k anjelovi s hlbokou pokorou:
„Ajhfa, dievka som Pa'ha! Sta/i sa mi dia slova tvoj/to“.

Svedoctvo otom, že pevná bola viera Marie, slyšíme
i v dome kňaza Zachariáša. Tomuto ten istý archanjel Gabriel
pred 6 mesiacmi bol tiež v mene božom zvestoval, že jeho
manželka Alžbeta, ačkol'vek neplodná, v starobe svojej počne
a porodí mu syna, ktorému má dať meno Ján. Sdelil mu
spolu i to, že ten jeho syn _lán je od Boha určený k tomu,
aby pripravil l'udí k hodnému privítaniu a prijatiu zasl'úbeného
Messiáša (Luk. 1, W.), ktorý sa už narodit má. Zachariáš a
Alžbeta boli príbuzní bl. P. Marie; z ich úst bola slyšala,
že ich syn ján má byt' predchodcom Messiáša, a i tým utvr
dená bola vo viere, že Syn Boží ktorého počala z Ducha
svátého, je ten Messiáš zasl'úbený, ktorého predchodcom má
bt án.
y JS tým vo spojeni stojí nasledujúca udalost, ktorú nám

podáva sv. evanjelium. Bl. P. Maria, keď bola z úst anjela
Gabriela slyšala, že jej pribuzná Alžbeta, manželka Zacha
riášova je po počatí jána v 6. mesiaci, dala sa na cestu do
mesta _Iudy, aby Alžbete venovala svoje služby. Alžbeta pri
jala bl. P. Mariu s velkou radosťou a privítala ju s týmito
slovami: „Požehnana' si ty medzi ženami a požehnaný je plod
života tvoj/10! Odkial' mi to (šťastie), že matka Pa'na (Boha)
mój/10 prichádza ku mne? Blahoslavená si, že si uveriia; vy
plnene budú v tebe tie veci, ktoré ti povedane' baly (skrze an—
jela) od Pána“. (Luk. ], 42—45.). Tak slávnostne pochvw l
vieru, ktorú mala Maria v Boha, ktorý ju vyvolil za matku
Syna Božieho!

Ale k čomu hladat viac dókazov o pevnej viere Marie
k Bohu? Vysvitá to z jej vlastných slov, ktorými to vyja
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drila vo svojej vd'akopiesni. Keď ju bola Alžbeta tak sláv—
nostne pozdravila, rozplamenená vrúcnou pobožnosťou, takto
pravila: „Veles/avi duša moja Pána; lebo slz/lado! na poni
žcnosť dievky svojej. Ajhfa, od tejto doby blahoslavenou ma
nazývat' budú všetke' pako/ento; lebo učinil mi ve!ké veci Pa'n,
ktorý je mocný a (ktorého) meno sva'te'je“ (Luk. ], 46—49.).

i nie sú to slová pevnej viery? i nie sú to výrazy pevného
presvedčenia Marie, že všemohúcnosť Božia jedine učinila to
velké tajomstvo, že čo neporušená panna stala sa matkou
Messiáša, matkou Syna Božieho, ježiša Krista?

Uváživšie tak pevnú vieru bl. P. Marie, pozdravme ju
tiež slovami Alžbety: „Blahoslavená si, že si uverila!“ Bla
hoslavená si, že si uverila slovám anjela Gabriela, — že si
verila vo všemohúcnosť Božiu, ktorá učinila v tebe velké veci,
keď si z Ducha svatého počala Syna Božieho! Keď však
chválíme a oslavujeme pevnú vieru Marie, vzmužme sa, aby
sme ju v tej pevnej viere i nasledováli. Jako Maria pevne
verila, čo jej bolo zvestované od anjela, tak i my pevne verme,
čo nám Ježiš Kristus zvestuje skrze sv. evanjelium; aby na
nás nepadaly tie slová jeho: „Mluvím-ti va'm pravdu, prečo
mi neveritď“ (ján 8, 46.) Nech nepadajú na nás i tie hrozné
slová jeho: „Kto neuveri, zatratený bude“ (Mark. 16, 16.)

*

Maria, ty zrkadlo pevnej viery v Boha a vo zjavenia
jeho, vypros nám u Boha tiež takú pevnú vieru, aby sme
nielen verili v Boha, ale aby sme pevne verili i to, čo nám
Boh skrze ježiša Krista, Syna svojho zjaviť ráčil. Vypros nám,
aby sme pevne vytrvali na tej nepremožitelnej skale, na ktorej
založil cirkev svoju (Mat. 16, IS.). Nech nikdy nezabudneme
na tie slová Synáčka tvojho: „Tak Boh miloval svet, že do!
svojho jednorodeného Syna, aby, kto uverí v neho, nezahynut,
ale ma! život večný. Amen.

lO. mája.
Nádej Marie.

Sv. Pavel apoštol píše v liste ku Korintským, že až po
emrti dosiahneme dokonalú známost vecí nebeských, na tomto
svete ale zostávajú pri nás: viera, nádej a láska, tieto 3 hlavné
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čnosti (|. Kor. 13, l3.). Teda k viere pripojuje nádej kre
st'anskú. Keď sme včcra rozjímali vicru bl. P. Marie, poriadok
to so sebou nese, aby sme dnes rozjímali jej nádej, ktorú
mala k Pánu Bohu. Netrpi pochybnosti, že Boh, ktorý ozdobil
ju hojnými čnnsťami, ozdobil ju i čnosťou nádeje, áno už
i z jej pevnej vicry vyteká i čnosť nádeje.

Nádej je úfanie a základné očakávanie šťastia, Spojené
s túženim po ňom. Takú nádej mala i bl. P. Maria. Ona
očakávala Messiáša a túžila po ňom, aby vyki'ipil pokolenie
I'udské a pripravil mu spasenie vcčné.

Skrze t'ažký hriech prvých našich rodičov prišlo vel'ké
nešťastie niclen na nich, ale i na celé pokolenie ludské; prišiel
na pokolenie l'udské spravodlivý hnev boží; prišla naň i kliatba
božia. i to nešťastic malo vždycky trvat? Či nemal príst' ten
čas, v ktorom mal prestat ten hnev boží, aby pokolenie ludské
bolo smerené s Bohom? Či nemal prísť čas, v ktorom by sa
kliatba božia prcmenila v poželmanie? no, mal prísť čas ten.
Milosrdný Boh už v raji zasl'úbil prvým našim rodičom, že
svojím časom prijde žena, ktorá potre hlavu, zničí moc toho
pckelného hada, ktorý úlisným pokušením podviedol ich
k hriechu a strhol so sebou do nešťastia večného (l. Mojž.
3, 15.). Od tej doby prcšlo mnoho stoleti, kým prišla plnost
času, v ktorom malo sa uskutočniť to víťazstvo ženy nad tým
hadom pekelným. Múdrosť božia odďalovala ten čas príchodu
Messiáša, aby pokolenie l'udské tým viac pocítilo a uznalo
nevyhnutnú potrebu Messiáša, ktorý by mu priniesol svetlo
náboženstva a lick vyslobodenia zo stavu hriechu. Aby však
pokolenie l'udske' neztratilo nádej na prichod toho zasl'úbe
ného Messiáša a nezúfalo, milostivý Boh skrze patriarchov a
prorokov s času na čas obnovoval to zasl't'ibenic. Tým spó
sobom nielen nádej na prichod Mcssiáša udržovala sa n ludu
izraelského, ale rozsírila sa i k pohanom. Či bl. P. Maria tiež
prechovávaln v srdci a mysli svojej nádej na prichod Messi
áša? O tom ncmóžc byť žiadnej pochybnosti.

Poneváč rodičia boli prikázaním božím zaviazaní ktomu
aby cvičili dietky svoje v zákone božom (V. Mojž. 6, 7.), tak
to iste činili aj bohabojni rodičia bl. P. Marie, Joachim a
Anna, a vyprávali jej o zaslúbcnom Messiášovi. Keď bola vy
chovávaná v dicvčenskom ústave pri chráme jeruzalemskom,
nielen cvnčená bola v zákone božom, ale prítomnou bývala
[ výkladu sv. Písma, ktoré vykonávali kňazi a leviti \! jeru—
zalemskom chrámc (Luk. 2, 46.). l v samom Nazarete, kde

U
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prebývala, mala príležitosť poslúchať vyprávanie o príchode
zaslúbeného Messiáša; lebo i tam v synagoge po sobotách
ludia v zákone zbehli yykladali proroctvá o zasl'úbenom Mes
siášovi (Luk. 4, N.). Casto slýchala, ako Boh zaslúbilAbra
hamovi, že z jeho_ potomstva prijde poželmanie na všetky
národy (l. Mojž.) Casto slýchala, že dla proroctva patriarchu
jakuba královská berla zostávat bude v pokolení júda až do
príchodu Messiáša (l. Mojž. 22, 18.). Často slýchala proroctvo
lsaiáša, že z rodu Dávida krála vyjde matka a jej syn, na
ktorom spočívat bude Duch Boží s darmi svojimi (lz. ll,
]. a 2.); že sa z rodu toho narodí dieťa, ktorého meno bude:
Podivný, Radca, Boh, Mocný, Otec budúceho veku, Knieža
pokoja, ktorý založí král'ovstvo spravodlivostí, trvat májúce až
na veky (ls. 9, 5. a G.). Často slýchala proroctvo Daniela, že,
keď návráťa sa židia zo zajatia babylonského, uplyne potom
449 rokov do príchodu Messiáša (Dan. 9, 24.). Často slý
chala, ako prorok Aggeus tešil tých, ktorí navrátivšie sa zo
zajatia babylonského, dali sa s plačom do stavania druhého
chrámu v jeruzaleme, že chrám ten bude slávnejší, než bol
predošlý chrám šalamiinsky; lebo do toho chrámu prijde ten
od Boha zasl'úbený Messiáš (Agg. 2, Q.). Často slýchala
i proroctvá Malachiáša, že Boh vyšle posla svojho, aby čo
predchodca pripravil ludi k hodnému prijatiu toho zaslúbe
ného Messiáša, a že potom prijde sám ten Messiáš do svojho
chrámu v ]eruzaleme (Mal. 3, l.). Tieto a podobne svedectvá
prorocké nielen udržovaly a občerstvovaly v hl. P. Marii nádej
na príchod Messiáša, ale vzbudzovaly v nej už i to tušcnie,
že prišla aj doba, v ktorej tie proroctvá vyplnene budú; lebo
že královská berla nebola už v pokolení judy; že Danielom
predpovedané roky do príchodu Messiáša idú ku koncu, áno
v dome Zachariášovom slyšala, že jeho syn Jan je ten pro
rokom Malachiášom predpovedaný posol boží, ktorý má pri
praviť l'ud k prijatiu Messiáša. A v tej svojej nádeji iste tiež
povzdychovala k nebesiam: „Roste nebesa' s hora a oblaky
pršte Spravodlivóho! Otvor sa zem a vyplod' Spasitefa“ (ls.
45, B.)! Vo svojom útulku nazaretskom rozmýšlala, ktorá asi
bude z panien, ktorú mal na mysli prorok lsaíáš, ked“pravil:
„Hra, panna počne a porod! syna, ktorc'mu bude meno Emma—
nuel“ (Is. 7. M.), t. j. Pán Boh s nami.

Práve, ked sa zapodievala s tou myšlienkou o príchode
Messiáša & o tej panne, ktorá by počala a porodila toho za
síúbeného &tiše-ného Messiáša. zjavil sa jej anjel boží, Gabriel,
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a zvestoval jej, že je ona tá prorokovaná prešťastná panna,
ktorá zázračne z Ducha svatého počne a porodí toho Mes
siáša, S/na Božieho. Tým sa mala vyplnit jej nádej a spolu
nádej celého sveta po zasl'úbenom Messiášovi. Vyznala to
i sama, keď v dome Zachariáša, pozdravená od Alžbety, vo
svojej piesní ďakovala Bohu, reknúc: „Zvelebuje duša moja
Pánu, lebo ujal sa lzracla. služohníka svojho, mzpomenuv sa
na milosrdenstvo svoje, ako bolmluvil !( otm/nnašim, !( Abra
ha'movia ksenn'nu (potomstvu)je/10“ (Luk. ], 46 a 54 i 55.)

*

Maria, ty „príčino našej radosti“, plesala s' nad tým, že
milosrdný Boh splnil nádej tvoju, s ktorou si očakávala príchod
Spasitefa sveta! S tebou plesáme i my; lebo splnená jenielen
nádej tvoja, ale i nádej celého pokolenia rudského, ktoré po
dobne uychtilo po príchode svojho Vykupitel'a. Plesáme i nad
tebou, ktorá si počala a porodila nám Syna Božicho, Pána
a Spasitel'a nášho. (), buď nám uňho prímluvnicou, aby sme
boli nielen vykúpení, ale i spasení. Amen. ,

I 1 . m á j a.
Láska Marie.

Sv. Pavel vypočítav, že sú tu na zemi tri hlavné čnostizv
viera, nádej a láska, poznamenal k tomu, že vůčšou. než je
viem a nádej, je láska (l. Kor. 13, B.). Ozdobil-li Boh teda
bl. P., Mariu vierou a nádejou, ozdobil ju tým viac láskou.

O, jak sladko znie to slovo láska! koda len, -že toto
slovo od I'udi ducha svetáckeho zneužívané býva.

Čo je vlastne láska? llahšie sa dá cítiť, než opísať. Oby
čajne hovoria, že láska je radost nad dobrom iného, radost
nad jeho šťastným stavom, bud' prítomným alebo budúcim.
My sa radujeme nad tým, keď je iný vo zdraví a šťastí, a
želáme mu, aby dosiahol túženého zdravia a šťastia, by sme
sa i nad tým radovat mohli. V tomto smysle bereme lásku,
kde je reč o láske bl. P. erie a nazývameju „Matkou krásnej
lásky“ (Sir. 24, 24.).

Ačkorvek dobré a nevinné srdce fudské má už od pri
rodzenostž cit lásky, predsa sú fudža, ktorí skrze náruživosti

all
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zkazení ten nežný cit v sebe potlačujú, tak že Boh uznal za
potrebne vydattie dve hlavne prikázania: „Milar-of lmdes' Pánu
Bohu svojho z celého srch svoj/10, .? celej duše svojej, z celej
sily svojej o z celej mys/e svojej, o blíž/teho svojho jako seba
sollte/io“ (Luk. 10, 27.). Tieto dve hlavne prikázania božie
známe holy bl. P. Marii už i zo sv. knih stareho zákona
(Ill. Mojž. 19, 18.). Co by bolo jej však prospelo znat len.
neplnit' ale prikázania božie? Ona plnila i to prve i to druhé
hlavne prikázanie božie.

a) Bl. I'. Maria mala od svojho počiatku nevinné, jemne
srdce, ktoré nado všetko znalo len lásku k Bohu. V tomto
duchu lásky k Bohu vychovávaná bola v dome bohabojných
svojich rodičov, joachima a Anny, a vtom duchu riastla
i v dievčenskom ústave pri chráme jeruzalemskom. Tam sa
IllOdliL'Víllil,posh'ichala levítov, vykladaji'icich sv. Písmo a po
vzbndznjt'lcich k inilovaniu Boha nadovšetko. Boh bol s nim,
a ona s nim. Z lásky k Bohu odriekla sa marností sveta a
nachádzala pokoj a potešenie v samote svojho pribytku na—
zaretskeho. Z lásky k Bohu zriekla sa vlastnej vůle svojej a
podrobila sa vůli božej. Keď jej bol anjel Gabriel zvestoval.
že je vůlou božou, aby sa stala matkou Messiáša, matkou
Syna Božiebo, poddala sa vůli božej a pravila k anjelovi:
„Stu/i so mi (Ifa slovo h'Oj/l0“.' Prečo sa poddala vóli božej?
Snáď pre svoj prospech a pre svoju slávu? Nic, ale preto,
aby ludia, skrze Syna Božieho poučeni, poznali, ctili a mi
lovali Boha; aby Synom Božím vykt'ipení, dostali sa niekdy
do královstva nebeského a tam s anjelmi a sviitými vzdávali
čest a chválu Bohu na veky. Jej heslom bolo: „Všetko k víičšej
a viičšej cti a chvále božej“l NevysloviIa-Ii to i svojou piesňou
v dome Zachariášovom pred Alžbetou? Ked' bl. P. Maria
prišla navštívit Alžbetn, táto s velkou radost'ou a nctivostou
prijala jn a pravila k nej: „Požehnomi s' medzi ženami. (:
požehnaný je plod životu tvoj/to! ()dkiof mi to (šťastie), že
morku Pána moj/zo prichádza ku mne ?“ Maria túto jej pre
ukázanú úctu preniesla na Boha a pravila: „Zvele/mje (ÍHŠU
moju Po'no o plesá duch mój v Bohu, Spusitel'ovi mój/no;
lebo učinil mi vel'ke veci.“ Nehladala svoju slávu, ale pomy
slela si s králom Dávidom: „Nic mím Pane, nie mím, ale
menu tvoj/no slo'vo daj“ (Žalm 113, l.)!

b) Jakože bl. P. Maria plnila i-to druhé hlavné priká—
zanie božie: „Miluj bližneho svojho jako seba s.tnne'ho?“
jako Syn Boží z nekonečnej lásky k pokoleniu ludskému
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vzal na seba prirodzcnost' l'udskt'i, aby vyučil nás pravde,
sineril s Bohoni a otvoril nam bránu král'ovstva nebeského:
tak i bl. P. Maria len z lásky k pokoleniu ludske'mu zaprela
seba a pokorne podrobila sa voli božej, aby sa stala matkou
Syna Božieho. Nie pre svoju chválu a Čcsf, nie pre svoj
zisk a prospech učinila tak, ale pre to, aby vykúpené bolo
pokolenie ludske': aby napravené bolo, čo prvá Eva zkazila;
aby lmev boží obrátil sa v inilosrdenstvo, a kliatba božia
v požehnanie. Ona znala, že Syn Boží, ktorého počne a po
rodí, preto nazvaný bude ježišom, čili Spasitel'om, ponevač
spasí pokolenie hutské (Mat. ] .

Bl. P. Maria však nielen vo všeobecnosti z lásky k po
koleniu l'udskému podvolila sa vóli božej a stala sa matkou
Vykupitel'a sveta, ale i v obcovaní s blížnymi plnila ochotne
to prikázanie božie: „Miluj blížneho svojho jako seba sa
mého.“ Ona už predbcžne mala na mysli tie slová, ktore
potom sv. jan evanjelista napisal v liste SVojom: „Symičkoviu
moji, ne/m'hljme ústa/ni u jazykem, ale skutkom (: v pravda"
(|. ján 3, to.) Pravá láska k blížncmu je podobná stromu,
ktorý nielcn kvitnc, ale aj prináša ovocie dobrých skutkov.

Sv. evanjclistovia vzali si za úlohu napísať vlastne život
Pána ježiša, nie ale život bl. P. Marie, a preto dosť málo
poznačili () bl. Rodičkc jeho; predsa vo sv. evanjeliách na—
chádzamc i také zprávy o nej. ktoré sú svedectvom jej lásky
k blížncmu. Sotva že bola slyšala 7. úst anjela Gabriela. že
jej pribuzna, Alžbeta, je blízka k porodu sv. _lana Krstitel'a,
dala sa na cestu obtížuu cez. hory do mesta _li'ida, aby jej
venovala Služby svoje. Sotva že pri svatbe v Kane galilejskej
zbadala, že chudobným svadobnikom nedostačovalo vina
k pocteniu host'ov svojich, pol'utovala ich a primlúvala sa za
nich u Synáčka SVojho, pošeptajúc uni: „Vina nemajúl“
A jej Iáskavá prímluva našl'l a_ivýslech n ježisa Krista, ktorý
na tu jej prímluvu učinil prvý svoj zazrak, premeniac vodu
na víno. Už i tieto dva priklady dostačnjú k objasneniu tej
lásky, ktorú mala bl. P. Maria k bližnyni svojim.

[)nešnie rozjiinanie naše presvedčilo nás () tej čistej a
činnej laske, ktorú man jemne srdce Marie i k lšohu i k bliž
nemu, Sine-li opravdivými ctitehni a dietkami bl. P. Marie,
budme i jej nasledovnikami, a milujine ticž vrúene a uprimne
Pana Boha uadovšetko a bližneho jako seba samého, a to
tým viac, že nás k tomu zaviizujú tie dve hlavne prikazania
božie. Nezabudnime na tie slová ježiša Krista, ktoré povedal



38

k mládencovi: „Chceš-Ii vojst' do života (večného), zuchowivuj
prikázania“ (Mat. 19, W.). Nemilujme však blížnych svojich
len ústami a jazykom, ale, kde treba, preukazujmc im tú
lásku i skutkami milosrdenstva, jako telesného, tak i duchov
ného, aby sme mu boli na potesenie a pomoc v potrebách
a úzkost'ach jeho.

*

Maria, ty „matko krásnej lásky“ (Sir. 24, 24.), ty pri—
klade vrúcnej & úprimnej lásky k Bohu a k bližnemu, vypros
nám u Boha ten svátý oheň, ktorý by zapálil v srdci našom
opravdivú lásku, by sme nielen slovom & jazykom, ale
i skutkom milovali Boha nadovšetko, a blížneho svojho jako
seba samého. Ufame, že, budeme—li tebe podobní v láske,

[Audeme mat' stebou aj účast' niekdy na nebi i vo sláve.men.

12. máj a.
Povďačnosť Marie.

Aby sme tým zrejmejšie poznali krásu povd'ačností, pred
stavme si nevd'ačnost' vedla vďačnosti. Naehádzam vyobra
zenie toho v evajeliume sv. Lukáša. Keď jedenkrát" Ježiš
Kristus konal cestu do jeruzalcma, stretol sa s IO malomoc
nými, ktorí volali: „Ježišu, smiluj sa nad nami !“ ježiš Kristus
smiloval sa nad nimi, očistil ich od tej preošklivej nemoci &
pravil k nim: „Idzrrf u ukážtc sa know/n.“ Prečo? l)l'a zá—
kona kňazi mali to právo, vyhlásit“ človeka za čistc'ho od
malomocenstva & dat“ mu slohodu, navrátit sa do obcovania
s l'udmi, z ktorého po čas malomocenstva vytvorený bol.
Kňazi skutočne vydali svedeetvo tým malomocnýni, že sú
čistí & navrátit“ sa možu do spoločnosti ludskej. Co sa dalo
potom očakávat' od tých 10 očistených? To, že sa navrát'a
ku Kristu Pánu, aby sa mu pod'akovali za to nesmierne zá—
zračné dobrodenie, ktoré im bol preukázal. Či tak učinili?
Nie, len jeden sn navrátil k nemu, aby sa mu p.)dakoval za
obdržané dobrodenie. ježiš Kristus pochválil ho za to, ale,
spravodlive rozhorčený nad ostatnými, pravil: „Ci neho/0
desať očista/rých? A kde že je z nich dew'it“ (Luk. 17, 11, l7.)?
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ježiš Kristus mal potešenienad vďačnosťou, rozhorčenie nad
nevďačnost'ou.

Obrátime-li teraz zrak svoj na bl. P. Mariu, nenachá
dzame na nej žiadnu poškvrnu nevďačnosti, ale palrnú jasnost“
úprimnej vďačnosli. lšola-li ozdobená pokladoni všelikých
čnosti, nemohol jej srdeu schádzaf i cil vďačnosti, ano, práve
preto, že Maria povedomá si hola dokonale tých iniinoriadných
dohrodeni. ktorýini od Boha obdarená &vyznačena hola, mi
moriazlna hola i jej vďačnost', s ktorou zaviazaná hola Bohu.
Zaisle pri r.w.po:nienke_na tie dobrodenia hožic často pravila
s králozn Dáyidom: „Co že dám Pánu zu všetky vari. kl.;rč
mi „dv/il“ (Zahn. 115, l2.)? PoželmávaI-li Zachariáš Pána
Boha za to, že Boh ohdaril ho synom jánom, ktorý mal h_rt'
predchodcom Messiáša, aby pripravil l'ud k jeho privítaniu
& prijatiu: tým vrúcnejšia hola vd'ačnost' Marie k Bohu, že
ju vyvolil a ustanovil za matku toho zash'lheneho Messiáša
.sveta, matkou Syna Božieho. Důkazom toho je jej zachovanie
sa v dome tohože Zachariáša.

