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CESTY.

Kultúra ducha.
Vo svete tvoria sa nové predpoklady lepšej

budúcnosti národov. Mnohé veci, ktore' doteraz bon
pokladané za nenahraditelné kolieska pravidelného
životného behu, zahadzujú sa do kútov histórie,
kde sa bude iba spomtnat', že jestvovaly. V krát
kom čase prestaly byt' moderné, stratily silu, ktorú
v nich ludstvo hl'adalo. Nejde len o technické vy
moženosti, ide najma o pokrok ducha, a pokrok
rozumu, ktorý je nenahraditelným predpokladam
napredovania vo všetkých odvetviach fudskej čin
nosti. A práve tu vidíme na jednej strane ustavičně
zmeny, na druhej strane zdórazňovanie čohosi ne
hýbatel'ného, čo sa může a musi vyvijat', ale len
v starom, tradičnom smere.

Rozum hlada' pravdu, vóla túži po blaženosti,
preto tolko zmien na poli duchovnei tvorby, lebo
aj rozum hlada vždy va'čštu istotu v nadobudnutej
pravde, a vól'a tiež tuži po ukojent' v dobre, a keď
ukojenie nena'jde, je nespokojná. Tam sú kozene,
tam sú priciny tisicročných borieb a všelijakých
bojov i'udi, ktoré vyvrcholujú v kultúrnych aj v po—
litických za'pasoch jednotlzvcov i celých na'rodov.

Do tejto metamorfózy mienok a na'zorov za
znieva hlas toho, ktorý je Pa'nom dejin: „ja som,
ktorý som/“ Ozvenu týchto slov vidim v slovdch
Kristových. ktorý vravel: „]a som cesta, pravda a
život./“ Od tych čias každé hl'adanie pravdy bez
Krista, každá túz'ba po dobre bez Boha, je márna,
je nesplnitelnd, lebo nie je usmerňovana' Dobrom,
pre ktore' je stvorend vól'a, neklan! sa k absolútnej
Pravde, ktorú hlada' rozum.

] .1



Usmerňovatelom l'udskejčinnosti musibyt' Boh.
To tol'ko znamená, že jeho vola, jeho zákony a
rozkazy musia prenikntit' na'š rozum ai vóiu, aby
v našich činoch odzrkadfovala sa božia vóra, pre
javavana' týmtto zákonmi. V tom spočiva nadpri—
mdzena' kultúra ducha, bez ktorej každý pokrok
v kulture alebo v technike je stavbou na piesku,
ktorú vyvráti zajtraišok svojimi novými na'zormi.

S ME R katolickej slovenskej intellgencii pred
klada' pravdy, ktoré sa ešte neprežily, ktoré po
dnes nikto nevyvrátil, lebo sú to pravdy, ktorými
Pán dejin a na'rodov podmienil štastie fudske'ho
života. Sme si povedomt' toho, že uskutočnovanle
tohto duchovněho programu je prvým predpokla
dam lepšieho zajtrajška Slovenska; preto chceme
aby smeristická kultůra ducha stala sa imanim
všetkých tých, čo si na Slovensku osvojujú pra'vo
zabezpečovat lepšiu budúcnosť cyrtlometodejskému
národu. Som presvedčený o tom, že nieto v kul
tu'rnom slovenskom živote činnosti, v ktore/' by
nemal rozhoduiu'ce slovo Boh, Kristus a svdtá
Církev rlmskokatollcka, preto ich program pokla
dám za prvý a za'kladný predpoklad slovenskej
budúcnosti.

S týmto starým, rlmskokatolickym progra
mom začiname tretoročný úsek nadpn'rodzenei
činnosti ducha v dušiach roduvernei Slovače a
prosime toho, bez ktorého nič nemóžeme vykonat,
aby zdokonalil všetky naše nedokonalosti a na
prihovorenie Sedmobolestnei Patrónky Slovenskej
republiky priviedol pod panujáce žezlo Krista
Král'a všetky úprimné duše podtatranskej vlasti.

Redaktor.



Zjavenie Pánovo.
Dr. Štefan Dubravec.

„Zjavenie Pánovo" je úradný názov priká
zaného sviatku, ktorý svátíme 6. januára. Vý
znam sviatku vidieť aj z toho, že jeho oktáva
má 0 stupeň vyššiu výsadu než Vianoce. Na
objasnenie významu tohto sviatku nech slúži
aj týchto niekolko myšlienok:

1. Najdokonalejšie „zjavenie Pánovo", aké
je vůbec len možné, je v samom večnom živote
božom. Týmto zjavením je večné Slovo (druhá
božská osoba), ktorým Boh Otec vypovie a tak
prejavi celé nekonečné bohatstvo svojej bož—
skej bytnosti. Dokonalejšie zjaveníe Boha si
nemůžeme ani myslieť, lebo týmto Slovom je
celkom rovnocenne a živo prejavená celá pod
stata Božia v najužšom smysle, takže Slovo je
vecne totožné s podstatou Božou, má tú istú
jedinú podstatu božskú, je teda tým istým je
diným Bohom ako Otec, len v osobe je rozdiel;
totižto že to isté božstvo je v Slove iným
sp ós o b o m než v Otcovi. V tomto smysle
hovori Pán Ježiš: „Ja a Otec sme jedno",1 to
tižto jedno bytie, jedno božstvo. A jedno sú
ďalej aj v tom, že práve tým, že Otec je Otcom
& Slovo jeho Synom, tým sú aj jedno princi—
pium, jeden prameň Ducha Svátého, svojej spo
ločnej svatej Lásky, ktorou sa úplne celou svo
jou božskou podstatou odovzdajú' sebe v tretej
božskej osobe, ako keby dvaja mali alebo správ
nejšie celou svojou bytosťou boli jediné srdce,
ž'ktorého vychádza ich spoločná láska, obsahu—
juca celé ich bytie.

__2. Katolícka viera učí, že tento vnútorný
bozský život poznania a lásky, ako nám ho ta
Jomstvo Najsvátejšej Trojice naznačuje, určil
Pan Boh — nakol'ko je to možné — aj stvo
reným osobám, anjelom a I'uďom. Nijako im to,

1 Ján 10, 30.
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pravda, neprislúcha podIa ich prirodzeného by
tia, ale Boh nadprirodzeným spósobom chce
v každom ako by zopakovat to, čo je v jeho
večnom živote: bezprostredne prejaviť mu svo
je poznanie podla vzoru, ako je prejavené v je
ho večnom Slove, aby tak človek samým
božím poznaním, ktoré prijal, Boha bezpros
tredne videl, primerane aj miloval a tak bol
blažený nadprirodzenou, božskou blaženosťou.

No tento stav nadprirodzenej blaženosti Pán
Boh nedáva tvorom hneď pri ich stvoreni, keď
dostanú svoju prirodzenosť. U Boha je táto
blaženost totožná s jeho prirodzenosťou; teda
tým, že jestvuje, je aj konečne blažený. Lež
u tvorov táto nadprirodzená blaženost nepri—
slúcha k ich prirodzenosti, ale javí sa od ich
bytia odchodný — a to nadprirodzený — po
sledný ciel'. K cieI'u však tvory majú dójsť

, svojou činnosťou.2 No svojou prirodzenou čin
nosťou nemohli by ho dosiahnuť, ani vedomosti
by o ňom nemali ani sil na jeho dosiahnutie;
preto ak ich Pán Boh chcel urobiť účastnými
na svojei božskej blaženosti, bolo potrebné, aby
ich zvlášť, t. j. nadprirodzeným spósobom pou
čil o tomto cieli a o prostriedkoch, ktorými ho
s pomocou božou možno dosiahnuť. Toto nad
prirodzené poučenie božie voláme z j avenie
božie vo vlastnom smysle, v akom sa v teologii
všeobecne používa, totižto nadprirodzené pou
čenie božie, dané l'uďom ešte putujúcim na ces
te. Týmto zjavením aj keď človek Boha ešte
nevidi, už může a má svoj pomer k Bohu utvo
riť tak, ako syn k Otcovi, ako je to v samom
Bohu, totižto poznat Boha — hoci ešte nie vi
dieť — vierou tak, ako ho pozná jednorodený
Syn, a vo vzájomnej, ba jedinej spoločnej láske,
v Duchu Svátom vyjadrenej, sa s nim spojit.

To znamenajú slová: „Bez viery nemožno
sa páčit Bohu."a No nestačila by len nejaká

2 Svátý Tomáš Akv. I, 62; II, 5.
“ Žid. 11, 6.



teoretická viera, ktorou by sme síce uverili,
že Boh nám chce dať svoju blaženosť ako sy
nom, ale podl'a nej by sme nežili; totižto ak by
sme celú svoju vól'u, celé svoje bytie nezamie
rili k Bohu, v láske s ním sjednotení, ako je
s ním sjednotený jeho večný Syn v Duchu Svá
tom. Preto hovori zase apoštol: „Co by som mal
všemožnú vieru, . .. a nemal by som lásky, nič
nie som."* Táto láska znamená sjednotenie na
šej vůle (veď láska je výkon vóle) s vól'ou bo—
žou, teda zachovávanie božích prikazov, usmer
nenie celého života podl'a viery.

3. Túto vieru čiže toto zjavenie Boh čo do
výslovného obsahu nedal luďom odrazu, ale po
stupne.5 — V zásade, pravda, vždy každý je
povinný veriť a robiť, čo Boh zjavil a prika
zuje; no výslovne je na spasenie potrebné zo
zjavenia poznat, totižto veriť a za pravidlo čin
nosti mať aspoň dve pravdy: „Boh je a tým,
ktorí ho hl'adajú, je odplatitel'om."' Lebo
v týchto dvoch pravdách, piše svatý Tomáš
Akv.,7 sú obsiahnuté aj ostatné pravdy, ktoré
Boh postupom času zjavil: Prvá pravda obsa
huje všetko, čo je večne v Bohu a v čom po
zostáva naša blaženost; — v druhej je všetko,
čo Boh v čase zariadil svojou starostlivosťou na
to, aby sme blaženost dosiahli.

Vieme, že Pán Boh vždy dával Íuďom po
drobnejšie zjavenie aj o sebe aj o svojich usta
noveniach vo svete. Takto chcel, aby sa l'udia
aj čo do stránky objektivnej vždy dokonalejšie
mohli s nim spojit. Plnosť tohto zjavenia božie
ho viaže sa k osobe Pána Ježiša Krista. Večné
Slovo Božie osobne došlo k nám v l'udskom
tele, aby svojím l'udským životom & Iudskými
slovami osobne nám zjavilo — nakolko je to

: 1 Kor. 13. 2.
Nemyslíme na zjavenie v raji pred pádom, kto
rého obsah bol prvotnému stavu primeraný, ale

“ nám ho ťažko ustálit.
Zld. u, 6. ' 11—11, 1; De verit 14
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týmto Iudským spósobom možné a Iuďom
v skúške postaveným primerané — plnost by—
tia božieho a ustanovizni božích, ktorá je v je
ho jedinom večnom Slove prejavená a pomocou
ktorej máme svoj život k Bohu zamierit a čo
najužšie sa s ním spojit.

4. Velký sviatok Zjavenia Pánovho je teda
sviatkom tohto definitívneho Zjavenia božieho,
ktorého sa nám dostalo skrze Pána Ježiša Kri
sta, vteleného Syna Božieho. V najstarších ča—
soch Cirkvi sa v tento deň na Východe slávilo
aj jeho telesné narodenie, lebo však týmto na
rodením sa na svete „zjavil v podstate našej
smrtelnej prirodzenosti", ako to ešte aj teraz
hovori prefácia tohto sviatku. No keďže teraz
sa jeho Narodenie slávi dňa 25. decembra, svia
tok Zjavenia Pánovho je venovaný tomu, že
5ve t u bolo zjavené, že tento na svet narodený
človek je sám vtelený Boh a Vykupitel' sveta.
Texty svatej omše tohto sviatku vyzdvihujú
najmá zjavenie, ktorého sa dostalo mudrcom od
Východu skrze hviezdu. V breviári však sa na
dneskajší deň pripomina aj pamiatka pokrste
nia Pána Ježiša v Jordáne, kedy Otec nebeský
vydal o ňom svedectvo a Duch Svátý v podobe
holubice sa nad ním zjavil; taktiež aj pamiatka
prvého zázraku Pána Ježiša, totižto premenenia
vody na víno, kedy prvý raz zázrakom sám
osobne vydal svedectvo o svojom božstve &tak
„zjavil svoju slávu".'

Svatý Tomáš Akv. podrobne a milo hovorí
o všetkých týchto troch udalostiach,9ale v rám
ci tejto krátkej úvahy sa nemožno o ich význa
me obnejšie zmieniť. Tolko však ešte chce
me pripomenúť, že tento sviatok je sviatkom
základu našej viery, totižto Zjavenia božieho,
a je aj sviatkom rozširovania viery, najma
sviatkom pohanských misií, keďže v mudrcoch
čiže král'och od Východu, je naznačené predo

6 Ján 2, 11. ' m, 36, 39, 43.



všetkým povolaníe pohanov k pravej viere.
Neohrožená Vieravšak, ktorú tito mudrci preja
vílí, má byť vzorom aj našej neohroženej
a praktickej viery. Len čo mali podl'a polohy
hviezdy istom, že Dieta je v dome, hneď vstú—
pili dnu, bez váhania padlí na kolená, klaňali
sa Dieťaťu a svojimi darmí dali na javo, že seba
samých mu bezvýhradne odovzdávajú. Nepo
zastavili sa nad tým, že palác tohto král'a je
velmi jednoduchý, jeho matka celkom chudob
ná a on sám ako by bol len nevládnym dieťa
ťom. Dobre vedeli, že im nepríslúcha právo po
sudzovať Boha, v akých okolnostiach sa chce
na svet narodit a akými prostríedkamí chce
ludi k spaseníu viesť. Aj my máme božiu záru
ku o tom, že v tomto dome, t. j. v Církvi kato—
lickej je na svet narodený Boh-Spasitel a všet
ko, čo on znamená: jeho učenie a ustanovenia,
ktorými máme byť spasení; lebo Kristus ju po
veril, aby toto učenie všetkým národom lud
skou rečou hlásala & ustanovenia uskutočňo—
vala. Keď božiu záruku máme, musime sa bez—
výhradne riadíť náukou a ustanoveniamí, ako
nám ich Církev z božieho poverenía hlása. Tak
to musime prejaviť svoju úplnú oddanost a lás
ku voči Bohu, lebo každý náš krok, ktorý ne
bude nadprírodzene zamierený k Bohu neohro
ženou vierou a láskou, bude vo večnosti
stratený.

Pravda, mnohé okolnosti, články viery, pri
kazy a ustanovenia nie sú nášmu rozumu bez
prostredne jasné. Boha totiž nevidíme bezpro
stredne a ludskými pojmamí nemožno celkom
jasne — ako by v plnom svetle -- vyjadrit
jeho nekonečný, všetko presahujúci vnútorný
život. A v jeho slobodných ustanoveniach tiež
tak _sa_spája božské s l'udským, že sposob tohto
-sp01ema a účinkovania nie je nám vo všetkom
celkom jasný. Takto božské ustanovenia a ta
JOTflstvá jeho vnútorného života sú nám aj
SkUŠROU,aby sme svoju oddanost voči Bohu
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dokázali tým, že pevne veríme, hoci veciam
celkom nerozumieme; stačí nám záruka. božia,
že veci sa naozaj tak majú, lebo on to tak zjavil
a on sa mýliť alebo klamať nemóže. Takúto
skúšku žiadal Pán Boh aj od anjelov & žiada
aj od Iudí; nevyňal z nej ani svoju vlastnú
matku, ktorá bola najváčším skúškam podro—
bená. No naša pýcha nás zvádza k tomu, aby
sme posudzovali aj Pána Boha a pochybovali
o tom, čo nám nie je jasné. Co je nám na skúš
ku, takto sa stane ako bv pokušením, pre ktoré
nám Spasitel káže bedliť a modlit sa,10 totiž
uponížiť sa a prosiť Boha o pomoc, aby sme
nepodl'ahli myšlienke, že by Boh nepravdu mo
hol hovorit, lebo v takom pokušení je táto myš—
lienka obsiahnutá.

Pri tejto bezpodmienečnej a stálej viere, za
loženej na tom presvedčení, že Boh len pravdu
može povedať, smieme však hl'adať rozlúštenic
ťažkostí a námietok, lebo každá námietka sa
celkom iste dá rozlúštiť. Taktiež sa máme usi
lovat čím lepšie vniknúť do tajomstiev svátej
viery, lebo — ako snem vatikánsky učí“_—
vierou osvietený rozum pri usilovnom a nábož
nom hladani s pomocou božou móže dosiahnuť
isté, vel'mi užitočné porozumenie tajomstiev,
aj keď ich nemůže vidieť tak, ako prirodzené
pravdy, kým v tomto smrtelnom živote „vzdía
lení sme od Pána: lebo vo viere chodíme,
a nie vo videní".12

Ale táto Viera nie je „slepá“, lebo nie „na
slepo" veríme, ale na základe svedectva božie
ho, ktoré je bezpodmienečne pravdivé. Spolu
však táto viera je aj záslužné, keď ju bezvý
hradne prijimame ——hoci nášmu rozumu nie je
bezprostredne jasná ——a podl'a nej celou svojou
bytostou sa Bohu odovzdáme, svoju vólu s jeho.
vól'ou v láske sjednotirne. Takto už na zemi
,.sme dietkami božími", hoci „ešte sa neuká

10 Mat. 26, 41. “' 2 Kor. 5, 6-_7.
“ Sess. III, cap. 4.



zalo, čím budeme".13 Tieto slová znamenajú,
že na tých, ktorí ako dietky božie V posvácujú
cej milosti prejdú na druhý svet, čaká ešte
jedno, najhlavnejšie zjavenie božie, totiž to,
ktoré sme spomenuli na začiatku tejto úvahy.
V tom bude spočívat, že Boh Otec pošle do náš
ho rozumu svoje Večné Slovo, nie zahalené
v I'udskom tele, ale bezprostredne tak, ako ono
duchovne od Otca vo večnosti pochádza. Tým
sa v našom rozume utvorí takzv. „svetlo večné"
alebo — ako bohoveda hovorí — „svetlo slávy",
a to v takej miere, aká bude zodpovedať miere
zo zemského života prinesenej posvácujúcej mí
losti. Takto sa nám Boh vo svojom božstve
bezprostredne z j a ví, takže „budeme jemu po
dobní, lebo ho u vi d i m e, ako je".“

“ 1 Ján 3, 2. “ Tamtiež.

Duchovně vedenie.
Dr. Inocent Miiller, OP.

V našich doterajších úvahách bola reč 0 pro—
striedkoch na dosiahnutie dokonalosti. Lebo
keď sme poznali podstatu duchovného života,
hIadali sme cesty, hIadali sme prostriedky,
kterými by sme dosiahli Bohom vytýčený cieI.
Tieto prostriedky sme rozdelili na vnútorné
a vonkajšie.1 Obširnejšou úvahou o modlitbe
naznačili sme všetky vnútorné prostriedky,
ktoré vedú úprimnú dušu k spojeniu s Bohom.
V nasledujúcich článkoch chcem hovoriť 0 von—
kajších prostriedkoch, ktoré má pravidelne po
užiť každá duša na ceste k nadprirodzenej
dokonalosti. Učitelia vnútorného života medzi
prve vonkajšie prostriedky zaradili duchovné
vedenie. Logicky mal by som najprv hovorit
o tom, v čom spočíva duchovně vedenie; lež
s praktického stanoviska pokladám za osožnej

1 Smer I, 337.



šie poukázat ponajprv na to, či pre duchovný
život je nevyhnutné takéto vedenie, či človek
naozaj potrebuje nejakého duchovného vodcu.
keď sa chce pripodobniť Kristu, keď ho chce
nasledovat. Na túto otázku musí si dať jasnú
odpoveď mnich, žijúci v kláštore, kňaz, ktorý
sa stará o spásu duší vo farnosti, v škole,
v spolkoch, aj katolík laik, ktorý v rodinnom
živote chce plnit prikaz Kristov: Buďte doko
nalí! Otázku duchovného vedenía pokladám za
dóležitú najmá pre ženské rehol'né spoločnosti,
ktorým povolanie nedovolí, aby si preštudovaly
odborné knihy cirkevných učitel'ov & vodcov
duchovného života. Takéto spoločnosti, ak na
ozaj túžia po ozajstnom duchovnom živote, ne—
vyhnutne potrebuju duchovně vedenie mimo
vedenía vo svatej spovedi, lebo týždenná svatá
spoveď stáva sa pre viacerých zvykom, a von
kajšie zamestnanie a nedostatok času im pre
kážajú hlbšie rozoberať duchovně základy, po
stup, vzrast a prekážky ich vnútorného života.

Keď hl'adáme odóvodnenie potreby duchov
ného vedenia, máme hneď naporúdzi úradnú
náuku Církvi svatej a velkých cirkevných uči—
telov a napokon aj dókazy rozumu, potvrdené
skúsenosťou mnohých storoči.

Boh založil Církev ako spoločnosť hierar
chickú a chcel, aby duše prijímaly ovocie Kri
stovho života & Kristovej smrti prostredníc
tvom pápeža a biskupov vo vonkajšom a verej—
nom vedení & prostredníctvom kňazov—spoved—
nikov pri vnútornom, duchovnom vedení. Pri
klad tohto vedenía máme už v prvotnej Církvi.
Pri zázračnom Savlovom obrátení Boh nechcel
zjavovať všetky svoje úmysly Šavlovi, lež po
slal ho k Ananiášovi, aby sa od neho naučil,
čo má konat.2 A je zaujímavé, že na toto odvo
lávajú sa aj starší spisovatelia, ako: Kasián,
svatý František Salezský; a zasa na ich autoritu

"' Skut. ap. 9, 10 an.
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odvoláva sa pápež Lev XIII., ktorý v ístej
encyklike piše: „Už v začiatkoch Církvi svatej
stretávame sa s týmto zákonom. Hoci Šavol
počul hlas Kristov a pýtal sa Krista: „Pane,
čo chceš, aby som konal?", jednako Pán ho
poslal do Damašku k Ananiášovi: „Vstaň a iď
do mesta, a tam sa ti povie, čo máš robiť!"
K týmto slovám pápež dodáva: Toto sa vždy
konalo v Církvi; to je presvedčenie všetkých
pokolení, všetkých ludí, ktorí vynikali vedou
a svátosťou. Hlava Církvi svátej tu zdóraz
ňuje, že aj k nadprirodzenému životu pravidel-—
ne vedie Boh l'udí prostredníctvom l'udí, ktorí
zvyčajne bývajú nástrojmi v uskutočňovaní
jeho večných plánov.

Staroveký predstavitel asketickej bohovedy
Kasián mladým mníchom na západe nariaďuje
toto: Starším, čo sú určení pre vaše vedenie,
otvorte svoje srdcia, vyjavte im bez hanby
svoje najtajnejšíe myšlienky a podrobte sa ích
rozsudku pri rozhodovaní, čo je dobré a čo zlé.
Najlepší prostriedok, ako premócť nebezpečné
pokušenie je odkryt pokušenia múdremu rad-
cow.

Svatý Ján Klímak to isté učí mníchov na
východe: „Duša, ktorá sa chce vyslobodiť
z otroctva vášní, potrebuje Mojžiša, ktorý by
ju vyviedol z tohto poddanstva. A na ceste
k slobode božích dietok nech sa pokorne pod-—
robi zástupcovi božieho Majstra a nech ho po
slůchne vo všetkom a nech nepozerá na prí—
padné jeho chyby, ale nech sa vo všetkom
podrobí jeho úsudku."

Zo _stredovekých duchovných učitel'ov pri
pomemem iba dvoch. Svatý Bernard naríaďuje,
aby novici mali duchovného otca, ktorý ich
bude viesť, poučovat, tešiť a povzbudzovať.
Rokročílejším v duchovnom živote radí, aby si
tiez zvolili duchovného vodcu, lebo „kto je uči
telorn sám pre seba, je žiakom hlúpeho".
A svatec dodáva: „Z vlastnej skúsenosti viem,
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že ovel'a Iahšie je rozkazovať iným, ako viesť
seba samého," V štrnástom storočí slávny do—
mlmkansky kazatel svátý Vincent Fererský
napisal toto: „Človek, ktorý má duchovného
VOdCU,ktorého poslúcha vo Všetkom, l'ahšie
a rýChlejšie bude sa zdokonalovat, ako človek,
ktorý'to koná sám, hoci by bol rozumove velmi
1353; & radil sa najmúdrejších duchovnýchm .

T_O:pravda, neplatí len o dušiach, čo žijú
v klastore. Vztahuje sa to aj na l'udí, čo žijú
vo.svete. Dobre to vidieť z listov, ktoré posie
lah V_eTkísvátci dušiam, žijúcim vo svete, ktoré
V19d11na ceste k dokonalosti. Preto aj svátý
Alfonz Liguorský píše, že jedna z hlavných
DOVIDQostíkňaza je viesť nábožné duše.

“Lez o potrebe vodcu v duchovnom živote
r_nozemesa aj sami presvedčiť. Duchovný život
Je cesta, na ktorej je vela prekážok, vel'a ne—
be'zpecenstiev. Pustiť sa na takúto cestu bez
mudreho &skúseného vodcu by bolo neopatrné.
Muglme si dobre uvedomit, že sami jasne ne
Vldllflfl' Všetky nebezpečenstvá, nevieme a ani
nernozeme svoje osobné veci posúdiť vždy
Spravne, k sebe nevieme byť nestrannými
sudcami_ Preto potrebujeme duchovného le—
kara, ktorý posúdi skutočný stav duše nestran
ne 'a _povie nám, čo máme konať a čoho sa
chranit, Svátý František Salezský k tomu do
dav'a: „Lekár, keď je chorý, či nevolá iného
lekara, aby ho liečil"?