Keď bl. l'. Maria vstúpila do domu Zachariášoveho a
pozdravila manželku jeho Alžbetu, léto s velkou radosl'ou,
s plcsajúcim srdcom a s povýšeným hlasom privítala ju &
rickla: „Paže/mami si medzi ženami, :: požehnaný jc plod
životu tvoj/io! Odkiul' mi to (šťastie), že nurtku Pánu (Boha)
mój/w pridm'dza ku mim Blahoslavená si, že si "vari/a,“
sznc/zú budú v tebe všetky tic veci, ktoré ti povedu/u" holy oil
Pána.“ (Luk. ], 42.) Zaiste velká to čest', ktorú tými n'ulše
nými slovami preukázala & vyjadrila Alžbeta hl. P. M o'ii!
A Maria jako sa pri tom zachovala? Tak, jako to nielen
slušnost', ale jako to tá naji'lpriinnejšia vd'ačnost' k Bohu So
schon prinášala. Veď Maria ešte viac, než Alžheta. povedomá
si hola toho velkeho šlastia & vyznačenia, ktorc' sa jej stalo
od Boha. Z úst anjela Gabriela slyšala hola, že je milosti
plná, že našla milosť u Boha, že počne zázračne & porodí
Syna Božieho, ktorý z nej vezme na seba prirodzcnost' l'udskú,
aby stal sa človekom a vykúpil pokolcnie ludske. Maria teala
pamatajúc na to, že nie pre svoje zásluhy, ale z nekonečnej
dobroty hožej stala sa účastnou toho velkeho tajeinstva a vy
značenia, prenicsla tú Čest', ktorú jej preukazala Alžhcla, na
Pána Boha, a pravila: „Zvc'lfbrric' duša moju [Jil/IU u způ—sul
duch mój v Bohu. Spasitefovi mojom; lebo slz/iadol na puni
ženost' dievky svojej. Ajhfr, o:! tejto doby l)!uh'm'avc/wz ma
nazývat' budú všetky pako/enia! lebo učinil mi vel'ke'veci (Boh),
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ktorý mocný je, a ktoré/10 meno súa'te' je.“ Či toto nie sú slová
vďačnosti k Bohu? Nie sú to výrazy poďakovania za tie velké
veci, ktoré učinil Boh hl. P. Marii?

Nachadzam však vo sv. Písme dokaz i toho, že hl. P.
Maria bola vďačna nielen Bohu, ale i fuďom. Presvedčíme
sa o tom, keď si pripomenieme tú jej mocnú prímluvu u _le
žiša Krista, Synačka svojho, pri tej svathe v Kanc galilejskej.
Prečo že ujala sa tých chudohných hostiterov, kud'im nesta
čilo víno k ohčerstveniu hostov. k tej svathe povolaných? Ja
tú pohnútku k tej prímluvu nachádzam v tom, že sa chcela
preukázat' vd'ačnn za tú čest. že jo povolali k tej svatohnej
hostine: teda je i to isté, že hl. P. Maria hola vd'ačná i rudom.

Ked' už nás dnešnú rozjímanie priviedlo ktomu soznaniu,
že bl. P. Maria hola povďačná za preukázané sebe dohro
deniai Bohu i l'ud'om, uznajme spolu, že je nielen sluš
nosfou, ale i povimmsťou našou, aby sme ju i v tom nasle
dovali; aby sme boli vd'ační za obsiahnuté dobrodenia nielen
ruďom, ale i Bohu, ano, nadovšctko Panu Bohu. Nam ovšem
Pan Boh nepreukazal tak hojné a velké milosti, jako hl. P.
Marii. predsa však preukázal a preukazuje nam mnohé dary
a milosti každodenne. Dobre sa táže nás sv. Pavel: „Co máš.
čo si nebo! obdržul ; keď si ale obdržul, čo xu ť/wushiš, ako
by si nebo! ohdrz'al“ (l. Kor. 4, 7.)? A sv. _lakuh praví:
„Každý dobrý dar a každé dokonalé dorovam'e s hora je.“
(Jak. !, 17.) Od Boha mame telo a dušu; od Boha mame,
čo je potrebné telu k životu časnému a čo je potrebné duši
k životu večnému. Je pravda, že tic k žiVotu časnému po
trebné dary nepadajú dolu s neha; my sa musíme o ne pri
činit; daromné by holy však snahy a práce naše bez pože
hnania a ochraňovania hožieho. Král“David už to hol vyslovil,
keď pravil: „Nebude-li Pan stavat' dom, na darmo pracujú.
ktorí stavajú ho. Nebude-Ii Pán ostriehať mesto, na darmo
hdie, ktorý ostrieha ho“ (Žalm. 126, l.). Tvoj žiwt a Zdravie.
tvoja síla a schopnost k práci, tvoja múdrosť a vynaliezavosť,
tvoj pokrok a zdar v ohchode a priemysle, tvoja úroda na
poli a tvoj majetok nezávisia len od teha, ale od požehnania
a ochrany hožej. A kol'ké sú dohrodcnia, ktoré nam udeluje
Boh dra duše! Odkiar že je naše vykúpenie. naša viera, hlas
svcdomia a dobré vnuknutia, milosti sv. sviatostí a vytrvanie
v dobrom? Nie sú to vefké dary hožie? Nemáme-Ii i my
povedať s kráfom [)avidom: „Čo že dci/n Pu'nu za všetko,
čo mi dal“ (Žalm. 115, 12.)? A predsa, jako to stojí s tou
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našou vďačnost'ou? Kolko je tých. ktorý ďakúvajú Bohu?
Kolko tých, ktori zneuživajú dary hožie? Kolko tých, ktori
sa odplácajú Bohu so zlým za dobré, v nevďačnosti svojej
ešte aj hriechami urážajú Boha. nekonečne dobrotivého dohro
dinca svojho ?

*

Maria, ty priklade bohumilej vd'ačnosti, buď nám vzorom
Bohu podlžnej vd'ačnosti! Vypros nám u Boha srdce vd'ačné,
aby sme nikdy nezahúdzali na dohrodenia, ktoré nám neko
nečná láska a dohrota hožia jak dla tela, tak i dla duše
preukazovat' neprestáva. Vypros nám, aby sme plnili napo
menutie sv. Pavla, ktorý volá na nás: „Buďte vďač/u'“ (Kolos.
3, 15.)! Aran.

13. mája.
Úzkostí Marie.

_Iako sa v prirode svetlo a tma, deň a noc, Slnečné a
mračne dni zamieňajú, tak je to i v ludskom živote; radost'
ohracia sa v žalost, a žalost' v radost. Tak to bolo i so
životom hl. P. Marie.

Uvažujeme—li to, že hl. P. Maria hola milosti plná, že
našla milost u Boha, že hola vyvolená za matku Syna Bo
žieho, snadno by szne prišli na tú myšlienku, že jej dával
Boh len dni radosti a blaženosti. Myslíme-Ii tak, mýlime sa.
Sv. Písmo na mnohých miestach praví, že ako zlato zkúšané
hýva v ohni, tak i spravodliví zkúšaní bývajú v ohni proti
venstva a úzkosti. Vo sv. Písme spomína sa dvojaký kalich,
ktorý podáva Boh spraVodlivým: _kalich sladkosti a kalich
trpkosti. Tú zkúšku v ohni protivenstva a úzkosti podstúpila
i bl. P. Maria; i ona zakúsila ten kalich trpkosti.

Ačkolvek pochádzala zo slavného královského rodu Dá
vidového, predsa narodila sa až v tej dohe, keď královská
berla, královská hodnost, neh'la pri pokolení _lúda (l. Mojž.
22, IS.), nie pri potomku Dávrda. Potomci jeho hlhoko padli
a upadli do chudohy, tak i Maria. K tomu prišla ešte i tá
smutná okoličnost', že jej dohrí rodičia, joachim a Anna, usnuli
v Pánu a zanechali hl. P. Mariu čo sirotu. Z tej príčiny
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uzkostlive hl'adela do svojej časnej budúcnosti a rozmýšfala:
jako s časným životom svojím obstojí, čo opustená sirota,
v tomto nebezpečenstvaplnom svete? Nezúfala však :! pote—
šovala sa slovami krára Dávida: „Pre/ms starost svoju na
Pána, an teba živif bude“ (Žalm. 54, 23.). V tej nadeji s:! ne—
sklamala. Dobrotivý Boh postaral sa () jej budúcnosť časnu;
k tomu cielu vyvolil sv. jozefá za jej ženicha, aby bol jej pud
porou a ochranou. Maria bola s nim zasnúbená. .

Zasnúbenie bl. P. Marie so sv. jozefom oslobodilo ju síce
od úzkostlivého pohl'adu do budúcnosti časnej, ale len na
krátko. Zarahla na ňu nová tarcha úzkosti, ešte vačšia než. bolu
tá predošlá. Po jej zasnúbení prišiel anjel Gabriel od Boha a
zvestoval jej, že počne z Ducha sváte'ho a porodí Messiáša sveta,
Syna Božieho. Stalo sa tak; ale toto uviedlo ju do velkej
úzkosti. Maria po zasnúbení nebývala ešte pod strcchou sv.
Jozefa, & tomuto nebolo známe presv'até tajomstvo vteleniu
Syna Božieho. Obávala sa: čo sa stane, zbadá-li jozef, Čo
čistý mládenec, že je v požehnánom stave? Obrivala sa, že
sa od nej odvráti, že jej navrátí prsten, že jej dá priepustný
list, ba snáďi to sa stane, že pokládána za nevernú ženi
chovi, dla zákona Mojžíšového ukamenovaná bude. Zaiste
hrozná to bola úzkost pre jej citlivé ajemne srdce! No, ne
zúfala & posilňovala sa tým povedomim, že zachovala nepo
rušenú vernosť panickému ženichovi svojmu; že ju Boh ne-,
opustí v tej hroznej úzkosti. Potešovala sa slovami sv. Písma,
kgle praví Dávid: „Nevidel som spravoJ/ivého opnstenóim"
(211111136, 25.).

Ze úzkost bl. P. Marie a jej žalostné tušenie nebolo bez—
základné, o tom nám svedčí sv. evanjelium. Sv. Jozef, ked“
zbadal, že jeho nevesta, bl. P. Maria nachádza sa v pože
hnanom stave, & nemal vedomosti o vel'kom tajomstve vte
lezii'l Syna Božieho, upadol do velikého rozpaku a zármutku,
:ano prišiel i na tu myšlienku, že ju opusti, No Boh nedu
pus'il tú pohromu na hl. P. Mariu; aby ho zadržal od ta
kého nebezpečného kroku, poslal k nemu anjela svojho, a
tuto z naloženia Božieho pravil k nemu: „_Iozefc,synu Du'
i'idu'a. neboj sa vziut' k sebe Mariu, čo manželku svoju: lclm
to. čo je v m'j Zplodcna, z Duchu svine/io je. Ona pnrodisyna.
ktoré/ml dáš lm'no ježiš (Spasitel'); lebo on spasi fm! svoj o;!
brice/zavjeho“ (Mat. ], 20 a 2l.). To sv. jozefa uspokojilo,
a zostal verný prečistej neveste svojej, bl. P. Marii. Maria
zbavená bola úzkosti svojej, a po mnohom zármutku zave
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dená bola do domu sv. Jozefa, ženicha svojho. Zármutok
oboch premenil sa na radost.

Tá dvojaká úzkost, ktorú nevystižitel'ná prozretel'nost
Božia dopustila na bl. P. Mariu, bola t'ažkou zkiiškon pre jej
nevinné, citlivé a jemné srdce, ale ju v pevnej nádeji v Boha
nezronila. Na nej vyplnily sa slová sv. Pavla: „Vie/ne, že tým,
ktori milujú Boha všetko spo/„účinkuje k dobrému“ (Rím. 8,
26.). im váčšiu úzkost bola zakúsila, tým vačšín radost po
tom zármutku pocítila. jak blažcne sa citi srdce lndské, ked'
s oblohy zmizne čierne búrkové mračno a zjavi sa jasné
slnko na oblohe nebeskej: tak rozjasnilo sa i v srdci bl. P.
Marie.

0, jak poučné je pre nás toto dnešné rozjimanie! Ne
divme sa tunu, že Boh i nad nami častokrát zahaluje slnko
& rozosticm mračna čierne; že dopůšťa i na nás zármutok
a úzkosti, protivenstva a trápenia. Nic sme iny tak nevinnía
svíití ako bola bl. P. Maria Keď Boh dopustil na ňu tie
tažké zkúšky, nedivme sa, Že také zkúšky dopúšt'a i na nás
hriešnikov. Nepokiadajme tie protivcnstvá a trápcnia, ktore
Boh dopúšťa na nás, za výrazy lmevu božieho; pamatajúce
na tie slová sv. Písma, že „otec synu, ktore/zp miluje, paši
lnivu“ (Žid. 12, ti.). Boh miluje nás i vtedy, keď dopušt'a na
nás protivenstvá a t'rápenia; lebo ieh dopúšt'a na nás, aby
nám poslúžili k dobrému. Je—Iiten kalich protivenstva a trá
penia horký a neprijemný telu, býva on kalichom sladkým pre
dušn. To predpovedal Pain ježiš i milým apoštolom svojim, ked'
pravil: „Svet su bude radovat; v,"ale xu zarmumvat'; ale zármu
mk váš obráží sa v radostí ktorú nikto nemíní/nu od vás“ (Ján 16,
20.). O, juk lahko by sme zabudli v časnom št'astí na blaženosti
nebeské. keby sme skrze protivenstva a trápenia neboli na
pomínaní, aby sme najprv hladalí královstvo nebeské (Mat.
6, 33.). Maria v úzkostach svojich nereptala proti Bohu, ne
zúfala, ponechala osud svoj na Pána Boha a bola pevná
v nádeji, že jn Boh neopustí a, ked' prijde tomu čas, zbaví
ju úzkosti a trápenia. Nehl'aďme len vždycky na tmavú stranu,
ale i na svetlú stranu stavu svojho, aby sme si ul'avili ťarchu
SVíljll. Oddajnie sa do vole božej a do riadenia božieho, budme
trpezliví a obetujine trápenia svoje Bohu, buď čo zaslúžený
trest za hriechy svoje alebo čo zásluhu k dosiahnutiu odplaty
večnej; lepšie je pre nás potrpet na tomto, než na druhom
svete; dobre je, keď aspoň skrze trpezlivost' zaslúžime si od
platu večnú. Ved“ sv. Pavel pravi. „Urrpeniu tohoto SVťfU/lit'



44

su' primerunč tej sla've, ktorá zjavena' bude na mís“ (Rim.
,

*

Maria, na tebe máme priklad, ako sa máme zachovat,
keď na nás Boh dopustí nejaké trápenia a úzkosti! Ty si sa
spolahla na múdre riadenie božie a dufala si, že Boh úzkosti
tvoje privede k dobrému. O, vypros i nám trpezlivosti a od
dania sa do vóle božej, aby sme neklesali duchom, ale po
tešovali sa s tým, že čo Boh dopúšt'a a činí, smeruje k čas
nému i večnému dobru našemu. Amen.

14. m ája.
Chudoba Marie.

Tie slová Prisloví Šalann'mových: „Mno/ni dcery nas/lm
maždily si Inlmtstwi, ty však prcvýšilu si všetky“ (Prisl. 31,
29.), používa cirkev sv. 0 bl. P. Marii. Nuž či ona prevýšila
dcéry Adama a Evy nako enými bohatstvami? Ju svedectvo
o tom nikde nenalezím. v. ján zlatoz'isty praví onej: „Syn
Boží nevyvolil si za matku žiadnu bohatli a zámožnú ženu,
ale tú Pannu, ktorá bola cnost'ami ozdobená llil duši svojej“
Tak je, ježiš Kristus nevyvolil si Pannu bnhatú na majetky,
ale bohatú na čnosti. Takou bola Maria, bohatá na c'nosti,
chudobná na majetky.

Maria ovšem pochádzala z královského rodu Dávidn
vého, nenarodila sa však na královskom hrnde Sione. Za jej
doby nebola už královská hodnost v dnne Dávida a Sala
múna; ich potomci neprajnými okoličnosťami upadli do chu
doby. Chudobná bola iMaria. Po smrti svojich hohalmjných
rodičov, Joachima a Anny, bola chudobnou opustenou simlon.
Ncbývala už ani v _jeruzaleme, Sidle kráiov, ani v Betleheme.
rodišti predkov svojich, ale v nepatrnom meste Nazareth
(_lán ], 46.), v cudzine. Keď ju nebeský Otec určil za matku
Syna svojho, k jej podpore a ochrane nevyhradal bohatého
ženicha, ale podobne takého, ktorý nebol bohatý na pozemské
majetky, ale bohatý na čnosti, totižto sv. Jozefa, chudohnélm
tesára, ktorý si mozolnýma rukami hiadnl každodenný chlieh.
V chudobných okoličnosťach nachádzame bl. P. Mariu zvláštne
v tej dobe, keď porodila Syna Božieho, ježiša Krista.
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Prorok Micheáš, majúc na mysli rodište zasrúbeného Mes
siáša, pravil: „A ty Betlehem, zem judska', nenie si najmenšia
nu'dzi hlavnejšimi mesta/ni judskými ; lebo z teba vyjde voj
voda, který bude spravovat fud mój izraelský.“ Jako to? Jozef
a Maria prebývali v Nazaretc, meste galilejskom: ako mala
Maria, ktorá bola blízko už k pórodu, porodit Messiáša v Be
tleheme? Podivuhodným riadenim božím. Rímsky cisár, Okta
vian August, aby do poriadku uviedol platenie daní v Judsku,
v zemi to podmanenej, vydal rozkaz k popisu obyvatel'stva.
Každý nmsel sa dostavit k popisu ta, kde bývali jcho pred
kovia. Rodište predkov sv. jozefa a bl. P. Marie bol Be
tlehem: teda museli nastúpit' obtížnu cestu z Nazareta do
Bctlehema; ako ludia chudobni nastúpili tu cestu peší. Ne
mali oni služebníka, ktorého by boli vopred poslali do Be
tlehema, aby im zabezpečil prenocovanie.

Slnko sa už klonilo k západu, keď jozef a Maria blížili
sa k Betlehemu, a, priduc ta, prosil sv. jozef podstrešie vo
verejnom hostinci. „Kto si?“ tázal sa hostinský. „Som Jozef,
chudobný tcsár z Nazaretat', odpovedal jozef. „Pre takých
ludi nenie u mňa miesta; byty sú už pre boháčov a hodno
stárov vopred zabezpečené“, odpravil ho hostinský. Šiel ďalej
a, uzrev jeden priestranný dom, úfal, že tam bude nejaké.
miesto. „Kto si?“ tázal sa pán domu. „Som jozef, chudobný
tcszir : Nazareta,“ odpovedal Jozef. „Pre takých l'udí ncnie
miesta v panskom dome, tým menej, že čakám početnu naj
bližšiu rodinu“, odpravil ho pán domu. Šiel dalej a, uzruc
domok nepatrný, ufal, že chudobný bude maf srdce k chu
dobnému. „Kto si?“ tázal sa vlastník domku. „Som Jozef,
chudobný tesár z Nazaretat', odpovedal jozef. „Moj milý jo
che, i my sme chudobní, sotva máme miesta pre nás samých“,
odpravil i chudobný chudobného Jozefa. Na toto sa smutne
potom rozpomenul sv. _lán, keď v evanjcliume napisal tie ža
lnstné slová: „Medzi svojich prišiel, a svoji ho neprijali“ (_Ián
], ll.). Kam sa teraz obráta ti chudobni pocestní? Nenaj
dúcc miesta v meste, kráčajú von z mesta a tam utiahli sa
do jaskyne, ktorá slúžíla spolu za maštal, do ktorej pastieri
sháňali ovce svoje buď pred nečasim alebo za čiernej tmy
k odpočinku nočnému.

Bl. P. Marii uplynul práve deviaty mesiac, nastalo vera
významné okamženie, v ktorom mala porodit Syna Božieho,
Spasitel'a sveta. Prišla hodina, v ktorej ho porodila, ale čo
prcčistá panna bez materských bolesti. Na ňu nepadaly tie
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slová, ktoré kedysi k prvej matke Eve bol pravil Boh: „Vho
lest'ach rodit' budeš“ (l. Mojž. 3, 16.). Prišly však na Mariu
iné bolesti, bolesti srdca; lebo nenašla ani koliebky, do ktorej
by položila nebeské diefat'ko svoje. Jozef postavil jasle, po
sháňal slamy, položil do jasličiek, a Maria vložila Syna Bo
žieho v podobe l'udskej do jasličiek na tvrdú slamu. Ach,
jak smutné bolo to narodenie Syna Božieho, ježiša Krista!

o-že, smutné? Nie, slavnostně! jozef a Maria plesali nad
jeho narodenim a klaňali sa mu čo Synovi Božieinu, ktorý
snížil sa s neba na svet, aby vykúpil svet. Do nočného spánku
pohrúženi Betlehemčania netušili, čo sa prihodilo v zamestskej
maštálke, ale chudobní pastieri, ktori vonku viedli stráž nad
stadami svojimi, boli svcdkami nebeského zvestovania a rado
vania. o je svet svetom, ešte nebolo ani nebude tak sláv
nostného narodenia, ako bolo narodenie Vykupitera sv'eta,
Krista Ježiša. Nebolo ono s_íceoslávené nádherou tohoto sveta,
ako býva narodenie narodzeniatok královských a kniežatských,
ale bolo oslávené nebeským svetlom, preradostným zvesto—
vaním a spevom anjelským. Tak nám to opisuje sv. evan
jelium. Pastierom betlchemským ožiarilo sa nebe, tak že sa
ich zmocnil strach; zjavil sa im anjel, ktorý pravil k nim.
„Nebojte sa! lebo, hl'a, zvestujem vám velkú radost, ktorá
sa stane všetkému l'udu; lebo dnes v meste Dávidovom na
rodil sa Váni Spasitel. A to bude vám na znamenie: nájdete
do plienok zavinuté a v jasliach ležiace Diet'a“. A k tomu
anjelovi pripojilo sa množstvo iných anjelov, ktorí chválili
Boha a pravili: „Sláva Bohu na vysosti, a na zemi pokoj
ludom (ktorí sú) dobrej vólel“ Taká velebná oslava bola
znamením, že sa týkala Boha, ktorý zjavil sa svetu v podobe
dieťaťa.

lll'adime-li s pobožným duchom na tú slávnostnú udalost'
betlehemskú, s jednej strany vidíme sice chudobu bl. P. Marie,
s druhej strany ale vidíme slávu, ktorá prcvyšuje všetko bo
hatstvo a všetko nádheru sveta tohoto, ktora osvecuje & po
ctieva počestnú _chudobu. Nech sa z toho učí boháč, aby si
nezakladal na bohatstve svojom; lebo pred Bohom platí len
bohatstvo na čnosti a na dobré skutky. Nech sa z toho učí
chudobný, aby sa nehanbil za chudobný svoj stav a nereptal
proti chudobnému stavu svojmu; lebo u Boha nepadajú na váhu
poklady tohoto sveta, ale poklady bohumilých čností (Mat.
6, 20).

lk
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\ Maria, na tebe spatrujeme odblesk pravej ceny človeka!
(,hndobna si bola na statky tohoto sveta, ale bohatá na bohu
nnle cnosti: preto Syn Boží, pán neba i sveta, nevyvolil si
ta za inatku pre poklady zemské, ale pre čnosti, ktoré sú
pravýnn pokladmi, za ktoré Boh dáva Spravodlivým královstvo
nebeske. O, vypros ctitelom & dietkam svojim, aby sa ne
shaňali len za statkami a márnostami tohoto sveta, ale shro
mažďovali si poklady čností, ktorými sa nadobúda královstvo
nebeské. Amen.

15. m a j a.
Radosti Marie.

Žalosti a radosti zamieňajú sa v l'udskom živote. Otec
nebeský dáva dietkam svojim na zemi nielen kalich horký,
ale i kalich sladký. Dáva nám kalich horký, aby zkúšal našu
vernosf ; dáva nám kalich sladký, aby odmenil nám vernost,
ktorú sme mu zachovali i v protivenstve a úzkosti. Vyslovil
to i Pán ježiš, keď pravil: „Blahoslavená ktori plačú, lebo'
oni patešeni budú“ (Mat. 5, 5.). To isté objasnil i podoben
stvom o žene, pracujúcej k porodu, a pravil: „Zena, keď rodi,
je smutná; lebo prichádza jej hodina. Keď všakporodila dieťa,
Hepa/milá viac na úzkost' svoju pre radost; že sa narodil človek
na svet“ (2211116, 21.). Tým viac radovala sa Maria, keď po
rodila nebeské Diet'a, Ježiša Krista.

Obyčajná matka raduje sa, keď porodila dieťa, keď však
dobre uváži vec, do jej radosti zamiešava sa i žalost', a to
preto, že na tom dieťati je poškvrna dedičného hriechu, ktorý
prinieslo so sebou na svet. Diet'a s plačom prichádza na svet,
ako by horekovalo s králom Dávidom: „Aj/zla, v neprcívost'ach
počalý som, a v ÍlfÍťC/IOC/ipočala ma matka moja“ (Žalm
50, 7.)! Či tak bolo s Mariou pri pórode ježiša Krista? Na
žiadny sposob. Maria bez materských bolestí porodila Die
t'atko svoje, lebo porodila nielen pravého človeka, ale spolu
pravého Boha, Syna Najvyššieho, Syna Božieho, ktorého sa
nedotkol ani najmenši dech dedičného hriechu; porodila toho
najsvatejšicho. To zvestoval jej i anjel, keď pravil: „A čo sa
narodí z teba Svateho, nazvano bude Synom Božím“ (Luk. 1,
35.). Bolo teda jej porodenie ježiša Krista spojené s radosťou.
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Keď sv. Alžbeta, manželka Zachariášova, porodila sv.
Jána krstitela, radovala sa nad tým, že sa splnilo, čo anjel
Gabriel bol zvestoval Zachariášovi; áno radovali sa s ňou
i pribuzni a známi; a slyšavšie, jak podivné veci spojene
boly sjeho zaslúbenim, počatím & narodenim, s úžasom pra—
vili: „Co asi bude s tým pacholiatkom? Lebo ruka Pána
bola s ním“ (Luk. l, 66.). Prečo sa tak radovala Alžbeta —.
prečo sa tak radovali ludia z narodenia jána? Preto, že anjel
Gabriel zvestoval o ňom, že bude predchodcom zaslubcného,
tak dlho a túžebne očakávaného Messiáša. Tým viac pričiny
k plesaniu nad narodenim ježiša mala Maria; lebo povedorná
bola toho, že to jej lieťatko je ten od Boha už v raji za
slúbený, patriarchom pripominaný, prorokami predpovedaný
a od celého sveta očakávaný Messiáš, ktorý smaže hriechy
sveta, premení hnev Boží v milosrdenstvo, kliatbu Božiu na
hradi požehnanim, vykúpi svet a otvori pokoleniu ludskému
bránu do královstva nebeského. Tak teda, ked' Alžbeta rado
vala sa, že porodila predchodcu Messiáša, tým viac plesala
Maria, že porodila samého toho Messiáša, že porodila Syna
Božieho.

Sv. Pavel v Iiste k Rimanom pravi, aby sa radovali s ra
dujúcimi (Rim. 12, IS.). jako sa nemala Maria radovat, keď
videla, že sa nebe i zem radujú nad narodením jej nebeského
dieťaťa? Betlehemski pastieri priniesli jej tú radostmi novinu,
že svetlo nebeské ožiarilo nočnú tmu, že sa im zjavil anjel
a pravil im: „Zvestujem vám velkú radost, ktorá bude všet
kemu ludu; lebo dnes v meste Dávidovom (Betleheme) na
rodil sa vám Spasitel“. Prinieslijej i tú radostnú novinu, že
s tým anjelom bolo množstvo' anjelov, ktori chválili Boha,
spievajúc: „Sláva na vysosti Bohu, a na zemi pokoj lud'om.
(ktorí sú) dobrej vóle“! Radovali sa anjeli nad tým, že s tým
nebeským Dieťatkom prichádza už ten čas, kde ludia nim
vykúpení po dokonanom putovani zemskom prist majú do
královstva nebeského, aby zaplnili tie prazdne miesta, ktoré
kedysi zli duchovia utratili. Radovali sa pastieri, že narodil sa
Spasitel ludi, ktorého očakávali patriarchovia, predpovedali
proroci a ohlašovali učitelia židovski vehráme a synagogách:
ako že sa nemala radovat Maria, keď také veci dialy sa pri
Betleheme? jako sa nemala radovat, keď slyšala, jak velkého
duchovného prospechu dosiahnuť úfajú sa anjeli, a úfat sa
majú ludia z narodenia Spasitela sveta? jak nemala plesat
nad tým, že toho Spasitela sveta práve 0.13 v L'Ltlehcmskej
maštali porodila?
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Velké boly tie radosti, ktoré bl. P. Maria pri narodeni
Syna Božieho v srdci svojom pocítila; neboly to však_po
sledné radosti, ktoré v Betleheme zakúsila; čakala'i'rai'r'u ešte
jedna radost' velká a netušeuá. Do Betlehema 'dost'a'vi'lo sa
i slávne vyslanstvo od pohanov z východu, aby pozdravilo
narodeného Spasitela, ktorý prišiel s neba na SVet Spasifjliel'én
l'ud izraelský, ale i pohanské národy. ' ' '

Už vo štvrtej knihe Mojžišovej čitame toto: Balák, kr'ái
Moabitov, stál plný strachu pred vojskom izraelským; a'preto
dal povolat' veštca Balaama, sl'úbil mu veikú odmenu, aby
zazlorečil lzraelským; Balaam však nechcel to učinit a pravil:
„Jako mal bych zlorečiť tomu l'udu, ktorý je od Boha pože
hnaný ?“ A, v duchu svojom hl'adiac do budúcnosti, vyslovil
sa o prist majúcom Messiášovi, réknúc i- „Vidim ho, ačkorvek
nic v pritomnosti; hradím naňho, ačkol'vek nie z blízka. Vyjde
hviezda z jakuba, a povstane berla z lzraela, a ten z'jakuba
bude panovat“ (lV. Mojž. 24, 17 a IQ.). Toto predpoVedanie
Balaama udržan sa medzi pohamni na východe, hlavne'mEdzi
mudrcami rudu, ktori sa zapodievali s hvezdárstvom a hvežd'ó
značstvom. Cez stoletia a stoletia čakali na ten deň, v ktorom
vyjde tá hviezda, ktorá mala označit narodenie Me siáša.
V dlhom očakávani svojom sa nesklamali. V ten deň, '_čo'Sa
narodil Ježíš Kristus v Betleheme, zjavila sa tá mimo_riadna
hviezda na nebi, a Boh spojil s ňou svoju milosf,_ abyfti
mudrci poznali v nej tu hviezdu z Jakuba, čo zname'nie, že
z potomstva patriarchu jakuba narodil sa t'cn král, ktorý by
založil královstvo Božie na zemi. lhned' tr'aja Mudr'ci dali sa
na cestu, aby toho očakávaného Messiáša privitali, jemu' sa
pokorili a ho poctili aj darmi svojimi. O, jak Sa radovala bl.
P. Maria, ked uzrela, jako prcd jej nebeským lieťaťom 'pa
dajú na zem, klaňajú sa mu a obetuj'ú mu svoje dary, a sice
zlato čo král'ovi, kadidlo čo Bohu, myrrhu' čo smrtel'nému
človeku! " " "

K čomu nás má povzbudit toto dnešnie "rozjímanie o ra
dosti bl. P. Marie? K tomu, aby sme sa 's ňou radovali nad
narodenim jej Synáčka a nášho Spasiteia; k tomu, aby sme
pri rozpomienkc na narodenlc Syna BOŽieho ďakovali'BOhu,
že „tak miloval svar, že da! svojho jednorode/te'ho Syna, aby,
kto uver! v neho, nezahynul, alcmal život večriý“'(]án 3, 161).

Oslavujme i ju, že Boh učinil jeg' velké veci, keď "ju Ustanovil za Rodičku Syna svojho'a pa'sitel'a nášho“ '“H

. . .. . .Jnll.
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Maria ty prevznešená a presvžitá Panno, ktorá si od Boha
ustanover'á bola za matku Syna Božieho a porodila si ho
v Betleheme, vypros nám u Boha, aby sme sa radovali stebou
nielen pri jeho jasličkách na zemi, ale i niekdy pred jeho
trónom na nebi; aby sme mu dla prikladu Mudrcov od vý—
chodu podrobili a venovali svoj rozum, svoju vól'u a svoje
srdce, a zostávali mu vernými až do smrti, a obsiahli tak ko
runu života večného (Zjav. 2, ID.). Amen.

16. mája.
Obeť očisťovania Marie.

Bl. P. Maria — jako sme to včera rozjímali — zakúsila
mnohé radosti v Betleheme, menovite nad tým, že i po
hanskí Mudrci prišli od východu a vel'kú čest preukázali jej
nebeskému Dietatu. Tá jej radost však dlho netrvala. Mudrci
rozlúčili sa s ňou a dali sa na zpiatočnú cestu do ďalekej
vlasti svojej, aby ku krajanom svojim zaniesli zprávu 0 na
rodzeni toho, ktorého hviezdu boli uzreli na východe (Luk.
2, 2.). Sv. Rodina zostala osamotená, a jemné srdce Marie
pociťovalo nemalú žalosť. Žalosť? Prečo?

BI P. Maria, dla predpisu Mojžišového, musela ešte
zostať v Betleheme, kde bola porodila; nebolo jej slobodno
ísť do chrámu. lste často povzdychovala si slovami král'a Dá
vida: „jako jeleň tziži po žríedlach vód, tak túži duša moja
po tebe, Bože! Ž/žm' duša moja po Bohu sil/rom a živom :
Kedy pn'jdem q zjav/m sa pred oblíčajom Božím“ (Žalm. 41,
2. a 3.). Konečne prišiel ten deň, po ktorom tak vrúcne túžila.

Dl'a predpisu Mojžišovho, matka, ktorá bola porodila
pacholiatko, bola 40 dni považovaná za nečistú. Behom toho
času nesmela prekročit prah chrámu, ani dotknúť sa toho,
čo bolo zasvěcené Bohu. Po uplynutí tej doby musela sa
dostavit pred bránu chrámu, doručit kňazovi jednoho baránka
a jednu holubicu alebo hrdličku, aby kňaz obetoval báránka
Bohu čo zápalnú obeť poďakovania, holubicu alebo hrdličku
ale čo obeť smiernu za hriech. Bola-li tá matka chudobná,
doručila kňazovi buď dve holubice alebo dve hrdličky, jednu
na zápalnu, druhů na smiernu obeť.

Poneváč ten predpis Mojžišov stal sa z rozkazu Bo
žieho, bl. P. Maria pOVažovala ho za voru božiu a bola na
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tom, aby ho čo voru božiu vyplnila. Ačkol'vek po porode
ešte slabá, neštítí sa konať asi dvojhodinovú cestu do jeru
zalema, tam postaví sa pred bránu chrámu a oddáva kňa
zovi dve holubice k obetovaniu: len dve holubice čo jedna
z matiek chudobných. Nehanbila sa za svoju chudobu, pa—
matajúc na to, že Boh nehradí na velkosť daru obetovaného,
ale na vrúcnost srdca obetujúceho (Mark. 12, 43.).

Bl. P. Maria prišla teda do Jeruzalema k vykonaniu
ovojakej obeti: zápal'nej k poďakovaniu, smiernej za hriech
k očisťovaniu.

a) Že Maria priniesla jednu holubicu vobeť zápalnú čo
poďakovanie, to nachádzam v slušnom poriadku. Veď už
predtým, keď pod pannenským srdcom svojim nosila Syna
Božieho a v tom stave navštívila Alžbetu, vylievala vrúcne
dieky zo srdca svojho pred Pánom, reknúc: „Zvelebuje duša
moja Pa'na ; lebo slz/indol na pon/ženost' díevky svojej. Ajhl'a,
od tejto doby blahoslavenou ma nazývat budú všetky poko
le/zia; lebo učinil mi vefke' veci Pri/1, ktorý mocný je“ (Luk.
], 47—49.). Tento cit vďačnosti viedol ju i do chrámu, aby
i tam ďakovala Bohu nielen modlitbou a slovom, ale i skutkom
& obetovaním holubice v obeť zápalnú, v obeť diekučinenia.
Keď už iné matky po porode prichádzavalý do chrámu, aby
ďakovaly Bohu za šťastne prestáte bolesti materské, tým viac
_mala bl. P. Maria príčin k poďakovaniu sa Bohu, a_síce
nielen za šťastlivé porodenie Ježiša Krista, ale aj, a to hlavne,
že porodila Syna Božieho, ktoré z nej vzal na seba priro
dzenosť l'udskú, aby sa stal i človekom k vykúpeniu poko
lenia l'udského.

b) Že však bl. P. Maria podala kňazovi druhú holubicu,
aby ju obetoval Bohu za hriech čo obeť očisťovania, to- mi
je na podivenie; divil sa nad tým i sv. Bernard, učitel' církve,
a pravil: „Na nej nebolo žiadnej nečistoty, nie pri počatí,
nie pri porodení; nebolo na nej nič, čo by malo byt o_či
steno; a to jej Dieta bolo žriedlom čistoty“. K čomu teda
očistovanie? Na Marii nebola nečistota hriechu dedičného,
jako na iných matkách. O nej už v raji bolo skrze Boha
predpovedano, že nebude v moci diabla, ale že hlavu pe
kelného hada víťazne potre. Na nej nebola ztratená či'stota
pannenská; lebo o nej predpovedal prorok lsaiáš, že čo
panna počne a porodí Emmanuela. O nej znely slová Piesne
Šalamúnovej: „Celá si krásna, a poškvrny nenie na tebe.

Jako l'alia medzi tr'nim, tak je priatel'kyňa moja medzi dcé
QI
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i Ada novými.“ _Ona'bola milosti plná: teda nebola skrze
much milk '“ bOžel nikdy pozbavená. Ona nadprirodzeným
zázračným, _ spůsoboiu z Ducha s_v:počala nie človeka hrieš
neljo, ale S'yr 13 BOZleho najsvatejšíeho: K čomu teda to očí
sfovanie? TO!. IU Predplsu Mojžíšovému, tomu prikázaníu bo
Žiemu podrobili? Sa, leb0 prykazame božie bolo jej svatým.
Prikázanej oheň Qřlďakovř'l'a podrobila sa zo vďačností;
prikázanei obeti (,usfovaniaale podrobila sa z poníženosti.

Nachádzam však ŠŠfeval mé_p0hnutky. pre ktoré bl. P.
Maria poddala sa obc-fl o'usťovama. To vel'ké tajomstvo Syna
Božieho vtelcného muse-0 este vtedy ZOSlaf skryté pred
svetoní; teda skrytá musela byť Pred svetom i jej čistota a
bezhriešnosť ; ona pred svetom ukázať sa mala 'ako rovná
iným matkám. Krem toho mala_dať dobrý príkla úcty pred
zákonom, aby Si "0 métky valily & Plllily; nechcela činil
výnimku, aby nedala pričmu k pohoršeniu. jak lahko by sa
bolí ludia pohoršllí na nej a boh by ju posudzovali, že si
nevšíma zákona. Z toho vysvítá leda, Že to jej podrobenie
sa zákonu očisťovania nebolo slcc povínnovaté, ale cielu pri
merané.

Dnešnie rozjimanie poučuje nás. že bl. P. Maria zacho
vávala nielen prisne prikázania Božíe, ale i obradnie pred
pisy a nábožné obyčaje starého zákona. Kéž by sme ju i my
v tom nasledovali. Čo že by nám prospclo znať ty cesty, po
ktorých bl. P. María kráčala, keby sme po jej stopách ne
chodili? ! my v novom zákone máme nielen prikázania božie
& církevně, ale i obradné predpisy a nábožné obyčaje. ! nám
praví ežiš Kristus o desatoro božích príkázani : „Chceš-li
vajsf a života večného, zadiova'vaj prikázania“ (Mat. 19, l7.)!
O prikázaniach cirkevnych ale praví: „Kto neposlúdia církev,
buď tebďjako pohan a puhlikdn“ (Mat. l8, l7.). [ my máme
v úcte maf církevně obrady, obyčaje a predpisy, ktoré nás
k dobrému povzbudzujú, kresťanského ducha v nás udržujú

a k vedeniu života bohabojného napomáhajú. Tažko, ba nemožno by nám bolo dosta sa k cielu, keby sme sa nedržalí
toho, čo je nám potrebné & užítočné k tomu.

.
_- Mafia, ty nám svietjš príkladom svojím na ceste bohu

mílého zuvota, zachovavajúc nielen prikázanie božie ale i ná
božné predpisy'anob'yčaje! V pros nám u Boha, ab me
na toho pevne prídrzali, čo nám oh :: jeho církev prikazule; aby
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sme v ůcte mali, čo cirkev predpisuje a schvaluje, čo svatí
hožl a nábožni kresťania zachovávali a zachovávajú, by sme
tak po ceste Bohu milej kráčal nikdy neprestávali. Amen.

l7. mája.
Obetovanie Marie.

Včera sme rozjímali, že bl. P. Maria vo 40 deň po po
rodení Syna Božieho priniesla k bráne dve holubice, aby
jedna z nich obetovaná bola na poďakovanic Bohu, druhá
na jej očisťovanie. Ty'm spósobom zadosťučinila zákonu Moj
žišovému v tom, čo sa ty'kalo matky; dla tohože zákona ale
mala vyplnit ešte i to, čo zákon predpisoval ohl'adom na po
rodenie pacholiatka; obetovať ho totižto Bohu. O tom po
značil sv. Lukáč: „Priníeslí ho do eruzalema, aby ho pred
stavilí Pánu; jako to písano je v zakone Pa'na : Každé padlo
liatko, ktoré otva'm materský život, ma' byt' zasva'tené Pa'nu“
(Luk. 2, 22. a 23.). Bl. P. Maria i tomu predpisu teda zadost
učinila a nebeské svoje Dieťatko Bohu obetovala.

K čomu bol ten predpis zákona ustanovený? Čo dalo
podnet k tomu predpisu? Odpoveď na túto otázku dáva nám
druhá kniha Mojžíšova. Poneváč egyptský Farao dal prvo
rodzené pacholiatka izraelské do rieky Nilu hádzať a v nej
utopit —, krem toho nechcel dovolit lzraelským, aby vyste
hovať sa smeli z trápnej zeme egyptskej, jako mu to Boh
skrze Mojžiša prikazoval: Boh dopúšťal na Egypt rozličné
tresty, aby ho prinútil k prepusteniu Izraelských. Medzi inými
trcstami rozkázal Boh anjelovi zhubcovi, aby v určenú noc
usmrtil prvorodzené pacholiatka egyptské, nedotkol sa alt
pacholiatkov izraelských. Tak sa i stalo. Aby lzraelskí na !
s vďačnostou pamatávali, prikázano im bolo, aby prvorodze' “
svoje pacholiatka bud' venovali službe božej, alebo ich "é
takej služby vykúpili. Poneváč k takej službe chrámovej u: _Oq
novení boli členovia pokolenia Levi, lzraelskí iných pokc' **
obyčajne vykupúvali od tej služby prvorodzcné pacho' "hf
svoje. Tomu predpisu podrobila sa i bl. P. Maria. * tka

Keď už Maria u brány chrámu bola podala tie
Iubice v obeť poďakovania a očisťovania, s nebe' WC h_O
ťatkom svojim vstúpila do chrámu, išla k pr *“sz Dle

.edstavenémuchán a dor č'la n red 'san' dar k v kt' e
rtu u | IUP Pl Y y IP "nu nebeského



54

Pacholiatka svojho od služby chrámovej. Prečo tak učinila?
i by nebola lepšie učinila, keby z úcty pred zákonom tak

gola učinila, jako niekdy nábožná matka proroka Samuela?o čítame vo sv. Písme o tejto matke proroka Samuela?
Anna, nábožná manželka Elkana z Ramathaimu, v smutnom

stave svojej neplodnosti išla do stánku božieho, aby si vrúc
nymi modlitbami vyprosila od Boha materské poželmanie a
potešenie; zasiúbila pri tom Pánu Bohu, že, keďjej požehná
pacholiatko, nevykúpi ho, ale odovzdá službe jeho. Pán Boh
ju vyslyšal; stala sa matkou pacholiatka, ktorému bolo meno
Samuel. Vyplnila potom i svoj Bohu daný srub a venovala
pacholiatko Samuela službe v stánku božom. Prečo teda
Maria neučinila tak? Vykúpila nebeské Dieťatko svoje od
služby chrámovej dia zvláštneho božského vnuknutia.

Sv. Cyrill, učitel cirkevný, rozjímajúc to, takto praví:
„Samuela, lzáka, jakuba a iných, ktorí od neplodných matiek
a proti očakávaniu porodení boli, posvžicovali Bohu; Kristus
však, ktorého porodila Panna, bez toho, žeby bola utratila
pannenstvo svoje, nemusel byť zasvžiccný; lebo bol už sám
v sebe ten najsvžitejši“. Maria teda, ktorá bola porodila
_ležiša, Syna Božieho, nebola vóbec viazaná tým predpisom
Mojžíšovým; podrobila sa tomu predpisu len z úcty pred
zákonom, len z poniženosti, aby iným matkám dala dobrý
priklad úcty pred zákonom; nechcela sa vyňat zpod zákona,
aby sa iní nepohoršili a nepokladali ju za takú, ktorá si ne
všíma predpisov a obyčají nábožných.

ja nachádzam ešte iné príčiny: prečo bl. P. Maria pod
robila sa tomu zákonu a vykúpila nebeské Dieťatko svoje
zpod služby chrámovej. ježiš Kristus nemohol byť viazaný
k zvláštnej službe.chrámovej, aby bol slobodný k plneniu
svojho povolania čo Vykupitel sveta; neprišiel on spasiť len
iud izraelský, ale celé pokolenie l'udské; teda nemal byt' via
zaný súkromnou službou chrámu jeruzalémského, ale oddaný
všeobecnej službe svojho Otca nebeského (Luk. 2, 49.), ku spa
seniu celého pokolenia fudského. Maria bola povedomá toho
povolania, ktoré čakalo na jej nebeské Dieťatko, na ježiša
Krista, a preto vykúpila ho zpod služby chrámovej, aby sa
mohol venovat spaseniu celého pokolenia iudského (l. Tim. 2, 4.).

Maria ovšem vykúpila svoje nebeské Dieťatko zpod
služby chrámovej, ale pri tom nezabudla ho obetovať Bohu.
Iné matky, ktoré nevykúpily pacholiatka svoje zpod služby
chrámovej, ale obetovaly ich službe božej, činily to len zo—
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vnútorne, aby vyplnily predpis zákona prcd svetomJ Maria
však obetovala Ježiša vnútorne, z celého srdca svojho,
s úplnou oddanosťou a s úplným poručením jeho do vole
Otca nebeského. Patriarcha Abraham bol hotový obetovat'
jednorodzeného syna svojho lzákai na smrt', aby vyplnil
vól'u božiu (l. Mojž. 22, 2.): tak i Maria ochotná bola obc
tovaf Ježiša Krista docela jeho Otcu nebeskému i na život
i na smrť; ponechala ho úplne na vófu Otca jeho nebeského.
Maria stála v chráme jeruzalemskom jako zástupitel'ka kňaz
ského úradu, pozdvihujúc Ježiša Krista na laktách svojich
k nebesiam a obetujúc ho Otcovi nebeskému.

Ježíš Kristus pravil k Nikodémovi: „Tak Boh miloval
svet, že svojho jednorodzene'ho Syna dal, aby, kto úverí v neho,
nezahynul, ale ma! život vec'ný" (ján 3, 16.). Podobne io bl.
P. Marii dá sa poVedať: „Maria tak milovala svet, že svojho
jednorodzeného Syna dala, aby, kto uveri v neho nezahynul,
ale má! život večný.“ Z lásky k pokoleniu fudskému obeto—
vala Ježiša Otcu nebeskému, aby skrze neho spasené bolo.
Maria — jako bych riekol — položila Ježiša na oltár, aby
bol obeťou za pokolenie l'udské.

Keď sa dnes rozpomíname na ten vznešený dcj, že bl.
P. Maria obetovala nebeské Dieťatko svoje Otcovi nebeskému
za spasenie pokolenia l'udského, nezabúdajme na to, že to
obetovanie učinila i za nás, aby smei my skrze ježiša Krista
prišli k pravde nebeskej a k spaseniu vcčnému. Dakujme jej
za tú lásku, že obetovala Ježiša Krista Otcovi nebeskému
i za nás, aby sme skrze neho vykúpeni a spasení boli. Len
pri tom hfaďme, aby sme skrze pevmi vieru v neho a skrze
čnostlivý život boli hodni i toho obetovania Marie, itoho vy
kúpenia skrze jej Božieho Syna, ježiša Krista.

*

Maria, jako Otec nebeský poslal Ježiša Krista, Syna
svojho, na svet, aby spasil svet, tak i ty obetuješ tohož Je
žiša Krista, Syna svojho, aby skrze neho vykúpcný a spa
sený bol svet! jako Otec nebeský poslal ho z lásky k nám,
tak i ty obetuješ ho z lásky k nám. Dakujeme-li Otcu ne
beskému za jeho nekonečnú lásku k nám, ďakujeme i tebe
za tvoju materskú lásku k nám a prosime teba: vypros nám
u Boha, aby sme sa pevne pridr'žali Syna tvojho, _ležiša, &
skrze bohabojný život hodných sa učinili krárovstva jeho. Amen.



. 18. mája.
Žalosť Marie v chráme.