Potrebu duchovného vedenia poznáme naj
lepšie vtedy, keď si všimneme, kol'kým nebez
llečenstvám je vystavený človek nielen na za
ciatku duchovného života, lež aj neskoršie.
Zaciatočník sa bojí, aby neupadol do starých
chyb, preto sa podrobuje dlhému pokániu, pri
meranému počtu. a ťažkosti spáchaných hrie
Ch_0V—Niektorý však velmi rýchle zabúda na
mln'lůosť, a hneď by chcel prísť na cestu doko
nalych_ A keď sa mu to nedari, stráca vól'u,



v započatej práci ochabuje. Iný zasa preháňa—
vo vonkajšom umřtvovani, niekedy tak, že to
ohrožuje aj jeho Zdravie. V oboch pripadoch
musí zakročit skúsený vodca, aby začiatočni—
kovi ukázal správnu, strednú cestu, lebo začia—
točník, keď po prvých úspechoch a duševných
útechách je vystavený duševnému suchopáru,
móže I'ahko padnúť do starých chýb, keď to
duchovný vodca neprekazí dobrou radou.

Pokračujúci na ceste osvecujúcej tiež potre
bujú radcu, aby vedeli, v ktorých ctnostiach
sa majú cvičit, ako a kedy; ďalej preto, aby
poznali, či naozaj pokračujú, či seba samých
neklamú. Napokon pokračujúcich neraz navšte
vuje duševná opustenost; začinajú si uvedomo—
vat, že cesta k Bohu je tažšia, je na nej ovela
viacej prekážok, ako si to mysleli. Aby v ta—
kejto skúške duša obstála, aby nestratila od
vahu, potrebuje útechu a pomocnú ruku du
chovného vodcu.

Pomoc duchovného vodcu najzrejmejšie vi
diet na spojujúcej ceste dokonalých. Na nej
duša musi už žit z darov Ducha Sv'átého, musi
vel'kodušne prijimat a riadít sa jeho vnuknu—
tiami a milostami, ktoré posiela v každej chvil“
ke. Nuž a tu je nesmierne důležité, aby duša
vedela dobre rozlišovat božie vnuknutia od
tých, ktoré nám hádam vnuká naša prirodze—
nost, naša povaha, ba aj zlý duch. V takýchto
pripadoch musí- zasiahnut múdry duchovný
vodca, aby duša bola naozaj vedená božím
vnuknutím, a nie obrazotvornostou alebo na
šuškávaním zlého ducha. V tomto období pri
chádzajú na dušu aj tažké pokušenia, duša ne
vie rozjímat, zdá sa jej, že všetko na svete se
Sprisahalo, aby ju zničilo. V takýchto skúškaclr.
všetci učitelia duchovného života odporúčajť
jediný liek: Podrobit sa úsudku kňaza, ktoréhc
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Boh ustanovil, aby ukazoval l'uďom živé pra
mene nadprirodzeného života."

Cesta k Bohu podobá sa rozvlnenému moru,
na ktorej je potrebný vodca, ktorý prevedie
cestujúcich cez všetky nebezpečné úskalia. Uči
tel'a-vodcu potrebujeme vo vede, v umeni,
v remesle & vůbec v každom odbore l'udskej
činnosti, lebo všetko sa musíme naučit od dru
hých. Keď toto pravidlo platí pre prirodzený
život, tým váčšmi plati pre život, ktorý je pri
krytý nepreskúmatel'ným tajomstvom božej
lásky ku každému človekovi, pre život duchov
ný. Preto nenačim sa čudovať, že učitelia du
chovného života vyhlásili, že bez duchovného
vodcu alebo bez zázraku, morálne je nemožné
dlhé roky slúžiť Bohu, priamo sa vyrovnávat
so všetkými prekážkami a až do konca vytrvat
V začiatočných predsavzatiach.

Preto v duchovnom živote za pr avidel—
n ý prostriedok pokladáme aj duchovně vede
nie. Móže byť spojené so svatou spoveďou,
najma u tých, čo sa týždenne spovedajú. Tým
to duchovným vedením V poslednom čase chce
me vychovať elitu katolíckej akcie. Na to sú
duchovně usobrania, či už v kláštoroch alebo
v táboroch. Ciel všetkých je jeden: Pod vede—
ním skúseného vodcu Viesť dušu po správ
nych, Cirkvou vyskúšaných cestách k spojeniu
s Bohom.

V Kristu Ježíšovi.
Dr. Rom. Anton Šurjanský, prof. teol.

Skutočnosti kresťanského bytia.
II. My v Kristu Ježíšovi.

10. Milosťou viery a krstu Boh prichádza
l_<_námv jednorodenom svojom Synovi a nim

“ Porovnaj: Garrigou-Lagrange, OP: K Bohu,
str. 87 a nasl. Túto stať odporúčam prečítať
& dobre preštudovať najma tým, čo chodievajú
týždenne na svátú spoved'.
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nás činí účastnými na svojej Božskej prirodze
nosti, na svojom božskom živote. Začínáme
obdobie novej existencie: Kristus
sám sa stáva hybnou silou, dušou nášho života.
Ako duša oživuje telo, podobne Kristus oži
vuje a dviha celé naše bytie.

No tým, že Kristus je v nás, aj my sami
sme začlenení do Krista, takže náš život z Bo
ha skrze Krista uskutočňuje sa a rozvíja v s a
m o m K r i s t o vi. On vstupujůc do nášho
vnútra, dviha nás k sebe, prijima v seba, včle
ňuje nás do seba. Stáva sa bytostnou 5f ér ounášho nadprirodzeného žitia.
V ňom odteraz žijeme, hýbeme sa
a sme“ V ňom sa naše prirodzené bytie tak—
rečeno stráca, aby sme ho našli v ňom mohut
nejšie a plnšie,35 lebo v ň o m p o d s t a t n e
prebýva všetka plnosť božstva,
a my sme v ňom tiež naplneni?e totiž
účastní na jeho plnosti, na jeho životných si
lách a spasných milostiach.

Kristus je takto nadprirodzeným ž i vlo m
nášho kresťanského života. Stari kresťania túto
okolnost radi znázorňovali symbolom r y by
vo vode, vzatým z obradov krstu:37 rodime
sa a žijeme vo vode Kristovej milosti, v ňom
samom. Čo je rybe voda, to je nám Kristus.
Len v ňom móžeme žiť a rásť, mimo neho bez
pomoci hynieme, zadusime sa.

11. Svátý Ján náš život 2 Krista a v Kristo—
vi prirovnávaviniču a jeho ratoles
“Ciam.33 Kristus je pravý vinič — Boh Otec

*" Porov. Sicut. 17, 27. _ Svatý Pavol tieto slová
používa o našom prirodzenom byti v Bohu ako
príčine všetkého, čo je; ale ovel'a viacej platia
o živote nadprirodzenom.

“ Porov. Fin 3, 8—11.
“ Kol. 2, 9.
“7Tak napr. Tertulián, O krste 1: My ako rybyčky

podl'a Ryby, Ježiša Krista, vo vode sa rodíme!
— Tu je póvod pekného výroku: Nos pisciculi

„ gali—151%slumsus! Sme Kristovými rybyčkami!
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vinohradnik -— kresťania ratolesti: J a s om
pravý viničamój Otecjerol'ník,...
a vy ste ratolesti... Ako ratolesť
nemóžeprinášaťovocie, aklen ne
ostáva na viniči, tak ani vy, ak lenneostávate vo mne . .. Kto ostáva
vomneajavňom,ten prináša veIa
ovocia, lebo bezo mňa nič nemó
žete činiť. Kto neostáva vo mne
a ja Vňom, toho odhodia ako (neplod
nú) ratolesť a uschne. A také (rato
lesti) posbierajú, vrhnú na oheň
a zhoria... Ostaňte (teda)vo mne
a ja vo vás . .. '

Vinič prináša ovocie na svojich ratolestiach.
Ak tieto ostávajú spojené s vínnym kmeňom,
prijímajú z neho životnú miazgu a prinášajú
ovocie. A vinohradnik zdravé ratolesti opatruje
a čistí, aby prinášaly ešte viacej ovocia. No ak
ratolesti pre akúkoI'vek príčinu nedostávajú
dosť šťavy, stávajú sa neplodnými a schnú. Pri—
chádza vinohradnik, odrezúva ich a páli.

Aj my sme ratolesťami na vinnom kmeni
Krista.Vyrástli sme z neho a z neho
máme životnú silu. Kým ostávame
v ňom a on v nás, prinášame vel'a ovocia nad
prirodzeného života. Vinohradník Boh Otec nás
opatruje, aby sme prinášali ešte viacej ovocia,
aby sme rástli a vzmáhali sa v božskom živote,
na ktorom sme V Kristovi účastní. Ak by sa
však prerušil náš životný súvis s Kristom, náš
nadprirodzený život by hynul, vyschol by ako
neduživá ratolest. A napokon by prišiel božský
vinohradnik, večný náš Sudca, a vrhol by nás
do ohňa večného zatratenia.

Život v Kristovi znamená teda pre kresťana
aj veÍkúzodpovednost a povinnost.
Musí si dať zvlášť záležať, aby sa jeho Spojenie
s Kristom nikdy neprerušilo, aby sa nikdy ne
odtrhol od svojho bytostného podkladu.

16



Pierre de Bérulle velmi pekne kresli práve
tento vzhl'ad nášho kresťanského bytia. Uve—
dieme preto aspoň niektoré jeho vety: Ježiš
doplňuje naše bytie, ktoré má stálosti
a dokonalosti len v ňom, a doplňuje ho ozajst
nejšie, než telo má život a bytostný doplnok
v duši a úd V tele a ratolest vo viniči a čiastka
v celku. My totiž máme na Ježíšovi účasť
a v ňom je naša celost. Našimzáujmom
je, aby sme boli v ňom, aby sme mu patrili,
aby sme boli, žili, konali v ňom, ako ratolest
má bytie a život a ovocie z viniča . .. Preto sa
musime na Ježiša pozerať ako na doplnok svo
jej vlastnej bytosti... Preto sa musime 8 Je
žišom spojit, že svojim božstvom a svojím člo
večenstvom, ktorým nás podstatne spája s Bo
hom, je základom našej bytosti, duchom nášho
ducha, životom nášho života, plnosťou našej
očakávajúcej prázdnoty. Naším prvým poznat
kom nech je, že sme len kusým a nedo—
končeným dielom, že náš prvý pohyb
musi viesť ku Kristovi, ktorý naplňujenašu bytost.. .“

12. Účast na Kristovom byti nie je však
iba osobným náboženským zážitkom jednotliv
ca, ale aj úzkym nadprirodzeným s p o l o č e n
stvom a súručenstvom všetkých
p o v 01 a n ý c h. Už J ánova alegorická para—
bola o viniči naznačovala túto prakresťanskú
pospolitosť, ale svatý Pavol túto tému rozvinul
ešte dóslednejšie vo vel'kolepú náuku o my s 
y_ckom tele Kristovom.40

'“ Citujeme POdIa H. Brémonda, Histoire du sen
timent religieux en France III, Paris 1921,
str. 84 n.
15 veci sa chceme vrátit v niektorom z budúcich
clánkov, preto teraz podávame len základné
body tejto náuky. _ Literatura o mystickom
tele Kristovom je veI'mi bohatá. Spomenieme:
L. Prat, Théologie de st. Paul I, str. 359—369
(rozbor Listu Efezanom); E. Mersch, Le corps
mystique du Christi I—II, Louvain 1933; E. Mu—
ra, Le corps mystique du Christ, sa nature et
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Apoštol vychádza z predstavy organizmu
l'udského tela: toto sa skladá z mnohých čias
tok, ktoré sú životnou silou usporiadané v je
den celok. Podobne aj spoločenstvo veriacich
v Kristovi:ako v jednom tele máme
vela údov, ktoré, pravda, všetky
nevykonávajú tú istú činnosť, alepredsa tvoria jedno úplné
a zdravé telo, tak sme aj my údmi
jedného tela, ktorým je Kristus,
jednotlive sme si však navzájom
údmi.41A Kristus svazuje a spájacelé telo klbami a' žilami a všet
kými spojivami vzájomných po
trieb a služieb a podl'a miery čin
nosti jednotlivých čiastok dáva
telu rásť, aby sa stavalo (=vzmáhalo)v láske a vel'adilo sa božím vzras
tom.42Kristus je hlavou tohto tela,
z ktorej prúdi doň životná sila, je princípom
organického usporiadania jednotlivých údov.

Všetci kresťania sú teda začlenení do Kri
sta, sú jeho duchovnými, mystickými údmi
a on je ich hlavou.48 Tým však aj medzi jednot—
livými kresťanmi, údmi Kristovho tela, nastáva
najváčšia súdržnosť a vzájomná
z á v i s l o s t. Nie všetky, údy tela sú rovnaké,
každý má plnit svoje vlastné úlohy podl'a
svojho bytostného zústrojnenia. Práve preto
sú všetky údy nevyhnutné, aby telo bolo úplné
a zdravé. Sú vzájomne závislé, navzájom sa
potrebujú. Nemóžu sa teda a nesmú povyšovat
jeden nad druhý, žiarliť na seba, závidieť si
a_hatiť sa v práci. Utrpelo by celé telo.“

sa vie divine d'aprěs S. Paul et la 'I'héologie
I__II, Paris 1934; A. Wikenhauser, Die Kirche
als der mystische Leib Christi nach dem ADG
stel Paulus, Munster i. W. 1937; L. Deimel. Leib
Christi, Freiburg im Breisg., 1940.

“ Rim. 12, 4—5; 1 Kor. 12, 12.
" Ef. 4, 16; Kol. 2, 19. “ Ef. 4, 15; Kol. 2, 19.
“ Viď krásne vývody svatého Pavla 1 Kor. 12,

14—31.
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Božský život kresťanov sa teda nevybíja
v ohraničenom kruhu „ja" jednotlivca, ale
v širokej pospolitosti všekresťan
s k é h o „m y", v mystickom tele Krístovom,
v ktorom miznú všetky rozdiely krvi, národ
nosti a stavu.45

13. Premena nášho I'udského bytia v božské
takrečeno nanovo utvára náš život. Stávame
sa novým stvorením v Kristovi:Čo
bolo v nás staré, pominulo a prišlo
n o v éf6 Odovzdali sme Kristovu svoju dote
rajšiu existenciu, aby sme účasťou na jeho byti
dostali nový spósob jestvovania. Náš život sa
razompreniesolna novú, nadprirodze—nú rovinu.

Táto skutočnosť má však aj m r a v n é
a asketické dósledky. Novýživot —
nové mravy!S Kristom sme umrelihriechu a máme žiť Bohu v Kristu
Ježišovi," kráčať v novosti živo
t a,“ ako hlása svatý Pavol. To znamená v y čistit dušu od starého kvasu hrieš
nych návykov a rozkošía žiť V nenakva
senosti (=neporušenosti)čistoty
a pravdy." Kto sa znovuzrodenim
2 B 0 h a v Kristu Ježíšovi stal d u c h om,
musí aj obcovať podIa ducha.50

Milosťoukrstu sme sa obliekli v Pána
J e ž i š a,“1 máme teda aj navonok prejavovať
bytostnú skutočnosť, ktorá je v nás. Ako šaty
davaJu človeku inú vonkajšiu tvárnosť, tak aj
K_r1stuspreinačuje náš spósob videnia, mysle
ma a konania. Celé naše „ja" má prijať p o 
c_lobu“Kristovu a má vyjadrovat
] e1'10 2 1Vý ob r az. Ako kedysi Mojžíš,

“' Gal. 3, 27 n,
:: 2 _Kor. 5, 17; Gal. 6, 15.
... Run. 6, 11. “ Rim. 6, 4.

Porov. 1 Kor. 5, 7 n.
ff Ján 3, 6; Gal. 5, 25.
“' Run. 13, 14; Gal. 3, 27 n.
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preniknutý večnou krásou a slávou Jahvovou,
žiaril v tvári natol'ko, že si na žiadosť súkme—
ňovcov musel zahal'ovať tvár, aby ich jeho jas
neoslňoval,52tak na nezahalených tvá
rach nás všetkých má sa odrážat'
Kristov obraz a my sa premieňat'
mierou (pósobenia)jeho Ducha slávy
v sl á v u.53

Nový život kladie na nás ťažké požiadavky,
ale dávanám aj sily, aby sme im mohli
z a d o s t u č i n i ť. Práve vplyvom mystic
kého spojenia s Kristom nastáva medzi nim
a nami najužšie communio bonorum — spolo—
čenstvo všetkých dobier, všetkého duchovného
imania: všetko, čo je jeho, je aj naše. Naše sú
jeho zásluhy, všetky jeho síly. A preto vš e t 
ko můžeme v Kristovi, ktorý nás
p o sil ň u j e.“ Záleží len na nás, akou mierou
čerpáme z tohto nekonečného prameňa Kristo
vej plnosti.55 \ '

14. Kresťanské bytie v Kristu Ježišovi je
skutočnosťou nesmiemej zodpovednosti, nesie
však na sebe pečať najváčšej a najúprimnejšej
radosti.Radosť je naozaj základnou
náladou ozajstného, z d r a v é h o
kresťanského bytia.

Najváčšou radosťou je r a d o s 13 1á s k y.
Keď je milujúcemu blizko milovaná osoba,
celá jeho bytosť sa chveje slasťou. A kresťan—
ský život je vybudovaný na láske, lebo je vy
budovaný na Bohu, ktorý je prvým počiatkom

“' Ex. 34, 29—35.
'“ 2 Kor. 3, 18.
?“ Filip. 4, 13.
“* Úmyselne sa zdržujeme mravne—asketického po—

dania témy kresťa—nskéhobytia v Kristu Ježi
šovi. Chceme podat obraz skutočnosti, ktorá nás
musí sama zachytit. _ Pre mravne-asketické
prehlbenie týchto myšlienok Odporúčame milú
knižočku R. Plusa, Dans le Christ Jesus; český
preklad M. Vávrovej: V Kristu Ježíši, Přerov
1936.
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a posledným cielom každej lásky, Láskou
s a m o u.“

Boh — naša Láska je nám velmi blízko,
bližšie než my sami sebe! Je v nás a my v ňom.
Preto sa máme radovat! Apoštol národov k to
mu povzbudzuje svojich kresťanov: R a d u j t esa v Pánovi vždycky! Opakujem:
Radujte sa! . . . Pán je blízko!57 Ako
by sme sa neradovali, keď máme v sebe toho,
ktorý je najváčšou túžbou nášho srdca, ku kto
rému sa naša duša ženíe ako jeleň k prameňu
čerstvej vody!58

Matka Církev už pri sv'a'tom krste nám
dáva do vena radost. Keď kňaz vkladá ruky
na hlavu dieťaťa, modlí sa, aby tento nový
človek preniknutý znakom múdrosti božej,
v lúbeznej vóni božích príkázaní ves elý
Bohu vjeho Církvi slúžíl a prospíeval
so dňa na deň. Kresťan má radostne, veselo
slúžit Bohu, nie so zachmúrenou tvárou
a smutnou dušou!

Sama Matka Církev, mystické telo Kristo
vo, ktorého sme údmi, slúži Bohu v najváčšej
radosti.Spíeva od radosti! Celá jej li
turgia je jediným hymnom radostného nadše—
nia lásky. Spíeva, lebo miluje. Cantare amantís
est, hovori svátý Augustín.59

Celý náš kresťanský život 2 Boha a v Bohu,
z Krista a v Kristoví má byť povedomým
chválospevom viery, nádeje & lásky. Neustále
Chvály — Laudy.

* * *

15. T'íeto myšlíenky svátého Jána a svátého
Pavlasu rozhodujúcimí tvrdeniami
oskutocností kresťanského života v Kristu Je

“ :
1 Jfln 4, 16: Boh je láska a kto ostáva v láske.

„ OStaýa v'Bohu a Boh v ňom.
Slova „Pan je blízko" plaftia vlastne o druhom
pnchode Kristovom, a-leplným právom ich pre

“ ášame na pritom-nost Krista v nás.
Z- 41, 2. “ Reč 366, 1.
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žišovi. Neslobodno na ne hladieť iba ako na
prejav nadchnutého spojenia s Kristom, ktoré
je dožičené iba vyvoleným dušiam, ktoré pre—
vyšujú priemer kresťanského povedomia. Na
opak, ide o výraz tej istej živej viery, ktorú
musí každý kresťan preživať a ktorá nepri
púšťa bytnostný, ale iba stupňový rozdiel ná
boženskej intenzity. A práve pri vysvetlovaní
kresťanského bytia nesmieme vychádzať 2 ne
jasnej priemernosti,ale z najvyššej jehoskutočnosti."o

Musíme mať aj určitú mieru kresťan—
ske j ambicie. Nesmiemeostaťv predsieni
kresťanskej skutočnosti, ale musíme prejsť
do chrámu jej plnej podstaty. Musíme s božou
pomocou utvoriť v sebe akúsi schopnost rezo
nancie pre to, čo je večné, nadprirodzené.
Už tu na zemi musíme prísť ku kontemplácii
tajomstiev viery,"1 inak by sme ostali v šere
hasnúcej sviece a nie v jase vychádzajúceho
slnka.

Musíme kráčať „zo slávy v slá
" K tomu sme povolani.VU.

Světí
Prof. P. Emilián S 0 11k u p, OP.

V knihe „Heilige Bildung" piše M. Pflíeger:
„Kým na kresťana nepríde svaté, až do špiku
idúce zdesenie, že krstom stal sa svatým, dotial'
nepochopí svoje celkom iné bytie a svoju cel—

" Tak vecne poznamenáva R. Guardini, Welt und
Person, Wůrzburg 1940, str. 117, 128.

“ Ako učí tomistická škola asketicko-mystická,
kontemplácia tajomstiev viery v istom stupni
je pravidelným zjavom na ceste ku kresťanskej
dokonalosti. Asketiku nemožno oddel'ovat od
mystiky. Porov. R. Garrigou—Lagrange, K Bohu:
prel. I. Můller, Trenčín 1941, str. 99—117. __—
Tento teoretický náhrad by dobre zodpovedal
obrazu kresťanského života, a-ko nám ho krasna
svátý Pavol a svatý Ján
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kom novú úlohu." Svátost a světě a svatí vždy
boli nejako stredom záujmu duší. Dejiny nábo
ženstva zretel'ne ukazujú túto skutočnosť až po
najnovšie časy, v ktorých R. Otto postavil celý
náboženský život v jeho podstate práve na po

- jem „svátého". Protivné smery v teórii a praxi
usilovaly sa pojem svátosti a najma samej bv—
tosti kresťanských svatých vyradiť zo života
a zrobiť z nich čudácke figurky. A tiež nie je
prehnané tvrdenie, že katolíci nechápu svatých,
z ktorých si urobili špecialistov odstraňovania
toho, čo tlačí človeka na zemi; nie sú vo váč
šine katolíci, ktorí poznajú pravý význam svá
tosti a svatých a z toho významu ťažia. Pre ne
znalých platí slovo Pfliegerovo, lebo ich názor
na svatých, postavený proti poznaniu ozajstné
ho významu svatých v katolíckom živote, musi
vyvolat zdesenie duše. Preto tu budeme hovoriť
o svatých, čim sú katolíckemu duchovnému
životu.

Aj keď Ottovu myšlienku zamietame so sta
noviska náboženskej psychologie, jednako nie
je, bez pravdivého jadra. Pojem svátosti je pra—
vy ustredný pojem a bod všetkého náboženské
ho života'vóbec. Preto tiež podl'a rozmanitosti
náboženských sústav rozlišuje sa pojem svá
tost1 a svatého & svatých. Posledné výsledky
nekatolickej náboženskej vedy móžeme vy
jadr1ť_myšlienkou dvoch vedcov. R. Otto vravi,
ze pOJem svatého obsahuje štyri veci: cítiť sa
tvorom, zachvátenie úžasom a vábivosťou nad
prirodzenej hodnoty, naplnenie nadprirodzený
r_mhodnotami. Prof. Bermoulli hovorí: „Světec
Je erSkÝ zjav, v ktorom sa najhustejšie nahro
madila božská životná hodnota („numinóse Le—
bensessenz"). Potom sám bádatel' má zistiť, či
vlastne DOIesvátosti je pósobnosť živého svátca
alebo pósobnosť svátca po smrti." Rozhoduje
5%prve názor, že „prvotný útvar je pósobnosť
este ZlVéhOsvátca; druhotný tvar zasa je pó
sobnosť svatého po jeho smrti", to jest pósob
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nost v náboženskom uctievaní, ktorému preu
kazujú a ktorým pósobi na Íudské duchovné
žitie.

V katolíckom náboženskom živote pojem
svátosti a svátých má svoj vývoj: „Sváti" bolo
prvé hromadné a obecné stavovské meno všet
kých krestanov. Vychádzalo jednak z pojmu
alebo skór zo starozákonného mena, kde „svá
té" značilo Bohu sa obetujúce a obetované.
Krestania, pravda, nemohli sa ubránit vplyvu
súčasného pojmu & mena svátosti u pohanské—
ho sveta. Tam pojem svátosti značil najvšeo
becnejšie povznesenost nad všednost a spoje
nie s nejakým vyšším záujmom. Preto aj vla
dári mali názov „Svátý". Dejiny dogiem zas
nám ukazujú taký vývin mena a pojmu svá
tosti v krestanstve: Znenáhla stráca sa póvodný
názov „svátí", spoločný všetkým krestanom
bez výnimky, a začína sa ho používat len o vyš
ších v niektorom náboženskom odbore. „Svátí"
volajú sa biskupi, kňazi a mnísi, blaženi v nebi;
potom tí, ktorých celkom iste pokladajú za bla
žených v nebi, lebo súčasnici boli svedkami ich
odlúčenosti od zeme a výšky ich vznetu: muče
níci a vyznavači. Tu vývin ostal stát. Keď po
tom neskoršie bol akosi úradne ustálený názov
svatý, kryl sa tento pojem s posledným stup
ňom vývoja v krestanskom cirkevnom živote.
Len pojem „vyznavača" bol rozšírený, že zna-
čil nielen toho, kto vytrpel za vieru alebo
ctnost telesné muky bez smrti, ale každého,
kto dokázal hrdinstvo krestanského života
ctnosti.

No krestanskí myslitelia sa nezastavili v bá—
daniach. Kým l'udové nazeraníe na svátost
sa stále viacej omedzovalo len na vonkajšie
a mimoriadne prejavy moci osobnosti svatých,
bohovedecké bádanie hl'adalo vnútornú pod
statu svátosti. Napokon prišli na výmer svá
tosti, ktorý označuje to, čo hovorí vlastnú svá
tost a vlastne svátcov: „Čistota bez každej
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škvrny, celkom a dokonale nepoškvrnená",
vravi jedinečný špecialistapápez Benedikt
XIV. Táto „čistota" je rýdzi život božieho die
ťaťa; je to, ako ktosi vravi, „dokonalé pre-'
siaknutie prirodzeného nadprirodzeným, takže
by sa nie dosť cvičenému pozorovateI'ovi mohlo
vidieť, že je to len nadprirodzené a že všetko
*prirodzené bolo zničené".

Keď potom videli, že celá životnost takého
spósobu konania je založená na posvácujúcej
milosti a že posvácujúcu milosť má každý spra
vodlivý kresťan, prišli na ďalšiu myšlienku,
ktorá je najdóležitejšia v celom bádání o svá
tosti: že svátý nie je dajaká výnimka mimo
obecných kresťanských zákonov, ale že je to
ideál kresťanského náboženského zákona, ideál,
o ktorý usilovat sa a ktorý do istej miery na
plnit je náboženská povinnosť každého kresťa
na. Tak myslitelia ukázali, že svátost nie je vec
postavená mimo náboženského života ako mi
moriadna pohnútka pre vykonanie aspoň naj
menších povinnosti, ani že svátec nie je bytost,
stojaca mimo obecného a povinného nábožen
ského života; ukázalo sa, že světec stoji práve
uprostred náboženského života ako priklad do—
konalého náboženského života.

Dósledok bol zrejmý. Že Vlastne iba světci
sú praví a celí kresťania, že nestoja mimo, aby
boli len obdivovaní, že nestoja mimo, aby za
sahovali, keď jedného bolia zuby a druhý stra
til p_enaženkua treti má chorú kravičku; ale že
musra' byť uznaní ako ústredné postavy nábo
zenskeho života, ako ukazovatelia cesty všet
kym & každému.

Postavenie svatých podl'a slov francúzskeho
myShtel'a presne zodpovedá postaveniu pravi
delne Prva'cujúcich umelcov v l'udskom priro

gřegomhizlxote.„Sváti a umelci sú bratia: jedni
tl 'ru. _ 21131so srdcom a zrakom hore obráenym, Jedni a) druhi sú zasiahnuti svátou cli—
vosťou, ktorá im robí zem ťažkou; jedni aj dru
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hi živia svoju mysel' a svoje srdce myšlienkami
na vyšší svet; prví aj druhi žijú z veI'kej lásky
a preto z velkého zapierania a zabúdania na
seba." A kto pozorne čítal Evanjeliá a vůbec
Nový zákon, vidí, že kol'ko viet tu povedal fran
cúzsky myslitel', tol'ko Viet móžeme vedla po
staviť z Písma svatého, napísaných pre všet
kých kresťanov ako pokyny pre povinnost pod
stratou božieho královstva. ,

Svatých a svátost treba postaviť doprostred
kultúrneho života. Lebo z doterajších myšlie—
nok je celkom jasný smysel slov Spasitera
sveta: „Prišiel som, aby mali život a aby mali
plnosť (života)." Sváti vypracovali plnost živo
ta. A my len vtedy pochopíme význam svátých
a božiu myšlienku o svatých, keď pochopíme,
čo tvori ich plnost života a ktorá cesta k nej
viedla a vedie.

Všetko bádanie náboženských moderných
vied je tiež pri tejto myšlienke. A v tejto myš—
lienke je zatvorený kruh, ktorý začína vlast
ným významom slova „sváté" už V pohanskom
svete, ako dneska svorne uznáva celá nábožen
ská veda: Sváté je to, čo je pevne a dósledne
a neodvolatelne spojené s vyšším určením.

V tomto smysle pójdu naše myšlienky
v ďalších článkoch.

List študentovi.
Prof. Juraj Koh út.

Drahý priatel',
v predošlých listoch som Ti vo všeobecnosti

načrtol krásy a dobrá nášho priatel'ského vzťa
hu k Bohu, aj kazy, ktoré sa v tomto pomere
zjavujú, s ich odóvodnením. Privel'a lipneme na
tom, čo nám poskytuje tento svet a primálo
dbáme o naše podlžnosti voči Bohu; privela
sme šebeckí a primálo sa staráme o to, aby sme
sa stali spolubudovatefmi Stvoritel'ovými. '
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A tieto kazy, ktorých vidíš okolo seba množ—
stvo, možno vyliečiť zapojením sa do Katolic—
kej akcie. KA potrebuje apoštolov, ktorí Kri—
stovo učenie prijmú nie slovami, ale srdcom,
bezvýhradne, a uskutočnia ho do dósledkov,
a to najprv v sebe. Ako sa máš Ty začleníť
do práce v KA? Ešte nie si súci usmerňovať
národnú kultúru, ani ešte nestačíš zreorganizo
vat spoločnosť sociálne v duchu lásky. A jedna
ko už teraz móžeš sa velmi produktivne zapáť
do obrodného procesu l'udstva apoštolátom,
ktorý je zo všetkých apoštolátov najúčinnejši
— apoštolátom modlitby. Že je modlitba
užitočná a že jej je v dneskajšom svete pomer
ne málo, myslím, netreba Ti dokazovat. Len
začri do vlastných Skúsenosti, keď si sa, skl'ú—
čený chorobou alebo duševnýmí ťažkosťami,
utiekal k Bohu a skoro hmatatelne pocítil silu
modlitby. A užitočnosť modlitby Ti potvrdzujú
aj časté poďakovania božskému Srdcu, P. Márii
na stIpcoch náboženských časopisov alebo de
votné tabulky na kalváriách a pútnických mie
stach. Ony hlásajú, že nejlepším prostriedkom
na l'ahké znášanie biedy a trápení a najlepším
pomocníkem človeka je vrúcna modlitba. A že
JŠJ'Je dnes v pomere k urážkám Boha málo,
Vldlš z terajšieho dejstvovania sveta.
_ Modlitba sa najčastejšie vykládá ako pros—
oa. Aj etymologia tohto slova v niektorých ja—
zykoch dokazuje, že národy chápaly modlitbu
hlavne ako prosbu. Ale kresťanská modlitba je
omnoho viac ako prosba. Vzorná modlitba,
Otč'enas', Je stavaná tak, že jej prvú časť tvorí
oslaveme, hold, vzdávaný vzývanej Bytosti,
a _az druhu časť prosba. Pán Boh a jeho nebes
ka Sulta me sú mámomysel'ní; no v tom holde,
;. tel POkornej poklone je obsiahnuté viac ako
íre zadosťučinenie nejakej mámomyselnosti.

TU Velebíš majestát boží, uznávaš Osloveného
za S.VOJhOPána a ochrancu, uznávaš jeho opráv
nenost Pomáhat Ti, vinieš sa k nemu, oslavuješ
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ho &klaniaš sa mu. Táto časť je hlavnou častou
modlitby. Ba možno sa modlit aj bez prosenia.

A sláva božia má byť aj hlavným predme
tom modlitby, lebo ak sa rozšíri sláva božia,
odstráni sa sláva Satanova: vo svete zavládne
láska, svornost, statočnosť, dobré mravy, du
ševný aj telesný blahobyt. A keď toto nastane,
budeme mócť byť aj rny spokojní a blažení.
Keď bude oslávený Boh, dostane sa slávy a ra
dosti — pravda, nie v pozemskom slova smysle
— aj nám. Boh je náš najdrahší poklad, preto
aj naše srdce musí sa najúprimnejšie usilovat
zváčšiť a rozšíriť lesk tohto pokladu medzi
l'uďmi. Sebecká zištnosť nie je vysoká pohnútka
pre modlitbu, ale poddať sa rozhodnutiam bo
žím pre jeho slávu je pre človeka najváčší
a najšl'achetnejší zisk.

Keďže žijeme v čase a priestore, potrebu
jeme sa modlit aj o časné dobro. Ty ako štu
dent sa napríklad móžeš modliť za vytrvalost
v školskej práci, za dobrý prospech atď. Aká
kol'vek statočná túžba móže byť predmetom
modlitby. O čokolvek budete prosit v mojom
mene, učinim to, aby oslávený bol Otec v Sy
novi. No pri takejto modlitbe móže sa Ti stať,
že Tvoje želanie sa skrižuje s vól'ou božou.
A víťazí, pravdaže, vól'a božia, lebo Boh vidi
každú našu akciu hneď v následkoch. Preto ne
buď prekvapený, ak niekedy Tvoja modlitba
bude nevypočutá. Odovzdaj sa úplne do vóle
božej. (Buď _vóI'a tvoja — nie ako ja chcem,
ale ako ty.) Modlitbu činí modlitbou práve
úplné spol'ahnutie sa na dobrotu božiu a pokor
ná nedóvera voči sebe samému.

Hlbka našej modlitby je podmienená hlb
kou nášho duchovného života, úprimnosťou,
dóvernosťou a nezištnosťou nášho náboženské
ho citu. Nebýva vždy rovnaká. Najúčinnejšie
sa modlíme v stave milosti, lebo aj naše srdce
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je vtedy očistené od nekalých a sebeckých
želaní. Ale prosebná modlitba nevyžaduje stav
milosti. Sme hriešni, Boh o tom vie; ale on je
nekonečne spravodlivý a aj nekonečne laskavý.
Vo svojej láskavosti prijme na milost aj mar
notratného syna. Len mu detinsky vyznajme,
čo je on, čo sme my; vzdajme pokorný hold
jeho vel'kosti, vyložme mu svoje ptreby, vo
lajme ho o pomoc a poďakujme mu za doteraj
šie dobrodenia. Nad božím milosrdenstvom zú
fať je ťažký hriech. A Boh by nebol všemo
húcou Láskou, keby nevedel odpustit hriešni
kovi, keď sa k nemu kajúcne obrátí.

Keďže modlitba je najúčinnejším prostried
kom kresťanského zdokonal'ovania, musíme sa
ustavične modlit. Ale na Teba doliehajú tisí—
ceré starosti, volá Ta život, práca, zábava, a te
da nemóžeš sa každú chvíl'ku modlit ústne.
No neboj sa, Pán Boh nechce, aby si pre mod
litbu zanedbával prácu, ba vo svátom Evanje—
liu sa dokonca hovori o nepotrebnosti mnoho—
mravnej modlitby. Ide len o to, aby si si uve
domil, že všetko, čo máš, máš od neho, že svo
]lm zrodom, životom aj náplňou života kotvíš
v Bohu a že teda i všetko, čo podnikáš, robiš
z milosti božej. Preto aj svoje usilovania jemu
obetuj; prácu začni s Duchom, rob s ním
& skonči na“ jeho slávu. Už tento úmysel je
mOdlitbOU,ba je základom napredovania k Bo
hl'l-WV'OTvojom srdci sa ozýva skrytá túžba po
VySmth, nuž daj jej možnosť uplatnit sa. Či
po S.tO]ačky,či na kolenách, či v chráme alebo
V tljlede, či "si sám alebo v spoločnosti, povznes
WOJUdpšu k Bohu aspoň na chvilku a povedz
mu, ake city prechovávaš voči nemu, čo si od
neho _ziadaš, & poďakuj sa mu za ten prostý
fakt, ze Si, že móžeš používat jeho milost, že aj
r_reb'epatria krásy stvorenstva a že aj Teba
caka odmena za Golgotu. Nestačíš vyslovit
modlitbu? Svatý Pavol hovorí o nevyslovitel
nych vzdychoch, ktoré sú rovnocenné 5 mod-
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litbou a ktoré móžeš vyšeptať aj V najváčšom
preťažení prácou. Aj takéto vzdychy posvátia
Tvoju prácu, dajú jej mocný základ, na ktorom
sa dá stavať. Taká práca je ako modlitba.

Nevieš sa modlit? Verim, že mávaš chvíl'ky,
kedy Ti je duša prázdna, bez vzletu, srdce
pusté; no neverim, že by si sa aj vtedy nevládal
modliť. Ak sa nevieš modliť naučenou modlit
bou, skus sa porozprávať s Pánom Bohom svo—
jimi myšlienkami, jednoduchými slovami, tvor
si modlitbu, prezraď mu svoje túžby, radosti,
kríže, hoci len pár slovami, krátkym vzdychom.
Veď inokedy, keď Ta nadíde milostnejšia chví
l'a, povieš mu viacej a vrúcnejšie. Len chci sa
modlit. Už Tvoja vóla, aj keď je slabá, sa Pánu
Bohu páči. Dokonca sa možno modliť aj o to,
aby nám Boh dal milost dobrej modlitby. Pane,
nauč nás modlit!

Nuž, drahý priatel', chceš pomáhat KA?
Zapni sa do práce apoštolátom modlitby. Tento
apoštolát móže robiť každý; učený aj neučený,
mladý aj starý. A nemodli sa len za seba, za
sváť aj svoje prostredie Bohu; modlí sa za ro
dičov, bratov, kňazov, svojich učitelov, voja
kov na fronte, politikov, národ, l'udstvo, za du
še v očistci, priatel'ov aj nepriatel'ov, za celý
život. Modli sa i prostredníctvom svatých: Pan
ny Márie, svátého Alojza, svátej Terézie Ježiš
kovej atď., lebo oni si životom zvlášť zaslúžili
lásku božiu, ich orodovanie je u Boha zvlášť
účinné a Tebe osožné. Čím viacej budeme na
Pána Boha naliehať modlitbami, tým mákšie
bude jeho srdce, tým hojnejši dážď milosti,
tým bližší „pokoj Kristov v královstve Kristo—
vom", tým bližšia jeho sláva.

Napokon Ti odcitujem, čo hovorí o modlitbe
svátý Ján od Križa: Niektorí vychvalujú čin
nosť a zdá sa im, že svet obrátia svojimi káz
ňami a vonkajším účinkovaním . .. Preukázali
by ovela viacej služby Církvi, a sami by sa
stali milšími Bohu, keby polovicu času, veno
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vaného činnosti, posvátili modlitbe. V tom prí
pade by totiž vykonali viacej pri menšej práci,
viacej jednou prácou ako tisícimi, zásluhou
svojej modlitby a sil duchovných, z _nej ply—
núcich.

Neverec a Boh.
Svátý Bernard z Clairvaux.

Hoci mnohé veci sú skryté pred nevercami,
jednako Boh lahko ich móže zahanbit svojimi
mnohými dobrodeniami, ktoré im dáva. Veď
kto dáva pokrm žijúcemu, svetlo vidiacemu,
vzduch dýchajúcemu? Nuž alebo ,bolo by zby
točné vypočítavat všetky tieto dobrodenia, lebo
je ich vel'a. Postačí to najdóležitejšie, čo som
už pripomenul, totižto: chlieb, slnko a vzduch.
Vravím, najdóležitejšie, nie že by boly naj
vznešenejšie, lež preto, že telu sú najpotreb—
nejšie. Vznešenejšie dobrá musi človeka hl'adat
vo svojej vznešenejšej časti, v duši. A to je"
vznešenost, rozum, ctnost.

Vznešenosťou v človekovi menujem slobod
nú vól'u, ktorá mu dáva prednost nielen pred
ostatnými živočichmi, lež aj vládu nad nimi.
Rozum človeka uschopňuje poznat v sebe túto
vznešenost. Napokon ctnost starostlivo hl'adá
toho, od ktorého je, a pevne sa ho drží, keď ho
nájde. A tak můžeme pozorovat každú z týchto
troch s dvojakého hl'adiska.

Eudská vznešenost nespočíva iba v prven
stve človeka nad prirodou, ale aj v moci vlád
nut, lebo strach pred človekom je u všetkých
živočichov na zemi. Múdrost je dvojaká: ponaj
Prv poznat túto vznešenost alebo iné dobro,
že je v nás a že nie je od nás alebo z nás. Na—
pokon aj o ctnosti móžeme uvažovat s dvoja
kého hl'adiska: Keď totiž hIadáme póvodcu
dobier, a potom, keď ho nájdeme, nerozlučitel'
ne prilipneme k nemu.
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Vznešenosť bez múdrosti neosoži; naopak,
iba škodí, keď chýba ctnost. To uvidíme z na
sledujúceho: Povedz, akú slávu máš z toho,
o čom nevieš, že to máš? Nuž a vedieť, že niečo
máš, ale nevedieť, že to nemáš od seba, iste je
sláva, ale nie pred Bohom. Tým, čo sa chvália
sami pred sebou, vravi apoštol: Čo máš, čo
by si nebol dostal? Ale keď si všetko
dostal, prečo sa vychvaluješ, ako keby si nebol
všetko iba dostal? Pán chce ukázat, že si ne
zaslúži pokarhania ten, čo sa chvasce tým, čo
má, lež ten, čo sa chvasce, že to nedostal. Preto
pokarhanie si nezaslúži ten, čo sa chvasce tým,
čo má, lež ten, čo sa chvasce, že to nedostal.
Preto za mámu slávu pokládáme tú, ktorá ne
má nijaký podklad pravdy. Pravú slávu od tej—
to takto rozlišujeme. Kto sa chvasce, nech sa
chvasce VPánovi, to jest v pravde. Lebo pravda
je Pán.

Preto jedno aj druhé je nevyhnutné, aby si
vedel, čo si a že nie si zo seba, aby si totižto
celkom nezavrhoval chvastanie, ale tiež, aby si
sa nechválil bez dóvodov.

Napokon sa vravi: Keď nepoznáš seba sa
mého, vyjdi za stádom svojich spoločníkov.
A naozaj, keď človek, pozdvihnutý k takej
vznešenosti, ju nechápe, právom móže sa po—
rovnávať s dobytkom ako jeho spoločník, lebo
teraz je porušitel'ný a smrtelný. Preto tvor,
nepoznajúc seba samého, zaraďuje sa medzi
nerozumných tvorov. Nie si je vedomý svojej
slávy, ktorá je vnútri, a svojou žiadostivosťou
dáva sa viesť k veciam vonkajším a smyslovým.
Preto sa stáva podobný ostatným, lebo nechápe,
že dostal viacej ako ostatní.

Preto treba sa chránit tejto nevedomosti,
ktorá je príčinou, že hádam o sebe smýšlame
vel'mi nízko. A práve tak, ba hádam ešte via
cej, načim sa báť tej nevedomosti, ktorou všet—
ko pričítame sebe a neprávom si myslíme,
že máme všetko dobro a to sami od seba. Lež
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ešte váčšmi ako nevedomosť treba zavrhnúť
a prekliať takú namyslenosť, ktorá zvádza, aby
sme vedome a hádam aj s rozvahou odvážili sa
hl'adať svoju slávu v dobrách, ktoré nám ne
patria; lebo keď sme istí, že nič nemáme zo se
ba, nehanbíme sa kradnúť čest iného. Prvá ne
vedomosť je bez slávy. Druhá má slávu, ale nie
u Boha. Lež tretie zlo, ktoré sa vedome pácha,
je kradnutie toho, čo patrí iba Bohu.

Napokon druhá vyzývavosť je tým ťažšia
a nebezpečnejšia, že Bohom pohřda, kým prvá
nevie o Bohu. A o tol'ko je horšia a hodnejšia
odsúdenia ako prvá nevedomosť, že ňou sa pri
družujeme k dobytku a druhou k diablom. Je
to teda pýcha a najváčší triech, keď používame
dary, ako by nám boly prirodzené, a keď prijí—
mame dobrodenia a uchvacujeme slávu dobro
dincovu.

Preto okrem vznešenosti a rozumu potre—
bujeme aj ctnost, ktorá je ovocím obidvoch
a s ktorou hl'adáme a držíme sa toho, ktorý je
póvodcom všetkého, a ako darca zaslúžene je
oslavovaný vo všetkom. Lebo ináč, keď človek
v1e, čo má konať, a nekoná to, velmi bude po
trestaný. Prečo? Lebo nechce mať rozum, ne
chce konať dobro. Radšej myslí na nepravosť
na svojej posteli, & čo aj Vie pomocou daru
mžumu, ,že nijaké dobrá nemá od seba, jednako
115111119sa ukradnúť a vytrhnúť pre seba slávu,
ktorá patrí Pánovi.
_ Preto je jasné, že vznešenovsť bez múdrosti
Je cGřl'komneužitočná a rozum bez ctnosti zá
thŘY- Ale ctnostný človek, ktorému rozum
„me'je na záhubu ani vznešenost bez úžitku,
V013 k Bohu & úprimne vyznáva: Nie nám,
Pane, nie nám, lež svojmu menu daj slávu.
To znamená, nič si, Pane, neprivlastňujeme,
z vedomosti, nič zo vznešenosti, ale všetko pri

ilfšme tVOlmumenu, ktoré je prameňom všete 0.
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Ale vidí sa mi, že až velmi odchýlil som sa
od predmetu, keď som chcel ukázat, že aj ti,
čo nepoznajú Krista, majú dosť pohnútok z pri—
rodzeného zákona pre prijaté telesné aj du—
chovné dobrodenia, aby milovali Boha pre neho
samého. Shrnme teda nakrátko, čo sme pove—
dali.

Ktorý pohan by nevedel, že od nikoho iného
nie sú potreby pre telo V tomto smrtelnom
živote, totižto životné prostriedky, svetlo,
vzduch, ako od toho, čo živí každého tvora,
ktorý dáva vychádzať slnku na dobrých aj na
zlých, ktorý dáva dážď spravedlivým aj ne
spravodlivým? Ktorý bezbožník bv sa odvážil
pokladať za póvodcu vznešenosti, ktorou sa li
goce jeho duša, niekoho iného, ako toho, ktorý
vravi v Geneze: Urobme človeka svoj obraz
a podobu? A kto by hl'adal iného darcu rozumu
ako toho, čo učí človeka múdrosti? Napokon,
ktože si myslí, že dostal alebo může dostat
ctnosť od inakial', ako od Pána ctnosti? Preto je
neospravedlnitel'ný každý pohan, keď nemiluje
svojho Pána Boha z celého srdca, z celej duše
a zo všetkých svojich sil. Z vnútra každého
ozýva sa prirodzená spravodlivosť, ktorú dobre
pozná rozum, že totižto celkom musí milovat
toho, o ktorom dobre vie, že má mu ďakovať
za všetko, čo má.

DO VÝŠAV.
Učme sa poníženosti! *

Sv'átý Bernard.
„A bol im poddaný" Kto a komu? Boh l'uďom!

Boh, ktorému sú poddaní anjeli, ktorého poslúchajú
kníežatstvá a mocnosti, bol poddaný Márii, a nielen
Márii, ale aj Jozefovi pre Máriu. Obdivuj preto jedno
aj druhé a vyber si, ak můžeš, čo by si mal viacej
obdivovat, či -nesmieme dobrotivú blahosklonnost Sy
novu a či úžasnú hodnost Matkinu. I v jedno i v dru

"' Na 9. januára, na sviatok svatej Rodiny.
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ham prípade .— veci ohromujúce, veci zázračné. To,
že Boh poslúcha ženu, je bezpríkladná poníženost',
a že žena má moc nad Bohom, je nevyrovnatel'ná
vznešenost. Vo chválach panensky nepoškvrnených
l'udí sa zvlášť spieva, že idú za Baránkom, kdekolvek
ide. Co myslíš, akých velkých chvál je hodná tá,
ktorá ide pred ním.

Človeče, uč sa poslúchat; zem, uč sa poddávat';
prach, uč sa byť poníženým! Veď o tvojom Stvorite—
rovi hovorí evanjelista: „A bol im poddaný", a niet
pochybnosti, že Márii a Jozefovi. Hanbi sa, prach!
Boh sa poddáva l'uďom, & ty si žiadaš vládnut nad
l'udmi, čírn sa staviaš nad svojho Stvoritela? Ak nie—
kedy budem na také niečo pomýšlat, kiežby mi Boh
ráčil odpovedať, ako odpovedal svojmu apoštolovi,
keď ho pokúšal: „Choď mi s očú,'lebo nemáš smyslu
pre to, čo je božie." A veru. Kolko ráz túžim vládnut
nad l'udmi, tol'ko ráz pokúšam sa prevýšit Boha. Na
ozaj, nechápem to, čo je božie. Veď o ňom evanjelista
hovorí: „A bol im poddaný" O človeče, ak *pokladáš
za tažké nasledovat priklad človeka, iste ti nebude
nedóstojným nasledovat svojho Stvoritel'a. Ak azda
nemóžeš ísť za ním, kdekolvek ide, pokladaj za slušné
nasledovat ho aspoň tou cestou, ktorou ta láskavo
sprevádza.