„Keď Alžbeta, príbuzná bl. P. Marie, bola šťastlivc poro
dil_a\_.sv.,jánaKrstitela, nastala v dome jeho otca Zachariáša
velká radost. jako nám svedčí sv. evanjelium, prišli ta sú
sediga.._zn,1ámi,vyslovit Alžbete svoje blahoželanie a potesenie
nad tým, je Boh smiloval sa nad ňou, čo neplodnou &obdaril
ju,_materským požehnaním. lch radost bola tým váčšia, keď
sa zvedeli o tom, že Boh skrze anjela Gabriela bol jej zve
stoval, že počne a porodí syna. Nad tým divili sa & pravili
medzi sebou: „Čo asi bude z toho pac/zoliatka ?“ (Luk. 1,
66.). .Budúcnosť jeho tmou zahalená bola pred nimi, a tak
ich radost nad jeho narodením nebola poinútená. Nie tak bolo
s bl.„P. Mariou; jcj radost v chráme jeruzalemskom pomu
tená _,bola ,.žalostou.

„V Jeruzalenie _—,ako to vypráva sv. evanjelista Lukáč —
žil starčok, menom Simeon, človek to spravodlivý. _lemu Duch
sv., dal to vnuknutie, že nezomre, dokuď svetu zaslúbený
Messiáš neprijde. Práve, keď bl. P. Maria, niesla nebeské
svoje Dieťatko do chrámu jeruzalémského, aby ho predstavila
Pánu, Duch sv. zjavil tomu bohabojnému starčokovi, že nájde
toho očakávaného Messiáša v chráme. Tým vnuknutím ve
dený teda spiechal do _chrámu, kde práve Maria, na laktoch
máj'úc nebeské svoje Dieťatko, obetovala ho Otcovi jeho nebe
skéihu; pristúpil k nej, vzal ho na lakty svoje a, pozdvihnúc ho
i oči 'sv'oje k nebesiam pravil: „Nyni prepúšt'aš služebníka svojho,
Pane, v pokoji; teho oči moje nzrely spásodanie tvoje, ktoré
si pripravil pred obtičajom všetkých národov, svetlo to k osvie—
teniu pohanov a na slávu rudu svojho izraelského. “ Zaiste
bolo to vznešené a slávnostné okamženie, kt0ié naplnilo Mariu
obdi—voma radostou; ale toto jej plesanie dlho netrvalo. Starček
Simeon, kladúc to nebeské Dieťatko nazpát na lakty Marie
pravil k nej: „Ajhfa, položený je tento k pádu a ku vstaniu
mnohých v lzraelu, a na zna/nenie, ktoré/nu bude odporovano;
a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Luk. 2, 34.). Boly to
prorocké slová, ktoré vyobrazily budúcnosť ježiša, nebeského
Dieťatka Marie, v čiernom mračne. Jako sa mohla Maria cítiť
v duši svojej, keď tie prorocké slová počula? Zaiste nenie
treba poznamenat, že už vtom okamženi prenikol meč bolesti
jej citlivé, jemné srdce, keď slyšala z úst toho starčoka, že
ten Messiáš, ten _ležiš, ten Syn Boží, bude jedným k pádu,
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druhým ku vstaniu; jedým k zatrateniu, druhým k spaseniu;
že jedni mu odporovat, druhl mu verit budú.

Tie prorocké slová nábožného Simeona bolestne sa dotkly
bl. P. Marie, lebo sa protivily tej nádeji, ktorú mala v zasl'ú
beného Messiáša, a ktorú opierala na zvestovanie anjela
Gabriela.

Maria slýchala to proroctvo lsaiáša: „V posledných dňoch
bude hora chrámu Pánového sta'f na vrcholci hór a vyvýšená
bude nad pahorky; a shromaždia sa k nej všetkíe národy; a
pójde na ňu mnohý l'ud a povie : Podle 0 vsfzipme na horu
Pána a kdomu Boha ]akubove'ho, a on naučí na's cesty svoje;
lebo zo Siona vyjde zákon a zjemzalema slovo Pa'na. A Pa'n
jedine bude zvelebovaný, 0 madly budú docela sborené“ (ls.
2, 2. a 3. 17. a 18). Dla toho proroctva očakávala Maria, že
nielen Izraelskí, ale i pohania vďačne a s radosťou' prijmu tie
nebeské pravdy, ktoré prinese s neba na svet Syn Boží, kto
rého bola porodila: a hl'a, k svojmu žalostnému prekvapeniu
slyší z úst Simeona to proroctvo, že budú mnohí, ktorí budú_
tomu jej Synovi Božiemu odporovat a jeho nebeské učenie
si nevšímať, a'no tupiť a zavrhovať!

Maria, poučená od anjela, bola povedomá toho, že
z Ducha svatého počala a porodila Syna Božieho, ktorý prišiel
s neba na svet, aby spasil pokolenie ludské a preto nazvaný
bol iježišom čili Spasitelom (Mat. l, 21.); že Boh vyplnil
to svoje zaslúbenie, že potrená bude hlava toho pekelného
hada, ktorý úlisnosťou svojou sviedol k pádu prvých našich
rodičov a vyslobodi pokolenie ludské z moci diablovej; —
že prišiel ten čas, v ktorom požehnané má byt' pokolenie
l'udské skrze Ježiša z rodu patriarcha Abrahama (Luk. ], 55.):
a hla, slyší z úst Simeona, že Syn Boží nebude všetkým ku
spaseniu, ale mnohým k zatrateniu, ktorí sa svojou neverou
a svojmi nepravosfami nehodných učinia toho večného spa
senia! Pri tak smutnej rozpomienke ako nemal meč bolesti
prebodnút jej citlivé a jemné srdce materské? A túto ne
smiernu žalost pocítila Maria už v 40. deň po narodení Syna
Božieho! Sotva okúsila kalich radosti, už ju napájať počal
kalich trpkosti.

A či sa tie prorocké slová toho starčoka Simeona potom
neplnily? Čo nám o tom svedčí sv. evanjelium? Boli ovšem,
ktorí s celým srdcom privinuli sa ku Kristu Pa'nu a hodnými
sa stali spasenia, boli však i taki, ku ktorým pravil: „Kto
vinif ma bude z hriechu? Mluvím-Ii vám pravdu, prečo mi
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neverlte? Kto je z Boha, slyší slovo Baile : preto vy ho ne
slyšr'te, lebo nie ste z Boha“ (Ján 8, 46.). Boli, ktorí mu od
porovali, a nevinného a svatého prenasledovali, na smrť žia
dali a ukrižovali a tým sebe sami zapričinili to nešťastie, že
Syn Boží nebol im ku vstaniu, ale ku pádu.

A či to plnenie proroctva Simeonového nezakusoval i po
zdejší svet až do teraz? Sv. Pavel praví: „Boh chce spasit'
všetkých ludi a priviest' !( pravde“ (l. Tim. 2, 4.). Či ale chcú
aj všetci l'udia prist k pravde a k spaseniu večnému? ine
odporujú učeniu Ježiša? Či zachovávajú to, čo ustanovil a
zachovávat prikázal? (Mat. 28, 20.) Nenie na dobrote božej
príčina, že mnohí zatratení budú, ale príčina toho je na zlote
ludi. Keď nemocný nedrží sa rady lekára a neužíva spasitelné
lieky od neho predpísané, nenie lekár príčinou, že neozdravel
a zahynul, ale príčinou je ten neposlušný nemocný sám.

*

Maria, so zármutkom predstavujeme si teba vtej žalosti
srdca tvojho, keď si slyšala, že Synáčok tvoj, _Iežiš Kristus,
bude mnohým ku pádu a na znamenie, ktorému bude od
porovano! Ach, nedopusť také nešťastie i na nás, ale vypros
nám u Boha, aby sme verní boli jemu vo viere i mravnosti
kresťanskej a tak hodnými sa stali vykúpenia a spasenia več
ného. Vypros o, ty „utočište hriešnikov“ pravé obrátenie sa
hriešnikov k Bohu, aby skrze pokánie našli milosrdenstvo
u Boha. Amen.

. 19. m ája.
Utek Marie do Egypta.

Keď patriarcha jakub na smrtelnej posteli dával posledné
svoje otcovské požehnanie synom svojim, a prišiel rad na
jeho syna, júdu, pravil: „Nebude odňata' (panovnická) berla
od júdu, dokud nepría'c tan, ktorý prist' ma', (t. ]. Messiáš)
ktorého očaka'vajú národy.“ (l. Kn. Mojž. 49, to.) Málo pred
narodením ježiša Krista prestala byť královská berla čili krá
lovská hodnost pri pokolení júda. Boly to časy, v ktorých
židia roztrhaní boli na strany, a na čele strán holi vládochtiví,
ktorí si za peniaze kupovali trón královský od cisára rímskeho;
platilo heslo: „Kto dá viac ?“ Tak sa stal král'om židovským
ukrutný Herodes, ktorý nebol z pokolenia _Iúdy, ale ldumejčan,
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cudzozemec. Bol vždycky v strachu, že ho pozbavia trónu
a preto nemilosrdné vraždil tých, ktorí mu boli podozriví,
tak že dal zavraždit i'vlastného syna svojho. O tom — ako
píše Macrobius — keď počul cisár Augustus, riekol: Lepšie
je byt' prasaťom Herodesa, než synom.“ Narážal na to, že
Herodes, ktorý bol prijal židovské náboženstvo, nepožíval
prasacinu a nezabijal prasata, ale ludi.

V takom čase práve prišli Mudrci od východu do jeru—
zalema s tou otázkou: „Kde sa narodil král židovský? Videli
sme hviezdu jeho na východe a prišli sme klaňať sa jemu.“
To bolo olejom na oheň. Žiarlivý Herodes sa pol'akal, shro
maždil znalcov sv. Písma a predložil im tú otázku: „Kde by
sa mal narodit' ten zasl'úbený Messiáš ?“ Znalci sv. Písma od
povedali mu, že v Betleheme; lebo že v proroctve Micheá
šovom stojí: „A ty Betlehem, zem júda, nie si najmenšr' medzi
hlavný/ni mesta/ni júdskymi ; lebo z teba výjde vojvoda, ktorý
kra'fovat' bude nad fudom izraelským“ (Mat. 2, 6.) Na to He
rodes potajme povolal k sebe tých Mudrcov a vyzvedal sa
od nich na čas, v ktorom sa im zjavila tá hviezda; a potom
riekol k nim: „lďtc (do Betlehema) a dovedujte sa usilovne
po tom diet'at'u a, keď ho naleznete, dajte mi zprávu o ňom,
abych i ja ta šicl a klaňal sa mu.“ Nad týmto jeho pokryt
stvom rozhorčený sv. Fulgenc praví: „Bezbožná faloš! Za
vraždenie nevinných dietok betlehemských dosvedčuje, čo si
zamýšlal spáchat“ na tom ncbeskom pacholiatkovi.“

Velké nebczpečenstvo ohrožovalo život nebeského Die
t'at'a, jcžiša. Ukrutný Herodes pomýšl'al na úklady, aby ho
zbavil života. Vlk chcel sa zmocnit' nevinného baránka. Darmo
si však ostril zuby a pazúry. Bolo oko, ktoré viedlo stráž
nad tým nebeským Diet'at'om; bolo to oko Otca nebeského,
ktoré bdelo nad ním. Bol od Boha poslaný anjel, ktorý pravil
sv. Jozefovi, vernému pestúnovi ježiša: „Vstaň a vezmi Diet'a
i Matku jeho, a uteč do Egypta; lebo Herodes dd hfadať
Dief'a, aby ho zabil. “ jozef uveril a uposlechol; ešte v tú noc,
v ktorej mu anjel sdelil tú strašnú novinu, vzal Diet'a i Matku
jeho, a dal sa na ďalekú a preobtižnu cestu do zeme cudzej,
do Egypta.

Kto je v stave pochopit, nehovorim, pocitiť tú nesmiernu
bolest Marie! Ukrutný Herodes zúri a žižni po krvi jej pre
milého Diet'at'a, ktoré z Ducha sv. počala a len nedávno po
rodila, — zavraždit _Iežiša, Syna to Božieho, ktorý prišiel
s neba na svet, aby vykúpil svet, — pozbaviť života telesného,
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ktorý prišiel dať lud'om spasenie života večného! Tažké bolo
to dopuštenie Božie na ňu, ale nesťažovala si na riadenie
Božie; k trpezlivému znášaniu tej zkúšky povzbudzovala ju
poslušnost k Bohu a materská láska k premilčmu Dieťaťu.
Oddaná do vóle božej opúšťa drahú vlasť, so sv. jozefom
dáva sa na dalekú a obtížnu cestu do cudziny, aby zachrá
nila premilé Dieťatko pred ukrutnosťou Herodesa. jej materská
láska nedá sa zastrašit žiadnou prekážkou, kde išlo oto:
zachránit život Diefata.

O, aký vďak sme podlžni Otcovi nebeskému, že tak oko
jeho bdelo nad Synom svojím ježišom! jak vrúcne dieky
vzdať máme jeho obdivuhodnej prozretel'nosti, že v nekonečnej
múdrosti svojej našiel spůsob, aby ušetrený bol drahý život
Ježiša, by skrze jeho predčasnú smrť nebolo zmarené velké
dielo vykúpenia pokolenía ludského!

O, aký vďak sme podlžni i bl. P. Marii, že nielen z pri
rodzenej lásky materskej k nebeskému svojmu Diefatku, ale
i z lásky k pokoleníu l'udskému dala sa na útek do Egypta,
aby zachovaný bol svetu Vykupiter, ktorý by viedol nás
k pravde božej, oslobodil nás od hriechu, vytrhol nás 2 ve—
čného zatratenia a otvoril nám i—bránu do královstva ne
beského!

Nenie však dosť, aby sme obdivovali len ten obdivuhodný
sposob, ktorým zachránený bol život ježiša pred ukrutnosfou
Herodesa, ale aj rozmýšl'ali otom, čo nás učí ten útek Marie
do Egypta. Učme sa od nej, aby sme v protivenstvách a trá
peniach nezúfali, ale dóverovali v Boha, že jeho otcovské oko
bdie nad nami a nedopustí na nás fažkú zkušku, ktorú by
sme neboli v stave uniest', ale obrátí ju v prospech náš. (l.
Kor. 10, IS.) Veďi samé prislovie praví nám: „Kde je po
treba najvyššia, tam je pomoc Božia najbližšia.“ Učme sa
plnit prikázania božie, bár by ony boly nám i odporné a ob
tižne, ako Maria kráčala obtížnou cestou do Egypta, poneváč
jej to bolo prikázano od Boha; lebo nie cesta volná a široká,
ale drsnatá a úzka vede do královstva nebeského. (Mat. 7,
13.) Učte sa rodičia od sv. jozefa a bl. P. Marie chránit
dietky svoje od toho všetkého, čo by im i dla tela i dla duše
bolo nebezpečného &škodlivého. Majte k nim lásku, ale lásku
múdru, ktorá má na zreteli časné a večné dobro dietok vašich,
nie ale lásku slepú, ktorá povoluje dietkam nezkúseným a
lahkomyselným svevol'u a roztopašnosť, bezpustnosť a ne—
miernosť, známosti a spoločnosti, kde by sa na tele i na duši
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zkazily; aby .fažka' zodpovednost pred Bohom nepadla na vás,
že pre vašu nedbalost a neopatrnost upadly do nebezpečenstva
a do časnej i večnej záhuby.

*

Maria, tvoje materské srdce tak bolo starostlivé o tvoje
nebeské Dieta, Ježiša, abys oňho pozbavená nebola, ale pred
nebezpečenstvom zachránila ho! Vypros nám u Boha, aby
sme boli opatrní, by sme neprišli do nebezpečenstva a po
kušenia, v ktorom by sme upadli do hriechu a skrze nepra
vosti neztratili ježiša. Vypros nám, aby sme si ho nadovšetko
vážili a jemu verni zostávali na zemi, by sme sa stebou
nad ním večne radovali i na nebi. Amen.

20. mája.
Opatrnost Marie.

Keď anjel boží bol priniesol sv. jozetovi tú výstražnú
zvest, aby s Dietatom ježišom & s matkou jeho Mariou dal
sa bez odkladu na útek do Egypta, by vytrhol to nebeské
dieta z nebezpečenstva, ktoré ho ohrožovalo zo strany ukrut
ného král'a Herodesa, prikázal mu spolu i to, aby tam zostal
s tým Dietatom a Matkou jeho, kým neprijde opět k nemu
so zvestou, by sa navrátil do svojej domoviny.

Smutný a dlhý bol čas, ktorý Maria trávila v Egypte, a
stýskalo sa jej po milej domovine. Jako by aj nie? Tam bola
jako vo vyhnanstve, medzi cudzimi ludmi, medzi luďmi cudzej

' mluvy, cudzého náboženstva, cudzich zvykov & obyčajov;
nebolo tam ani chrámu pravého Boha, kdeby sa bola mo
dlila, obeti pritomná bola a levitickým výkladom, sv. Písma
naslúchala. Krem toho prišla i jej do ucha tá smutná novina,
že ukrutný Herodes dal v Betleheme a okoli povraždit ne
vinné pacholiatka, v tej nadeji, že medzi nimi zavraždený
bude i ten Messiáš, ktorého boli prišli hladat a poetit Mudrci
od východu. jej srdce cítilo sústrast a spoluútrpnost nad tými
nevinnými, ukrutne povraždenými pacholiatkami, prvými to
mučennikami za jej nebeské Dieta ježiša. O, jak dychtila a
nulla po tej nádejnej hodine, v ktorej mal opat zjavit sa
anjel boží, aby av. jozefovi priniesol tú novinu radostmi, že
sa móže naVrátit do drahej vlasti svojej! Tá hodina konečne
sa dostavila. Anjel boží zjavil sa opat skutečne sv. ]ozetovi
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a pravil mu: „ Vstaň a vezmi Diet'a [ Matku jeho a idz do
zeme izraelskej; lebo zomreli ti, ktori hl'adali zbaviť to dieťa
života“. Tam v zemi izraelskej teda stala sa zmena prajná
návratu sv. Rodiny do milej domoviny.

Ukrutnosti, ktoré páchal Herodes, priviedly to tak ďa
leko, že jeho vlastní synovia zbúrili sa proti nemu a prinú
tili ho, aby vzdal sa trónu a podelil královstvo medzi nich.
l spravodlivost božia nenechala ho bez trestu i na tejto zemi.
Trpel nielen na bolesti hrozné vo vnútornostach, ale i 20
vnútorne na tele svojom. Ešte za živa požieraly hnusné červy
telo jeho.

Zem izraelská rozdelená bola medzi troch synov Hero
desových: Archelaus obdržal judsko, Herodes antipas Gali
lejsko, Filipp Batanejsko. Do ktorej z tých zemí navrátí sa
sv. Rodina, keď anjel nezjavil sv. Jozefovi, do ktorej z tých
troch zemí izraelských navrátit sa majú? Bolo treba velkej
opatrnosti.

Jozef, dostav tú radostnú zvest od anjela, vzal Dieta
i Matku jeho a s rozplesaným srdcom dal sa na zpiatočnú
cestu do zeme izraelskej, s tak veselým srdcom, jako omilo
stení navracajú sa z vyhnanstva do milej vlasti svojej; ale
s opatrnostou, aby dieta ježiš neupadlo do úkladov a no
vého nebezpečenstva. Chcel sa navrátit do Betlehema v Judsku,
ale, keď sa dovedel, že nad judskom panuje Archelaus,
obával sa ta ist, lebo sa dovedel, že Archelaus sd'edil ukrut
nost po otcovi svojom, Herodesovi; zriekol, sa teda Betle
hema, rodišta to predkov svojich, & uderil na cestu do Ga
lilejská, do mesta Nazarethu, kde predtým mali svoje bývanie.

Bál-lí sa sv. Jozef ist do judska, kde panoval už ukrutný
Archelaus, tým viac od strachu pred ním trnulo materské
srdce Marie; lebo sa obávala, že by jej nebeské Dieta mohlo
padnút do nového nebezpečenstva & stat sa krvavou koristou
ukrutného Archelava. Rada prisvedčila sv. jozefovi, ba snáď
hoi prosila, aby sa radšíe navrátili do Galilejská, kdeby
v Nazarethe bola bezpečnost pre ježiša. Ona považovala ho
za najvyšší, sebe od Otca nebeského sverený poklad, a bola
starostlivá, aby toho pokladu zbavená nebola.

Církev katolická v litaniach nazýva bl. P. Mariu „Pannou
najmúdrejšou“, & k tejto múdrosti života náleží i opatrnost,
skrze ktorú vykýba múdri človek tým prekážkam, ktoré mu
prist můžu v cestu k zaumienenému cieru. Takú opatrnost mala
i hl. P. Maria, vyhnúc zemi judskej, aby tam Ježiš neupadol
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do nebezpečenstva. Kiež by sme i my naučili sa tej opatr—
nosti od bl. P. Marie a vyhýbali nebezpečenstvám, ktoré
ohrožujú spasenie duše našej. K tomu nás napomína i sv.
Písmo, keď praví : „Kto miluje nebezpečenstva, zahynie v ňom“
(Sir. 3, 26.).

Ačkol'vek sv. Jozef a bl. P. Maria nemali istotu, že ne
beské dieťa ježiš padne v judsku pod krvavý meč, predsa
mali obavu, že by mohlo príst' do nebezpečenstva života, a
z tej opatrnosti vyhli zemi judskej. Tak opatrní máme byt
i my. Nenie dost vyhnút len skutočnému nebezpečenstvu, ale
treba vyhýbat opatrne i takým okoličnosťam, ktoré móžu
uškodit na duši a jej spaseniu. Nenie dosť len nevrhnúť sa
do ohňa, ale z opatrnosti ani nepribližít sa k nemu, aby
sme sa nepopálili.

Sv. Ján upozorňuje nás, že svet je zlostný (1. Jan 5, 18.);
že vo svete sú mnohe pokušenia a úklady, ktore sú pre nas
nebezpečenstva plné. Nie sme-li opatrní a ostražití, snadno
utratit móžme ježiša, totižto utratit vieru & mravnost kre—
stanskú. Objasním to podobenstvom. Kto musi konat cestu
cez horu, kde sú zlodeji, zákerníci a zbojníci.

Kde už mnohí olúpení boli o majetok, bai o život,
taký cestovatel je velmi opatrný a ostražitý, aby neupadol
do rúk hezbožnikov; vyhýba podozrivým húsfam a skrýšam,
aby sa uchránil. Takej hore nebezpečenstva plnej podobný
je i tento svet, a sú v ňom ludia bohaspustli, ktori slovom
a svodom, zlým príkladom a pohoršením zl'ahčujú a podrý
vajú vieru a mravnost kresfanskú. Beda tým, ktorí nemajú
opatrnosti a ostražitosti, aby vyhli nebezpečenstvul Beda tým,
ktorí nevyhybujú takej spoločnosti, ktorá je neverou a ne
mravnostou nakazená, — kde je príležitosť k pokušeniu a
k hriechu, — kde sa vedú reči bezbožné, pohlady sú chlipné
a lichotenia necudné! Sv. Augustín, majúc také úklady a
:vndy na zreteli, privoláva: „Chceš-li vítaziť, daj sa na útek“!

*

Maria, ty si bola opatrná a ostražitá, aby tvoj Synáček
neupadol do nebezpečenstva a záhuby: vyprosi nám u Boha;
aby sme boli opatrní na svoje oči & kroky, na myšlienky a
žiadosti, na obcovanie s ludmi a na nebezpečenstvái úklady,
ktoré by nás uviest mohly do pokušenia a do pádu. Vypros
nám, aby sme vždycky památali na slová ježiša: „Chra'li si,
c'o máš; aby ti nikto neadňal korunu.“ (Zjav. 3. ll.)l Amen.
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Bolesť Marie nad ztratou ježiša.