Ak nemůžeš kráčat vznešenou cestičkou panen—
stva, nasleduj ho aspoň najistejšou cestou pokory!
Ak niektoré panenské duše vybočia s tejto cesty po
kgrfy, ani ony nebudú nasledovat Baránka, kdekol'vek
DOJQe.Nasleduje ho sice poškvrnený človek, ak je
Donizený, nasleduje ho panický, čo je aj pyšný, ale už
n1e_vo,všetkom, lebo poškvrnený sa nemóže priblížit
k čistemu Baránkovi, ktorý je bez škvrny; a zas ten,
ktOYym_ápanenstvo, ale je pyšný, nie je hodný prist
k? poniženému Baránkovi, ktorý onemel nie pred

» ktorý ho strihal, ale ktorý ho zabíjal. Predsa
Však,le_pšiučiastku pri nasledovaní si vyvolil hriešnik,

1_'YJe DOnížený, ako panic, ktorý je pyšný. Prvý
SVOJO'UpOkorou zadost učiní za to, že sa poškvrnil,
druhy sVOJOupýchou aj čistotu poškvrní. Prel. Fr. P.

Miluj protivníkov svojich!
Svatý Hieronym.

bre Hovorim vám: lVIilujte svojich nepriatel'ov a do
sudzlePte tym, ktori vás nenávidia. Mnohí, ktorí DO
podl' Ju bone prikazy podl'a svojej slabosti a nie

'tel'néa schopnosti _svatcov, pokladajú ich za nesplni
k a_hovoria, ze pre ctnost stačí nemat nenávistnepnaterom a prikazovat, aby sme milovali ešte

to, znamená prikazovať, čo naša prirodzenost ne
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může zniesť. Treba vediet, že Kristus neprikazuje ne—
možné veci, ale dokonalé. Čo urobil Dávid Saulovi
alebo Absolonovi; Stefan-mučem'k modlil sa za svo
jich protivníkov, ktorí ho kameňovali; Pavol túži byť
preklínaný za svojich prenasledovatel'ov; a toto všetko
Ježiš učil aj urobil hovoriac: Otče, odpusť itn, lebo
nevedia, čo činia.

V ostatných dobrých skutkoch vždy může davkto
niečo namietať, no čo sa lásky týka, nikto sa nebude
můcť vyhovoriť. Či může vol'akto povedať: Nemůžem
sa postiť alebo nemůžem milovat? Ci může niekto po—
vedať, nevládzem zachovat panenstvo, nemůžem všet
ko predat & dať chudobným; či může vol'akto povedať:
Nemůžem milovat nepriaterov?

Veď tu sa nevysirujú nohy behom ani uši počú—
vam'm ani ruky sa neunavujú prácou, aby sme se
touto výhovorkou mohli oslobodiť. Nikto nám neho—
vori: Iďte na východ- a hl'adajte lásku, plavte sa na
západ a nájdete lásku. Vo vnútri nášho srdca je,

sa musime vnoriť, ako hovorí prorok: Márno—
tratníci, vráťte sa ku svojmu srdcu, lebo to, čo sa
od“ vás žiada, nenachádza sa v ďalekých krajoch,
ale vo vás samých.

Mučeníctvo je zázračnou stálosťou.
Umučenie svatého P oly k a r p a.

Blahoslavené utrpenia tým, ktorí ich znášajú.
prinášajú nebeské král'ovstvo. Tým, čo opovrhnú
všetkými svetskými vecamd, bohatstvami, poctami,
rodinou, je mučeníctvo korunou všetkého zriekania
sa. Veď čo súceho může dať poslušnost služobníkov
takému důstojnému Panovi, keď je známe, že Pán
vykonal pre služobníkov váčšie veci ako oni pre ne—
ho? Preto je potrebné, aby sme sa stali múdrejšími,
aby sme o všetkom rozprávali s bojazh'vosťou a aby
sme o veI'kých a mocných vitazstvách jednotlivých
bojovníkov Kristových tak rozprávali, ako to zodpo—
vedá skutečnosti: akú lásku mali voči Bohu a ako
trpezlivo všetko pretrpeli. Kto by sa totiž nezačudo—
val vefmi nad tým-, že mnohým rany strašných bičov
boly sladkými, do tela vrážajúce rozpálené železá mu—
čiacich nástrojov milými, že meč bol im láskavým.
a lahodia-cimi im boly muky syčiacich pl-ameňov, keď
prýštila krv z obidvoch bokov tela a keď odkmásané
bolo živé telo, zjavilo sa všetko vnútro údov, že aj
okolostojaci to vidiac plakali nad hrůzou tol'kej ukrut
nosti & nemohli sa divať bez slz na to, čo sami chceli.
aby sa stalo. No nebolo počuť nijaký vzdych trpiacich
mučeníkov ani nijaké kvílenie, bolesťou vynútené.
Aby radostné podstupovah' jednotlivé mučenia, preto
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tým udatnejšie sa správali voči mukám. Totiž pri
tomný Pán, prijímajúc takú vemú obetu svojich slu
hov, dal im nielen život „večný & tie vecn', ktoré sa
dávajú nábožným, ale zmiernil aj horkost ich bolesti,
aby muky tela nezlomily trpezlivost ducha. Rozprával
sa totiž s nimi Pán, ktorý sa na nich díval & aj po
vzbudzoval ich vo vytrvalosti. Jeho pritomnost zmier
ňovala ich muky a sI'ubovala im, ak vydržia, nebeské
král'ovanie. Preto ono opovrhovanie sudcami, preto
ona slávna trpezlivost. Lebo túžili zrieknut sa svetla
tohto sveta, aby na rozkaz Pánov prišli do jasných
a večných príbytkov spásy. Dávali prednost pravde
pred lžou, nebeským veciam pred pozemskými, več
ným pred pominutel'nými. Trpeli chvíl'ku, ale tým
ziskali radost, ktorá nezostame a nikdy nepominie.

Prel. H.

Blahoslavení, ktorí trpia prenasledovanie
pre spravodlivost .

SvatýBernardín Sienský.
Traja činitelia tvoria mučeníka: utrpenie, príčina

a vytrvalost, čiže trest smrti, pohnútka & odmena
Prvý činitel' je utrpenie čiže trest smrti, a o tom
hovori (Pán): Blahoslaveni, ktorí trpia prenasledo
vanie. Spravodlivý móže znáša-t trojaké prenasledo
vanie: prvé na majetku, druhé na cti, tretie na osobe.
A o takých hovorí apoštol k Zidom: Tito skúsili po—
smechy, bičovania, okrem toho aj okovy a vázenia;
boli kameňovani, prenasledovaní. Túlali sa v ovčích
a kozích kožiach, trpeli núdzu, boli sužovaní a trýz
nem. Týchto svet nebol hodný.
„. Druhým činitel'om, ktorý tvori mučeníka, je prí
cma_alebo pohnutka, & o tom Pán hovorí: Pre spra
vodlivost. Nepovedal len: „ktorí trpia", ale pridal:
„pre, spravodlivost". Trojaká je spravodlivost, pre
Émila Spravodlivý trpí. Prvá je spravodlivost vernosti,
trmezl' mravnosti a tretia spravodlivost lásky. Ale
lágk ivost korunUJe dielo, lebo ňou sa skúša pravá
či aa k Bohu a _bližnému. Jasno sa dá spoznat,
5 akcí akej Imere ju dakto má. Trpezlivost ukazuje,
sme savel'kou laskou sa máme s Kristom spojit, aby
k Rimanv .neštastí neoddelili. Preto apoštol hovorí
žatá ani om. Isty _som,_ze ani život ani smrt ani knie—
odvaha amocnosti ani pritomnost ani budúcnosť ani
neodlúči 11,1Vznešenost ani nízkost ani iné stvorenie
Pánu našiíod lásky boze),ktorá je v Kristu Ježíšovi

Tretie, čo utvára mučeníka, 'e v alosť čiže od
megš _aleboodmena vytrvalosti. PretŠthán pripomina:

“311Je král'ovstvo nebeské. Oprávnene je teda
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sfúbené král'ovstvo nebeské prvému a poslednému
blahoslavenstvu: ponajprv pre náklonnost, potom pre
súženie a za tretie pre vlastný obsah. Predovšetkým
pre náklonnost, lebo ako pre chudobu, cestou odrie
kania sa všetkého svetského, vychádza človek ako by
z .tohto sveta, aby sa umiestil vo vznešenejšom veku
alebo král'ovstve, tak znášaním mučeníctva vychádza
človek duchovne aj telesne z tohto sveta aj zo svojho
telesného života, aby kráčad k vyššiemu veku alebo
královstvu. A to nech nám udelit ráči vzor všetkého
znášania utrpení Pán Ježiš Kristus, ktorému s Otcom
aj Du-chom Svatým nech sa vzdáva dobrorečenia,
chvála a sláva & vďaka, úcta & čest na veky vekov.
Amen. PreL Profous.

Modlitba za správne smýšl'anie.
John Henry Newma n.

Bože, celý mój život bol retazou milosti a po
žehnaní, ktoré si mi preukázal, mne najnehodnejšiemu
tvorovi. Rok čo rok si ma privádzal bližšie, odstra
ňoval si nebezpečenstvá s mójho chodníka, občerstvo
va-l si ma, viedol, riadil & ochraňoval si ma. Ach,
neopust ma, keď zmalátnejú moje sily! Viem, že ma
nikdy neopustíš. Smelo sa móžem spol'ahnút na teba.
Keď ti budem verný, budeš mi stále a až do konca
preukazovat v prekypujúcej miere svoje dobrodenia.
Móžem odpočívat vo tvojom náručí, móžem spat na
tvojich prsiach. Len mi daj & rozmnož vo mne úplnú
dóveru v teba, ktorá bude svázkom smluvy medzi te—
bou & mnou a zárukou v mojom srdci a svedomi,
že ty, nejvyšší Boh, ma neopustíš.

Pane, vo tvojom náručí som v bezpečnosti; keď si
so mnou, nemám sa čoho bát, keď ma opustíš, je po
každej mojej nádeji. Nič neviem o budúcnosti, no dó—
verujem v teba. Modlím sa k tebe, aby si mi dal to,
čo mi je na osoh; modlím sa, aby si odňal odo mňa
to, čo by mohlo škodit mojej spáse. Ponechávam všet
ko na tvoju l'ubovól'u, lebo čo ty poznáš, ja nepoznám.
Keď sošleš na mňa bolesti a starosti, daj mi milostí,
aby som ich mužne znášal. Uchovaj ma pred vznetli
vostou a sebectvom. Keď mi dáš zdravie, silu a úspech
v tomto' svete, daj mi vždy aj ostražitost, aby ma
tieto vel'ké dary neoddialily od teba. Daj, aby som t'a
poznal, aby som v teba veril, teba miloval, tebe slúžil,
tebe a pre teba žil. A dovol, aby som zomrel v ten čas
& takým spósobom, ktorý najviacej prispeje na roz
širenie tvojej slávy.

Viem, Pane, ty splníš svoju povinnost voči mne
tak, ako ja pomocou tvojej milosti splním svoju po
vinnost voči tebe. Viem dobre, že ty nikdy neopustíš



tých, ktorí ťa pradajú, a ktori ešte blúdiac, v teba
dóverujú. Viem vša-k aj _to, ze čím v_lacprosim o tv0j1
ochranu, tým v istejšej a bohatšej miere budem ]!
požívat. A preto volám teraz k tebe a prosím ťa pre
dovšetkým, aby si ma uchránil predo mnou samyn
a aby som sledoval výlučne len tvoju vól'u. Dalej ť:
vrúcne prosím, aby si pre svoju nekonečnú útrpnos1
žiadal odo mňa veci, mojim silám primerané. Ne
navštiv ma, dobrotivý Pane, _ ak nie je nesprávne
takto sa modlit — nenavštív ma, Pane, takými skúš
kami, ktoré vedia znášať len světí! Zmiluj sa nad mo
jou slabosťou a veď ma k nebu na istejšiu & pokoj
nejšiu cestu. Klaudiemvšetko do tvojich rúk; keď však
dopustíš na mňa ešte ťažšie skúšky, daj mi viac mi
losti a zahrň ma plnosťou svojej sily a svojej útechy

Bože mój, ty a len tý sám si najmúdrejší & vše
vediaci. Verim, že Vieš, čo je pre mňa najlepšie. Ve
rim, že viacej ma miluješ ako ja sám seba. Verim.
že si najmúdrejší vo svojej prozretel'nosti & najmoc
nejší vo svojej ochrane. Dakujem ti z celého srdca,
že si ma vyrval zpod mojej vlastnej ochrany & roz
kázal si mi odovzdať sa tvojim rukám Neviem si že
lať nič lepšieho, ako stať sa tvojou ťarchou a nie svo—
jou vlastnou. O Pane, s tvojou milosťou budem ťa
nasledovat, kdekol'vek len půjdeš, a nebudem ťa pred
biehať na tvojej ceste. Budem čakat na teba, na tvoje
vedenie, a keď to dosiahnem, budem konať s úprim
nou prostotou. A sl'ubujem, že keď ma niekedy necháš
v temnote alebo vo zmatku, nebudem netrpezlivý; ne
budem ani nariekať, ani sa nebudem hnevať, aj ked'
sa dostanem do nešťastia alebo úzkosti. Prel. H.

__ŽIVOT.

Vianočný plápol.
Dr. Max.Chl adný-Hanoš.

polnšlcghg modlím sa k tebe, Bože večný, za tichej, o r v. u . . ' _
tom široš' ozzxanl 31 ju leskom nevídaným nad sve

Ticho modlím sa, lebo som bezmocný.
Nie'preto bezmocný, že by som sa cítil červíkom

nepatrným, zarytým do čiernej zeme, ani preto nie,
ze by som mor cítil na duši, mor a vzdor — & ruku
'CYOJU,ťažkú ako milióny svetov, sebe nad hlavou;
me p_l'eto, Bože, nazývam sa bezmocným.

Ticho sa modlím pred tebou, Bože vel'ký, lebo sily
nemam v_ravieť nahlas, ály nemám vyslo-vit aspoň
trochu pnmerane to, čo v duši si mi vzkriesil.
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Zavalil si ma, Bože můj a moje všetko, ukrutne
si ma zavalil, ako len ty, čo vesmíiesa ti máli pri
pohl'a'de, ako len ty zavaliť Vieš. Zdusil si vo mne,
Bože, nekonečný výkrik, zdusil si vo mne výskot, jasot,

výskot, čo by do večného nekonečna vesmírným
hromom letel

a v každom kútku vyvolával echá vekovité.
Zdusil si ho, Bože, vo mne, múdre zdusil, lebo

keby som ho zvolal, len raz zvolal, ten výkrik tejto
chvíle hodný, v tej chvíli samej pominul by som sa,
zavraždil by som sa, zahynul by som, lebo chvile
tejto výkrik nesmel by znat miery — a to ja nezne
siem... zatial' aspoň, tu, keď len cez rajský závoj
hl'adím na- teba, tu neznesiem. Volanie moje závoj
tvoj roztrhat by muselo _ a ty to ešte nechceš, teraz
ešte, pre mňa, teraz ešte nechceš.

Ticho modlím sa k tebe, Bože večný, lebo volat
nemůžem. Zavalil si ma, mój Bože, tuho zava-lil. Tedy
aspoň v tichosti porozprávam ti teraz svoju radost.
vylejem ti svoje potešenie, vyrozprávam ti svoje
nadšenie.

Vianoce si mi dal, Bože, Vianoce...
Plápol prensmierny ma zožiera, plápol, čo zdusiť

si ho musel, Pán mój!
Plápol, podpálený Vianocami.
Ja chcel by poznat svety nedozerné,
ja chcel by poznat všetko, všetko,
mňa túžby mystické tak kmášu, tak bičujú, ako

Tatar krutý kindžalom by srdce súžil mi,
ja poznat by chcel všetko, všetko,
aj teba, Bože mój, teba, Nekonečno,
teba, čo tajný si viac než taje najtemnejších nocí,
teba, čo zastrel si sa svetlom kýmsi, hrozným,

neprístupným, že smrťou hrozíš každému, čo shliadol
by Ta tvárou v tvár _

ja predsa vidieť chcem ťa, Bože,
vidieť chcem ta
v tej celej tvojej kráse bezmedznej a tajomnosti

strašnej!
To ty si do mňa zasial plápol ten,
to ty si zažal vo mne ten nepokoj ukrutný,
to ty si ma hodil na Zem a údelom mi dal hl'adať

ta všade a po tebe sa chamtiť a nenachádzat pokoja.
Som Prometeus, mój Bože,
som Prometeus, čo chcel by divy robiť,
čo chcel by celé l'udstvo sviazať v boj proti bož—

stvám kýmsi krutým _—však ska-ly lámat nemóž'.
však ruky pohnút _- nemóž',
však dať sa počuť I'udu _—nemóž'!
To ja som, Boh mój,
to ja!
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Nie pravda., vlastne, Bože! To nie ja!
To bol som len, to bol som včera do večera.

do včera večera.
Našiel som Boha v sebe. Boha v sebe!
Kristus je tu! Bože velký!
Prometeus prikutý strhol si putá,
Prometeus prikutý vyzdravel cele,
Prometeus prikutý zamáchal pravicou,
Prometeus prikutý zahučal hromom,

svety sa shřkly.
Prometeus prikutý na útok zvolal,
Prometeus prikutý dobýva božstva!

Prometeus prikutý -— odkutý .—
to som ja, Bože!
Dobývam Božstvo!
Dobývam teba, Pán mój a Boh.

Božstvo som objavil v sebe.
Kristus je tu.
Ticho len modlím sa k tebe, mój Bože,
ticho len, bo sily ku hlasu velkému,
ku hlasu takému, čo duši by ul'avil v tej chvíli,
v tej chvíli vianočnej,
v tej chvíli utierne,
v tej chvíli tajomstiev,
v tej chvili, keď Božstvo strháva masku o pohrad

sa _ priehlbeň lásky a dobroty -—upiera na Zem,
v tej chvíli, keď svetlo nepreniknutel'né božstva
v úsmev sa dieťaťa Panenky mení;
pre taký úžas,
pre taký strašný jas a úžas hlasu ja nenájdem.

_ Len ticho modlím sa k tebe, Bože mój, v tej chvili
v1anočnej, bo tuho, mocne divom svojim si zavalil ma,
Bože mój a Pane.

V čom vžizí duševná kríza nášho akademika.

Je to do určitej miery zarrážajúce, keď sa dnes
hovori o takom probléme, ako je duševná bieda slo
venského akademika.

„Akože", opýtate sa hádam, „či je to s našimi
V3'80k0š_kolákmina duchovnom poli naozaj tak zle?'

Nuz, nechcem veci zveličovať, ale musíme to žial'
bOhu_konstatovať, že náš terajší akademik javi akús
dezorientovanosť, bezradnost, sháňa sa po pravde
studuje ideologie, alebo vo váčšine pripadov ho nábo—
zenske a duchovně otázky vóbec nezaujimajú. Vim
nehladajme nikde inde, ako vo smutnom dedičstvc
mmmoětl, ktorá chcela z akademika vychovat vedca
odbormka, ale usilovala sa ho aj získat pre nepria.
tel'sky alebo aspoň l'ahostajný postoj voči korune hie
l'archie hodnót: Bohu a náboženstvu.
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Dneskajší akademik nesie na sebe ešte pečať mi
nulých sústav; ale už je aj na čase, aby sa začalo
s důkladnou nápravou. Len treba začať, akademik už
sám bude vedieť pokračovat. Treba podniknúť úsilie
o úplnú a dókladnú náboženskú, duchovnú obrodu.
Akademikovi treba len podať ruku, ukázat smer, no
vedať slovo, a on půjde; len mu treba pomócť, sám
na to nestačí. Len si pripomeňme, s akým záujmom
chodia svoradovskí akademici na náboženský seminár,
kol'kí navštevujú schódzky Mariánskej kongregácie!
Uvážme obnos 18.000Ks, ktorý svoradovskí akademici
obrátili na zakúpenie náboženskej tlače! Stačilo ma
ličké oznámenie, že o 6. hod. ráno budú roráty, a in
ternátna kaplnka bola plná. Prosím a nielen to, ale
temer všetci pristupujú denne k Sviatosti oltárnej!

Nuž, tu je niekolko faktov ako dokument toho.
že akademická mládež smádí po du-chovných hodno—
tách, venuje sa nielen bystreniu umu, ale aj svojej
duši, a to už mnoho znamená! Od úvah a pomoci du
chovného radcu už nie je daleko k úplnému poznaniu;
a naša akademická mlaď chce dójsť k žriedlu Pravdy,
Dobra a Krásy. „Hic est Dominus", napisane je
vo svoradovskom kostolíku. Božia milost už účinkuje,
duše a—kademikovsa kypria, duchovná suchota sa za
vlažuje, a dá Pán, že keď bude pomoc, druševná kríza
zmeni sa v plesajúcu jar. R. J.

Pomer k bližněmu.

S bližným zaobchádzaj ako s ohňom, nepostav
sa k nemu am" velmi blízko, ani vel'mi ďaleko. Keď
sa vel'mi priblížiš, popáliš sa; keď sa vzdiališ, zmrzneš.

Svatý I g n á c.

Žijeme ťažké časy.
Prišli raz k svatému Augustinovi l'udia, ktori nič

nerobili, iba nadávali na to, že je zle, že nie je to tak,
ako by malo byť. Pravda, okrem tých nádaviek nevy—
konali nič. A tým světec odpovedal takto: Ktože je
čas? My l'udia sme čas. A aký je čas? Taký, akí sme
my, a bude taký, akým ho urobíme. Ale tu si načim
uvedomit, že ten čas nebude taký, akým ho urobíme
my sami, ale akým ho urobime s božou milosťou.
A na to dnes zabúdajú niektorí z tých, čo chcú re
formovat zlé časy. Všetko chcú vykonat sami, všetko
záleží na tom, čo oni povedia, čo oni napíšu, máme
sa vraj iba na nich spoliehať, a na nič inšie. Nuž ale
to je blud. I dnes nie sme ničím iným, ako nástrojmi
v božích rukách, lebo keď chceme získat Kristu duše,
tu si musíme predovšetkým uvedomit, že l'udské
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vnútro, l'udské srdce móže obrátit iba Pán Boh, iba
on ho může k sebe pritiahnuť. To, pravda, nezna—
mená, že si máme založit ruky, a spokojne dívat sa
na to, ako Pán Boh bude konat zázraky. Všetci sme
viazaní starat sa o duševné dobro svojho spolubrata,
ale iba ako nástroje v božích rukách, ktorými Boh
vykoná svoje dielo.

Preto prvý predpoklad pre prácu v katolíckej
akcii je vedomie, že sami nemóžeme nič, ale že je to
božia moc, ktorá vedie bližného na lepšie cesty. Buď
me preto ukazovatel'mi smeru k Bohu príkladným
životom, to je najkrajší a najpraktickejší apoštolát
v katolíckej akcii, aby na našom živote každý videl,
že Kristova pravda sa dá prežívať. To skór pomůže,
ako mnohé reči a písania. Nepíšme & neprednášajme
preto, aby sa povedalo, že katolicizmus, ktorý je re
prezentovaný tol'kými a takými spisovatel'mí a reč
níkmi, nie je ešte celkom taký zlý, ale keď píšeme
alebo vravíme o náboženských otázkách, buďme si
vedomí, že sme iba nedokonalé nástroje, ktorými má
prist viera do sřdc našich spolubratov. V ničom ne—
hl'adajme svoju chválu, ale božiu pravdu. Potom prí—
du dobré časy, lebo Král' všetkých časov ich zabez
pečí naším prostredníctvom. Můller.

Sloboda v smýšl'aní.
Poznanie rozumu bez osvietenia viery je velmi

nedokonalé & nebezpečné. Máme vel'a l'udí, čo si mys
118, z_e ich smýšl'a-nie nesmie nikto opravit, nikto im
nesmre protirečit, ani sám Boh, lebo keď stvoril roz
um na rozmýšl'anie, nuž ten rozum musi byt správný.
Preto konám, čo chcem.

Nuž ale takéto filozofovam'e má práve takú cenu,
ako _hvízdanie, keď si niekto hvízda, aby hvízdal,
nič lnšie. Mnohí mudrlanti sa pohoršili, keď sa na
mektOWch miestach zdůrazňovala, že filozofia je slúž
Žim; t901_9g1e.Nuž ale díva-jte sa, ako to vyzerá v prak
file or? Zivote. Filozof filozofuje pre seba. Jeden z tých
\'oťnzonoťi]? telesny žobrák, preto je naplnený obdi—
Iní zašla 511011,zdravim a krásou iného, lebo to nemá.
lu'e š tlIgr'čkyvlljev_zwotnousilou, preto vášnivo mi
naíldčlv ek y da-ry' zxvota. Treti si vymýšl'a filozofiu

l boove a. Dalš1 si vymýšl'a filozofiu pesimizmu,ae nechuť_k'absolútnym hodnotám, preto Si Vy
myšlfa fllozoflu Uplnej skepsy. Ako vidieť, každý filo
ZOÍEIJepre seba, aby mohol žiť, aby prekonal strach,
Foot nelstoty, vedomie myšlienkovej slabosti. Každý
ilozofuje pre POÉOdlie,aby ostal tým, čím je, aby ne—

muse: 233111“ SROP VSÝŠVGť,aby sa: nemusel v piatok
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Kol'ko filozofov, tol'ko filozofií, tol'ko cíest. Kre
stan však pozná len jednu cestu, jednu filozofiu, je—'
den smer, ktorý je určený večným ciel'om. Boh ur—J
čuje smýšl'anje i konanie človeka, preto mu určuje
aj cestu, po ktorej má kráčať k ciel'u. Pravda, táto,
cesta nie je urobená pre pohodlie cestovateI'ov, tu-g
ristov, trampov, ale pre tých, čo smelo pójdu údolím„
cez hory, i nebezpečným úskalím. Táto cesta je ťažká,
a podl'a filozofov, ktorí si zakladajú na svojej SlObO—f
de, nie je súca pre človeka. Tí kráčajú po cestách,
rovných, ktoré zapáchajú asfaltom, ale neprídu ani
zďaleka tam, kde pride človek po ťažkej ceste k ciel'ua
života, k Bohu. Pre tých, čo milujú nesprávnu slo-“_
bodu, Sloboda je ísť po takej ceste, po akej sa mi
páči. Pre kresťana Sloboda je ísť po ceste, ktorá vedie
k ciel'u. Můller.