Sv. jozef a bl. P. Maria, opustivšie Egypt, navrátili sa
do mesta Nazareta, aby tam, kde sa započalo velké tajomstvo
vtelenia Syna Božieho, bolo i pokračovanie v živote jeho,
dokud nepride čas, v ktorom by nastúpil vo verejnosti účin
kovanie sVoje.
.,. Nikdy, čo je svet svetom, neznal svet tak štastnej rodiny,
ako bola tá sv. nazaretská Rodina, ktorej členami boli: jozef,
Maria a ježiš. jozef a Maria boly dve čisté ralie, sviazané
prstenom panenského manželstva, žijúce spolu v čistote, láske,
vernosti a svornosti, tešiace sa Synom Božím ježišom, ktorý
v tele l'udskom bol im na radosťa potešenie. Sv. Lukáč evan
jelista poznačil nám o ňom, že rástol vekom a múdrost'ou,
a bol milý Bohu a l'udom. (Luk. 2, 52.) A čo bolo hlavné,
čo oblažovalo tú sv. Rodinu? Bola to nábožnosť, o ktorej
praví sv. Pavel: „Nábožnost' je ku všetke'mu užitočna' a ma'
zasfúbem'e pre pritomný i budúci život.“ (|. Tim. 4, S.) 0 tej
nábožnosti svedči nám sv. evanjelium, keď nám vypráva, že
sv. jozef a bl. P. Maria každoročne konávali i nábožné pu
tovanie do chrámu jeruzalemského k slávnosti vefkonočnej,
aby tam brali účast na modlitbách, na spevoch žalmových
na obeťach a na vykladaní sv. Písma skrze kňazov a levitov,
K takému ich nábožnému putovaniu pripojil sa aj ježiš, keď
bol vo 12. roku svojho veku časného. Bývala obyčaj chváli
hodná, že mužski tvorili zástup mužský, ženské ale zástup
zenský: dietky buď boli v zástupe mužských, alebo v zástupe
ženských. Túto obyčaj treba nám mať na památi, keď roz
jímat' budeme tú udalost, ktorá žalosťou naplnila materské
nežné srdce Marie.

Keď jezef a Maria boli vybavili svoje pobožnosti v chráme
jeruzalemskom, dali sa na zpiatočnú cestu. Keď vykonali
cestu jednoho dňa a odpočívali, zbadali, že ježiša nebolo
ani v zástupe mužských, ani v zástupe ženských. Můžeme
si predstavit, jak bolestne prekvapeni boli oba, hlavne ale bl.
P. Maria, ktorej najvačšim potešenim na zemi bol ježiš. Bez
odkladu dali sa ho hl'adaf medzi pribudznými a známymi;
ale nádej ich sklamala: nenašli ho medzi nimi. Ach, jak ža
lostne a s plačom horekovala Maria: „Moj milý ježiš, ktorého
mi čo najvačší poklad sveril Otec nebeský, je ztratenýl“ Dali
sa teda nazpět na cestu do jeruzalema, hfadajúce ho všade,
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dopytujúcc sa naňho všade. Konečne našli ho. Kde ho našli?
Snáď medzi rozpustilou mládežou? Snáď vo zlej spoločnosti? .
Snad v dome podozrivom? Nie tak; našli hov chráme'sedet
medzi učitermi zákona božieho; poslúchal ich výklady, .od
povedal na ich otázky a predkladal im otázky o zákone božom,
tak že sa divili nad jeho rozumom a nad múdrymi .odpo
ved'mi jeho. .

O, jak zaplesalo srdce Marie, keď v chráme nalezla Sy
náčka svojho, ktorého s torkým zármutkom bola. hladala!
To, s jak utrápeným srdcom bola ho htadala, vysvitá z tých—
slov, ktoré, pristúpiac k nemu, pravila: „Sym/, pri-čo _sj na'm„
tak učinil ? Hl'u, ofr-c tvoj (: ju 8 [70/03th Mada/i smc teba!“_
(Luk. 2, 48.) Marie žalost obrátila sa v radost; lebo našla__._
Synáčka svojho. Kto je v stave pochopit a ocenit, jak sladká
radost rozliala sa v jej srdcr? , _.

Tú premenu jej žalosti v radost porovnajme s tým, po
dohenstvom, ktoré predniesol ježiš Kristus o clmdohnejžene,
ktorá mala desať grošov, ale ztratila z nich jeden. Z_ažala _si .
svetlo, vymetala všetky kúty domu a usilovne hladala _ztra-__-.

svolala..
priatetky a súsedky svoje a pravila: „Radujte sa so;mnau,_.

.tený gmš, dokuď ho nenajšla; & keď ho najšla,

lebo som najšla groš, ktorý som bolu ztratila !'_' (Luk. 1.5, 8 __
a 9.) Radovala-li sa žena, že nalezla groš, ktorý bola ztra—n
tila: ako sa musela radovat Maria, keď nalezla Synáčka svojho
_Iežiša, ktorého bola pokladala za ztrateného? 0 že je ten
mizerný groš, keď ho porovnáme s premilým jej Synáčkom,
ktorý bol Synom Božím slávy nekonečnej a najvyššim _po
kladom Marie? A čím váčšia bola jej bolest nadztratouljeho,
tým váčšia bola potom jej radosť'nad nalezením jeho;

Kéž by sme i my tak činili, ako činila b|. PL'Maria.!
Kéž by sme i my s bolestným srdcom hl'adali ježiša, lčé'd' "
sme ho boli ztratili, aby sme sa potom radovali, keď ho na
leznemel Bohužial, mnohi činia to naopak: s radostou ho
tratia, s bolestou ale ho nehladajú. Či nenie tak?

Ztratený býva Ježiš s radostou, keď hriešnik má pote—
šenie a zal'úhenie na hriešnych myšlienkach a žiadostach —
na hriešnom upotrcbeni oči a jazyka, -— na hriešnych náru
živostach & rozpustilostach, — na páchani zlého a zanedbant
dobrého, — slovom na hriechoch a nepravostach, ktoré páchal
a spáchal proti Kristu Pánu, proti jeho učeniu a prikázanlam;
ztratil ježisa, poneváč on praví: „Kto nenie so mnou.. ploti
mne je.“ (Mat. l2, 39.) Kto opovrhá vieru, ktorú ježiš hlásal,
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— prestupnje prikázania, ktoré dal, — bezbožne a hriešne
žije, ten sa odvrátil od ježiša, tcn ztratil _Iežiša. Beda mu,
nedbá-li o to, aby hladal ježiša, ktorého hol ztratil!

Hradaný byt' má pre neveru a nepravost' ztratený ježiš
s holesťon a s kajúcimi slzami, — skrze skrúšené a opravdive'
pokánie. Kto sa vzdialil od Boha skrze hriech, navrátit“ sa
mnsí skrze pokánie a polepšenie života; lebo ježiš Kristus
praví: „Nebudete-li pokánio činit, všetci spolu zahy/Jicin"
(Luk. 13, 3.) Tak činili všetci svatí kajúceho a napraveného
ži_vota. Král'Dávid'i nočné Iúžko svoje máčal kajúcimi slzami.
(Zahn 6, 7.) Tak činila Maria Magdalena, ktorá slzami má
čala & vlasami svojimi ntierala nohy Ježiša Krista, aby si za
slúžila odpustenie nepravosti svojej. (Luk. 7, BB.) Tak činil
sv. Peter, ktorý od strachu zaprel nebeského Majstra svojho.
ježiša; nielen v dome Kajfáša, keď slyšal hlas kohúta, roz
plakal sa nad tým (Mat. 26, 75.), ale kedykolvek, i v noci,
ked slyšal zaspievat' kohúta, vrltol sa na kolená svoje a opla
kával to, že sa nad ním splnily slová Ježiša: „Nezaspr'cva
kohtit v frito noc, čo ma trikm't' zapraš" O, kol'ko jc tých
šťastných v nebi, ktori sa ta po ceste pokánia a polepšenia
života dostali! Nezahudnime na to, že Maria v chráme na
lezla ježiša! l my, jestli sme skrze hriechy ztratili ježiša,
nalezneme ho v chráme skrze tých, kn ktorým pravil ježiš:
„Ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustemif! (Ján 20, 23.)

*

Maria, ty „útočište hriešnikov“, s holesfon si hl'adala
ztrateného ježiša: pros za nás, aby sme ho, keď sme ho
ztratili skrze hriechy, skrze kajúce slzy a skrze skrúšené po
kánie hladali a nalezli. Nedostaneme-li sa do nebeského krá
lovstva nevinní, nech sa ta dostaneme aspoň čo kajúci. Amen.

22. mája.

Prvá primluva Marie.

Sv. rodina po vykonanom náhožnom pntovnní navrátila
3:1 : Jernzalcma do Naznrcthn. Neznz'nne viac „ nej zo sv.
t'tsma. bv. Lukáč len. to o nej poznamenal. že ježiš rástnl
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nielen vekom ale i nuidrosťou, bol milý Bohu i l'uďom; ako
i to, že bol poslušný sv. Jozefovi a bl. P. Marii, matke svojej.
Uplynqu ešte mnoho rokov do tej doby, v ktorej mal sa
zjavit' svctu s božskou večnou prirodzenost'ou svojou. Do tej
doby nielen bol na potešenie, ale i na pomáhanie pri pracach
Jozefovi a Marii. Sv. jozef bol tesárom, Ježiš bol nielen
jeho pomocníkom pri remeslef ale i sám tesárom (Mar. 6, 3_.)!

Keď bol Ježiš Kristus okolo 30. roku veku svojho čas
ného, najprv vstúpil do verejnosti sv. _lan Krstitel, aby čo
prorokovaný prcdchodca pripravil svet k prijatiu Ježiša Krista,
čo zasl't'ibeného Messiáša. Aby ježiš Kristus konečne zjavil sa
svetu So SVojou božskou prirodzenosfou, k tomu zavdala prí
ležitosť svatba v Káne galilejskej. K tej svatbe povolaný bol
iježiš a matka jeho Maria. Ačkol'vek oba dávali prednost'
panickemu a pannenskému vencu, predsa pozvanie k tej svatbe
prijali a pri hostine účast“ brali, aby tým dokázali, že majú
v uctivosti i počestný stav manželský. Pri svatbe prítomni
boli i učenníci Ježíšovi. _

eních a nevesta museli byt poctivc zachovali, lebo ináč
neboli by hodni bývali toho vyznačenia, že i Ježiš a Maria
poctili ich veselie. l svatobníci museli byt"počestni ludia, keď
Ježiš a Maria pri svatobnej hostine vytrvali, nemajúce pričiny,
by sa z tej spoločnosti pre neslušné chovanie odstránili. Pri
tom však ženich bol chudobný. Dókazom toho bolo, že ne
stačilo víno k občerstveniu a obveseleniu host'ov, tak že preto
prišli riaditelia hostiny do nemilého rozpaku. Zpozorovala to
i bl. P. Maria a mala útrpnost' nad nimi. Aby ich od toho
rozpaku a od zahanbenia pred hosťami zachránila, po tichu
pošeptala Ježíšovi: „Milý Synu, vina nemam." Učinila to bez
pochyby v tej nádeji, že ježiš, čo Syn Boží, má tú moc, aby
odpomohol tomu osudnému nedostatku. Ježiš Kristus prijal
jej prímluvu; poznamenal však: „Ešteneprišlamoja hodina“.
Bl. P. Maria poznala z jeho slov, že, až prijde príhodná doba,
vyplní jej_ prímluvu, a preto k obsluhovatel'om svatobníkov
riekla: „Cokol'vek va'm mój Syn pri/ráže, učí/ita“ ! Maria v na
deji svojej sa nemýlila.

Po strane stálo 6 velkých džbánov. ježiš, ked už prišiel
ten prihodný čas, prikázal služobnikom aby tie džbány na
plnili vodou a potom ich zaniesli k riaditel'ovi hostiny čo dar
Ježíšov. Služobnici tak aj učinili. Keď riaditel okúsil nápoj,
pr šiel k Ježíšovi a pravil: „Každý človek dáva najprv dobré
víno a až potom, keď sa hostia boli podnapili, to chatrnejšie:

F)!



ty však učinil si naopak; najlepšie víno ponechal si až na
konec.“ Tak hovoril preto, že mu ešte nebolo známo, že to
vino najlepšie povstalo zázrakom ježišovým, ktorý vodu pre—
menil na víno. S jakým úžasom hl'adeii na to ti služobníci,
že Ježiš tú vodu, ktorú oni vliali do tých džbánov, premenil
na víno! Jakým úžasom boli naplneni všetci svatobní hostia,
zvláštne ale učenníci Ježíšovi, keď okúsili a pili to najlepšie
víno, v ktoré ich Majster zázračne bol premenil vodu! K tomu
sv. ján evanjelista, ktorý bol tam tiež pritomný, dokládá, že
ten zázrak, ktorý učinil Ježiš v Káne galilejskej, bol prvým
jeho zázrakom, ktorým zjavil svoju božskú moc a slávu, aže
učennici jeho, tým zázrakom povzbudení, uverili v neho
(ján 2, ll.).

Pri rozjimani tej zázračnej udalosti i my s úžasom ob
divujeme božskú slávu a všemohúcnosť ježiša, s ktorou pre
menil vodu na víno pri svatbe v Kane galilejskej, a to ut
vrdzuje i nás vo viere v Syna Božieho, Ježiša Krista; ale,
odhliadnuce od toho, obráfme svoj zrak na bl. P. Mariu.

Z dnešnieho rozjímania, ako jasná hviezda, svieti láska
a moc bl. P. Marie. Z toho, že sa pri svatbe v Káne gali—
lejskej ujala chudobného ženicha a jeho hosfov v nedostatku
vina, vysvítá jej láska k chudobným, v nedostatku a zármutku
postaveným, & to nie láska prázdnej spoluútrpnosti, ale láska
činná; lebo sa za nich aj skutočne primlúvala u Syna svojho,
Ježiša Krista. Že Ježíš Kristus vyslyšal jej prímluvu, z toho
vysvítá, že mocná je jej primluva u jej božského Syna, Je
žiša Krista. Učíme sa z toho, že bl. P. Maria chce a může
nám pomócf svojou primluvou u Boha, keď ju o to prosime
v nedostatkoch a zármutkoch svojich. Toto presvedčenie po
vzbudzuje nás k tomu teda, aby sme sa vo svojich, buďdu
ševných alebo telesných nedostatkoch a zármutkoch s pevnou
dóverou obracali k nej a prosili 'u 0 prímluvu u Boha. To
presvedčenie povzbudzuje nás i k tej pevnej nádeji, že jej
božský Syn-vyslyší jej prímlúvanie sa za nás a z nekonečnej
svojej dobroty udeli nám tie milosti a dary, o ktoré hojeho
milá Matička prosí za nás. V tom presvedčeni utvrdzuje nás
i sv. církev, ktorá v litániach nazýva bl. P. Mariu „Po
mocnícou kresfanov“. Áno, ujala-li sa Maria tých chudobných,
aby obsiahlivino k občerstveniu &obveseleníu, tým viac ujme
sa nás vo veciach nám potrebnejšich a vážnejších.

Nezabudnime však i na to, že Maria i k nám pravi, ako
pravila k tým služobníkom: „Všetko, čo vám Syn mój rek/n',
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učiňte“ ! My skrze neveru a nemravnost nesmieme byt' ne
priatel'mi, — ale skrze vicru a čnosti priatel'mi Ježiša, aby
sme hodní boli, by sa Maria za nás primh'ivila a vo svojej
prímluve od Boha vyslýšaná bola.

*

Maria, ty „Pomocnico krest'anov,“ shliadni na nás a na
naše duchdvné i telesné potreby! My k tebe vzdyehámc: Pri
mlúvaj sa za nás u božského Syna svojho, aby na tvoju prí
mluvu udelit ráčil nám, čoho je nám treba ako k časnému,
tak tiež k večnému životu. Amen.

23. mája.

Vcrcjná pochvala Marie.

ježiš Kristus tým zázrakom, ktorý bol učinil pri svalbe
v Káne galilejskej, obrátil zrak l'udí na seba; lebo tým zjavil
svetu, že nenie len pravým človekom, ale i pravým Bohom,
ktorý prišiel na svet, aby vykonal vel'ké dielo vykúpenia sveta.
Toto vel'ké dielo konal behom troch rokov, až ho zakončil
na dreve kríža. Toto velké dielo záležalo v tom, že svojím
nebeským učením oslobodil svet od tej tmy, ktorá panovala
vo veciach náboženských; na dreve kríža ale oslobodil svet
od hriechov, smcril ho so svojim Otcom nebeským a získal
mu prístup do královstva nebeského. Dnes obrátme svoj zrak
na Ježiša, ktorý nebesk'm učením svojím osvecoval l'udí, aby
poznali, čo verit' a činí majú, aby dosíahlí spasenie večne.

Ježíš Kristus svoje poslanie od Boha nielen hlásal, ale
i dokazoval svedectvamí zo sv. Písma starého zákona (Ján
5, 39.) a potvrdzoval nesčíselnými zázrakami, ktoré konal
božskou všemoht'ícnostou svojou. Keďje tak, dalo by sa myslet,
že ho všetci s radosťou poslúchali a — ako sa hovorí — na
rukách nosili. Bohužial, nestalo sa tak. Kto vystúpi do ve
rejného účinkovania, musí byt' pripravcný k tomu, že bude
mat nielen priatelova nasledovníkov, ale i nepriatel'ova pro
tivníkov. Tak to bolo i s ježišom. Dobri a pravdu milujúci
prichádzali mu v ústrety s láskou a chválou; zlí ale s ne
návisfou a potupou. Medzi l'udom mal on priatel'ov (Mat. 11,
5.), ale medzi tak rečenou intelligenciou, medzi tými, ktori
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sa pokladali za vzdelaných a učených, mal nepriatelov, ktori
buď z pýchy, buď z predsudkov, hud z márnivosti aleho zá—
visti odporovali mu (Ján 8, 46.) a na tom holi, aby ho
o vážnost a vplyv na lud jakýmkolvek spósohom pripravili
(Ján II, 48.). "l'itakrečenivzdelaní a vodcovia ludu očakávalí
sice tiež Messiáša, nie však nálmženského. ale politického;

- — uiechudolmeho, ale hohate'ho & mocného, dl'a rodu, hod
nosti a moci, a vplyvného na svetské záležitosti; očakávali
Messiáša, ktorý hy zahnal pohanských Rimanov a vyslohodil
zem z poddanstva, — ktorý by ohnovil židovské lcrál'ovstVo
Dávidovo a podmanil mu i pohanské národy. Každého lana
tického huriča, ktorý s takým ich úmyslóm postavil sa na
čelo nespokojenCov a rehellantov, uznali za Messiáša, len nie
ježiša. Zo svojej pýchy a márnivosti hl'adeli naňho opovržlive;
leho sa nenarodil vo slávnom _leruzaleme, ale v nepatrnom
Betleheme; nepochádzal zo starobylého mesta Jeruzalema, ale
z pozdejšieho chatrného mesta Nazaretha, tak že o tomto ho
vorievali: „Či móz'e hyfčo dobré/10 : Nazarer/m“ (Ján ], 46.)?
Opovržlivým okom hladeli na ježiša, že nechodil do škól je
ruzalemských, kde by sa hol'vzdelal, ako zákonuici a tari
zejski, — že nehol v nejakej vysokej svetskej hodnosti, ale
hol zamestnával sa s tesárstvom, — že nehol uejakým ho
háčom saducejským, ale na statky sveta tohoto chudohným,
uemajúcim aui pristrešia, kdehy skryl hlavu svoju (Mat ,
20.l. Navzdor tomu sice lud túlil sa k ježišovi, poslúchal jeho
učenie, 'ohdivoval jeho zázraky a preukazoval mu lásku, úctu
a povd'ačnosf; ale práve tá prítulnost' k _lcžišovi a lá vážnost,
ktorú u ludu požíval, hola solou v závistlivých 'očiach jeho
protivníkov; pozor dávali na jeho reči, aby ich prekrútili;
aby ho v reči polapili, áno vrclmosti čo nejakeho huriča udali
(Mat. 22, 13.).

Stalo sa jedenkrát, že keď nenávistni a závistní protiv
níci zamiešali sa medzi zástup, čihajúce naňho ako hladní
vlci na haránka, a pokúšall ho rozličnými chytlavými otáz
kami, ježiš Kristus múdro a dokladne ich zavrátil a k mlčaniu
prinutil, tak že celý zástup_jeho múdrosf obdivoval a zaňho
sa oduševnil; áno jedna žena zo zástupu s pozdvilmutým
hlas-om zvolala: „Blahoslavený žiVot, ktorý t'a nosil, a prsia,
ktoré si požival.“ „

Kedysi král Salamun zvolal: „Kto [ui/dc z'wm sil/ui“
(Prisl. 31, 10.)? Kehy hol hýval v tom zástupu. hol by ju
našiel na tej žene, ktorá tak smele a slávnostne ohlásila sa
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z toho zástupu, nielen pred priatelmi, ale i pred nepriatefmi
_ležiša. Tými slovnmi dala na javo nielen důstojnost ježiša
Krista, ale i důstojnost matky jeho, Marie. Ako učitel“cirkve,
sv. Heda k tomu poznamenáva, zahanhila nielen tam pritom
nýeh nepriatel'ov ježiša, ale i pozdejšich kacirov, ktori odo
preli uctu presvatej Matke jeho, Marii. Tá nábožná žena hola
prvá z týeh, ktori vyplnili a plnia to proroctvo bl. P. Marie:
„Aj/ira, od tejto doby blahoslavenou ma nazýva budú všetky
pokolmiu". ! eirkev sv. má tie slová tej náhožnej ženy zo
zástupu tak vo vážnosti, že pri obyčajných sv. om'siach ma
rianských čita to sv. evanjelium, v ktorom sa tá nábožná žena
Zo zástupu pripomina. Zaiste sv. evanjelista naznačil to onej,
preto, aby sme ju v tej oslave ježiša a Marie nasledovali.
Učme sa teda od tej náhožnej ženy nielen jej nábožnosf, ale
i jej smelost u neohroženosf; pred kýmkol'vek i pred never—
eami, smele a neohrožene vzdajme úctu nielen Kristu Pánu,
ale i bl. Matičke jeho Marii. Kto má lásku a úctu k Synovi,
má lásku a úctu i k Matke jeho. Nemóže b i" Synovi Bo
žiemu l'ahostajne, nemá-li kto v úete Matku ožiu, ba snáď
ju i znižuje a zneuctieva.

V jednom dome bolo dievčatko nekatolicke, ktorc' cho—
dilo však do školy katolíckej, kde sa školáčky modlievaly
nielen „Otčenáš“, ale i „Zdravas' Maria." Rodičia mu to prisne
zakázali. Poslúchlo a nemodlilo sa „Zdravas' Maria“. V dome
rodičovskom však mali bibliu & to dievča rado ju čitavalo.
Stalo sa, že čitalo v nej evanjelium sv. Lukáča a v ňom. že
unjel Gabriel pravil k Marii: „Zdruvus' milosti plna', Min
s tebou, paže/unum si nu'dzi ženumi“. To ju zarazilo, tak že
pravila sama k sebe: „Prečo bych nemala i ja pozdraVovat
tú, ktorú tak pozdravil anjel boží?“ A táto myšlienka znepo
kojovala ju dotud, kým sa nestala katoličkou.

.
Maria, ty blahoslavená. ktorá si v živote svojom nosila

u prsami svojimi kojila ježiša, Syna Božieho, bud' od nás
tiež vrúene i s anjehni i s tou nábožnou ženou zo zástupu
pozdravovaná! Vypros nám však u Synáčka svojho, aby sme
ta nielen pozdravovali, ale i v čnostaeh následovali, by sme
su tak niekdy do královstva Syna tvojho dostali a tam stebou
sa radovali. Amen.

.___—„___—
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24. mája.

Rozlúčenie sa Marie s ježišcm.