Nepoškvrnená Panna,
vzor katolíckeho dievčaťa.

Nepoškvrnená Panna, ktorá je čistá, ba neporov
natelne čistejšia ako anjeli, ktorým je Královnou
je spolu i pevnou ženou, pracovitou a vemou vo všet
kých svojich povinnostiach. Hotová je v každej okol
nosti vyplnit svoju povinnost, i keby na ňu zal'ahla
tvrdo a desivo. Len čo jej anjel Gabriel doniesol
božie posolstvo, vidíte ju ako dievku Pánovu hl'adiet'
na vysokú hodnost & vysoký úrad, ku kto—rémuje ,
povolaná. A je povolaná za slávnu Matku Kristovu
a bolestnú Matku Spasitel'ovu pod krížom, za Matku
trpiaceho a biedneho l'udstva, Pomocnicu kresťanov, "
Útočisko hriešnika a potešenie zarmútených. Svátá :
Panna v plnom povedomí tol'kej velkosti a významu '
privol'uje na slová anjelove. Dovtedy bola zatvorená
v ústraní chrámu, v samote malého nazaretského
domčeka. Teraz však ju vidime, ako sa ponáhl'a cez
horské chodníky navštívit svoju príbuznú Alžbetu
a pomócť jej. Keď Pán Ježiš začal svoj verejný život
na svaldbe v Káne Galilejskej, ona dáva pozor, aby
nič nechýba—lopre potešenie manželov a hosťov. Sama
je medzi zástupom a trpezlivo čaká na chvilku, kedy
by mohla hovoriť s Ježišom. Rovno stojí pod krížom
svojho božského Syna so srdcom prebodnutým me—
čom. Modli sa s apoštolmi & pripravuje ich, aby mo
hli dobre prijat silu shora a potom rozširovať dobrú

esť.
Drahé dcéry, nezabúdajte, že čistota a jas majú

vás pripraviť ku povinnostiam zajtrajška, majú vás
podopierať už teraz vo vel'kých povinnostiach dneška.
Mária neocitla sa razom pripravená na svoje „staň sa",
pripravila sa na to svojou pevnosťou a čistotou. Mladé
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ženy a dievčatá našich čias, i vy musíte hl'adieť d_o
budúcnosti. Cistotou a pevnosťou máte sa oslobodit'
a uspósobiť ochotne prejsť z tichosti rodiny & vášho
nábožného spolku ku svatému a radostnému, no pre
dsa tvrdému životu kresťanských manželiek a matiek.
Už odteraz privykajte po radostných, tichých hodi
nách vašich schódzok venovat sa vonkajšej činnosti,
ktorá od vás vyžaduje odhodlané & veselé samoda
rovanie v zabudnutí seba', v plneni povinností stavu.
v plodných podujatiach dobročinnosti.

Ako nepoškvrnená Panna, i vy máte kráčať,
keď i nie cez vrchy, na po verejnych uliciach a ná
mestiach. Pritom musíte být bystré, obratné, i obo
zretné ako v homatom teréne. Takto máte ísť tam,
kde vás volajú vaše zamestnania. Do spoločného ži
vota-, do rodiny, medzi priatel'ov a známych máte
prináša-ťnenútenú veselosť, nevtieravú milotu a jem
nú a pozornú zdvorilosť. Nenápadne a múdzro sa máte
zamiešat medzi zástup tak různorodý, tak ustaraný,
inokedy samopašný, I'ahostajný i nenávistný. I vy
máte vedieť stát priamo pod krížom, máte vedieť
panovat nad svojimi trápnymi & znechucujúcimi
dojmami. Máte sa vedieť udržať pevne v životných
skúškach, aby ste mohly spolucítiť s cudzím nešťastím,
aby ste mohly povzbudzovať a posilňovať druhých.
Či nevidíte, akú vel'kú čistotu a sílu to všetko vyža—
duje od vás, ak chcete mat smelosť plniť si každý
deň povinnost, ak chcete uprostred blata zachovat si
neporušenú belosť rúcha a nebeskú belasosť stuhy.

Pius XII.

LITERATÚRA.
Dr. PAVOL BENOVSKÝ: Poznámky !( ná—

rodnostnému principu. Vydal Spolok sv.
Vojtecha, Trnava 1942, str. 186, cena neudaná. Po
vyborne) štúdií Dr. Chladného prichádza zas kniha
Dr. Benovského naozaj v pravý čas. Národnostné,
štátovedecke a sociologické otázky sú u nás na den
nom pretrase. _Siršia pospolitosť aj hlbavejší mysli
telLa sučasnyrmpomermi sú donútení dať si odpoveď
na, otázku, čo je národ, čo je štát, kto vlastne má
pravo na samostatný štát a aké důsledky plynú z fak
tu„ ze my Slováci máme samostatný štát. Dr. Beňov—
sky predstavu3e sa touto knihou ako odborník, ktorý
na _podklade prirodzeného práva a z dosial' naizná
mejšich odbornych štúdií dáva našej inteligencii spo
fahhvé pravidlá riešenia nacionálnych otázok vo
svetle katolických zásad. Načim zdůraznit, že autor
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celkove pozná odbomú svetovú spisbu o predmete,
o ktorom píše. Preto dáva také riešenie, ktoré v zá—
sade prijímajú všetky svetové kapacity. Knihu odpo
rúčam našim verejným činitelom. _ im.

DEJINY SV. ANGELY Z MERICI. Vydal kláštor
Uršulínok v Tma-ve 1942, str. 480, broš. 38 Ks, viaz.
56 Ks. Na Slovensku máme vel'a učiteliek, ktoré vy
chovaly dcéry svatej Uršule. Ale málo sme vedeli
o duchovnej matke týchto dcier, o svatej Angele,
ktorá je vlastne zakladatelkou rehole uršulínok.
V knihe je dókladne opisaný vnútorný život svátej
Angely, z ktorého vyrástla apoštolská činnost celej
rehole. Trnavským uršulínkam sme zo srdca povďač
ní za túto knihu, lebo ňou pomohly slovenským du
šiam nazrieť do života tých, čo žili podla vóle nebes—
kého Otca. Viem, že k prekladaniu ich viedla láska
k dušiam, ktoré chcú získat Kristu. Ale prečo volný
preklad? Veď nemeckú mentalitu můžeme slovensky
vysvetlit doslovne a slovenskému duchu primerane.
Tento životopis odporúčam devám a ženám smeristic
kej rodiny a som presvedčený, že našim smeristkám
dá to, čo zbytočne hladajú v knihách pochybnej
hodnoty. _—im.

P. LIBOR MATTOŠKA,OFM: Dalia medzi
třním. Nákladem Serafínského sveta v Kremnici
1942, str. 332, 28 Ks. Naše dievčatá dostávajú najkraj
ší dar na Ježíška, dar od „otecka", od autora tejto
knížky. Máme veru málo ludi na Slovensku, ktorí
by sa vedeli tak svojsky a tak otvorene prihovoriť
k dievčenskej duši, ako P. Mattoška. Všetko, čo píše,
píše zo života a o živote, a to tak, že dievča dobrej
vóle musí uznat, že nie je to lichotem'e, ani vyhrá
žam'e, ale životné napomenutie, ktoré dáva skúsený
vodca duší. Prosím rodičov, aby túto knížku dali svo
jim dcéram ako bezpečného sprievodcu životom. - im.

JOSEF STAUDINGER:Das Jenseits. Verlag
Benzinger, Einsiedeln 1941, str. 400, broš. RM 10, viaz.
RM 12. Pre človeka je velmi dóležité, aby vedel, čo
konat a ako konat teraz, v tejto chvíli, aby jeho čin
bol dobrý. Lež človek chce vedieť, čo má konat nielen
pri jednotlivých činoch., lež aj vo všeobecnosti. Kon
krétne by sme to povedali takto: Aké stanovisko
mám zaujat k súčasným pomerom. Na túto otázku
dáva odpoveď táto knížka. Neraz si myslím, že sple
tité otázky společenského života potrebujú nového
lekára, človeka, ktorý by všetko riešil tak, ako to
dosial' nikto nerozriešil. Ale to je omyl. Aj prítomnú
situáciu můžeme a musíme riešiť vo svetle Kristo
vých právd, lebo tie aj dneska sú na-jbezpečnejšim
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ukazovatel'om cesty z labyrintu mienok, v ktorých
človek nikdy nemůže nájsť istotu. Kniha je—naozaj
aktuálna, preto ju odporúčam tým, čo hl'adajú odpo—
vede na otázky, ktoré nastoluje terajšia doba. _ im.

E. RAITZ VON FRENTZ:Selbstverleug
nung. 2. vydanie. Verlag Benziger, Einsiedeln-Kóln
1938, str. 336, broš. RM 2.90, viaz. RM 3.90. Celý ob—
sah knihy je vlastne vysvetlením týchto slov Krista
Pána: Kto mňa chce nasledovat, nech zaprie sám
seba a vezme svoj kríž, a nasleduje mňa. Pre du
chovný život je iste důležité poznat, kedy a v akej
miere človek má sa zaprieť, zriect' niečoho, aby do
siahol vyššie dobro. Autor rieši tento problém po
stránke psychologickej a teologickej. Je naozaj málo
knih, v ktorých by bola spracovaná otázka katolíckej
askézy tak podrobne a dókladne, ako v tejto knihe.
Nezriekame sa, nezapierame sa preto, aby sme len
niečo stratili a nič nezískali. Sebaza'pretie má hlbšie
korene, je len vnútomou prípravou na prijatie váč
ších darov, najma keď ide o život nadprirodzený.
Knihu odporúčam na rozjímanie kňazom a boho
slovcom. _ im.

I. F. GORRES:Die siebenfache Flucht
der Radegundis. Verlag Herder im Br., 1942,
str. 258, broš. RM 3, viaz. RM 4.50. Krásny životoois
vel'kej nemeckej světice z prvých čias kresťanstva
v Nemecku. Životopisy najstarších kresťanských svát
cov bývajú neraz opradené nábožnou mienkou ich
obdivovatelov, ktorá v mnohých prípadoch zatlačuje
do pozadia dejinnú skutočnost. Autorka tejto knihy
má tú prednost, že čitatelovi vie predstavit sváticu
v prísnych hraniciach dejin, a pritom podáva každý
fakt v takom svetle, že vzbudí obdiv u každého. Zivo—
topis je písaný pútavo, na základe dejinných údajov
a takým slohom, ako si to želá dnešný človek. Vrele
odporúčam. _—im.

KARS ROLFUS:Gethsemane und Gol
gota. Verlag Benziger, Einsiedeln 1942,str. 512, broš.
RM 3, viaz. RM 3.25. Krásne rozjímania, napisane
podl'a zjavení blahoslavenej Kata-ríny Emmerichovej.
ZIVOprežívané utrpenia Spasitel'ove vždy povznášaly
dušu k váčšej láske a k milovaniu Krista. Knížku od
porúčam na rozjímanie v kláštoroch. ——im.

Dr. Fra BERNARDIN POLONIJO: BL Nikola
Tavilič, ujegovo doba životopis. Vydalo
Hrvatska književno društvo sv. Jeronima, Zagreb
1939, str. 172. Medzi piatimi blahoslavenými z Chor
vátskeho národa v poradí na druhom mieste skveje
sa s mučeníckou palmou blahoslavený N. T. Chorváti
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pochopili, čo znamenajú svátci pre národ, z ktorého
vyšli, preto všemožne sa .usilujú o jeho svátorečeníe.
Uplynulo už vyše pát storočí, čo povedal památné
slová ako apoštol Bosny chorvátskemu král'ovi Stje
panovi Tvrthovi, ktoré majú aj teraz práve tú istú
hodnotu ako pred poltisícročím: „Možno že práve tí
budú hrobármi tvojho štátu, ktorých teraz z politic—
kých dóv'odov prepúšťaš." Nesklamal sa. Jeho slová
boly prorocké. V duchu videl osud svojho národa,
ktorý miloval vrelou láskou syna svatého Františka
z Asisi. Dobre vedel, čo mamená duchovná jednota
v národe. Za svoje úsilie o náboženskú jednotu volá
sa „Apoštol Chorvátska". _—pk.

Fr. JOSIP_ANDRIČ: Apostol Hrvatska.
Malý životopis blat. Nikole Taviliča. Tamtiež. Str. 32,
3. kune.

KARRERO'I'I'O: Frauen und Mánner;
80str. 40, cena: 1.10RM. Můtter und Tóchter,
80str. 32, cena: 1.10RM. Seele der Trau. _—Ideale
und Probleme der Frauenwelt. Vydal Ars sacra, J.
Muller, Miinchen.

Poznat ženské psyché nie je bezvýznamná otázka
pre vychovávatel'al. Veď výchova žien je pomerne
ťažšia ako chlapcov; no nie je to l'ahká otázka; &ten
to problém rieši autor vo svojich dielkach. Nakorko
je autor teologom, celú ženskú otázku rieši s nábo
ženského stanoviska, a preto záujemci sa ku knihe
radi vrátia častejšie. Autor rieši otázku bez prehá
ňania; ženám, ženskej otázke pri výchove, v rodine,
spoločnosti, domácnosti a povolaní dáva také miesto,
takú důležitost, aká jej patrí. Ženu stavia na úroveň
človeka, rovnocenného s mužem. Autorovi záleží na
tom, aby sa ženám dostalo to uznanie, ktoré im patrí.

Nenechá ujsť nija'kej otázke od detstva až po
dospelý vek. Každú otázku rieši s pozitivnym pouka—
zorn na správný pochop života. Ani zďaleka nie sú to
moralizujúce úvahy, ale kladné výchovné dielka. Vý
lučne ženskej otázky si všíma autor v dielku „Seele
der Frau" __ Zvlášť si všima otázky manželskej,
lásky, erosu a sexu. Sťastne poukazuje na fakt.
že v manželstve sa muž a žena ako biologicky tak aj
psychologicky doplňujú. Prakticky poukazuje, ako sa
dá prejsť kritickými rokmi bez váčších otrasov. V kni—
žočkách nie je nič, čo by unavovalo, nie sú teóriou,
ale praktickými výchovnými príručkami, tak pre vy
chovávaterov, ako aj pre dievčatá. Nejednu peknú
radu dá vychovávatelovi. Knihy sú spestrené pekný
mi a vhodnými otázkami. Knižky možno len odpo—
rúčať. —- pm.
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Predplatné na nový ročník zaplaťte prilože
nými složenkami. Tým, čo si už vyrovnali pred
platné aj na treti ročník, srdečne ďakujeme.
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úprimná a bratská. Knihy P. Sertillangea v sloven
čine by sme potrebovalí ako sol'; Pokúste sa preložiť
aspoň niečo. Buďme krajanmi aj na" tomto poli.
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Stedrým daroom' srdečné Pán Boh zaplať!
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CESTY.
Očist'ovanie.

Univ. prof. Dr. Jozef Búda.

Vždy ma dojalo, keď matky po pórode prvý
raz prichádzaly do kostola. Církev svatá ích
vtedy osobitným obradom uvádza do chrámu.
A hoci obrad nepredpisuje, že matka má tam
prísť aj s novonarodeniatkom, zriedkakedy prí—
de matka bez neho. Málokedy sa Vie matka tak
vrúcne modliť pred oltárom, ako vtedy. Pred
tým už dávnejšie nebola v kostole, teraz ďa
kuje Pánovi, že zase móže kl'ačať pred jeho
oltárom. Dakuje, že jej pomohol zníesť ťažké
pórodné bolestí, že ju vytrhol z nebezpečen
stva, že sa všetko tak dobre skončilo. A prosí.
Najmá za novonarodeníatko prosí. Matka už
vtedy myslí na celú, takú neistú budúcnosť
dieťatka. Čo z nebo bude? Co z neho spraví
svet? Nuž je pochopítel'né, že sa matka vtedy
vie naozaj pobožne modlíť.

Už prvý príchod starozákonných matiek po
pórode do chrámu mal akýsi slávnostný ráz.

Starozákonné predpisy hradía na pohlavny
život vel'mi prísne. Hádam pre neobyčajnú ná
ruživosť národa, ktorého činy maly usmerňo—
vat. I také pohlavně zjavy, ktoré nezanechá—
valy mravnú škvrnu, ktoré teda neboly hrieš—
ne, zanechávaly podI'a spomenutých predpísov
určitú škvrnu rituálnu: znečisťovaly človeka.
Tak nesmel až po nasledujúci večer vkročit
do chrámu muž, ktorý obcoval so svojou man—
želkou, nesmela do chrámu vstúpiť žena, ktorá
mala svoju obvyklú chorobu. A nakoI'ko te—
lesný stav matky po pórode bol podobný, ani
ona nesmela za určitý čas ísť do chrámu. Za—
ujímavé je, že panoval zvláštny názor, podl'a
ktorého sa telesné očisťovanie (aj hojeníe) mat
ky po pórode dievčaťa dialo oveI'a pomalšie
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než PO Pórode chlapca. Podobným starovekým
názorom sa niet čo čudovať, veď ešte v stredo
veku sa domnievali napriklad, že plod v živote
matky začne žiť až štyridsiateho dňa po počatí,
ak je tO Chlapec; ak je to dievča až osemdesia
tEhO dňa. Domnieke, že matky sú po pórode
dievčat dlhšie nečisté, prispósobil sa aj staro
zákonný DPdeis, ktorý nariaďoval, že matka,
keď porodila chlapčeka, smela do chrámu prísť
na štyridsiaty deň po pórode; keď porodila
dievčatko, smela prist až na osemdesiaty deň.
Zákon Předpisoval tiež, že matka pri prvej
návšteve chrámu má priniesť ako obetu dve
zvieratká: baránka ako celopal (obeta, keď sa
spálilo celé obetné zviera) a holúbá alebo hrd
ličku ako obetu za hriech. Ak matka bola chu
dobná, smela miesto baránka obetovať ešte
jedného h01uba alebo hrdličku.

T0t0 je prvý predpis zákona, ktorému chce
la zadosť učinit preblahoslavená Panna. Poro
dila Chlapčeka, preto išla do chrámu na štyri—
dsiaty deň. Bola chudobná, preto neobetovala
baránka, ale len dve hrdličky alebo dve holú
bátá. Obetovanie zemských baránkov pomaly
aj tak muselo prestat, veď do chrámu prvý raz
vkročil Baránok Boží.

Je jasné, že Panna Mária splnila tento pred
pis len z dojímavej poslušnosti a preto, aby
mohla obetovať Pánovi svoje dieťatko. Veď
0 nejakom skutočnom „očisťovaní" 11 nej ne
može byť reč. Starý zákon ho predpisoval, lebo
počatie dieťatka, aj keď nebolo spojené s hrie
chom, belo spojené s náruživosťou, žiadosti
VOSťOU,a táto je následkom hriechu. No pre
blahoslavená Panna počala panensky a panen—
sky ai porodila.

Ale Panna Mária ešte jednému predpisu
chcela vyhoviet, keď s Ježiškom išla do chrá
mu. Netýkal sa už matky, ale dieťatka. Svatý
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Lukáš to opisuje takto: „Keď sa naplnily dni
jeho očisťovania (alebo podl'a niektorých
gréckych kódexov: „dni ich očisťovania"),
priniesli ho do Jeruzalema, aby ho obetovali
Pánovi, ako je napisané v Pánovom zákone:
Všetko mužské, ktoré otvori život, má sa po
kladať za zasv'átené Pánovi" Evanjelista teda
nesporne hovorí o očisťovani dieťatka alebo
aspoňaj o jeho očisťovani, a nielen
o očisťovaní Panny Márie.

Prvorodení boli Pánovi zasvátení z viace
rých pričin:

1. Všetky prvotiny patrily Pánovi. Tým
človek uznával, že všetko, čo poživa, poživa
z dobrotivosti Pánovej. Preto Pánovi obetovali
aj prvotiny z plodin zeme. Napriklad na Vel'kú
noc v chráme obetovali obilné snopy. Boly to
prvé snopy ročnej žatvy, pred ich obetovanirn
sa žatva nesmela začať.

2. Z osobitnej príčiny boly Bohu zasvátené
prvotiny živých tvorov: zvierat a I'udí. Pred
východom z Egypta usmrtil Boh všetko, čo bolo
v Egypte prvorodené aj z l'udi aj zo zvierat.
No vo svojom národe zachránil prvorodených
a to pre krv vel'konočného baránka, ktorý bol
obrazom Vykupitelovým.1 Týmto si však Boh
prisvojil prvorodených. Prvorodené zviera, kto
ré smelo prist na oltár (domáci rožný dobytok
ovce a kozy), museli obetovať; nebolo možnc
ich vymenit. Ktoré nemohli dostat na oltár
museli vymenit iným, obetným zvieraťom
a museli ho priniesť ako obetu. Eudské obetj
Písmo čo najprísnejšie zakazuje. Preto prvo
rodených chlapčekov museli vymenit peňažito1
obetou: museli za nich v chráme zaplatit
strieborných šeklov. Šekel mal v rozličných ča
soch rozličnú hodnotu. Len po zaplateni toht
výkupného patril prvorodený syn svojmu otcc
vi. Toto očistenie od dlhu volá grécke PÍSII?

* Porov. Smer I, 111.



svaté niekedy očistovanim (katharsis). A preto
hovori aj svatý Lukáš o „očistovani" Ježíšo
vom.2

3. Pre prvorodených chlapcov bola ešte oso—
bitná príčina, preto ich bolo treba vymenit.
V časoch patriarchálnych prvorodený syn dedil
po otcovi hodnost patriarchu, &s ňou bola spo
jená aj hodnost kňazská. Až po Sinajské záko
nodarstvo národ nemal osobitných kňazov, boli
nimi prvorodení. Keď Boh k svojej službe ur
čil osobitný kmeň, kmeň Leviho, museli prvo
rodených vymenit. Národ dal za každého prvo
rodeného jedného Levitu. NakoIko však prvo—
rodených bolo o 273 viacej než Levitov, za pre—
bytočných bolo treba ako výkupné zaplatit po
5 strieborných šeklov.

Nuž Panna Mária aj tomuto chcela zadost
učinit. Chcela za svojho prvorodeného zaplatit
výkupné. Ale zasa len z poníženosti, lebo Pána
Ježiša nebolo treba vykupovat. Veď:

1. Po zaplatení výkupného chlapček patril
svojmu otcovi. Otcom J ežiškovým však bol len
Otec nebeský; po zaplatení výkupného patril
teda zasa len jemu ako aj pred zaplatením
(mvšlienka Willamova).

2. Za Pána Ježiša nebolo treba zaplatit vý
kupné, lebo sa neskoršie Otcu nebeskému obe
toval na oltári kríža. Vykonal teda to, zpod čo
ho bolo treba ostatných prvorodených vymie—
ňat. Toto bola jediná l'udská obeta, ktorú Boh
schválil a prijal.

3. Od kňazského úradu Pána J ežiša tiež ne—
bolo treba vykupovat, veď ostal kňazom na—
veky: „Ty si kňaz naveky podl'a obradu Mel—
chisedechovho."

4. Kedysi, pred východem z Egypta si Boh
prisvojil prvorodených krvou veIkonočného ba

'*'Cirkevná liturgia tiež nepokladá Hromnice len
za sviatok mariánský. Pri svatej omši napríklad
nečítavsa prefácia mariánska, ale vianočná.
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ránka. Pán Ježiš je sám Velkonočným barán—
kom, ktorý vykúpil nielen prvorodených jedné
ho národa, ale všetkých l'udi.

Chcel som podat len historické pozadie
hlavného sviatku mesiaca februára. A tiež nie
koI'ko myšlienok na rozjimanie o ňom. Smeristi
si už sami budú vedieť tieto body trocha
rozvinúť.

Pravidlá
pre duchovně vedenie'.

Dr. Inocent Můller, OP.

Aby duchovně vedenie bolo korunované
ůspechom, musíme ponajprv vedieť, v čom
spočíva čiže ustálit jeho predmet, a napokon
načim určit hranice a pravidlá spolupráce me
dzi duchovným vodcom a dušou, ktorú on
vedie.

1. Pri duchovnom vedeni musi byt reč
o všetkom, čo sa týka výchovy duše. Kým pri
svátej spovedi obmedzujeme rozhovor na vy
znanie sa z hriechov, pri duchovnom vedení
musíme ísť ovel'a ďalej. Tu načim poznat ori
činy hriechov, náklonnosti duše, jej povahu,
charakter, staré zvyky, načim poznat aj poku
šenia a nedbalosti, ktorých sa dopúšťa, lebo len

* Literatura o tomto predmete je obšíma, tu u—
vádzam iba niektoré známejšie diela: Svatý
Tomáš Akvinský: Suma teol. I, ot. 117; Dr. De
nis Gorce: A l'école de Dom Columba Marmion;
Kardinal Bertram: Charismen priesterlicher
Gesinnung; M. S. Gillet, OP: Déducation de la
conscience; Dr. Johannes Hessen: Die Werte
des Heiligen; Dr. Ka-rl Rudolf: Neue Einsicht;
Dr. Karl Rudolf: Die Pfarrgemeinde wáchst;
prof. Dr. Josef Beeking: Das Geheimnis del
christilchen Erziehung; Ad. Tanquerey: Précis
de theologie ascétique et mystique; S. Alfona
Maria de Liguori: Grandezza e doveri del sacer
dote; P. Fr. Bouchage: Retraa'te sacerdotale, re
ligieuse et apostolique; E. Reitz von Frentz
Selbstverleugnung.
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tak nájdeme pravé lieky, ktoré zlo vykorenia.
Proti zlým zvykom postavíme ctnosti a nájde
me aj iné prostriedky, ako: modlitbu, spyto—
vanie svedomia, úctu k Panne Márii atď., lebo
to sú zbrane, ktorými premáhame každé zlo
a postupujeme v dobrom. Predmet duchovně
ho vedenia je aj povolanie osoby, aby si nezvo
lila stav, ku ktorému ju Boh nevolá a ku kto
rému nemá vlohy a sklony.

Preto duchovný otec musi poznat aj minu—
lost duše, ktorú vedie, jej zastaralé zvyky a _ú—
silia, ktorými tieto zvyky premáhala a tiež aj
dosiahnuté výsledky, aby vedel, čo načim „ďa
lej robiť. Musi poznať aj terajši stav duše, jej
sklony, pokušenia. s ktorými zápasí, prostried
ky, ktoré používa, aby ich premohla, ctnosti,
v ktorých sa cvičí, lebo len tak bude mócť dať
dobrú radu a ustáli akýsi program duchovného
vedenia, ktorý bude prispósobený terajšiemu
stavu duše. Nemožno totiž Viesť Všetky duše
rovnako; treba sa ich ujať na takom stupni,
k akému prišly, aby sme prípadne nepokazili
doterajšiu prácu, a potom s kroka na krok Viesť
ich k dokonalosti. Veď vieme, že niektoré-duše
sú vel'kodušné, horlivé, iné zasa akési pomalé,
chladné, a nie všetky sú povolané k tomu isté—
mu stupňu dokonalosti.

Hoci každá duša vyžaduje zvláštne ve—
denie, jednako treba zachovat určitú jednotu
vo vedení, ktorá umožní rýchlejši postup V zdo
konalovani. Tak napríklad svátý Ján od Križa
radi začiatočníkom. aby sa naučili zasvěcova!
všetky svoje činy Pánu Bohu a aby ich konali
v spojeni s Kristom. Takto si osvoja ducha
viery, ktorý je potrebný v celom duchovnom
živote. Očisťovanie duše pokáním a umřtvova
nim nesmie prestat nikdy, pravda, v každom
období duchovného života v inom smere. Du—
šiam stále načim zdórazňovať ctnost pokory,
lásku k bližnému, stále stotožňovanie sa s Kri—
stom Pánom, s najdokonalejším vzorom kre—
RA



sťanského života. V našich časoch musíme upo
zorňovat duše na apoštolát, lebo ciel' duchov—
ného vedenia je vlastne výchova l'udí, ktorí
zvestujú evanjelium, blúdiacim vo tme laho—
stajnosti.

Z povedaného vidieť, že predmet duchovné
ho vedenia je velmi obsiahly, práve preto du
chovné vedenie nie je l'ahké. Ak chceme do
siahnuť žiadúce výsledky, musíme si' uvedomit,
že tu je nevyhnutná spolupráca duchovného
otca s vedenou dušou. Lebo ak by úsilie po do
konalosti bolo len na jednej strane, a na druhej
strane nebolo by pochopenia, bolo by to iba
zbytočné mrhanie času a nič inšie. Má tu svoje
povinnosti kňaz ako duchovný otec, aj duše
ním vedené. Kňaz o svojich povinnostiach je
dókladne poučený už v seminári, ale aby spo-
upráca medzi obidvoma bola postavená do jas

nejšieho svetla, poviem niekolko slov o povin—
nostiach obidvoch.

Svatý František Salezský napisal, že du
chovný vodca musí mať tri vlastnosti: lásku,
vedomosti a opatrnost; keď jedna vlastnost mu
chýba, nemůže byť užitočný.

2. Kňaz muší byť naplnený nadprirodze
nou otcovskou láskou, ktorá mu umožní vidieť
vo sverených dušiach duchovně deti, ktoré mu
posiela Boh, aby im pomáhal pripodobniť sa
životu Ježiša Krista. Krásne to napisal svatý
Pavol: „Synáčkovia moji, s ktorými zas pra
cujem k pórodu, kým Kristus nevyobrazi sa
vo vás."2 Ako duchovný otec s rovnakou láskou
musi sa starat o všetky sverené duše, nech je
všetkým pre všetkých, aby ich v Kristu po
světil. Móže sa, pravda, stať, že k niektorej
duši pocítí váčšiu náklonnost. ale v takom pri—
pade silnou vól'ou nech odstráni zo srdca všet
ky sympatie a antipatie, ktoré nikdy nie sú
osožné. Kňaz musí získat duše pre Kristovo

= Ga-l. 4, 19.
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král'ovstvo, v ich srdciach musí vybudovat
trón Kristu, aby on bol ich výlučným vlast
nikom.

Ale jeho otcovská láska nesmie byť slabo
sťou. Vo svojich nariadeniach musí byť stály
a pritom slobodný, nesmie sa báť duchovně
dieťa otcovsky, ale prísne napomenúť a uká—
zat mu chyby, ktorých Sa dopúšťa, a najmá
nesmie sa dat ním viesť a riadiť. Veď zo skú—
senosti vieme, že sú aj také duše, ktoré si vy
hladávajú duchovného vodcu preto, aby sa on
prispósobil ich chúťkam, ich obrazotvornosti;
ony nehl'adajú duchovně vedenie, lež schvalo
vanie svojho spósobu života. Preto kňaz nikdy
nesmie podl'ahnúť mienkam a názorom tých
alebo invch kajúcnikov, ale musí si uvedomit,
že je zástupcom J ežiša Krista a ako taký nech
dáva nariadenie, ktoré súhlasia s pravidlami
kresťanskej dokonalosti a nie s chúťkami ludi.
Keď z tejto prísnosti kňaz popusti, duchovně
vedenie prejde celkom na bočnú kol'aj a strati
svoj nadprirodzený duchovný význam.

K otcovskej láske patrí znalost asketicko
mystickej bohovedy. Pri vedení duší k vyšším
métam nadprirodzeného života nepostači pri
ručka mravouky alebo pastierskeho bohoslovia.
Kňaz musi poznať spisy najznámejšich duchov
ných spisovatelov, lebo len tak pozná cesty,
po ktorých božia milost vedie vyvolené duše.
Málo je tých, čo by všetko vedeli z vlastnej
Skúsenosti, preto načim sa Opierať o skúsenosť
velkých cirkevných učitelov.

No a nadovšetko musi byt opatrný a po—
zorný, aby viedol duše nie podl'a svojich ná
zorov, lež podl'a božej vóle, podl'a ich vloh
a charakteru a najmá v súhlase s milosťou,
ktorá v duši pracuje. Veď kňaz je tuná iba
nástrojem Ducha Svátého, preto múdrymi
otázkami musi najprv poznat, ako Duch Svátý
v duši pracuje. Nesmie byť prekážkou činnosti
milosti, tú musi nechat celkom slobodnú; jeho



úlohou potom je, viesť dušu tak, aby ostala
milosti verná. Potom nesmie duši nanucovať
svoje názory, lebo by ju iba pomiatol a pri
padne aj znemožnil činnosť Ducha Svatého.
To platí pre duše vel'kodušné, ktoré priamo
kráčajú k dokonalosti. Slabšie duše musi sám
povzbudzovať, musí sa pousilovať, aby prime
raným napomenutim ich prebudil z duševnej
ospalosti, lebo takto pripraví cestu účinnej mi
losti. Preto opatrnost, o ktorej je tuná reč,
je nadprirodzená, posilňovaná darom rady,
ktorý kňaz musi prosiť pri každom dóležitom
rozhodovani, aby vo vedení duši bol ozajstným
nástrojom Ducha Svatého. 1 o duchovnom vod
covi maly by platit slová: „Ako počujem, sú
dim, a mój súd je spravodlivý."3

Tým, pravda, nevylučujeme l'udskú opatr
nosť a múdrosť pri vedeni duši. Aj tú musíme
použiť. Preto netreba sa uspokojit iba s tvrde
niami, netreba hneď podpísať každý úsudo)
nábožnej duše, ale načim sa presvedčiť, či tomi
zodpovedá jej správanie.
_ Duchovný vodca musí si preto múdro zade
lit aj čas pre vedenie duší. Dlhé reči nemaj“
v spovedelnici miesta; nech prikroči hneď k tc
mu, čo je podstatné a důležité, potom dá krát
ku a múdru radu, takže podla učitelov duchox
ného života postačí, keď sa jednej duši venuf
raz mesačne alebo raz v dvoch týždňoch. Jel
snahou má byť viesť duše tak, aby sa po urč
tom čase viedly, keď nie celkom samy, aspc
abv im postačily celkom krátke rady, a v osta
ných pripadoch aby vedely rozriešiť všetko pl
dl'a obecných pravidiel, ktoré ich naučil.

3. Keď takéto poslanie má kňaz pri vede
duší, je celkom jasné, aký pomer má byť mec'
nimi. V osobe duchovného otca musia vidi
Krista samého, ktorý im otvára bránu do nel
A veru nieto vznešenejšieho poslania na zer

“ Ján 5. 30.



ktoré móže konať iba ten, čo je naozaj vyslan
com Kristovým: „My namiesto Krista konáme
posolstvo, ako by Boh napomínal skrze nás."4
Preto duchovné deti musia v kňazovi uctievať
to, čo je v ňom najdóstojnejšie: božiu autoritu.
Ak má nejaké chyby, nech ich nevidia, nech
sa nad nimi nezastavujú, nech vidia len jeho
božskú moc a nadprirodzené poslanie. S naj
váčšou starostlivosťou vyhnú všelijakým kriti
kám, ktoré ničia alebo aspoň oslabujú v nich
synovskú úctu k nemu. Musia mať k nemu
srdečnú, úprimnú úctu ako deti k otcovi. Táto
úcta vylučuje možnosť akejsi túžby po zvlášt
nej láske, musí byť svátá, božská, celkom
duchovná. '

Duchovně vedenie len vtedy bude užitečné.
keď pójdeme ku kňazovi s dóverou a s otvo
reným srdcom. Musíme sa mu sveriť 5 po
kušeniami a slabosťami, aby nám pomohol
ich premócť & vyliečiť. Načim mu povedať, aké
máme plány, čo chceme vykonať a prosiť o je—
ho súhlas a pomoc na ich uskutočnenie. Slo
vom, sveríme sa mu so všetkým, čo sa týka
spásy našej duše. Čím lepšie nás pozná, tým
múdrejšie rady nám dá. bude nás vedieť po
vzbudit, potešiť, posilniť, po istejších cestách
povedie nás k Bohu.

K dóvere musí sa pridružiť poslušnosť u—
skutočniť radv duchovného otca. Nič nemóže
byť užitočnejšie ako ich praktické uskutočňo—
vanie, & nič nemóže byť škodlivejšie ako za—
nedbávanie týchto rád. Lebo V takomto prípade
nekonáme božiu vólu, lež vól'u svoju, a toto
veru nie je obl'ahčujúca okolnosť pre náš mrav
ný život. Usilujme sa poznat božiu vól'u pro
stredníctvom svojho duchovného vodcu & ne—
vynucujme od neho schvalovanie našich osob
ných názorov, ktoré nemusia byť smerodajné.
Móžeme oklamať svojho duchovného otca, ale

' 2 Kor. 5, 20.
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nikdy neoklameme toho, ktorého on zastupuje-„
Pravda, i duchovný otec móže sa mýlit, lež my
sa nemýlime, keď ho poslúchneme, iba v prí
padoch, ak by nám niečo kázal konať proti
viere a mravom; vtedy načim hl'adať iného du
chovného vodcu.

Lež meniť duchovného vodcu nemóžeme
podla l'ubovóle, musíme mat na to vážne dó
vodv, lebo v každom pripade ide o náš duchov—
ný pokrok. Sú totiž l'udia, ktorí menia spove
delníka zo zvedavosti, lebo zunovali počúvať
tie isté rady, najma ked' to boly rady, ktoré im
išly proti srsti, ktoré neboly im celkom prí
jemné. Ini zasa neboli vytrvali, nevedeli žiť
stále podl'a určených pravidiel. Niektorým pv
cha našuškala ísť k tomu, ktorý si ich viac váži.
Ale sú a_itaki l'udia, čo túžia po viacerých spo—
vednikoch. Majú zvláštneho spovedníka pre
ťažšie hriechy, a zvláštneho pre hriechy l'ahšie,
ktorému sa hanbia vyznat a prezradiť skutoč
ný stav svojej duše, aby si u neho nepokazily
dobré meno. Pravda, to nie“sú vóbec dostatoč
né dóvody meniť duchovného vodcu alebo spo
vedníka, lebo takáto taktika nikdy neosoži
duchovnému životu.

Ale Cirkev svatá vždy zdůrazňovala slobo
du vo volbe vodcu svedomia; preto ak k du—
chovnému otcovi nemáme dóveru, ak mu ne—
vieme celkom otvorit svoje srdce, zvol'me si
iného. Móžeme to vykonat najmá vtedy, keď
vidíme, že nás nevedie k dokonalosti, že náš
pomer k nemu je celkom prirodzený, alebo že
sám nemá k duchovnému vedeniu nevyhnutné
predpoklady, o ktorých bola na začiatku reč.
Pravda, to sú len zriedkavé pripady, ale nikdy
nesmieme zabúdať na to, že duchovně vedenie
len vtedv prináša úžitok, keď medzi duchov
ným otcom a vedenou dušou je—otcovské po
rozumenie a spolupráca.
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Obrátenie svatých.
Prof. P. Emilián S 0 11k u p, OP.

Dvojaký omyl zavinil, že osobnosti svatých
boly vyradené z prúdenia kresťanského života.
Prvý omyl je názor, že svátí boli, aspoň naj
častejšie, taki, ako sa písavalo: „Narodil sa
zo vznešených rodičov a už od kolisky preja—
voval znamenia budúcej svátosti." Druhý omyl
je názor 0 obráteni svatých, totižto názor mo
dernej náboženskej teórie. V prvom názore
javi sa svátost ako čosi daného už človeku
hotové do kolísky; teda komu to nie je dané,
márne by o to usiloval, a komu je to dané,
má už svoju cestu a nepotrebuje iných svatých
pre vývoj svojho náboženského života, iba,
vari, aby zázračné pomáhali odstraňovat tráp
ne náhody. Taký dósledok bol zrejmý z názoru,
a preto sváti boli ticho zbavení svojho miesta
v prúdení životných náboženských sil.

Druhý názor obrátenie poníma ako výcho
disko svátosti; ale obrátenie ako náhle vszk—
nutie, zachvátenie pocitom božstva, ktoré na
stalo bez predchádzajúcej prípravy, pri prile
žitosti zvláštneho duševného dojmu z nejakej
udalosti. No také silné zážitky sú zriedkavé
výnimky na okraji životnej cesty, kým nábo
ženský život je povinné pravidlo a povinná
cesta sama. Preto aj tieto „obrátenia" a z nich
vyplývajúca svátosť sú pre každého jednotlivca
svojrázne, nenapodobnitel'né a neopakovatelné,
nehodia sa pre druhého. A zase taki „svátí"
musia stáť len vedl'a cesty ostatných napriklad
ako sochy, ale len ako mřtve sochy.

Prvý názor 0 hotovosti osobností svatých
je omyl preto, že nikto z našich svatých neoci
tol sa na svete ako hotová osobnosť; veď o sa
mom najsvatejšom vtelenom Božom Synovi je
napisané v Evanjeliu, že prospieval múdrosťou
a milosťou, to jest svátosťou, u Boha aj u l'udi.
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Osobnost svátých nebola hneď od počiatku ta—
ká hotová, žeby viacej podstatne nerástla, ale
len asi tak, ako rastie telo narodeného človeka.
Naši svátí sú podstatne iné osobnosti a idú
podstatne inakšie do náboženského života, ako
„sváti" ktoréhokolvek náboženstva. Sváti vša
de inde idú bezpodmienečne za svojimi osob
nými dojmami a svojimi vlastnými nábožen
skými cestami; preto tiež sa už zretelne uká
zalo, že tito nekatolícki světí vždy mali svoje
vlastné náboženstvo, odchodné od doterajšieho
náboženstva, hoci v ňom ďalej žili: utvorili nie
len novú cestu, ale nové náboženstvo.

Lež naši světí nemajú pred sebou duchovné
pole bez ciest, aby svojou hotovou osobnosťou
v ňom razili svoju novú cestu k Bohu. Majú
presne popredku vyznačenú cestu, a to cestu,
ktorá nestrpí predpoklad hotovej osobnosti, ale
stojí na predpoklade pokroku, vývinu. Majú
cestu, vyznačenú evanjeliovými slovami, ktoré
Kristus vyhlásil: „Ja som cesta." Pre našich
svátých možná je len jedna cesta a jediná, to—
tižto cesta nasledovania Krista; mimo nej u nás
nielen niet svátosti, ale ani náboženského kre
sťanského života. Nasledovanie Krista je ďalej
ešte vymedzené zásadami viery a cirkevnej
autority podl'a Pánových slov: „Kto vás počú—
va, mňa počúva."

Úplná náuka o tom je v Liste Efezanom:
„On (Ježíš Kristus) dal niektorých síce za apo
štolov, niektorých za prorokov, iných zasa za
evanjelistov, iných zase za pastierov a učitelov
zdokonalovat svátých, vykonávat
služby, budovať telo Kristovo, až by sme
všetci dospeli na jednotu viery a poznania Sy
na Božieho,na muža dokonalého, na
mieru veku plnosti Kristovej."1 To
je obecný zákon, platný bez výnimky pre kaž
dého, kto je súčiastkou tajemného Kristovho

' 4, 11.
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tela, pre svátého aj pre posledného najnedoko—
nalejšieho, priam tak, ako zákon o nasledovaní
Krista.

Preto naši svátí rástli. A práve toto ich ras
tenie musí stát uprostred živého prúdenia ná
boženských snažení; nielen ako počúvajúci
naše prosby, ale najsamprv a najviacej ako
učitelia nasledovania Krista. Náboženský život,
to jest nasledovanie Krista, je úloha vo svojom
celku závratnej výše a až desivej vážnosti. Má
svoj vysoký ciel a preto aj svoj pozvolný po
stup, postup osebe vyžadujúci určité trvanie,
nie krátke. Lebo ciel'om trvalého úsilia nábo
ženského snaženia je vznešená osoba vteleného
Božieho Syna v celej svojej dokonalosti suo
jenia Božstva s človečenstvom. Vtelený Syn
Boží je vzor, obraz kresťanstva, prvorodený,
najlepší z bratov; podla jeho obrazu má byť
kresťan, ako učí svátý apoštol Pavol. Vtelený
Boží Syn je vzor uskutočnenia ideálu božej
vóle o svátosti l'udského života. Pravda, také
uskutočnenie, aké nikto nikdy nedosiahne a ve
ru ani dosiahnuť nemůže, kto je čiry človek.
No práve z toho sa kresťanský život javí
vo svojom pojme nasledovania Krista ako po—
vinnosť, ktorá v pozemskom živote nikdy nie je
pri konci, lebo označujú ju Kristove slová:
„Buďte dokonali, ako váš nebeský Otec je do
konalý", a slová svátého apoštola Pavla: „Buď
te mojimi nasledovníkmi, ako ja som Kristo

m."
Pri nasledovaní Krista u svátých teda ne

záleží na tom a nie je výraznosťou života svá—
tých a ich významu to, čo bolo ich čiste osob
ným rázom, čo aj „znamenia budúcej svátosti
od kolísky". Rozhodujúci a vlastný význam je
ve c nasledovania Krista. Nezáleží na ich svoj
ráznom spósobe konania v nasledovaní Krista,
lež na tom, čo vo svojej osobnosti utvorili
zo vzoru — Krista. Toto tvorenie je vlastný
povinný náboženský život všetkých. Preto kre
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stanský náboženský život nijako nemóže byt
náboženským životom, bez svátých, ktori uka
zujú vel'ké kroky k ciel'u a velké úspechy,
dosiahnutel'né. Bez pozorovanía a sledovania
týchto nad prostrednosť vynikajúcich postáv
by ostávaly len zákrpky a ešte zákrpky usta
vične zakrpatenejšie.

Svátý apoštol Pavol má dve formulky, čas
tejšie opakované, pre kresťanský život v nasle
dovani Krista: „V Kristu Ježíšovi" a „Oblečte
Krista". Obe formulky boly už predmetom ne.—
malých bohovedeckých knih, a ukázalo sa, že
v nich móžeme vidieť oboje, aj smysel nasle
dovania Krista aj nevyhnutnú složku tohto
nasledovania, totižto obrátenie. Bo obrá
tenie je nevyhnutný predpoklad nasledovania
Krista, a svatí by nemohli stáť uprostred ná
boženského života ako Kristovi následovníci,
keby tam nestáli už svojím obrátením.

Katolická náuka v náboženskom živote roz
lišuje trojaké obrátenie. Obrátenie prijatim
pravej viery; obrátenie kajúceho návratu z hrie
chu k posvácujúcej milosti; obrátenie k sú—
stavnému a dokonalému nasledovaniu Krista.
Z tohto rozdelenia musime najprv zdůraznit,
že pre nás a pre našich svatých niet onoho
obrátenia, o ktorom vravia moderní náboženski
teoretici pod vplyvom prihod v amerických
sektách. Obrátenie v smysle prijatia viery ni
jako sa neprejavuje zvláštnym vplyvom, roz
hodujúcim ráz osobnosti sv'átých, lebo to je len
podmienka, bez ktorej nemožno žiť duchom.
Odborníci hovoria, že medzi našimi uznanými
svátými je pomerne málo tých, ktorí prežili
druhé obrátenie, z hriešnosti do života milosti.
Ani to nie je rozhodujúce.

Rozhodujúce je tretie obrátenie a to u všet
kých našich svátých. To bol počiatok ich vlast
nej svátosti, obrátenie k dokonalému nasledo
vaniu Krista. Nastáva vtedy, keď si duša uve
domí dosah náboženského života ako nasledo—
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vania Krista, cenu ciel'a a cenu prekážok, po
vahu ciel'a a povahu prekážok. Z toho uvedo
menia vzniká v duši nesmierne napátie, ktoré
vyburcuje najlepšie a najváčšie sily ducha,
pripraví pod vplyvom milosti na najlepšie
a najváčšie milosti, a nastáva najváčšie úsilie
všetko podriadiť ideálom nasledovania Krista,
všetko zaradit do tejto cesty. U rozličných
osobností sprevádzajúce javy tohto obrátenia
majú rozličný osobitný ráz, či náhlých, úžas—
ných skutkov sebazapierania, odlúčenosti od
l'udí a vecí, alebo aj strašných duševných trýz
ní. Ale to všetko zasa je len na okraji cesty,
aj na okraji významu svatých. Podstata je
ozajstné obrátenie k dokonalému nasledovaniu
Krista.

Aj v tomto smysle svatí musia stát upro
stred živého prúdenia náboženského života kaž
dého kresťana. Lebo z rozvedeného pojmu na
sledovania Krista vyplýva, že toto obrátenie
v treťom smysle je povinné a musí nastat,
ak má nastat ozajstné nasledovanie Krista,
ktoré je pre každého povinné. Ak platí Kristo
vo slovo o neslučitelnosti svetla a temnoty,
ak platí slovo o nemožnosti spolčenia Krista
s Belialom, vidí sa, že musí tu nastať obrátenie,
vedomé odvrátenie, bolestné odvrátenie a také
silné primknutie k nasledovaniu Krista, že sa
na ne nezabúda.

Vari teraz vidno, akou potrebnou nábožen—
skou složkou sú svatí svojimi osobnosťami
a ako každý svatý je pre každého zaujímavým
predmetom náboženských myšlienok o presa
kovaní prirodzeného nadprirodzeným, aby bola
rýdzosť božieho detstva.

Máriina svátost.
Univ. prof. Dr. P. Mag. Gašpar Friethoff, OP.

Posvatenie' materstva.
Uvažujúcemu je zrejmé, že meno svatý

nepoužíva sa v jednom smysle, bo svátými ne
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volajú sa len osoby, ale aj veci. ILudia a anjeli
nazývajú sa světí, lež aj nádoby a rúcha. Zá
klad toho musíme hl'adat V samom poriadku,
podl'a ktorého tieto veci volajú sa svátými
(bytostný poriadok alebo mravný poriadok).

Čo sa týka bytostného poriadku, všetko sa
volá svaté, čo zvláštnym spósobom je zasvě—
tené Bohu a božím veciam a tak, nakol'ko mož—
no, vyňaté je zo všedného používania. Tak vra
vievame o posvátných nádobách, ktoré sú vý
lučne určené pre svátú službu. Hovoríme aj
o Svátosti nášho pápeža, ktorý je zvláštnym
spósobom zasvátený samému Kristu. Aj o svá
tých kňazských rukách, ktoré sú posvátené
svatým olejom, aby sa mohly dotýkat samého
Pánovho tela atď.