_ Patriarcha Abraham počitovaný býva k najznamenitejšim
mužom Starého zákona; lebo požíval u Boha najhojnejšiu
milost a zal'úbenie. jemu Boh dal to zasl'úhenie, že z jeho
potomstva narodí sa Messiáš, skrze ktorého pride požehnanie
na všetky národy. Chcel však Boh postavit“ jeho vieru a po
slušnost na zkúšku; prikázal mu, aby vzal jediného syna
sVojho, Izáka, vyviedol ho na horu Moria a tam ho priniesol
mu čo obet' krvavú. Tak je mi v duchu, ako bych ho videl,
'dvihať meč nad Izákom, Iežiacim na hranici dreva, aby mu
'odňal „život a potom spálil ho ako obet' Bohu. Z úst mojich
_vyráža Sa hlas: Abraham, čo to robiš? Pozbaviš—li jediného
syna svojho života, ako trvat bude tvoje potomstvo, z kto—
rého sa má narodit“ SpasiteI' národov? Abraham mi na to
od'povedá: „je to rozkaz boží, je to voI'a božia! Staň sa vora
jeho.“' Sv. Augustin„ rozjimajúc toto, pravi: „Abraham bol
.presvedčený o tom, že Boh nájde Sposob, aby splnil zasm
benie svoje, — že v ohet prinesenému synovi, Izákovi, na
vrátí život.“

_ V tej udalosti vidím obraz Marie a Ježiša. Abraham hol
predobraz Marie, Izák hol predobraz ježiša. Jako Abraham
hotový bol obetovat' jediného syna svojho Izáka, preto že to
bola vófa božia, tak i Maria hotová bola obetovaf jediného
Synáčka svojho, ježiša, preto že to bola vora božia. Ako
Abraham tišil svoje. srdce tou myšlienkou: že Boh, ktorý
odnima život, móže aj nazpat dat“ život, taki Maria tišila
srdce svoje bolestné tou nádejou, že Syn Boží nielen má
moc položit život svoj, ale i navrátit“ si ho (ján, 10, 18.).
Znala to nielen zo slov _ležiša, ale i zo slov proroka Isaiáša,
ktorý bol predpovedal () ňom, že hrob jcho bude oslávený
(Is. ll, ID.).
. Sv. evanjelistovia, ktori nepisali život Marie, ale život

],ežiša, nepodávajú nám zprávu o tom: či hl. P. Maria bola
pri boku božského Syna svojho? _la o tom nechcem pochy
bovat. Staral-Ii sa o ňu Ježiš umierajúci (jan 19, 26.), iste
staral sa () ňu i predtym čo žijúci. Stála-Ii potom Mariai pod
križpm (jan 19, 25.), na ktorom ježiš umieral, hola bezpo
chyby v jeruzaleme i v dobe jeho oslávenia i v dobe jeho
umučenia. S ním bola bezpochyby, ked kráčajúc z Betanie
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do Jeruzalema, pravil: „Hra vstupujeme do jeruzalema, :: vy
plní sa všetko, čo bolo povedano skrze prorokov o Synovi
človeka; lebo bude vydaný poho/rom, posmievuný, bičovaný
a npfuvuný ; a, keď ho ubičujú, zabiju ho.“ (Luk. 18, 31 .) Maria
verila slovám jeho, že sa to všetko stane; a ten starčekom
Simeonom predpovedaný meč bolesti prenikol jej materské
srdce už prv, než jej Synáčok tie muky a tú smrt“ podstúpil.
5 tak žalostným srdcom sprevádzala ho do jeruzalema, ač
kofvek ho ta odprevádzal zástup svel'kým radovaním a odu
šcvnením.

Maria videla i ten zástup, ktorý odprevádzal ho z Betanie,
iten, ktorý mu vyšiel v ústrety z jeruzalema; slyšala tú
pieseň, s ktorou ho odprevádzali a vítali: „Hasan/m S.::ovi
D(ivictove'mn, ktorý prichádza v mene Pri/m!“ Predsa však jej
zármutok pri pohlade na to oslavovanie ježiša neobrátil sa
v radosf. Tešilo ju, že má _ležiš priatel'ov v _leruzaleme, ale
zarmucovalo ju, že má tam i nepriatel'ov a tanuly jej na mysli
tie smutné veci, ktoré diat' sa budú v jeruzaleme, ako to bol
predpovedal Ježiš.

Ježíš Kristus po tom slávnostnom uvítaní ubytoval sa
s učenníkami svojmi » domu Jána, ktorého nazývali aj Markom,
aby dl'a zákona Mojžíšového, i s učenníkami svojmi, požíval
baránka vclkonočného a tým spolu zatvoril starý zákon. Pre
nový zákon ustanovil dóstojnejšieho baránka velkonočného,
totižto seba samého pod spósobom chleba a vína, najsvátejšiu
to ohet' a sviatost' oltárnu. Pri tcj poslednej večeri predpo
vcdal, že v nastávajúcu noc zradený bude krvožížnivým ne
priatel'om svojim a nastane doba toho pro.-horkého umučenia
jeho, ktoré bol predpovedal. Konečne, cliystajl'lc sa k od—
chodu do zahrady getsemanskej, rozlúčil sa s miiou matičkou
svojou, Mariou, ktorá s ním podobnev tom dome ubytovaná
bola. Ach, jak bolestné bolo to Iúčenie pre nežné srdce bl.
P. Marie! Nenachádzam slová, ktorými bych to lúčenie opísal.
My nie sme ani schopní toho bolestného citu, ktorý sa zmocnil
srdca Marie.

Trpký, prehorký kalich to bol, ktorý pocítila Maria pri
rozlúčení sa s_ležišom, miláčkom svojím; ale ten kalich, ešte
viac trpkost'ami naplňovaný bol potom skrze tie zprávy, ktoré
jej prinášali () tom, čo- hrozného dialo sa s jej presvatým a
prcmilým Synáčkom v _leruzalemc. Meč h_)|€SÍÍ prenikal jcj
„luterské srdce pri každej novej strašnei zpráve o ňom: ako
b:)l od _ludáša zradený, ako nejaký zločinec zajatý, v nočnú
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dobu pred Annáša a Kajfáša vláčený, tam poličkovaný, po—
sznievaný a za hodného smrti vyhlásený, Pilátovi odovzdaný,
falošne žalovaný, na smrť kríža žiadaný, uhičovaný, trním ko
runovaný a k hrozne'mu ukrižovaniu vydaný! Ach, kto kedy
pocítil vo svojom srdci tak hrozné holesti, aké poeltilo lllil—
terské srdce Marie nad tými strašnými zprávami, ktoré jej
prinášali o jej premilom Synáčkovi!

Ovšem hrozné holesti svierali nežné srdce Marie, a ako
sa zachovala v tom mori holestí svojich? Nezúfala, nerep
tala proti Otcu neheskému, že takú pohromu dopustil na jej
Synáčka i na ňu, matku jeho. Odovzdala sa úplne do vóle
jeho a pokorne pravila: „Jestli vykúpenie pokolenia l'udského
požaduje tak vel'kú oheť, staň sa svatá vól'a Otca neheského!“

Kéž by sme nielen pocítili v srdci sv.)iom sp.)luútrpnosf
nad hroznými holest'ami Marie, ale aj učili sa od nej, ako
sa máme zachovat, keď nekonečná múdrost' hožia i nám podá
kalich zármutku, protivenství, hiedy, nemoci a trápenia! Ne—
zúfajme, nešomrime, nereptajme proti Bohu, ale oddajme sa
do vóle hožej. Buďme presvedčení, že Boh miluje nás a múdre
činí i vtedy, keď dopúšťa na nás izármutok, protivenstva
a trápenia. Maria hola tá najsvátojšia, nezaslúžila tie bolesti
srdca, ktoré znášala, ale ich spojovala s holesťami Syna svojho
a ohetovala Bohu na spasenie pokolenia l'udského. Tak čiňme
i my. Sme-li hriešnici, trpme za hriechy svoje; sme-li spi-u—
vodliví, ohetujme trápenia svoje Bohu za hriešnikov, ahy oh
siahli milosf pokánia.

*

Maria, ty si oprávnená volat k nám: „(). vy vše/ci, ktori
idcte cestou okolo, pozorujfc a vidzfa: či je podob/uji [)a/esli.
ako [)a/esf moja?“ (Pl. _lcr. ], 2.) Vypros nám daru trpezli
vosti, aby sme i my dl'a prikladu tvojho holi trpezliví v bo
lesťaeh a trápeniach svojich, — odovzdávali sa do múdreho
:! nedostížitcl'ného riadenia hožieho, riekajúc: „Otče nchcský,
hud“ vól'a tvoja!“ Amen.

25. mája.

Maria pod križom _ležiša.

Sv. Ján, miláčok Pána Ježiša, píše o ňom, že prišiel
s neha na svet, ahy zrušil dielo diahlovo (l. Ján 3. 8.); áno,
tak je. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby Zlámal to jho, do
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kloní-ho diahol prilúdil prvých našich rodičov &cele pokolenie
l'udské; prišiel, aby nie jednoho človeka,a|e celé pokolenie l'udskč
vyslohodil z moci diablovej. Tak vel'ká úloha požadovala aj
velka ohef, tvrdý boj; lebo diabol napnul všetky sily svoje,
všetku svoju zlost & lest, aby podržal v driapach svojich po
kolenie ludské. jako niekdy popudil nešťastných anjelov proti
velebnosti božej —-, ako v raji popudil prvých našich rodičov
k preshipeniu zákona božieho a k poddaniu sa pekelnej moci
svojej, tak potom popudil židovských hlavných kůazov, zá
konníkovafarizejskýeh, skrze nich ale iten vrtkavý l'ud, aby
zabudol na svoje „Hosanna ježišovi“ a pred palácom Pilá
tovým volal: „Ukrižuj Ježiša!“

Prečo že tí zlostní nepriatelia Ježiša Krista, toho najsvži
tejšieho, toho nevinného baránka, tak divoko dorážali na Pi
láta, aby bol ukrižovaný? Ukrižovanie bolo smrtou nielen
uzijbolestnejšou, ale i najpotupnejšou; lebo v knihe Mojži
šovej písano je: „Zlo/mírný, ktorý visí na dreva“ (V. Mojž.
21, 23.) Tízlostni nepriatelia ježiša na to počítali, že, bude-li
ukrižovaný, budú sa l'udia hanbit verit a pridtžat sa ho, —
že odpadnú od neho, a tak s potupnou smrtou jeho vezme
lconcc i dielo jeho. Ich predsudky, zlomyselnost, zášť, závist,
nenávist & pomstyehtivost dosiahla svojho pekelného eieiu;
nevinný Ježiš visí na potupnom dreve, na kríži! A pod križo.n
čo vidime?

Sv. Ján odpovedá nám vo svojom evanjeliume na našu
otázku toto: Ved/'a križuježišovčhp snila Matka jeho.“ (ján
lt), 25.) S bolestným srdcom sprevádzala božského Synáčka
svojho na križovej ceste jeho až na Golgotu, na to miesto,
kde zločineov ukrižuvali; — neskryla sa, nehanbila sa pred
stavit sa i tým rozkateným protivníkom, že je matkou toho
nevinne ukrižovaného; — pohrúžená do mora bolestí ne
klesla na zem, álc čo hrdinská Matka stála a, oddaná do
vole Otca nebeského, spojovala svoje nesmierne bolesti s ne—
smiernymi bolesťami božského Syna svojho, a obetovala ne
smierne bolesti svoje tiež Oteovi nebeskému za v_vkúpenie
sveta; — dl'a prikladu Synáčka svojho iona volala k nebu:
„()/če, odpusť im, lebo nevedia čo činiul“ (Luk. 23, 34.)

A pod krížom čo vidí tá prežalostná Matka ježišova?
Pred sebou celý zástup divoehov bez citu a srdca; vedla
seba nepatrný počet tých, ktorí majú v srdci útrpnost & po
htovanie nad nevinným ukrižovaným ježišom. Obzrime si
bližšie i tamtýeh i týchto!
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a) Na pahrbku Golgota alebo na Kalvárii, čili na pa
hrhku, kde sa povalovaly lebky (latinsky: calvariae) zločincov
ukrižovaných, visí nevinný, proti všetkému právu nespravodlive
na smrt kríža odsúdený ježiš Kristus, Syn Boží, Vykupitel
sveta. Celý ten pahrbok je plný ludu, rudu bez citu, bez
srdca, bez útrpnosti, aspoň takej, akú obyčajne majú ludia
i k tomu zločincovi po práve na smrt odsúdenému. Ako malý
žiak bol som svedkom tak smutného deju. Mal hyť ohesený
nešťastník, ktorý spáchal hol zúmysel'nú vraždu. Na pahrbku,
kde stála šibenica, bol velký zástup. Na lešení (tribúne) hol
sudca s úradom; pred lešením stál odsúdenec s katom a
jeho pomocníkami. Kňaza tam nebolo žiadneho, vynlmajúce
toho, ktorý odsúdenca pripravoval k smrti. Keď odbila určitá
hodina, sudca vstal, zbladol s trasúcim hlasom a s trasúcima
rukama čítal výrok smrti a konečne, rozlomiv prút na dvoje.
vrhol zlomky k nohám odsúdenca, na znamenie, že je synom
smrti. Celý zástup ustrnul, a bolo slyšat' všeobecný vzdych:
„Ach, ubohý!“ Tým vyslovené bolo polutovanie nad vraže—
dlníkom. Bohužial, ani toho nebolo nad nevinným ježišom!
Hlavní kňazi, zákonníci a starší I'udu škodoradostne potriasali
hlavou a rúhali sa jemu: „lným pomáhal, a sebe nemóže
pomócf. Nech sostúpi s kríža, a uveríme v neho. [)óveroval
v Boha: teda nech ho vyslobodí, keď má zalúbenie v neho.“
Vojaci, ktorí ho boli ukrižovali, rúhali sa jemu: „Si—likrál
židovský pomóž sebe.“ jeden z dvoch lotrov, ktori boli sje
žišom ukrižovani, rúhal sa mu: „Si-li Kristus. pomóž sebe
i nám.“ Ako tí, tak rúhali sa mu mnohi zo zástupu hez ci_tu
a polutovania. Cirkev, majúc to na zreteli, praví k Marii: „Co
cítiš, o Panno, ked to vidíš ?“ Cíti, ach cití nesmiernu bolest
v nežnom srdci svojom!

b) Pozrime teraz na priatelov _ležiša pod krížom jeho.
0, jak skrovnučko je ich! S Mariou, matkou jeho, stojí _lán,
miláčok ježiša, Maria Kleotášova, sestra Marie, a Marii Mag—
dalena. jak málo je tých, ktorí hy ju podporovali a v ne
smiernom trápení potešovali! ! ti, ktori stoja s Mariou pod
krížom, sami by potrebovali potešitelov, keď vidia v holesťach
toho, ktorého tak vri'icne milovali.

Po takom dnešnom rozjímaní_ kladem tú otázku: S ktu
rými držíme? Ci s nepriatelmi? Ci s priatelmi ježiša Krista?

(1) Má ježiš i za našej doby nepriatelov, a toi tam, kde
by sme ich ani netušili. Nehovorim o zatvrdených židoch,
ktorí nechcu ježi'sa Krista uznaf za Messiáša, — o pollanoch,
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ktorí neslyšali o ňom, ale o pokrstených jeho nepriateloch.
Sú, ktorí odpadli od ježiša a — ako píše sv. Pavel — slovom,
pcrom a skutkami znovu ukrižujú a potupujú ho (Žid. 6, 6.),
— ktori rozsievajú kúkol' medzi pšenicu Ježišovu, — ktorí
pýchou nadutí a náruživosfami zaslepení jeho si nevšimajú,
učenie jeho Opovrhujú, jeho prikázania nohami šliapu a tak
pre neveru a nepravosti do večnej záhuby sa uvrhujú. Chraň
nás Boh, aby sme stáli medzi nimi proti Kristu, Spasiterovi
svojmu!

0) My, pevní vo viere a mravnosti kresťanskej chceme
neohrožene stát pod krížom ježiša vedla Marie s tými, ktorí
mali s ňou útrpnost a snažili sa jej bolesti uravovaf a ju
potešovaf, — s ]ánom poctivým, s Magdalenou kajúcou, so
ženami nábožnými, aby sme skrze pevnú vieru a skrze čno
stlivý život hodnými sa stali vykúpenia, ktoré nám získal
Ježiš na dreve kríža. My nedopustime na seba to nesfastie,
aby pre neveru a hezbožnosf, pre hriechý a nepravosť našu
ztratená bola nekonečná cena tej predrahej krve, ktorú Ježiš
na krlži vylial a ohetoval za nás. Nikdy nezabudneme na
slová ježiša „Buď vcmý už do smrti a dám ti korunu života. !“
(Zjav. 2, 10.)

_ *

Maria, ty „Královno mučeníkov“, my pri rozpomienke
na tvoje nesmierne bolesti, ktoré si podstúpila pod krížom
Synáčka svojho, pociťujeme v srdci svojom úprimnú útrpnosť
nad holesťami tvojmi a budeme nasledovat tvoju hrdinskú
trpezlivosť v trápení a protivenstve! Dakujeme tebe za tú
lásku, že si bolesti svoje spojila s bolesťami Synáčka svojho
a ohetovala Bohu za nás. Pros za nás, aby sme my, ktorí
sme trúchlili s tebou na zemi, radovali sa s tebou na nebi.
Amen.

26. mája.

Maria pri smrti ježišovej.

Bolestné je vidiet umierat človeka, ktorého sme milovali,
ale je to ešte holestnejšie pre srdce materské vidieť umierať
dieťa svoje. Názorný priklad toho nachádzam vo sv. Písme,
& sice v prvej knihe Mojžíšovej. Pán Boh prikázal patriar
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chovi Abrahamovi, ahy svoju služebnu, menom Agar, egypt
čankn, i s jej synkom lzmaelom, vypovedal z domu, a to
preto, hy skrze jeho roztopašnost' nehol zkazený jeho záko
nitý syn, lzák._ Abraham uposlechol; vzal chleby a nádobu
s vodou, oddal Agare, aby mala pokrm a nápoj na ceste do
vlasti svojej pre seba i pre synka svojho Izmaela. Agar po
chyhila cestu a zahh'idila v pnšti vodoprázdnej. Voda v jej
nádohe sa minula, Izmael, trápený žížňon nariekal a bol
v nehezpečenslve života. Agar utrápená položila lzmaela do
jednoho kra a vzdialila sa, reknúc: „Nemóžem sa dívat na
smrť svojho dieťát'á“! Vzdialila sa asi na dostrelenie, polo
žila sa na zem a usnula. Boh však sa sťutoval nad slzami
dieťaťa a poslal anjela svojho jemu na pomoc. Anjel zohudil
Agaru a pravil k nej: „Boh slyšal plač dieťaťatvojho! Vstaň
a vezmi dieťa k sehe“! Vstala a, otvoriac oči svoje, spatrila
studňu. S radost'ou nahrála vody zo studne a napojila dieťa.

Ci tak, jako tá utrápená Agar, učinila i Maria_pod križom
ježiša, keďtrápeného žižňon slyšala volat': „Zižm'm“ (ján
19, 18.)? Ci sa tiež vzdialila od kríža s tými slovami Agary:
„Nemožem sa dívat“ na smrť dieťaťa svojho“? Neučinila jako
tá Agar, ale zostala stáť vedl'a kríža, na ktorom trpel ježiš
smrtedlnú žížen. Ačkoťvek horekovanie Ježiša trhalo jej ma
terské srdce nesmiernymi holesťami, zostalá stáť pod križom
a — jako niekdy hrdinská matka synov makahejských hťa
dela na mučennícku smrť synov svojich (ll. Mach. 7, 1—41.)
— tak i Maria hl'adela na muky a umieranie Synáčka svojho
žížniaceho na kríži. ,

Pohťad na Ježiša v jeho smrtedlnej žižni ovšem jako
meč ranil jej srdce materské, ale ranil to jej srdce tým viac,
že nemohla a nesmela podať — jako tá Agar — ,Synáčkovi
svojmu nápoj k utíšeniu žížne a k ohčerstveniu. 0, jak sa
potešila, keď videla, že vojaci chystajú sa podať nápoj žížni
vémn Ježíšovi! To potešenie však v tom okamženi ohrátilo
sa v jej nesmiernu novú holesť; leho ti hezhožni vojaci ne—
podali pitný nápoj ježišovi, ale nápoj ošklivý, záležajúci
z octu a žlče. Sv. Cyrill, hiskup alexandrinský, nvažujúc to

'jednanie vojakov, nenachádza v ňom nejaký dohrý úmysel,
ale pokrytský a zlostný úmysel. Zdálo sa, že ho chcú oh
čerstviť nápojom, ale chceli octom a žlčou len prispeť k mukám
jeho na kríží (ln joan. L. 12. c. 35.). Bol-li ten ošklivý
nápoj, keď ho jcžiš okúsil, jemu protivný a horký, protivu a
horkosf jeho pocítila i Maria v srdci svojom, ale nercptala;
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ipri tom oddala sa do vóle Otca nebeského, rozpoinenúc
sa na to, že i tým spósobom vyplnilo sa na Ježíšovi to pro
roctvo kráfa Davida: „Dali mi za pokrm z'lc', a v žížm' mojej
napojí/i ma octom“ (Žalm. 68, 22.). Ano, vyplnilo sa na ňom
i toto posledné proroctvo, a preto, ked' bol okusil ten ošklivý
nápoj, zvolal: „Dokonano je.“ Vyplnilo sa, čo bol predpo
vedal ježiš, keď konajuc, svoju poslednú cestu do Jeruzalema,
pravil k nim: Hla, vstupujeme do jeruzalema a vyplní sa
všetko, čo bolo písané skrze prorokov 0 Synovi človeka; lebo
bude pohanom vydaný, posmíevaný, hičovaný a opl'uvaný; (:
keď/10 ubičujú, zabijú ho“ (Luk. 18, Bl.). S tak velkou
krvavou a bolestnou obet'ou dokonané bolo velké dielo vy
kúpenia pokolenia l'udského.

Že ježiš Kristus skutočne vykonal dielo vykúpenia po
kolenia l'udského, potvrdil to i tým, že sa rozlúčil so svetom
a zvolal: „Otče do rúk tvojidz porúčam dueha svojho“ (Luk.
23. 46.)! Sklonil hlavu a vypustil ducha.

Pane a Spasitelu náš, ježišu Kriste, tys už dobojoval
krvavý a bolestný boj proti peklu a diablovi, smeril si nás
s Otcom svojim nebeským a zadost'učiníls za nás a za hriechy
naše spravedlnosti a velebnosti božej! Ty už na kríži ne
cítiš viac ani vnútorné bolesti, ani na tele bolesti zovnútorné;
nic tak je však s milou Matičkou tvojou vedl'a kríža tvojho.
Bolesti Marie neprestaly, ale sa ešte i rozmnožily.

Židovská rada nechcela, aby k nastávajucej slávnosti
vefkonočnej zostal na kríži Ježiš a na dvoch iných krížoch
ti lotri, ktorí s Ježišom ukrižovani boli. Židovská rada vy
slala starších k Pilátovi, aby od neho vyžiadali dovolenie, by
smeli sňat' s kríža a pohrobit' Ježiša, už mrtvého. Pilát za
divil sa tomu, že by Ježiš už mrtvý bol; aby sa o tom pre
svedčil, vyslal ta vojakov, aby zjistili smrt“ jeho. Vojaci, prij
dúce ta, našli tých dvoch lotrov ešte živých a, dra tehdajšej
obyčaje, polámali im hnáty, aby ich usmrtili; keď ale prišli
k ježišovi a spatrili ho už mrtvého, nezlámali jeho hnáty,
ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok, tým pre
razil jeho srdce, a z neho nevytiekla samá krev, ale krev a
voda spolu, čo znainenie, že už je skutočne mrtvý. Ach, jak
bolestný bol to pohlad pre oko a srdce Marie! Sv. Bernard,
rozjimajúc to, tak oslovuje ju: „Keď bol ten tvoj Ježiš vy
pustil ducha, tá ukrutná kopia, ktorá otvorila jeho bok. ne
dotkla sa jeho duše. ale prenikla dušu tvoju. jeho duša to
iižtu nebola už tam, ale tvoja duša nemohla byt' odtial' odlu
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čená. Tvoju dušu teda prenikla sila holesti, tak že ta právom
nazývame viac, než mučenicu, v ktorej cit spoluútrpnosti pre
výšil cit telesnej muky Ježiša“. je pravda, že Maria verila na
jeho zmrtvýchvstanie, to však neodňalo od nej bolesti, ktoré
cítila v materskom srdci svojom, ked videla tak zumučeného
a zraneného na dreve potupy, na kríži. Ohjasníme si to pri
kladom zo zkúsenosti.

Ked' je dieťa buď nebezpečne nemocné, alebo má na
sebe rany smrtonosné, teší ju lekár, že dieťa vyzdravie, a
istotne vyzdravie: či tá matka predsa nehl'adí s velkou bo
Iesťou na to dieťa svoje, ked“ vidí, jako sa metá a svija od
bolesti nemoci a rán? Tak i Maria mala sice na mysli, že
jej Synáček po svojej smrti z mrtvých vstane, ale s bo
lesťou srdca hl'adela na to, že pred sm rt'ou svojou znáša
tak hrozné muky a torké rany na tele svojom; ked“ videla,
že dl'a predpovedania proroka lsaiáša: „Od zpodu nohy az'
Ir Wle/ll hlavy neníe na ňom zdravé/zo miesta“ (ls. ], G.).

Kto je z nás, ktorý by v srdci svojom necítil úprimnú,
hlbokú spoluútrpnosf, ked' rozjímal tie nesmierne bolesti, ktoré
trpela Maria v nežnom srdci svojom materskom, keď videla
Synáčka svojho ukrižovaného, octom a žlčou napájaného, zo
mrelého a ešte i potom kopijou prebodnutého? A Maria to
všetko trpezlive & s oddanim sa do vóle božej znášala, bo
lesti svoje s bolesťami ježiša spojovala, aby len pokolenie
l'udské vykúpené bolo.

*

Maria, kto sa ti vyrovná i v bolestiach i v trpezlivosti,
s ktorou si tie nesmierne bolesti znášala? , w ')ros i nám
daru trpezlivosti, ked' nás múdrost' božia navštíví protivenstvom
a útrapou, biedou a nemocou, aby sme nezúfali a nereptali,
ale tíšili sa tými slovami sv. Pavla: „Utrpenia tohoto sveta
nedajú sa porovnat' s tou budúcou slávou, ktora' bude zjavena'
na nás“ (Rim. 8, 18.). Amen.