V mravnom poriadku zasa prísudok svatý
dávame iba vo vztahu na samú ctnost sv'á
tosti, ktorá vecne je totožná s ctnostou nábož
nosti, nakofko totižto rozumné stvorenie ňou
seba a všetky svoje úkony vztahuje na Boha.
No jednako prísudok svátý takto nie je vyhra
dený len osobám, lebo aj tu je analogia. Veď
sviatosti alebo reholná regula volajú sa svá
tými, lebo spósobujú túto mravnú svátost.
Preto aj niektoré úkony tak isto nazývajú sa
svátými, lebo sú znameniami takejto mravnej
svátosti. A tak ak nejde o osoby, lež o veci,
nie je vždy jasné, v akom smysle je použitý
prísudok svátý: vo vztahu na bytostný poria
dok a či na mravný poriadok. Ba naraz mó
žu byt oba smysly, čoho priklad nachádzam
v tomto názvosloví: svatá (alebo presvátá)
omša. Obetný úkon totižto je v najsvrchova
nejšej miere svatý pre zasvátenie, ale aj preto
je svatý, že obetujúcich posvácuje.

V terajšom spasnom poriadku niekto móže
mat osobnú' mravnú svátost iba skrze božiu
milost, ktorá je jej základom. Preto treba uvá—
žit, že aj slovo milost dvojako sa používa,
totižto vo smysle zadarmo daného daru a vo
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smysle zapáčenia, čo hneď osvetlia tieto pri
klady: mať niečiu milost alebo v biblickom
"hebraizme milosť nájsť V očiach niekoho; jesť
chlieb milosti, niekomu milosť urobiť. No nie
sú veI'mi odchodné, bo preto niekomu zadarmo
dávame svoje dary, lebo sa nám viacej alebo
menej páči. A čím viacej sa nám páči, tým via
cej móžu naše dary rásť až po darovanie seba
alebo života.

Vzhl'adom na Boha obidva významy sa
uplatňujú a zasa súvzťažne, ale inakšie ako
V I'udských rozmeroch. Veď božskú lásku ne
vzbudzuje už naozaj nájdené dobro ako našu
lásku, lež naopak božia láska vzbudzuje dobro
tu: totižto nemiluje nás preto, že sa mu páčime,
ale páčime sa mu, lebo nás miluje. Teda mocou
božej milosti (rozumej darom božím) prichá
dzame k milosti (rozumej zapáčeniu) v jeho
očiach. A čím jeho dar bude váčši, tým viacej
sa mu budeme páčiť.

No Boh svoj najváčší dar — seba samého —
dáva l'uďom skrze milosť, ktorú právom a za
slúžene voláme milosťouposvácujúcou;
bo tento dar v našich srdciach rozpal'uje žiar
božskej lásky, ktorá nás tak spája s Bohom,
že kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh
v ňom.1 Teda týmto darom Boh si u človeka
robí pribytok;2 stávame sa domácími božímiř
priatel'mi Boha, ktorí robia, čo on prikázal,4
ba stávame sa božími synmi a dedičmiř'

Teda osobná čiže mravná svátost, založená
v božej milosti, obsahuje štyri veci: po prvé
sjednotenie s Bohom (Bohostávav nás
a my v Bohu);po druhé milosť v božích
očiach (sme božími priateI'mi a synmi); po
tretie právo na nebeskú slávu (lebo
boží dediči);po štvrté vymanenie zpod
hriechov (lebo robime, čo prikázal).

' 1 Ján 4, 16. ' Ján 15, 14.
? Ján 14, 23. 5 Rim. 8, 17.
" Ef. 2, 19.
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Nech je medzi dvoma osobami neviem aké
spojenie citom, nech sa akokol'vek utužuje,
takže naozaj je dóverné a hlboké, a preto aj
jedna z nich je „druhé ja" druhej, jednako
jednota bude váčšia, keď už bude iba jedna
osoba. Keďže teda Boh a človek v Kristovi
nespájajú sa len citom lásky, ale sú iba jedna
osoba, h'ypostatické spojenie, keď
naň osve hl'adime a abstrahujeme od samej po
svácujúcej milosti, musí Bohu zasvátiť Kristovo
človečenstvo. Preto, ako všetci uznávajú, o člo
vekovi Kristovi musime povedať, že je sv átýv bytostnom poriadku tvarovo
(formálne) už pre samo spojenie vtelenia.
A táto jeho svátost nie je prípadková ako svá
tosť posvátných nádob, lež ozaj podstatná,
keďže Kristus nie je pripadkovo, ale podstatne
prirodzený Boží Syn.

No nakol'koide o mravný poriadok,
či totižto človeka Krista máme nazvat svátým
už pre samo „hypostatické spojenie, — teda po
abstrahovani od milosti, ktorú voláme posvá
cujúcou — poniektorí prišli do pomykova.
Chceli, aby sa vravelo skór o akejsi požia
davke takejto svátosti. Teda Kristus vtele—
ním nie je svátý „tvarovo", ale „od základu,
od koreňa".

Mnohí iní však myslia, že hypostatickým
spojením — teda prirodzeným synovstvom,
ktorým onen človek je Boží Syn — človek Kri
stus je tvarovo posvátený nielen v bytost
nom poriadku, ale aj v mravnom poriadku.
Ním onen človek je naozaj svátý, a tak má
všetky štyri známky svátosti, ktorú pósobí po
svácujúca milost, a to vo vyššom, neporovna
'tel'nom stupni.

Spojenie s Bohom citom lásky je
velmi prevýšené totožnosťou, ktorá vyplýva
z hypostatického spojenia: človek Kristus je
nielen dóverne spojený s Bohom, lež sám
je Boh.
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Milosť v božích očiach prezrádza
hlas z neba: Toto je mój milovaný Syn, v kto
rom mám zal'úbenie." A keď sa svatý Pavol
v Liste Efezanom7 pýta, či dakto má v nená
visti svoje telo, priam tak můžeme sa pýtať,
či Boh mohol mať v nenávisti telo Boha?

Dedičmi božími sme skrze posv'ácuiúcu
milost, ale v tom smysle, že sme Kristovými
dedičmi. No on je pre hypostatické Spojenie
prirodzený Boží Syn a to tak, že ani milosťou
nemóže sa stať adoptivnym synom. Preto už
ozaj od prvej chvíle v lone svojej najmilšej
matky je dedič otcovskej slávy a bohatstiev
bez toho, žeby dajako potreboval milosť.

Človek z lásky robí, čo Boh prikázal; preto
aj usiluje vyhýbat všetkým hriechom. Ale lás
ka nezničitelne móže byť v l'udskom srdci iba
V blaženom videni, ktoré totižto odstraňuje
všetok blud, Všetku nevedomosť a nerozvaži
tosť, a tým aj možnosť hrešiť, človeku priro
dzená, keďže nemá vecný základ, je navždy
spútaná, aby sa nikdy nemohla uskutočniť.
No človek Kristus — aj keď čo najdokonalejšie
abstrahujeme od dokonalej milosti blaženého
videnia — už pre samo prirodzené synovstvo
má, že nemůže hrešiť; metafyzicky je nemožné,
aby Boží Syn hrešil.

Veru viaceri, aj vel'mi slávni bohovedci
inakšie smýšl'ajú. Pripúšťajú, že možnosť hre—
šiť u človeka Krista bola spútaná buď účinnou
milosťou alebo aspoň blaženým videním, ktoré
mal od počiatku vtelenia; predsa pripúšťajú
u Krista samu možnosť hrešiť, bo ináč nemóžu
nájsť rozriešenie ťažkosti, ktorá vzniká zo zdan
livej protivy medzi dokonalou Kristovou slo
bodou a Otcovým rozkazom. Predsa v'áčšina
bohovedcov jednoducho háji metafyzickú, ab—
solútnu nemožnost hriechu u človeka Krista.
Veď onen človek je Boh. Ako teda je proti-'

' Mat. 3, 17. ' 5, 29.
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rečenie vo výrazoch, keď povieme: Boh hreši
alebo Boh móže hrešiť, tak také isté protire—
čenie je tvrdit, že človek Kristus — keď pri
tom hypostatické Spojenie je nenarušené -—
móže hrešiť.

Preto hypostatické Spojenie čiže prirodzené
synovstvo nielen v bytostnom poriadku, ale aj
v poriadku činnom čiže mravnom posvácuje
človeka Krista, takže ním je svatý nielen podla
požiadavky, lež tvarovo. — Predsa posvácujú
ca milost preto nebola v ňom zbytočné; veď
l'udské skutky človeka, ktorý sa volá Kristus,
nemajú byť len bez hriechu, to jest nielen ne—
majú sa protivit nadprirodzenému poriadku,
lež nadto majú zodpovedať nadprirodzenému
poriadku, aby totižto nimi Kristus nám mohol
získat nadprirodzenú odmenu. Tak teda hypo
statické Spojenie nevyžaduje svátost, ale po
svácuje; no vyžaduje posvácujúcu milost ako
zdroj nadprirodzených l'udských skutkov.

*

Keď toto máme, l'ahko pochopíme, prečo
podobná otázka prichádza o Máriinom po—
sváteni božským materstvom s ab
strahovanim od posvácujúcej milosti.

Božské synovstvo posvácuje človeka Krista
tvarovo aj v bytostnom poriadku aj v mrav
nom poriadku. Či teda božské materstvo po
svácuje človeka Máriu tvarovo v bytostnom
poriadku aj v mravnom poriadku?

Niektorí bohovedci m'yslia, že božské ma—
terstvo Máriu tvarovo posvácuje, kým iní vra
via, že toto božské materstvo len pýta tvarovú
svátost. _

Je však celkom zrejmé, že ide skór o slová
ako o veci, keďže v skutočnosti obidvoje sa
uplatňuje: vlastné materstvo Máriu posvácuje
formálne a neformálne, totižto podla toho, či
vravime o bytostnom poriadku alebo o mrav
nom poriadku.
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Bo v bytostnom poriadku nemóžeme po
chybovat o tvarovej (formálnej) Máriinej svá
tosti pre jej materstvo; veď ako v bytostnom
poriadku milost synovstva zasvácuje človeka
Krista Bohu, tak aj milost božského materstva
zasvácuje túto ženu Bohu, a oveI'a viacej, ako
hocaké iné zasvátenie móže osoby alebo veci
posvětit Bohu. Čo sa týka mravného poriadku,
musime uvážiť tie isté štyri známky ako vyššie.

Nikto nemůže pochybovat, že božské ma
terstvo pósobi Spojenie s Bohom a to
ovela dóvernejšie, ako posvácujúca milosť mó
že spósobiť. Veď predsa už predtým sme mohli
pozorovatMáriinu pribuznosť s jednotli
vými. božskými osobami, ktorá spočiva v o—
zajstných a dóverných vzťahoch, čo vyplývajú
z božského materstva.

Uvažujúcemu je zrejmé z a I' u b e n i e
v Márii, ktorým si ju Boh zal'úbil, ktorá miluje
podl'a vlastného zákona úcty k rodičom.

Právo na nebeskú slávu doistapatrí
aj matke. No jednako aj keď Boh už nemůže
Krista ako prirodzeného Syna Božieho prijat'
za syna skrze posvácujúcu milost, predsa Má
ria, čo aj je prirodzenou Božou matkou, ešte
sa stáva a musí sa stať dcérou Božou prijatim
milosti. Teda Mária má nárok na nebeskú slá—
vu ako Otcova prvorodená adoptáciou, kým
Svn onen nárok nemá adoptáciou, ale priro
dzenosťou. ——Priam tak nesmieme zabúdat,
že dedičstvo neprináleží len prirodzenému Sy—
novi, lež akosi aj jeho matke. Ale predsa de
dičské právo ináč vztahuje sa na Syna a na
matku: Lebo Mária ie pred Bohom len stvo—
renie, preto dedičské právo móže mať len
zčiastky, kým Synovo právo je dokonalé a ab—
solútne právo (totižto bez ak'éhokol'vek pred
pokladaného slobodného zamierenia). Preto
v tejto tretej známke svátosti je už vel'ký
rozdiel.
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No váčši rozdiel je vo štvrtej známke. Má.
riino materstvo je vztah, ktorý, keďže je prí
padok, predpokladá svoj podklad, v ktoron
spočiva. Človek Kristus synovstvom je Boh
materstvo Máriu nevyvyšuje tol'me, aby ne
bola stvorením. A tak záver je zrejmý: Mária
ktorú slobodná božia vól'a z ničeho do_výšk;
pozdvihla, sama od seba má tú vlastnosf
že může hrešiť. Protirečenie vo výrazoch je
keď povieme, že Boh (a podobne Kristus) móž
hrešiť; to isté nrotirečenie je, keď poviemc
že Mária nemóže hrešiť. Preto štvrtá znárr
ka svátosti so stanoviska samého božského mz
terstva — teda po abstrahovaní od milosti 
celkom chýba. A tak v mravnom poriadk
božské materstvo neposvácuje Máriu tvarov|
ale keďže nijaká shoda nemóže byť medzi Kr
stom a Belialomf božské materstvo posvácu;
Máriu v tomto poriadku od základu, to je
vyžaduje svatost, ktorú dáva posvácujúc
milost.

Apoštol- sluha boží.
Dr. MichalMyslavský.'

Každé povolanie, každé zamestnanie, vyzn
čuje sa zvláštnou duševnou charakteristikc
ktorú nemóžeme privlastniť nikomu inéir.
Duševná charakteristika vojaka je odchod
od charakteristiky obchodníka. V našich časo
vel'a sa vravi o apoštoloch, ——kňa'zoch aj l.
koch — ktorí majú šíriť slávu božieho me
a Církvi svátej vo všetkých odvetviach spol<
nosti. Čo je teda apoštol? Ako by sme chare
terizovali moderného apoštola? Na túto otáz
dá nám odpoveď najvznešenejší apoštol K
stus, ktorý svojou osobou, svojím účinkovani
ostane na veky najdokonalejší vzor apoštola

Zjavenie predstavuje nám apoštola Kri
ako služobníka. On bol Spasitel, Kňaz, K1

" 2 Kor. 6. 15.



Učitel atď., ale to sú iba takrečeno titulky,
pod ktorými plnil úlohu služobnika. Jeho po
slanim bolo slúžiť. Prichádza na,svet preto,
aby plnil vól'u Otcovu.1 A keď_ opúšt'al svet,
povedal slová, v ktorých vyjadril splnenie pro
gramu služobnika: „Otče, dokonal som dielo,
ktoré si mi dal, aby som konal."2

Prorok Izaiáš tiež oznamuje, že Mesiáš bude
vyvoleným služobnikom, v ktorom Boh má za
l'úbenie. Mesiáš od večnosti bol vyvolený preto,
aby plnil vóI'u Otcovu, aby slúžil I'uďom.
A prečo žil na svete? Aby slúžil Iuďom. Zo sve
ta odchádza, lúči sa s I'uďmi, ale s tým vedo—
mim, že bude im osožnejší, že im viac pomóže.
Odchádza do neba, aby odtial' slúžil l'ud'om.
Preto móžeme povedať, že vtelenie Božieho
Syna je najmakatel'nejšim dókazom tvrdenia,
že prišiel slúžiť. Krásne to vyjadril svátý Pavol
slovami: „Ježiš Kristus, hoci bol v spósobe
Boha, nepokladal to za lúpež, že je rovný Bohu,
ale zmaril seba samého, keď si vzal podobu
sluhovskú a stal sa podobný l'uďom, . .. uponi-'
žil seba samého a bol poslušným až na smrt,
a to na smrt na križi."3 Nieto krajších slov,
ktorými by sme vyjadrili Kristovo poslanie
na zemi. Hladal cesty, hladal všetky spósoby
a možnosti, aby l'udským dušiam dokázal, že im
chce slúžiť. A tým, čo by hádam pochybovali
o tomto poslani, Kristus verejne vyhlásil svoi
životný program: ,.Syn človeka neprišiel dat si
posluhovať, ale posluhovať & dať svoju dušu
na vykúpenie za mnohých"4 A za tento pro
gram Kristus aj zomrel.

Móžeme povedať, že všetka činnost Kristo
va medzi l'uďmi bola iba sústavným uskutoč—
ňovanim programu, ktorý je vyjadrený v je
dnom slove: slúžiť! Keď vidíme Krista kázat,
uzdravovat, povzbudzovať, napominať, trpieť,
umierať, to sú vždy-úkony, ktorými nám doka

1 Zid. 10, 7. * Filip. 2, 5—7.
* Ján 17, 4. ' Mat. 20, 23.
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zuje, že prišiel, aby nám slúžil. Duša Kristova,
ktorú móžeme poznat v jeho činoch, nebola pa
novačná, netúžil po podrobení krajín a náro
dov pre svoje osobné dobro, ale bola to duša,
ktorá sa zasvětila a obetovala službe. To, čo
Kristus Pán vykonal večer v Zelený štvrtok,
keď umyl svojim učeníkom nohy, bolo iba
jedným z tisicich potvrdeni pravdy, že dušou
jeho života bola myšlienka slúžiť.

Služba Krista Pána voči Bohu prejavovala
sa v dokonalej poslušnosti: Žil pre Otca. Voči
l'uďom v dokonalej ochote pomócť im vždy
a všade. Od toho neodradila ho nevďačnosť
Židov, ani ich tvrdosť. Mal Vždy pevnú Vól'u
odstraňovat biedu u všetkých, čo boli posti
hnutí. Kristus rýchle zabúdal na všetky poko
renia, na všetky urážky, lebo jeho duša až na
dno bola presiaknutá apoštolskou myšlienkou
dokonale slúžiť všetkým. Toto svoje mesiášske
presvedčenie potvrdil tak, že dal sa zabit za
tých, ktorým prišiel slúžiť. A veru ti, čo ho
ukrižovali, zaobchádzali s ním tak, ako s obv
čajným sluhom, ani im na um nesišlo myslieť
si o ňom niečo viacej, alebo súcitit s ním.
A Kristus im neodporoval; nám slúžil aj pri
ukrižovaní.

Áno, Kristus pokladal svoj apoštolát za služ
bu bližnému, prišiel preto, aby bol iným uži
točný. Zabudol na seba, aby službou našiel
iných. A v tom l'udia tohto sveta Videli hlú
post a nedóstojnosť, kým Boh v tejto službe
svojho Syna videl jeho božskú velkosť, zásluhy
a slávu.

Na tento najdokonalejší vzor apoštola hl'a
del tiež apoštol národov svátv Pavol, dokonale
ho pochopil a veru aj uskutočnil. „Pavol, apo
štol a sluha Ježiša Krista . . .", Pavol „pre všet
kých stal sa všetkým, aby všetkých spasil".'
Tieto slová opakuje svátý Pavol vo všetkých

“ 1 Kor. 9, 22.

73



svojich listoch. Apoštol a služobnik, to sú dve
slová, ktoré v reči apoštolovej sú nerozlučitel'
né. Je apoštolom, lebo je služobnikom, v tom
smysle, že služba je zárukou správneho apo
štolátu. Je služobnikom preto, že je apoštolom,
lebo apoštolát nevyhnutne vyžaduje službu.
Nie je to slovná hračka, ale dórazné vyzdviho
vanie vel'kej pravdy, že kto nevie slúžiť, ne
móže byť apoštolom, a že apoštolát nie je ničím
iným ako službou bližnému. A svatý Pavol,
plný apoštolským duchom Kristovým, nemohol
ináč vravieť, preto nepokladal sa za nič inšie
ako za služobnika bratov v Kristovi.

Tohto ducha služobnictva Kristus žiada od
nás všetkých. Raz povedal: „Kto bude chcieť
byť váčším, buď vašim sluhom; a kto “bude
chcieť byť medzi vami prvým, buď všetkým
za sluhu."6 On, ktorý prišiel slúžiť, tých, kto
rých vyvolil, vyvolil preto, aby slúžili. V nich
sa chce vidieť, v nich chce poznat skutočné
predlženie svojho poslania. Prestanú bvť apo
štolmi, keď prestanú byť služobníkmi. Toto tak
často potvrdily dejiny. Kol'kí boli apoštolmi
podla mena, a to preto, aby ich obdivovali, aby
z tohto titulu ťažili. Judáš, ten je vari prvým
príkladom tohto tvrdenia. Aj on bol úradne
apoštolom, ale chcel, aby mu slúžili, preto zra
dil Majstra.

Keď si chceme zaslúžiť názov apoštola Kri
stovho, naučme sa slúžiť, naučme sa zabúdat'
na seba a nevth'adávať sa v činnosti. Musíme
byť cestou, po ktorej všetci pójdu, a nie cestu
júci, ktorých iní nesú alebo vezú. Dávajme,
a neprijímajme, osvojme si pokoru otroka,
ktorý umýva nohy pána, a nebuďme páni, čo sa
hanbia za otrokov. Buďme hrdí na to, že nás
Boh vyvolil za širitel'ov svojej slávy na zemi,
za svoje nástroje; ale to nesmie byť pre nás
príčinou povýšenosti, ktorá by nás oddelovala

“ Marek 10, 43——44.
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od tých, medzi ktorými máme pracovat. Najmá
dneskajšie časy nám pripominajú, že nesmieme
ostať za svojím Učitel'om a Majstrom, ktorý
prišiel I'uďom slúžiť. Buďme služobnikmi tých,
ktorých chceme priviesť k službe Bohu.

DO VÝŠAV.

Panna Mária, sprostredkovatel'ka milostí.
Sv'átý Bernard.

Slovo telom se stalo a prebýva už medzi nami.
Prebýva v našej paměti, v našich myšlienkach, v na
šich predstavách. Pýtaš sa azda, ako to? Veď leží
v jasličkách, odpočíva v lone panenskej matky, káže
na hore, modlí sa v noci, visí na kríži, bledne pri
skonávaní, dobrovól'ne um-iera, sostupuje do pred
peklíe, tretieho dňa vstáva z mřtvych, apoštolom uka
zuje míesta rán, — znaky to víťazstva, konečne pred
nimi vystupuje na nebesá. O ktorej z týchto udalosti
by sme neuvažovanli správne, nábožne, světe? Ved'
o ktorejkol'vek rozjimam, rozjímam o Bohu, lebo
všetko sa týka mójho Boha. Povedal som, že je múdre
rozjímať o tom, že je rozumné pripomínať si chvile
zo života Spasitel'ovho, pretože onen kňazský prút
doniesol mnoho takých mandlí, ten prút, ktorý Mária
dostala z neba a ktorého plody nám hojne rozdáva,
Mária, ktorá prijala z nebies priamo a nad anjelov

lovo zo srdca Otcovho. Prel. Fr. P.

Znášajme kríže!
Svatý Lev Velký.

Kto prijíma kríž, ten zabíja v sebe žiadostivosť,
usmrcuje v sebe neresti, l'ahko vyhne márnivosti
a vzdá sa všetkého bludu. Prel. Fr. P.

0 jednote katolíckej Církvi.
Svatý Cyprián.

Jediná je Církev, ale ona sa rozrastá do velkého
množstva, lebo je plodná, podobne ako mnoho je lú
čov slnečných, ale svetlo je jediné, alebo ako strom
má mnoho konárov, ale predsa je jeden kmeň, pevne
zakorenený silným koreňom, a l keď mnoho potóčikov
vyviena z jedného prameňa a bohatá štedrosť prameňa
se tak zdá velmi roztrieštená, predsa je zachovaná
jednota v póvode. Oddel' lúč od slnka, jednota svetla
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neutrpí rozdelením; odlom konár so stromu, nebude
mócťi prinášat ovocie, oddel potóčik od prameňa, od
delený vyschne. Tak aj Církev, zaliata svetlom Páno
vým, osvetl'uje svojimi lúčmi celý svet; no predsa
jedno je svetlo, ktoré všade preniká, a jednota tela
sa neláme. Pre svoju vel'kú plodnost po celej zemi
rozkladá svoje konáre; do celého sveta rozvádza plno
tečúce potoky; predsa však jedna je hlava, jeden pó
vod a jedna matka, matka vel'rni plodná: my sme jej
deti, jej mlieko nás živí, jej duch nás oživuje.

Prel. Fr. P.

Chválospev na trpezlivosf.
Svatý Cyprián.

Trpezlivosť nás robí Bohu milými a zachováva
nás pre Boha. Ona mierm' hnev, krotí jazyk, riadl
vóI'u, zaisťuje pokoj, spravuje mravy, premáha nával
žiadostivosti, potláča prudkosť pýchy, hasí oheň ne
dorozumenia, krotí moc bohatých, zl'ahčuje núdzu
chudobných, chrání vznešenú neporušenost panien,
ťažko vykupovanú čistotu vdov a vzájomnú lásku
manželov. V šťastí robí nás poníženými, v protiven
stvách posilňuje, v krivdách a potupách uspokojuje.
Učí chytro odpúšťať previnilcom, a ak sa sám do
pustíš chyby, dlho a mnoho prosit. Premáha poku
šem'a, prijíma prenasledovania, znáša trápenia a mu
ky. Ona je to, čo mocne chrání základy našej viery,
ona je to, čo dáva tol'ký vzrast našej nádeji. Ona
riadi smer, aby sme mohli kráčať cestou Kristovou,
tým, že kráčame trpezlivo podl'a jeho prikladu., spó
sobuje, že zotrvávame v synovstve božom tým, že na
sledujeme trpezlivosť Otcovu. Prel. Fr. P.

Zapri sám seba a nasleduj ma!
Svátý Augustín.

Tažkým a tvrdým sa zdá Pánov rozkaz, aby ten,
kto ho chce nasledovat, zaprel seba samého; ale nie
je ťažké a tvrdé konat, čo rozkazuje ten, ktorý sám
pomáha. Lebo je pravda, čo mu hovorí Žalm: „Pre
slová úst tvojich strážil som tvrdé cesty." Čokol'vek
je teda ťažké v prikázaniach, účinkom lásky stáva sa
Iahké. Co však znamená: Nech sa zaprie! Aby si ne
namýšl'al, aby vedel, že je človekom, a aby pamatal
na prorocké slová: Nech je prekliaty každý, kto svoju
nádej skladá na človeka; nech teda prestane jestvo
vať pre seba, lež nie preto, aby klesol, ale aby žil
v Bohu.