I

27. mája.

Maria pri pohrabe _Iežiša.

Keď patriarcha Jakub cítil, že sa k poslednej svojej ho
dine blíži, prosil syna svojho Jozefa, ktorý bol miestokrárom
v Egypte, aby ho nepohrobil v Egypte, v zemi to cudzej, ale
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aby ho pohrobil v zemi Kanaan, v zemi to jeho otcovi Abra
hámovi zalúbenej, a to vedla nebohého Abraháma (l. kn.
Mojž. 47, 29. a 30.). Bohabojnému jozefovi svatou bola po
sledná vóla otcova. Ked' zomrel, dal mrtvé jeho telo zabal
samovať a vystavit smútkovým obradom. Po sedemdesiatich
dňoch smútku so slávnostným spróvodom a s velkou nád
herou odprevadil mrtvé telo jeho do zeme Kanaán a v Atade
za jordánom vystavil ho opět smútočným obradom. Po uply
nutí sedem dni smútku položili mrtvé telo jeho do hrobu vo
skale na poli Makfela (|. Mojž. 50, l3.). Ešte slávnostnejší
a nádhernejši poher zaslúžilo mrtvé telo ježiša Krista, predsa
itá starostlivost o jeho hrob a jeho pochovanie naplnila
srdce Marie velkou obavou a bolesťou.

Dla tehdajšej obyčaje mrtvé telo zločincov tam bývaly
do zeme zakopávané, kde boli ukrižovani. Ach, jak velká
obava musela opanovat nežné materské srdce Marie, že snáď
i jej nevinný božský Syn, ježiš, tak potupným spósobom po
chovaný a znectený bude! jej obava však sa zmenila. Prorok
lsaiáš bol o ňom predpovedal, že preňho síce určený bude
hrob zločincov, ale bude ho mať u boháča (ls. 53, 12.); že
jeho hrob bude slávny (ls. ll, ID.). Tak sa aj stalo.

Pri smrti ježiša prihodin sa strašné veci na nebi i na
zemi. Slnko sa zatmelo, a čierna tma zahalila zem; zem sa
triasla, skaly sa pukaly, hroby sa otváraly, i opona chrámu
roztrhla sa na dvoje. Ustrašení ludia pri pohl'ade na tie strašné
veci prichádzali k tomu presvedčeniu, že i priroda desi sa
nad nespravodlivým ukrižovanim ježiša. Lotor, na pravej strane
ukrižovaný, pravil k ježišovi: „Pane, roszmeň sa na mňa,
ked'pn'dešdo.kráf0vstva svoj/ro“ (Luk. 23, 42.)! Stotnlk, ktorý
bol na čele vojakov, pravil: „V pravde, človek ten bol spra
vodlivý (Luk. 23, 47.), je opravdu Syna/n Božím“ (Mark. 15,
39.). A ludia, ktorí to, čo sa dialo, videli, kajúcne bili sa
v prsia a navracovali sa domov (Luk. 23, 48.). Na Golgote
prestal hluk, ako keď po strašnej búrke nastane ticho. Už
i sami priatelia ježišovi, ktori od strachu pred rozhuckanou
sberbou skrývali sa, osmelujú sa vykročil von, a to i osoby
významnejšie. Takými boli: jozef arimatejský a Nikodem, oba
verni, ale tajní učennici Pána ježiša

jozef arimatejský bol človek i majetkom i vzdelanosť-in
vynikajúci, jeden 20 starších ludu, a čo taký mal prístup
ik samému cisárskemu námestníkovi, Pilátovi. Už vtedy,
ked sa jednalo () hrdle nevinneh) ježiša v rade židovskej,

&
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bol proti jeho bezprávnemu, nespravodlivému odsúdeniu; po
jeho ukrižovaní ale šiel k Pilátovi a žiadal od neho dovo
lenie, aby smel počestne pohrobiť ho. Pilát privolil. K joze
fovi arimatejskému pripojil sa i Nikodém, jeden z farizejských,
podobne bohatý a vzdelaný (Jan 3, ID.), tajný učenník Je—
žišov a člen rady židovskej. Oba sňalí teda mrtvé telo ježiša
s križa, aby sa postarali o počestné jeho pohrobenie.

Nenie pochybnosti, že bl. P. Maria, ktorá stála vedla
križa Synáčka svojho, keď umieral, zostala vedra kríža jeho
i keď dokonal; a hodnoverné je to podanie, že Jozef arima
tejský a Nikodem, keď sňali mrtvé telo Ježíšovo s kríža, po
ložili ho na lóno Marie. Tak nám to predstavujú i obrazy
bolestí Marie.

Mrtvé telo ježiša na lóne matky jeho Marie! Ach, či je
kto v stave vyslovit, opisat', pocítit'tú nesmiernu bolesf, ktorú
pocítila Maria pri pohrade na mrtvé telo ježiša, na jej ma
terskom lóne spočivajúce? Predstavme si to v príklade. Čo
by cítila matka, keby videla mrtvé telo milovaného jediného
syna svojho, ktorého boli zbojníci poranili, posekali, zavraž
dili? Ach, jak by sa od bolesti triasla, rukama zalamovala,
jeho mrtvé telo objímala a bozkávala, celým prúdom horkých
slzí polievala! V takom stave žalostnoni bola Maria, keď mrtvé
telo Synáčka svojho na materskom lóne svojom chovala. Áno,
či len v tak žalostnom stave bola? Ach, v omnoho žalost
nejšom stave, vo stave nesmiernych, neopisatel'ných bolestí!
Cim viac vedela ocenit' jeho dóstojnost' —, čím viac — než
iné matky — ho milovala, tým viac nad jeho mrtvým, ranami
posiatym a krvou zkropeným telom snnitila, nariekala. Maria
bola si toho povedoiná, že Ježiš Kristus dl'a svojej fudskej
prirodzenosti je sice jej synom, dia svojej božskej prirodze
nosti však Synom Otca nebeského; — že prišiel z neba na
svet, aby vyučil ludi pravde božskej, ktorú l'udia rozumom
svojím neboli by nikdy vyzki'nnali; — že prišiel oslobodiť
pokolenie fudské od kliatby, ktorá pre'hriech ako ťažká skala
ležala na ňom; — že prišiel ukázat ruďom tú pravú cestu,
po ktorej kráčať majú ku cieru svojmu, ku ktorému stvoreni
a určení boli od Boha Stvoritera svojho; že prišiel vykúpiť
pokolenie l'udské zpod moci diablovej a z večnej záhuby.
V takom povedomí hl'adela na mrtvé telo Synáčka svojho a
s nesmiernou bolesťou videla, že svet nikomu a nikdy ne
odplatil sa za dobré so zlým tak, ako jemu, menovite v' po
sledné dni života jeho pozemského; videla ho zranenéhn na
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celom tele, tak že nebolo na ňom zdravého miesta (ls. l, 6.);
videla třňovú korunu vrazcnú na tú hlavu, ktorá sa starala
ten () dobro l'udské; videla prehodnuté ruky, ktorými žehnal
& nesčíselné dobrodenia luďom preukazoval; videla prehod
nnte' tie nohy, ktoré — ako neunavné nohy dobrého pastiera
vyhl'adávaly ovečky ztratené; videla prehodnuté srdce, ktoré
tak milovalo spravodlivých i hriešnikov, aby všetci prišli k spa
scniu večnému; videla, že nielen ho ukrižovali, ale chceli
ho pochovať ešte aj ako nejakeho zločinca, aby i tou potupou
poškvrnili božskú velebnosť jeho. 0, s jak vďačnýma očima
hl'adela na jozefa arimatejského a Nikodema, ktori prišli, aby
počestnc pochovali mrtvé telo Ježiša a to v hrobe novom,
v ktorom ešte nikto pochovaný nebol (Luk. 23, 53.)!

Dnešnie rozjimanie ohjasnilo nám význam obrazu, ktorý
predstavuje mrtvé telo ježiša na lóne Marie. ježiš Kristus už
necítil muky a bolesti, ktoré trpel a obetoval Otcu nebeskému
k vykúpeniu sveta, ale bolesti Matičky jeho ešte neprestaly.
Pri pohlade na zranené telo jeho 5 bolestou rozpomínala sa
na jeho prehorké muky a bolesti, ktoré bol podstúpil. Kiežhy
sme ju v tom tiež nasledovali a často sa rozpomínali na tie
nesčíselné muky, ktoré Ježiš trpel a z nekonečncj lásky svojej
obetoval za nás Otcu k vykúpeniu aspaseniu nášmu! Kiežhy
sme pamíit'ali, že niesme vykúpcni zlatom a stricbrom, ale
predrahou krvou ježiša Krista (l. Pet. 1, 18

*

Maria, ktorá pri pohl'ade na zranené mrtvé telo Synáčka
svojho s bolcsťou rozpomenula si sa na jeho prehorké muky,
ktoré hol podstúpil za hriechy sveta, vypros i nám ten cit
bolesti, aby sme často rozjímali jeho prehorké muky, ktoré
trpel i za hriechy naše, by sme ho hriechami znovu nemn
čili a neukrižovali (Zid. 6, G.), ale verne a stále milovali až
do smrti a potom v nebeskom královstve na veky vekov. Amen.

28. mája.
Plesanie Marie nad vzkriešenim ježiša.

Tým, ktorí chodili do kresťanskej školy alebo čítali nc
jnké kresťanské spisy, známa je tá poučná rozprava, kton'i
naznačilo sv. Písmo o jozefovi egyptskom, o synovi to pa

60
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triarchu jakuba. On pre svoju poslušnost a dobré sa cho
vanie milší bol mu nad ostatných bratov jeho. Práve táto
láska otcova bola príčinou, že mu to bratia závideli, jeho ne
návideli, ba ho i života pozbaviť chceli. Toto sa sice nestalo,
ale ho predsa predali kupcom madianským za otroka. Dostal
sa za otroka do dvoru kráfa egyptského, kde potom, falošne
obžalovaný, uvržený bol do vázenia; ale keď jeho nevinnost
vyšla na svetlo, a jeho n.L'idrosť prišla do známosti král'a,
z vázenia bol vyslobodcný, áno, stal sa i miestokrál'om
v Egypte. Stalo sa, že v Kanaanc prišla neúroda, drahota a
hlad, tak že bratia jeho, poslaní od otca, prišli do Egypta
nakúpiť zbožia. Odkázaní boli na jozefa, ktorý mal pod sebou
predávanie obilia. jozef dlho nedal sa im znat a postavil ich
na trápnu zkušku. Konečne dal sa im znat, že je ich bratom.
Túto radostmi zprávu zaniesli jeho bratia do Kanaanu k ot
covi jakubovi, reknúc: Jozef, syn tvoj, ktorého si ma! za
mrtie'ho, žije, dno, je i mivstokra'fom v Egypte“ ! Tou radostnou
zprávou prekvapený Jakub, zaplesal a zvolal: „ o-že? jozef,
syn mój žije? Chcem ta i'st' do Egypta, abych ho iure/“.
V tejto názornej rozprave kto nevidi predobrazenie ježiša
a Marie?

Bl. P. Maria viac milovala nebeského Synáčka svojho,
jcžiša, než iné matky milujú dobrých synov svojich: teda
i viac trúcltlila nad tým, že ho jeho vlastný národ prenasle
doval & nevinného nespravodlive na smrt, a to na potupnú
smrt kríža odsúdil! Trúchlila nad jeho prehorkými mukami
a bolestami, ktoré podstúpil, — nad jeho smrťou na kríži
i nad jeho vohrebením. Vo smutku svojom často si povzdy
chovala: „Či navždy zostane v hrohe mrtvé telo jeho? Či
bude porušené a obrátí sa v prach“? V tomto svojom zár
mutku, rozpomínala sa na proroctvo král'a Dávída, že Mes
siáš neutrpí v hrobe porušenie (Žalm. 15, IO.), na proroctvo
lsaiáša, že her jeho bude oslávený (Is. ll, lO.), — i na
VlaSt'lé proroctvo Syna svojho ježiša, že tretieho dňa vstane
z mrtvých (Luk. 18, 33.); nepochybovala o tom, že sa to
i stane. Nepochybovala o tom ovšem, ale predsa obávala sa,
že jeho zlostni protivníci snáď prekazia jeho slavné zmrtvých
vstanie.

Obava bl. P. Marie nebola bezzákladná. Hlavní kňazi
a starší rudu vynaložili všetko možné, aby jeho slavné zmrt
výchvstanie prekazili. Sotva že jozef arimatejský a Nikodém
uložili mrtvé telo jeziša v hrnhe, vytesanom do skaly, a za
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valili vchod doňho velkou skalou, hlavní kňazi a starší ludu
zašli_tiež k Pilátovi a pravili: „Pane, svóa'ca tento ešte za
živobytia svoj/10 riekol: Tretie/to dňa vstane/n z mrtvýdi : teda
rozkáž, aby hrob jeho bol stráže/tý; by snáď neprišti jeho
učen/líci a ukradli telo jeho, a potom povedu/i l'udu, že vstal
z mrtvýe/z“. A Pilát čo na to? Vyslyšal ich & riekol: „Máte
k tomu vojakov. Stra'žte ho, jako viete“. Hlavní kňzizi a starší '
Iudu učinili všetko možné, aby prckazili slávu zmrtvýchvstanía
ježišového. lšli s vojakami k hrobu jeho, našli vchod doňho
zavalený vel'kou skalou; pres túto skalu pretiahli povrázok,
na konci povrázka uderili pečal' cisársku a postavili k hrobu
vojenskú stráž. Na jedno však zabudli, totižto na tie slová
král'a Šelamúna: „Ne/tic nuidrosti, nenic opatrnosti, nenie rady
proti Pa'nu“ (Prísl. 21, BO.). o Boh učinit chce, to ludia
neprekazia.

Už svitnul treti deň. Maria zčiastky v úzkosti, zčiastky
v nádeji, zčiastky v túžbe čakala: či a kedy prinesú jej tú
zprávu, že jej premilý Syn, ježiš, vstal z mrtvých, jako to.
bol predpovedal? A hra, v tom spiechajú k nej tie nábozné
ženy, ktoré pred východom slnka boly išly k hrobu, aby dl'a
židovskej obyčaje drahými masťami pomazaly mrtvé tclo _le
žišovo a tým preukázaly mu poslednú počestnost' ; prinášajú
Marii tú radostmi zvesť: „Raduj sa Maria! Tvoj Syn, ježiš,
žije! My sme pred východom slnca išly k hrobu jeho, aby
sme drahými masťami pomazaly mrtvé telo jeho; na ceste
rozmýšlaly sme: Kto nám odvalí ten kameň preveliký, ktorým
zavalený bol vchod do hrobu jeho? Ale, keď sme pokročily
dial', uzrer sme odvalený kameň, a nad otvoreným hrobom
našli sme anjela, ktorý pravil nám: „Hl'ada'te ježiša nazaret
ske'ho ukrižovane'ho? Nenie ho tu! Vstal z_mrtvých! Vidzte to
pra'zdne miesto, kde ho boli pozhovali“. O, jak uradostnená
a rozplesaná nad tou zprávou zvolala Maria: „Premilý Syn
mój, ježiš, žije! Alleluja“. Výplnin sa i na nej tie slová Je
žišove, ktoré bol pravil k apoštolom svojim: „Vy budete
pl'akati ale zármutok va's' abra'ti sa v radost; ktorú nikto nc
odnime od va's“. (ján 16, ZO.) 2 tej príčiny i církev svatá,
keď každoročne vykonáva slávnost' vzkriešcnia ježiša, blaho
želá Marii tými slovami: „Raduj sa královno nebeská! lebo,
ktorého si bola hodná nosit pod srdcom svojim, zmrtvých—
vstal, jako bol predpovedal. Alleluja“!

[ my, ktorí sme vo svojich rozjímaniach trúchlili s Ma—
riou nad umučeným, ukrižovaným & pohrcbeným ježišom,
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s Mariou rozplesajme sa nad jeho zázračným & slávnym
zmrtvýchvstaním a prcspevujme mu „Hosanná“ a sladké
„Alleluja“. Plesajme, nielen preto, že Kristu, Synu Božiemu
nahradená je čest, ktorá hola jeho umučenim & ukrižovaním
tak velmi zatemnená, ale i preto, že slavné jeho zmrtvých
v tanie utvrdzuje nás vo viere a nádeji, ktorú máme v neho.

jako o tom svedčia listy sv. apoštolov, vcl'mi husto od
volávajú sa na zázračné vzkriešenic ježiša Krista, a to preto,
že zmrtvýchvstanie ježiša je najvačšim jeho zázrakom a sve
dectvom jeho božskej všemohúcnosti. Nie od iného vzkrie
sený bol k novému životu, ale vlastnou svojou mocou, svojou
božskou všemolu'icnost'ou, vstal z mrtvých: teda učenie jeho
je učením božským, a viera naša je viera v Syna Božieho.

Slavné zmrtvýchvstanie Ježiša utvrdzuje nás i v nádeji, &
to nielen v nádeji na večný život nesmrtedlnej duše, ale i na
vzkriešenic nášho tela, ktoré pochováva sa čo smrtedlné,
vstane však k súdu nesmrtedlné, aby sa s dušou spojilo
k večnémo životu. ježiš Kristus ovšem hlásal, že kto veri
v neho, bár hy i umrel, žit' bude (ján ll, 26.); že prijde
hodina, v ktorej tí, ktorí sú v hroboch, uslyšia hlas jeho a
vstanu z mrtvých (Ján 5, $.), predsa však slová nepresved
čujú tak, jako priklady. Ježiš Kristus každé možné pochybo—
vanie o tela zmrtvýchvzkriešení odstranil tým, že dla tela
svojho vstal z mrtvých. On vstal z mrtvých vlastnou všemo
húcnosťou svojou (ján 10, IS.), my ale jeho všemohúcnosťou
vzkriešení budeme. '

*

Maria, o jak sa radujeme s tebou, že sa tol'ký a tak
dlho trvajúci zánnutok tvoj obrátil v radost tvoju! Vypros
nám od Boha, aby sme pevne stáli po viere krest'anskej,
ktorú božský Syn tvoj svojim zázračným zmrtvýchvstánim po
tvrdil. Vypros nám i to, aby sme viedli život tak čnostný a
bohumilý, by sme niekdy mali tiež slavné tela vzkriešenic a
blažený život večný. Amen.

29. mája.
Maria a soslanie Ducha svatého.

Učenníci Pána ježiša holi skrze jeho zajatie & umučenie
tak zroneni, ze zo strachu pred židmi ukryli sa v dome za
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tvorenom; — skrze jeho zniženie a potupenie na kríži boli
W) viere v neho tak otraseni, že im treba bolo velkého po—
silnenia; — cítili sa tak slabých a neschopných k tomu vel
kému dielu, ku ktorému boli určeni, že im treba bolo mimo
riadneho osvietenia a oduševnenia, a to tým viac, že ím pred
svojím nanebevstt'rpením predpovedal, že i oni, keď ohlašovat
budú jeho evanjelium, len prenasledovanie zakusovať budú.
No ježiš tešil ich tým, že im pošle z neba Ducha svatého,
ktorý ich osvieti & posilní, aby boli schopní a zmužili ktomu
velkému dielu, ku ktorému boli vyvolení a určení. Prikázal
im, aby po jeho nanebevstt'ipeni zostali po hromade, dokuď
nepríde na nich 1 neba ten zaslúbený Duch svatý.

Keď ježiš Kristus behom 40 dní bol poučil, pripravil a
zasl'úbením Ducha svatého potešil apoštolov, šiel s nimi na
horu olivovú, prikázal im, aby idúce po svete hlásali jeho
evanjelium všetkým národom a, požehnav ích, povzniesol
sa s osláveným telom svojim na nebesia. O, aká radost roz
liala sa v srdci Marie, keď jej apoštoli priniesli tú zprávu,
s akou vítazoslávou povzniesol sa na nebe, aby prijal opat
tú slávu, ktorú b'Jl opustil, keď snížil sa pod jej prečisté
srdce, aby z nej vzal na seba prirodzenost l'udskú k vyku
peniu sveta! jak sa tešila : toho, že práve z hory olivovej,
kde vzalo počiatok jeho prelnrké umučenie, povzniesol sa
k výšinám nebeským! Čím viac sa ponížil na zemi, tým viac
vyvýšený & oslávený bol na nebi.

Snáď mi niekto predloží tú otázku: Kde že bola Maria,
keď tú radostmi zvesť o nanebevstúpení Synáčka svojho pri
jala od apoštolov jeho? Skutky apoštolské zretedelne nám
svedčia, že Maria bola v Jeruzaleme tam, kde apoštoli oča
kávali príchod zasl'úheného Ducha svatého. (Skut. ap. ], l4.)
Tam v dome Marie, matky Jána čili Marka (Sk. ap. 12, l2.),
kde _Iežiš Kristus bol vybavoval svoju poslednú večeru a za
ložil najsvátejšiu ohet & sviatosť oltárnu, trvala 5 apostolmi
na modlitbách, očakávajúc príchod Ducha svatého.

O, jak šťastné bolo to shromaždenie apoštolov, keď sa
snimi modlila Maria! S akou pobožnosťou a vrúcnosťou
pov1nášala svoje oči, ruky a prosby k nebesiam, konajúc asi
takúto modlitbu: „Veni sancte Spiritus! Prr'ď 0 Duc/m sw'ilý,
nap/ň srdcia svojich ver/tých a zapu'! v nich ohe/': lásky tvnjvj !“
Modlila sa tak, lebo znala, jak potrebné sú dary Ducha sva
tého apoštolom, ahy spósobni boli k hlásaniu nebeskej pravdy
a k vytrvaniu pri tom i vo všetkých protivenstvách, ktoré na
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nich vo svete čakajú. Nepochybujcm, že jej prímluva bola
milá & mocná u Ježiša. Sv. Písmo praví, že u Boha mnoho
plati stála modlitba spravodlivého (_lak. 5, lO.): teda tým
platnejšia bola u Ježiša modlitba matky jeho Marie, než mod
litba ktoréhokol'vek spravodlivého, — než modlitba apoštolov.
Potvrdim toto prikladom zo sv. Písma.

Keď Bethsabé, matka král'a Šalamúna, prišla k nemu
s prosbou, aby ju jemu predložila, Šalamún vstal s trónu
svojho, išiel jej v ústrety, poklonil sa pred ňou a pravil k nej:
„Matko, prednes prosbu svoju! lebo sa nesluši, abys bola
od syna svojho nevyslyšaná.“ (Ill. Král. 2, ZO.) Bola-li už
prosba matky tak milá jej synovi Šalamúnovi: jak nemala
byť prosba Marie milá a mocná u jej Synáčka, Ježiša? Pra
vil-li ježiš Kristus: „Proste a bude vám dano“ (ján 16, 24.),
tým viac hotový bol vyslyšať prosbu milej Matičky svojej,
keď ho prosila o soslanie Ducha svatého na apoštolov jeho.

Sv. evanjelium nám vypráva, že Pán Ježiš naučil apo
štolov sa modlit, a sice modlit sa „Otčenáš;“ potom ale v po
dobenstve o človeku, ktorý, dostav hosta, 0 pol noci šiel
k priatel'ovi svojmu a prosil ho, aby mu požičal tri chleby.
Ten priatel jeho zpočiatku odopieral mu; keď však ten človek
vytrval v proseni svojom, požičal mu tie žiadané chleby.
K tomu podobenstvu pripojil Ježiš toto: „Keď vy, ačkol'vck
sta zlí, zna'te predsa lide/iť dobré veci dietkam svojim : čím
viac Otec va'š nebeský ada/i dobrého Ducha tým, ktori ho oň
prosia.“ (Luk. 11, 13.) Práve preto apoštoli, ktori v paměti
nosili tie slová Ježišove, trvali na modlitbách, aby si vypro—
sili toho Ducha svátého, ktorého ježiš bol im zasl'úbil. S nimi
modlila sa i Maria, podporujúc ich prosbu svojou primluvou.
Že prosba apoštolov a prímluva Marie bola milá Bohu a bola
vyslyšaná, dokázal to i vysledok, keď v desiaty deň po na
nebevstúpeni Ježiša sostúpil Duch sv'átý s neba na nich a
naplnil ich darmi svojimi božskými.

Tak teda i toto dnešné rozjimanie utvrdzuje nás v tej
pevnej dóvere, ktoru máme ivježiša Krista i v bl. P. Mariu,
matku jeho. Maria, starostlivá o apoštolov, prosila Synáčka
_svojho, aby k ich osvieteniu a posilneniu poslal im z neba
Ducha svatého, ktorého im bol zasfúbil : teda svojou primluvou
prispela k tomu, že apoštoli naplneni boli Duchom svatým,
& neopustí ani nás, keď ju vo svojich potrebách žiadať bu
deme o primluvu. Ježiš Kristus, pohnutý i primluvou Marie,
matky svojej, vyplnil srub svoj a soslal Ducha sv. na apo
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štolov: teda milá a mocná bude jemu i tá prímluva, ktorú
nna učiní za nás. Maria ujala sa apoštolov z lásky, a to
z lásky k ježišovi, k apoštolom áno i k nám. Učinila to
z lásky k Ježišovi, aby Duch svatý doplnil a udržoval dielo
jcho až do skončenia sveta (]án 14, 16.). Učinila to i z lásky
k apoštolom, aby Duchom svatým osvietení hlásali pravdu,
ktorú Ježíš Kristus priniesol z neba na svet, a pri tej pravde
neohrožení a pevní zostávali. Učinila to ale i z lásky k nám;
lebo Duch svatý nesostúpil len na apoštolov, ale i na ich
nástupcov, na cirkev, ktorú s pomocou Ducha svatého zalo
žili; aby, Duchom svatým opatrovaná a vedená, zostávala
pri čistej pravde až do skončenia sveta. Keď je tak, učinila
tú primluvu i za nás, aby sme v pravej, Duchom svatým
opatrovanej cirkvi zostávali pri čistej a bludom neporušenej
pravde Ježišovej, — aby sa i na nás plnily slová sv. Písma,
že dobrotivý Boh chce všetkých radí priviest' !( pravde a k spa
senia (l. Tim. 2, 4.)..

Maria, ďakujeme tebe za tú lásku, že si sa primlúvala
u božského Syna svojho, Ježiša Krista, aby soslal z ncba
Ducha svatého i na zpoštolov, aby ich osvictil a posilnil
k zbudovaniu královstva jeho na zemi, i na cirkcv svoju, aby
s ňou zostával a ju zachovával pri čistej pravde jeho. Vypros
nám teraz od Ježiša, aby sme chránili sa bludu a pevne až
do smrti pridr'žali sa tej pravej cirkvi, s ktorou zostava Duch
svatý, by sme skrze vieru a spravodlivost kresťanskú došli
spasenia večného. Amen.

30. m ája.
Nanebevzatie Marie.

Ježiš Kristus, keď bol apoštolom predpovedal, že budú
mnoho pracovat a trpet vo svetc pre meno jeho, potešoval
ich, že bude ích odplata hojná v nebesiach (Mat. 5, l2.); a,
keď sa s nimi lúčil pred svojím nanebevstúpcním, pravil
k ním: „Ide/n ta, abych vám tam pripravil miesto ; a keď vám
ho tam pripravi/n, prijde/n zas, abych vzal vás k sebe, by 310
i vy tam boli, kde som ja“ (Ján 14, 2. a 3.) Dal-li jcžiš tak
potešitel'né zasl'úbenie apoštolom svojim, ako by to zaslúbenie
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nebol dal predo všetkými inými premilej Matke svojej? Neníe
pochybnosti o tom, že i jej pripravil miesto na nebi a ju po
dokončení jej putovania zemského k sebe vzal, aby bola s nim
tam, kde je on. Nevzal ju už vtedy so sebou, keď vstupoval
na nebe, ale ponechal ju ešte na zemi, poneváč to bolo uži
točné, ba i potrebne ako pre apoštolov, tak i pre cirkev jeho.

ježiš Kristus, umierajúc na kríži, postaral sa i o časné
živobytie Matičky svojej a poručil ju pod opateru miláčka
svojho sv. jána (_lán 19, 26.), Sv. Ján verne a starostlivc
opatroval ju buď v Efesu, alebo v Jeruzaleme, kde pobožne
navštevovala tie miesta, ktoré ježiš Kristus bol posvátil buď
životom alebo smrťou svojou. V jeruzaleme schádzali sa k nej
apoštoli, aby z jej úst poučení boli o tajomstvaplnom vtelení,
narodení a živobytí ježiša; ona im bola „Matkou dobrej rady“
a vzorom svatého života; ona bola učitelkou a zrkadlom sva
tého života i pre prvých kresťanov. Svedkom toho je sv. lgnác,
učenník sv. jána, keď vo svojom liste k tomuž sv. jánovi
pravi o nej: „Ona je učitelkou našej novej viery.“ Neníe
divu, že aj prví kresťania ju obdivovali, jej všemožnú úctu,
lásku a službu preukazovali, k nej z ďaleka putovali a za
šťastných sa pokladali, keď ju videt & sa jej dotknúť mohli.

O tom je nám svedkom tenže sv. Ignác, ktoĚý listovne prosilsv. jána, aby s Matkou Ježíšovou prišiel z fesu do jeru
zalema; lebo nielen on túžobne si praje ju videt, ale aj ini,
menovite nábožné ženy dychtia po tom, aby ju uzrely a sa
jej, čo zázraku vs'emohúcnosti božej dot'múť mohly.

Maria sice to preukazovanie úcty a služby sebe vďačne
prijimala, ale jej poníženosť nedovolovala jej, aby mala na
tom nejaké márnivé zalúbenie; jej srdce bolo viac na nebi,
než na zemi; plnily sa na nej tie slová-ježiša: „Kdejc poklad
tvoj, tam je i srdce tvoje“ (Mat. 6, Zl.). Jej najdrahšim a
najmilším pokladom bo! ježšš na nebi; po ňom túžiť a dychtiť
neprestávala. O, jak často povzdychovala si slovami krála Dá
vida: „jako ten jela/ř dyz/z'1'p:) žn'edlach vody, tak dyclm' duša
moja po tebe ó,v6.)Ž£)! Kely prijde/n a zjaw'm sa pred obli—
čnjom božím“ (Zahn 41; 2)? Toto jej túženie trvalo 12 rokov
po nanebevstt'ípenl jej milého Synáčka; až v 63. roku jej ži—
vobytía zplnila sa jej túžbu vrúcna, a to v dobe najvážnejšej.

Rýchle rozširenie a vzrastanie kresťanského náboženstva
zbudilo zášť a nenávist v srdci zaslepených a zatvrdených ne
priatel'ov ježiša. Bližíla sa búrka, ktorá predo všetkým za
ehvátiť mala tých, ktorí boli v pokrevnom a pribuznom svazku
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s Ježišom; láska Ježíšova k premilej Matičke svojej však ne
dopustila, aby smrtou ukrutnou sišla so sveta; dopustil na ňu
tiché, nebolestné usnutie, aby bez bolesti vyšla so sveta a
prišla do nebeského jeho královstva. K jej pohrebu shromaž—
dili sa apoštoli odovšad, kam sa už boli rozptýlili, aby hlá—
sali evanjelium všetkým národom.

Starobylé ústne podanie vypráva nám, že bl. P. Maria
nielen dla duše svojej, ale i dla osláveného tela svojho bola
do neba vzatá. To podanie vypráva nám, že Tomáš apoštol
pozde sa dostavil do ]eruzalema k pohrebu bl. P. Marie a
žiadal si aspoň ešte jedenkrát uzreť jej telo v hrobe; kecl'
však otvorili hrob, nenašli v ňom mrtvé telo Marie a tak
prišli k tomu presvedčeniu, že ako Ježíš Kristus nevzal po—
rušenie v hrobe, ale s osláveným telom svojim z mrtvých
vstal, tak tiež učinil, aby ani mrtvé telo Matičkyjcho nevzalo
porušenie v hrobe, ale ju vzkriesil k večnému životu a ju
i s osláveným telom vzal na nebe. Táto nábožná vicra je sice
dosť základná, církev si ju cti, ale za článok viery ju nevy—
hlásila, majúc za isté len to, že bl. P. Maria dla svatej duše
svojej, od tela odlúčenej, vzatá je do neba od Synáčka svojho,
Ježiša.

O, tichá šťastná smrť Marie! 0, preradostné nanebcvzatic
Marie! Prišli-li kedysi anjeli, aby toho, od bezpustného ho
háča opovrženého, žobráka Lazára zaniesli do lůna Abraha
mového (Luk. 16, 22.): kto bude pochybovat'o tom, že _Iežiš
poslal anjelov, aby bl. P. Mariu, matku jeho, niesli clo ná—
ručia jeho? Áno anjeli s radosťou a s plesaním niesli & od
prevádzali Mariu. tento svátostánok, v ktorom bol spočíval
Ježiš, do neba; jej Synáčok ježiš vyšiel jej v ústrety, objal
ju náručím a predstavil ju svojmu Otcu ncbeskému, aby, kde
je on i ona s ním bola na veky.

l my odprevádzame v duchu bl. P. Mariu; i my pripo
jujeme sa k nadšeniu a plesaniu tých anjelov; i my s úprim—
nosťou srdca blahoželáme Marii k tomu viťazoslavnému na
nebevzatiu; i my vrúcne ďakujeme Synu Božiemu, že prijal
premilú Matičku svoju do svojho stánku slávy večnej; my
hladíme za ňou do neba, a srdce naše horí túžbou po nebi,
aby sme sa tiež niekdy dostali ta, tam ju spatrili a s ňou sa
tam večne radovali.

je to ozaj pravda, že takú túžbu po nebi máme vo svojom
srdci? Jestli áno, dajme pozor, aby taká túžba naša nezostala
prázdnou, nezplnenou. Památajme na to, že túžha bl. P. Marie
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po ncbi bola zplncuá preto, že toho hodnou bola; zkúmajme
sa teda: či sme i my toho hodnými, aby to naše túženie po
nebi zplnené niekdy bolo? Či kráčame po tých cestách, ktorc'
vedu do neba, a po ktorých kráčala bl. P. Maria? isa sua
žíme, aby sme jej podobnými sa stali vo viere a čnosti, a to
nielen, keď nám slnko šťastia svieti, ale i, keď čierne mračná
zármutku a protivenstvá prichádzajú na nás? Či ju poslů
cliame, ked'i k nám volá: „Čokol'vek vám mój Syn povíe,
učiňte“ (ján 2, 5.)? jestli nám úprimný hlas svedomia vy
dáva o tom prajné svedectvo, tešme sa tomu, že naša túžba
po nebi bude zplnená; jestli ale ten úprimný hlas svedomia
dáva nám o tom svedectvo protivné, obráťme sa skrze po
kánie a navráťme sa na pravú cestu skrze polepšenie života.
Pri rozpomienke na to, že Maria je tam, kde je jej Synáčok
ježiš, rozpomeňme sa i na slová jeho: „Kto je služob/u'kom
mojim, nech ma nasleduje; a, kde sam ja, bude aj služebník
mój. Kto mi slúži! bude, toho uctí Otec mój“ (ján 12, 26.).
Nedajme sa telu, svetu a diablovi strhnút na cestu bludu a
ncvery; lebo pravi Ježiš: „Kto ma nasleduje, nechodivo tme“
(ján 8, l2.). Nedajme sa strhnúf na cestu hriechu a neprá
vosti; lebo praví nám ježiš: „Chceš-li vojst' do života več
ne/io, zachovaj priktizauia“ (Mat. 19, W.)

*

Maria, nevyslovne tešime sa z tvojho nanebevzalia a z tej
radosti a slávy, ktorú v nebi u Synáčka svojho poživaš!
O, pros tam za nás, ahy on dal i nám tú milost, by sme ťa
nasledovali v tom svetle viery, ktoré priniesol na svet, a po
tej ceste čnosti, ktorú nám slovom a príkladom ukazoval;
by sme sa i my niekdy ta dostali, kde si ty so svojim milým
ježišom. Amen.

31. mája.
Maria v nebesiach.

Dnes už zakončime svoju májovú pobožnosl'. Behom to
hoto mesiaca sprcvádzuli sme bl. P. Mariu na ceste jej ži
vota, od počiatku až do konca, poznrujúce na jej ružové a
trnisté cesty, po ktorých kráčala až k blaženému cielu. Roz—
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a bolesti, jej túženie, usnutie a slávne nanebevzatie, ktoré
nás radostou a plesanim naplnilo. Dnes ešte jedenkrát povzne
seme zraky svoje k nebesiam a rozjimat budeme tú jej bla
ženost, hodnost a slávu, ktorú poživa na nebi v královstvc
božského Synáčka, ježiša, aby sme sa poradovali s ňou na
zemi, kým sa s ňou — dá Boh — poradu'eme na nebi.
Máme sa skutočne radovat 5 hl. P. Mariou? no, ato z dó
kladov nasledujt'icich:

u) Sv. Pavel povzbudzuje nás k spoluradovaniu a píše:
„Radujte sa s radujúcimi.“ (le. 12, IS.) je to znak úprimnc
lásky k bližnemu, tešit sa zo štastia, ktoré náš blížny do—
siahol: ako by sme sa teda neradovali z tej nevyslovnej bla
ženosti, ktorú bl. P. Maria dosiahla na nebi? Pravda je, že
utrpela mnohé bolesti a trápenia na zemi, ale teraz pravi už
so sv. Pavlom: „Utrpenia tohoto času nie sú primeraué tej
slu've, ktoru' zjavenu' bude na nás“ v nebesiach (Rim. 8, 18.).
Na inom mieste zas piše: „Ani oko nevidela, ani ucho ne
slyšulo, ani v srdce človeka nevošlo, čo pripravil Boh tým, ktori
ho miluju.“ A ježiš Kristus praví: „Rudujtea veseffe su, lebo
odplatu vašu hojná je v nebesiuch.“ (Mat. 5, 12.) My, ktori
sme behom tohto mesiaca rozjímali nesmierne bolesti, ktoré
Maria trpela pre ježiša, — vrúcnu lásku, s ktorou ho mi
lovala, — velké služby, ktoré mu preukazovala, sme opráv
není tázat sa: Či kto viac trpel za Ježiša, — viac ho miloval,
— viac mu slúžil, než Maria, matka jeho? Či teda kto hoj
nejšiu odplatu našiel u ježiša než Maria? Tá žena v evan—
jeliume, keď mizerný groš, ktorý bola ztratila, nalezla, zvo
lala: „Radujte sa so mnou, l_ebosom našla g'roš, ktorý som
bola ztratilal“ (Luk. 15, 9.) Ci Maria, ktorá v nebi našla je
žiša, svo' to poklad a potesenie, nenie tým oprávnenejšia
zvolat: „ adujte a veselte sa, lebo som našla v nebi ježiša,
syna svojho, ktorého som tak verne a vrúcne milovala, po
ktorom som tak túžila?“

b) Patriarcha jakub mal nevyslovitelnú radost nad tým,
že jeho mily' syn jozef nielen žije, ale i dosiahol prvú hodnost
po královi v Epypte: ako sa nemáme radovat nad tou hod
nostou a slávou, ktorú dosiahla Maria na nebi? Keď Bethsabč,
matka krála Šalamúna, prišla k nemu, on rozkázal postavit
vedla seba trón pre matku svoju, aby sa naň posadila ako
královna a uctená bola ako královna. ja verim, že ježiš Kristus
podobnú čest preukázal na nebi tiež Marii, milovancj Matičke
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svojej. Maria bola ovšem tiež stvorením božím dl'a prirodze
nosti svojej l'udskej ako my; ale čo matka Syna Božieho,
ktorý z nej vzal prirodzcnost' l'udskú, vyvýšená bola nad všetky
stvorenia, nad celé pokolenie rudské, a od ježiša vyvýšená
je i na nebi nad všetkie stvorenia. Z tej príčiny cirkev sv.
nazýva ju v litániach Královnou anjelov, patriarchov, pro
rokov, apoštolov, mučeníkov, vyznavačov, panien a všetkých
svatých. Maria vyniká nad nimi v nebesiach, ako predtým
vynikala nad nimi na zemi. Či nenie tak? Archanjel Gabriel,
čo služobník boží, bol poslaný k Marii, čo k budúcej matke
Syna Božieho, Ježiša Krista. Patriarchovia len túžili po tom
Messiášovi, ktorého potom Maria porodila. Prorokovia len
prcdpovedali toho, ktorého matkou bola Maria. Apoštoli boli
len učenníkami Jcžiša, ktorého matkou bola Maria. Mučcníci
trpeli muky a bolesti za vieru Ježiša, ale nie tol'kokráť a tol'ké
muky a bolesti, ako trpela María v materskom srdci svojom
pre ježiša. Vyznavači vcnovali Synu Božiemu svoju vieru a
svoje cnosti, María obetovala jemu celé svoje materské srdce,
svoje služby a celý život svoj. Panny zachovávaly poctivosť
a čistotu svoju z lásky k Ježíšovi, čo nebeskému ženichovi
svojmu. Maria bola tou jedinou, prorokami predpovcdanou,
prečistou pannou, ktorá od ježiša, od Syna Božieho, vyvo
lcná bola za matku jeho. Sváti boli vóbec služobnikami a
miláčkami ježiša, Maria bola nevestou Ducha svatého, matkou
a opatrovatel'kou Syna Božieho, matkou teda Božou. Bola-li
Maria vyššou nad všctké stvorenia, právom nazývamc ju
Královnou.

c) Radujme sa, že Maria skutočne obdržala na nebi ko
runu večnú. Veď Ježiš Kristus pravý: „Buď verný až do smrti
a dám ti korunu života. “ (Zjav. 2, 10.) Sv. Pavel píše: „Ne
bude korunovaný, leč fm, kto sfafne bojoval.“ (ll. Tim. 2, 5.)
SÚ-li korunovaní svatí na nebi, Maria vynika nad nimi so
svojou korunou. S takou vynikajúcou korunou uzrel ju sv.
Ján vo svojom prorockom videni, keď praví: „Zjavilo sa
verké znamanie v nebi: Žena odiata slnkom, pod jej nohama
mesiac, ana jej hlave koruna dvana'sti hviezd.“ (Zjav. 12, l.)
Kto v tejto tak oslávenej žene nepoznal by bl. P. Mariu,
v nebi korunovanú? Spravne teda na obrazoch Marie na
nebevzatcj predstavuje sa jej korunovanie, — v ružencovej
modlitbe praví sa o nej: „Ktorý teba v nebi korunoval.“

a') Radujme sa konečne i preto, že Maria v nebcsiach
je našou Prostrcdnicou a Prímluvnicou najhlavnejšou. My
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veríme, že svatí na nebi tiež primlúvajú sa za nás; lebo
v nich nevymrela láska k nám (i. Kor. 13, B.); ale sme toho
pevného presvedčenia, že t'm viac Maria primluva sa tam
za nás, a že jej primluva je ynu Božicmu tým milšia, u neho
mocnejšia a nám prospešnejšia. Ujímala-li sa Maria ludi,
v úzkosti a potrebe postavených, a bola-li vyslysaná už na
zemi (Luk. 2, B.), tým viac ujíma sa nás na nebi, keď v našich
duševných a telesných úzkost'ach & potrebách pokorne pro
sime ju o láskavú prímluvu u Synáčka svojho, ježiša. V tom
nás predchádza i církev svatá, keď ju nielen prosieva o prí
mluvu u Boha, ale ju i v litániach nazýva „Pomocnicou
krest'anov.“

Radujeme-li sa zo slávy a prímluvy Marie už tu na
zemi, buďme na tom, aby sme skrze pevnú vieru a boha
bojný život hodnými sa stali toho štastia, by sme sa s ňou
aj večne radovat mohli niekdy i na nebi.

*

Maria, keď zakončujem dnes májové rozjímanic o tvojícch
milostach, čnostach a radostach, o tvojích zármut'koch, l'leOÍ
stach a holestach, o tvojom usnutí, nanebevzati a oslavem
na nebi, z týchto májových kvetov upletený venec kladem
pokorne k nohám tvojím! Dieky vrú_cne vzdávajn tebe, ze _—
ako nepochybujcm — primlúvala si _sa _za 'mn_a, a_bych tie
kvety podával ctitel'om tvojim: tak tiez p'rim'luvaj sa l v tom,
aby tie kvety májové bon k slave bozskeho Syna tvtho,
k pocteniu teba a k spaseniu ctitel'ov tvOjich. K tomu diekov
čineniu však pripojujem tú pokornú prosbu, _aby tie togu-_
mania boly nielen opravdivými májovými kvetaml, dýchajucnm
vóňou milou Bohu a tebe, ale aj užitečnými nabo_zným cti
terom tvojim, ktorí so mnou ti_e_májové_ rozjímama konaly:
Vypros im, aby ich aj vo svojej pamati a vo S.VOjgm srdCI
podržali; lebo čo osoží rozsnevanie ! toho najlepSieho se
mena, keď sa ono neujme a itepriitese_úi:odu? Čo prospeje
strom, ktorý má hojne kvetov, ale iiepriitasa ovocne':>Vypros
nám všetkým tú milost u Ježiša, aby nas k dobremu po
vzbudzovala a v dobrom utvrdzovala, by sme vo svetle Je
žiša a po ceste jeho kráčali, teba v _tomnasledoyáli a mekdy
po dokonanom putovaní zemskom stastne sa tiez .do neba
dostali, kde by sme s sa tebou večne u trťmu bozskeho rado
vali. Amen.
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Litánie Barmanské.

Pane, smiluj sa nad nami!
Kriste, smiluj sa nad nami!
Pane, smiluj sa nad nami!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče z nebies Bože, smiluj sa nad nami!
Synu, V kupiteru sveta, Bože, smiluj sa nad nami
Duchu vžitý, Bože, smiluj sa nad nami!
Svátá Trojico, jeden Bože, smiluj sa nad nami!
Svátá Maria,
Svátá Božia Rodičko,
Svátá Panno panicn,
Matko Kristova,
Matko božskej milosti,
Matko najčistejšia,
Matko najčistotnejšia,
Matko nepoškvrnená,
Matko neporušcná,
Matko premilá,
Matko predivná,
Matko dobrej rady,
Matko Stvoritcra,
Matko Spasitel'a,
Panno najmúdrejšia,
Panno ctihodná,
Panno chvalitebná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno verná,
Zrkadlo spravedlnosti,
Stolico múdrosti,
Príčino našej radosti,
Nádobo duchovná,
Nádobo poctivá,
Nádobo výbornej pobožnosti,
Ružo duchovná,
Vežo Dávidova,
Vežo zo slonových kostí,
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Home zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hviezdo jutrná,
Uzdravenie nemocných,
Utočište hriešnikov,
Potešenie zarmútených,
Pomocnico kresťanov,
Krárovno anjelov,
Krárovno patriarchov,
Král'ovno prorokov,
Krárovno apoštolov,
Kráfovno mučenníkov,
Kráfovno vyznavačov,
Krárovno panien,
qufovno všetkých Svátých,
qufovno bez poškvrny prvotného hriech pnočatá,
Krarovno presvátého Ruženca,
Verka Pani a Krárovno Uhorska,

Báránku Boží, ktor' snímaš hriech
nám, Pane! Y y sveta, odpusť

Báránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, uslyš nás, Pane!
Baranku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, smiluj sanad nami!

Kriste uslyš nás!
Kriste vyslyš nás!
Pane, smiluj sa nad nami!
Kriste, smiluj sa nad nami!
Pane, smiluj sa nad nami!

Zdravas Maria . . .

'

iSFUez_Ínpmo

Pod ochranu Tvoju utiekame sa, svátá Božia Rodičko,
prosbami našimi nepohr'daj v potrebách našich, ale od všet
kého nebezpečenstva vysvoboď nás vždycky, o požehnaná
Panno!
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Modlitba sv. Bernarda.

Pomni, o najlaskavejšia Panno Maria! že nikdy nebolo
počuf, abys bola koho opustila, ktorý sa k Tebe o ochranu
utiekal, Teba o pomoc prosil alebo o prímluvu žiadal. l ja
touto doverou povzbudený(á) utiekam sa k Tebe, Panno
panien, Královno anjelov a Matko Pána našehoježiša Krista,
pred Teba sa ako nehodný(á) hriešnik(ca) s plačom a kví
lením dostavujem. Nezavrhuj prosbu moju, Matko Slova več
ne'ho! lež vyslyš milostive a uslyš mňa, ku Tebe v tomto
plačlivom údolí z hlbokosti srdca volajúceho(cu): Matko! buď
mi na pomoci, vrúcne Ta prosím, vo všetkom mojom súžení
a trápení, včul' i vždycky, zvlášte v hodinu smrti mojej, 0 do
brotivá o prívetivá, o laskavá Panno Maria! Utočište hrieš
nikov, oroduj za nás!

Pod Tvoj materinský plášť a do Tvojho milosrdenstva
porúčame Tebe všetkých hriešnikov. Nedaj, o Matko milo—
stivá! aby v nepravosti svojej zahynuli, ktorých najmilejší
Tvoj Syn predrahou svojou krvou vykúpiť ráčil. Vypros nám
i ím kajúcnosti a dokonalého polepšenia života. Amen.

_m—