Kde máme nasledovat Pána? Vieme, kde išiel.
Vstal z mřtvych a vstúpil na nebesá. Ta ho máme
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nasledovať. Rozhodne nesmieme zúfať, lebo sám (Pán)
prisl'úbil, čo nik nemóže urobiť. Prečo by sme zúfali,
keď sme údmi toho tela, ktorého hlavou je on. Pros
pešné je nasledovat ho, ale treba pozor dávat ako;
lebo tie slová Pán Ježiš nepovedal po vzkriesení;
netrpel ešte, ale pripravoval sa pristúpiť ku križu,
chystal sa na poníženie, na potupy, bičovanie, třne,
rany, nádavky, pohany, na smrt. Cesta sa zdá byť
drsná. Váhaš, nechceš nasledovat! Kto by však ne
chcel ísť k osláveniu? Každého teší povýšenie, ale
pokora je stupňom k nemu.

Vezmi svoj kríž a nasleduj Pána! Veď čo iné
označuje náš kríž, ktorý nám Pán prikazuje niest,
aby sme ho čo najochotnejšie nasledovali, ako nie
naše smrtelné telo. On nás trápí, kým nás smrť ne—
vezme do slávy. Teda tento kríž má být ukrižovaný
& prerazený klincami bojazlivosti pred Bohom, aby sa
ti nestal neznesitel'ným, keby sa sprotivil, majúc u
vol'nené údy. Vůbec nemůžeš nasledovat Pána bez
toho, že by si ho neniesol. Veď ako ho budeš nasle
dovat, keď nie si jeho? Apoštol hovori: „Kto patrí
Ježíšovi Kristovi, telo svoje ukrižoval s jeho náru
živosťami & žiadosťami." Prel. P.

Boh sa pyšným protiví.
Svatý Gregor.

Nech počujú všetci: Boh sa pyšným protiví, no
pokorným dáva milost. Nech počujú všetci: U Boha
je každý nečistý, čo povyšuje svoje srdce. Nech po—
čujú všetci: Čo sa pýšiš, zem a popol? Proti morovej
rane tejto slabosti počujme všetci, čo Učitel-Pravda
učí, hovoriac: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a po
níženého srdca. Veď preto jednorodený Syn Boží pri
jal na seba podobu našej slabosti; pre toto neviditelný
nielen ako viditelný, ale aj opovrhovaný sa zjavil,
pre toto pretrpel potupy urážok, hany posmechov
a muky, aby pokorný Boh poučil človeka, že nemá
byť pyšný.

Aby nás ozaj naučil, aká vel'ká je ctnost pokory,
ten, ktorý je naozaj vel'ký, stal sa malým až k mu
kám. Keďže pýcha diablova stala sa prameňom našej
skazy, pokora božia sa stala nástrojom našej spásy.
Náš nepriatel', postavený do vesmíra, chcel sa po—
vzniesť nad všetko. Lež náš Vykupitel', prevyšujúci
všetko, ráčil sa stať malým medzi všetkými. Preto
teda náš Vykupitel' král'uje nad srdcami ponížených,
& onen Leviatan sa volá král'om pyšných; a tak zre
jme poznávame, že najzjavnejším znakom zavrhnu
tých je pýcha, naproti tomu pokora je známkou vy
volených.
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ŽIVOT.
Katolíci, dajte nám svatých!

Podvečerný vlak odváža nás z hluku hlavného
mesta. Najprv pomedzi vily, potom po úbočí medzi
zrelými strapcamí hrozna a napokon ako by po medzi,
oddel'ujúcej vínorodé vršky od rovinatých lúk a poli.
Hory s červenou gloriolou zapadnutého slnka zblízka
sú tmavopopolavé, zďaleka modré. Budí—asedia v akej
si unavenej spokojnosti, že konečne prerušili vysilu
júce nap'átie. A je i-ch vyše tridsa-t vozňov.

_ Cieže je to krásne hrozno pod tými červenka
výrni listami -—nadpriada rozhovor mladý muž, štíh
lej postavy, otvorenej tváre, so zvláštnym svitom očú.

Po niekol'kých vetách v úplnej srdečnosti a spo
ločenskej jemnosti odvedíe tento muž tok reči do ob
lasti náboženskej. A keď si už zaistil úprimnú nezau
jatosť, prijatie svojich slov, začal vyčitovať, vyčito
vat. Ticho, pravda, ale vyčitovať:

_ Vy katolíci, vy katolíci! Ja medzi vás nepa—
trím... Viem, že aj vy ste I'udia, aj že ste krehkí.
Takí sme aj my. I to viem, že dobri sú medzi vami.
Ale aj medzi nami... Len to si neviem predstavit,
že tol'ko rozprávate o svátosti svojej nauky, hej, dó—
raz kladiete na svátost,... _ a svatých nemáte!...

_—To nie pravda! _ Tak sa ozve vaša rímska
hrdost! A už mi střhate kalendar a ukazujete. Už
listujete nervózne v časopisoch, hl'adáte mi zázraky.
divy, neslýchané fakty. A aby ste ma načisto dorů
bali, chytáte velké životopisy svatých: Hl'a, tu celé
stovky, vravite vítazne celí uveličení. Hej, dobre. Ale
dovolím si podotknúť maličkost: Keď tak rozhodime
po zemeguli všetky tieto stovky svatých podl'a miesta
a času, kol'ko svatých mi ukážete za jedenásť storočí
(833_1933) na Slovensku? Kol'ko za posledných 400
rokov?. . .

Líca neznámeho zahorely, husté obočie má tuho
stisnuté ponad oči. Slová mu vychodía z úst ako vý
čitky niekoho, komu sa ukrivdilo. Taký dojem aspoň
robilo to silné zaostreníe jeho hlbokých očú!

_- A že svatých nemáte, vy Slovenskí katolíci,
že ich nemáte dnes, a že ste ich nemali ani včera,
to som si preštudoval. Staviate svátcom sochy, ale ži
votom ste daleko od nich _ ako tie sochy samé.
Nábožnosť u mnohých z vás, a je ich veI'a, vel'a, čo sa
ňou aj na desať kilometrov oháňate za dvermi každej
kancelárie, núbožnosť, o ktorej rozprávate najsilnej—
šimi citátmi svatých, značí biedny kepeň pretvárky
na získanie kariéry, na mkrytie klamstiev a krádeži.
Ideme z hlavného mesta, ja poznám ten život!...



Z prízvuku týchto slqv začal som tušit ranu:
otvorenosť tváre osmutnela.

__ Ci to vari nie je vrcholne důležité, aby všetko
lopotenie a životná cesta desaťročí, bola správná, bez
kfčov pochybností, bez hmlistej neistoty? Keď níest
bremeno životných búrok a útrap je samo v sebe také
ťažké, o čo ťažšie tomu, čo nevie, kade ho niesť, prečo
ho niesť a ako?...

Na vysokom čele vráska, druhá, tretia. A z vnútra
nový prival slov.

__ Ak je vaša pravda naozaj svatá, vtedy vám
beda! Zohyzdili ste ju, skorumpovali, pošliapali ste si
prospechársky pod nohy, čo malo stáť najvyššie! A to
preto, lebo nemáte svatých! Nasycujete slovami, kon
krétne živá náuka chýba-.

Už nie neznámý, ale priater, zjavne s velkou ra
nou na duši, horko a nahlas -—cestujúcich takmer už
niet _—rúbe novými invektívami:

_ Sledujem vás. Vaši predáci šípia vážnost čias.
Ano, spodné vlny, základy života, sa rozovrely. Slneč
níky I'udských túžob po šťasti ovisujú a v neslýcha
nom tempe zvodov & pokušenia odvracajú sa od svoj
ho slnka. Pójdu hrad-ať nové planéty pre svoje životně
šťastie.

A nové prívaly výčitiek...
__ ToI'ko kričíte, že časy sú strašné, časy rozhod

né, prelom a tríedem'e duchov! Myslíte si, že slneč
níky obrátia poslušne svoje hlavy k slnku rimskej
pravdy? Ale a-kože to možno myslieť bez praxi tejto
pravdy, bez jej vyobrazenia v terajšom dennom ži
vote; ba čo viac, keď je vo vel'a pripadech skariko—
vaná od vás samých? Tento dókaz je najnázomejši.
A predsa...!

Lúčime sa dlhým stisnutím rúk... Tá oslňujúca
túžba duše, vyžiarovaná hlbokými očamil. .. Za slo
vami: A predsa...! vytušť všetky nádeje a sklama
nia, všetku trpkosť cesty u tohto vášnivého smadoša
pravdy, postaveného pred dilemu: Katolicizmus 
priepasť alebo život?. .. Ústa ešte pootvorené, ako by
čakajúce rosu, ktorú srdce tuší' a ako vidí zakalenú
trudom. Ruka vlhká a vrelá...

Sbohom!
Len jedna skutočnosť vibruje v mozgu ako pá

liaca kometa v celej svojej oslepujúcej svetlosti,
ohromnej vážnosti a hroznej naliehavosti. Jediný vý—
krik opakovaly všetky výčitky tohto dezorientované
ho smádného bra-ta: Katolíci, dajte nám svatých!
V kanceláriách, v továrňach, v živote! . .. a utišite mój
tantalovský smád... Lebo len čo sa zblížia čisté vody
Petrovej pravdy k suchým perám, hneď sa vynorí aj
zbrýzganý život mnohých jej nositel'ov. Hlava sa skla
mane odvracia _ nanovo čakať a hl'adať.
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A keďže každý človek má v sebe neodolatelný
smád po pravde & šťasti, je táto duša, vysoko túžiaca,
citiaca, výkrikom v chaose a vo vysokej horúčke
blúzm'acich miliónov. No je aj tvrdou výčitkou vlaž
ným a tuctovitým katolikom, ktorí sú hanbou Církvi
a kameňom úrazu tým, čo sú mimo Církvi. Je to, žial',
trpký pocit, ktorý nám nevdojak pripomina slová
božského Hospodára: „Posbierajte najprv kúkof a po
viažte ho do snopkov, aby sa spálil" (Mat. 13, 30).

E. Macák, SS.

ÍKallokagathía.
Keď malé dieťa prvý raz preslabikovalo nápis

nad nemocnicou „Pre nervove a duševne chorých",
zvolalo: „Co to má byť? Duševná choroba _ to je
hriech." Deti a blázni hovoria pravdu. Móžeme sice
s akýmsi oprávnenim hovoriť o duševných chorobách
pri telesných (hlavne nervových) chorobách, pri kto
rých sa ukazujú tiež úchylky v duševnom živote, ale
len metonymicky. Prastaré frázy o „zdravom duchu
v zdravom tele" m'e sú pravdivé. Vo vel'mi chorom
tele často sídlí duša mimoriadne vynikajúca, a naopak
v najzdravšom tele duch úbohý, až biedny. Biskup
Nemesius z Emesy už napisal (okolor. 400),že
sa často hovori o telesnom zdraví ako o duševnej
patričnosti, ba že telesné zdravie je životom duše.
Keď J uvenalis vylíčil telo gladiátorov — ako je
známe, súcich na každú neresť a duševnú nízkosť _
ako len kypi zdravím, povzdychol si: „Orandum
est, ut sit mens sana in corpore sano."
Budia používajú teraz a už používali dávno tieto také
známe slová v celkom opačnom smysle, v akom boly
uapisané v X. satire: Gladiátori sršia zdravim, ale
treba sa modliť,'aby v takom zdravomtele bola
tiež zdravá duša. Pravda,. musíme sa usilovat, aby
v nás, v našich deťoch a sverencoch a vůbec v člo—
vekovi spojovalo sa telesné zdravie s duševnou zdat
nost'ou. Gréci mali pre to výborné slovo kallokagathía:
Zdravé (krásne) telo má byť spojené s mravným do
brom v príslušnej duši. Tedy musime usilovat o te
lesné zdravie spolu s duševným „zdravím". Katolicka
Církev od počiatku prísne prikazuje, aby sa manžel
stvo uzavieralo len medzi zdravými & duševne bez
chybnými snúbencami. Tažké podmienky kladie pre
dovolenie pokrvenských manželstiev, všemožne bráni
rozširovať choroby cestou manželstva; mimomanžel
ský telesný styk muža so ženou bez výhrady zakazuje.
Už Starý zákon odsudzoval zaviniť nezdravost potom—
stva. Ale k tomu vedie len jedna cesta: prostriedkarnj
mravnými. Ludia sa musia tak vychovávat, aby chá—
pali zodpovednost manželstva & nebrali si na svedo—
on



mie zbytočný vznik nezdravých alebo duševne menej
cenných potomkov. To sa dosiahne zákazom (morál
nym) sobášov medzi trvale chorými a lekárskym oše
trovaním úchylných l'udí, keď už na svet prišli. V Ne
mecku stoja teraz vedecké náuky o lekárskej dedič
nosti a čo s tým súvisí na najvyššom stupni, a tu je
na mieste pripomenúť si, čo v tej príčine predniesol
profesor patologickej anatomie v Berline Róssle
vo svojej prednáške na IV. medzinárodnom sjazde
porovnávacej patologie v Ríme 1939: Musíme usilovat
o zdravé potomstvo, ale musíme liečiť nie celkom
zdravé potomstvo; na to sme lekármi. O Zdravie DO—
tomstva sa postaráme zdravými rodičmi po stránke
dedičnosti, ale aj náležitým opatrovaním plodu v ži
vote matky a, pravda, aj potom. Naše heslo zneje:Eugenika a euténika.

Univ. prof. MUDr. J. F. Babor.

Proti zneužívaniu mena Ježiš.

Meno Ježiš, božím večným rozhodnutím určené
Spasitel'ovi sveta, už samo označuje nesmierne velký
účel vtelenia Syna Božieho. Znamená totiž: Boh _—
Pomoc, Boh __ Spása, alebo tiež.: Bože, pomóž! A to
Ivo smysle: Boh je jediná Pomoc a Spása, Bože, ty
jediný můžeš pomóct', preto pomóž! _ Preto sv'átý
Peter hneď pri prvej srážke s vel'radou židovskou
celkom správne aj vo smysle filologickom presne
vyhlásil: „Niet v nikom inom spásy; lebo niet iného
mena pod nebom, daného l'uďom, v ktorom by sme
mali byť spasení."

A smelo můžeme povedať: Celý svet nech priamo
&radostne, prinútený najtrpkejšími sklamaniami, dnes
potvrdzuje: Niet v nikom inom spásy! Ponúka-li sa
síce národom _—aj nám _—ini „spasitelia"; ich diela
stroskotaly.

Nie sú to len pekné slová duše, horiacej láskou
k Ježíšovi, ako napisal svatý Bernard, jeden z naj
slávnejších velikášov a' najpokornejších služobníkov
Ježíšových..„Tvoje meno, Ježiš, ako olej osviežujúci,
živiaci, liečiaci... Či nepociťuješ, kresťan, novú sílu
v sebe, kedykol'vek ho spomeníeš? Suchý je všetok
pokrm duše, ak ho tento olej neupravuje, nechutný,
_ak nie je touto sol'ou posolený. Ak píšeš mi niečo,
nepáči sa mi to, keď v tom nečitam meno Ježíšovo.
Meno Ježiš, hl'a, med v ústach, l'ubozvuk mójmu slu
chu, jasot v srdci. A je Iiekom. Ak je „kto z nás za—
rmútený, stačí, aby vniklo meno Ježiš do jeho srdca
a zaznelo z jeho úst, a hra, žiaru toho mena ustupujú
bmly a vyjasňuje sa v nás. Ak niekto padol do hrie—
chu, ak pokúša sa oň smrtelné zúi'alstvo, či nepre
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citne hneď k životu novému, len čo začne vzývat
toto meno, znamenajúce život?"

Tak písali a hlásali tí, čo už mali najviac sků
seností s l'udským srdcom & s osudmi l'udskými. Už
dávno pred príchodom Ježiša Krista, dávali m-u naj
vznešenejšie mená: „Po ktorom národy túžia _ Pa—
novník, nosiaci korunu najskvelejšiu a držiaci berla
najmocnejšiu — Radca najmúdrejší — Spravodlivý _
Knieža míeru _ Kňaz na veky — Otec budúcich
vekovl" Mená vznešené, plné svatých tajomstiev, ale
predsa len ako predohra nebeského súladu, rozlieva
júceho sa na l'udstvo z najsvátejšieho mena Ježiš.
vyslovujúceho všetko, čo večná láska od začiatku
učinila a do konca sveta ustanovila činit na vylie—
čeníe, spaseníe, povznesenie človečenstva. Preto meno
Ježíš je hodné, „aby v ňom pokraklo každé koleno,
nebešťanov, pozemšťanov aj tých, ktorí sú v podsvetl,
aby každý jazyk vyznal, že Pánom je Ježíš Kristus
na slávu Boha Otca". J. Bekem.

Na svetová oktávu modlitieb za sjednotenie
kresťanov 18.-15. januára.*)

Už druhý raz upozorňujeme rodinu smeristov na
križové ťaženie modlitieb proti rozdrobenosti kresťan—
ského sveta.1 U tých, čo uvedomene smerujú k tomu,
ktorý je Alfa a Omega, móžeme právom očakávať,
že nekráčajú po svojej ceste so zatvorenými očami,
že poznajú vznešenost a důležitost ciel'a pre seba aj
pre druhých, že vedia ocenit istotu a nebezpečenstvá,
výhody aj prekážky rozličných cist a že si podl'a
svojho poznania počinajú.

Svetová Oktáva modlitieb je cestou ku kresťan
skej jednote, k plnému rozvoju Kristovho královstva
na tomto svete, hoci nie z tohto sveta.

„V prítomných bolestiach, do ktorých je svet u
vrhnutý strašným zápasom, je vždy zrejmeišie, že pri
kaz kresťanskej lásky a jednoty sa shoduje tiež s naj
vznešenejšími a najhlbšími túžbami l'udského srdca."
Tieto slová prehovoril vo vatikánskom rozhlase kar
dinál Tisserant, sekretár Posvátnej kongregácie
pre východnú Církev, na sviatok svatého Jozaiata,
mučeníka za jednotu katolickej Církvi, vyzývajúc už
vopred k horlivej účasti na nastávajúcej oktáve mod
litiebř' Minulé roky rozosielal písemné okružníky svo
jim podriadeným ci-rkevným hodnostárom. Sám te—

*) Článok mal byť v januárovom čísle. Redakcia
ho nakoro dostala z cudziny.

* Porov. Smer II, 22—28. _
? Prejav bol uverejnenýaj v L'Osservatore

Romano 14. novembra 1942.
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rajší svatý Otec činne zúčastňuje sa na oktáve mc
litíeb a slúžieva jednu světů omšu na úmysly oktá1
„Boli by sme naozaj zo všetkých l'udi najnasmys
nejšími, _- písal už svatý Bazil _—keby sme sa 1
davali z roztržiek a rozdeleni církvi a Spojenie člen
Kristovho tela nepokladali za najváčšie dobro."

Keď nás všetko neklame, dnes ožívajú nádeje
skore sjednotenie kresťanov.

Únijné nadšenie a nádeje majú svoj príliv a (
liv. Pápežovia nikdy síce neustávali v dejinách \
zýva-ť odlúčené kresťanstvo k jednote a poslušnog
ale často, ako písal Dom Guépin, sa mohlo mysl:
že ich výzvy sú skór prostriedkom na urah-čenie S1
domia nad zodpovednosťou najvyššíeho úradu, a
výra-zem nádeje na skoré ich uskutočnenie. Bo
pravda, aj chvile, kedy sjednoteníe odlúčených bl
tov videlo sa blizkym naplnením velkých očakáva
ako v polovici 90. rokov minulého storočia za 0011
tikátu Leva XIIIF' alebo v prvej polovici pontifikž
Pia XI. No vzblknutie plameňa ochablo bez to.
žeby bolo zapálilo celý svet. A nie div! So sjedx
:ením rozde.eného kresťanstva je to ako s paruzi
s druhým Pánovým príchodom: Nevieme dňa ani !
diny. Len Pán sám může určovat čas. My máme l
pripraveni, bedliť a modlit sa a úfať. Sjednotia

“ List 156. K Evagriovi, PG 32, 613.
' Un apótre de l'union des Eglises au' XVIIe s

cie, Saint Josaphat, sv. I., vyd. 2., Paa'íž-Poitir
1897, Avant-propos, str. V.

“ Nemožno nemyslieť pritom na styk s idea
Vladimíra Solov j eva; o jeho brošúre „L'ic
russe" (Pariž 1888) sa vraj Lev XIII. na kor
osemdesíatych rokov vyslovil: „Bella idea, :
fuori d'un miracolo ě cosa impossibile" (Písu
Vl. Solovjeva, vyd. E. Radlov, svázok dop.
kový IV., Petrohrad 1923, str. 119). Roku 11
ďakovskýbiskup Juraj Strossmayer pos
do Vatikánu práve vyšlú jeho knihu „La Rus
et l'Eglise universelle" (Pa-ríž) a odporúčal
listom kardinálovi, štátnemu sekretárovi IV
riánovi Rampollovi: „Opus hocce oraec
rissímum, summo ingenio et pietate scriptur.
uverejnenév knihe D. Strémoukhoff, V
dimicr Soloviev et son oeuvre messianique, Pa
1938, str. 322. Začiatkom roku 1896 sjednote
kňaz Alexej Tolstoj, ktorý prija-l 18. febr.
1. marca od Solovjeva kanonické vyznanie )
tolíckej viery, doniesol do Vatikánu radost
zprávu o Solovjevovi (porov. J. Mastyl'z
CSSR, Fuitne Vladimirus Soloviev catholic
Rim 1942, str. 34).



odlúčeni & odpadli kresťania . s katolickou Cirkvou
až za predelmi dejin, bezprostredne pred druhým pri
chodom Pánovým, ako úchvatne vylíčil vo svojom
poslednom diele na konci života zgm'avený ruský pro
rok svátého sjednotenia Vladimír Solovjev?' Ci sa
to stane uprostred dejin, skoro, skoro? _—Sjednotenie
krest'anov je predmetom modlitby a teologálnej ná—deje. ' '

Dnes, opakujem, sa zdá, že ožívajú nádeje na
skoré sjednotenle kresťanov.

S jednej strany. můžeme pozorovat všeobecný po—
hyb a „dozrievanie duchovf', najmá medzi protestant—
mi a anglikánmif. a s druhej strany nedávno bolo
uverejnené malé, alebo ak chcete, ohromné prisl'ú
benie, týkajúce sa aj kresťanského východu.

Za poslednej svetovej vojny r. 1917 bolo Portu
galsko navštívené zjavenim najsvátejšej Panny Márie
vo Fátime, Lurde nášho storočia. Posledně zjavenie
bolo 13. októbra. Zjavením boly omilostené tri deti,
z ktorých najstaršia bola Lucia, vtedy desaťročná,
dnes 35-ročná rehol'nica, žijúca vo španielskom klá
štore Pontevedra v Galicii. V predvečer 25-ročné
ho jubilea zjavenia, ktoré mal oslavovat celý portu
galský náboženský obnovený národ a štát, Lucia v li
ste z 31. augusta 1941 na rozkaz p. bisukpa z Leiry.
odhalila dve tretiny velkého tajomstva, ktoré jej bola
sverila Královná nebies.9

„Tajomstvo sa skladá z troch častí, z ktorých dve
prezradzujem... Prvá je videnie pekla... Videli ste
peklo, kde idú duše úbohých hriešnikov, na záchranu
ktorých Boh chce upevnit vo svete pobožnosť k mój—
mu nepoškvrnenému Srdcu. Mnohé duše sa spasia
a dosiahnu pokoj, keď urobia, čo vám poviem. Vojna
sa síce blíži ku koncu, ale keď l'udia neprestanú urá
žat Boha, za vlády budúceho pápeža začne druhá,

“ Na konci spisu „Tri razgovora" (1900) v „Krát—
kom vypravovaní o Antikristovi"; Sobram'e so
činenij, vyd. 2., Petrohrad 1911—1914, sv. X..
str. 193—221.
M.-J. Congar, OP, Chrétiens désunis. Prin
cipes -d'un „Oecuménisme" catholique. Paríž
1937, str. 344.
Porov. Couturier, Universelle priěre des
chrétiens. pou-r l'unitě chrétienne, Lyon 1940;
Maurice Villain, SM, Emulation spirituelle,
tamtiež 1941.
Podávame podl'a talianskeho prekladu z lmihy
talianskeho špecialistu o Fátime: Luigi Mo
resco, La Madonna di Fátima, Miláno 1942,
str. 172—174; úvod do knihy napisal milánsky
arcibiskup kardinál Ildefonz Schuster.

_)
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horšia vojna. Až uvidíte noc, ožiarenú tajomným svet
lom,lo vedzte, že je to velká. znamenie, ktoré vám
posela Boh skór, kým bude trestat svet vojnou, hla
dom a vopred prenasledovaním Církvi a svátého Otca.
Aby sa to zamedzilo, žiadala by som zasvátenie sveta
mójmu nepoškvrnenému Srdcu a smieme sváté priji
manie na prvé soboty v mesiaci. Keď vypl—mamoju
žiadosť, Rusko sa obráti, a budú mať pokoj; inakšie
vo svete budú sa šíriť vel'ké bludy, ktoré vyvolajú
vojny a prenas'iedovane Církvi; dobrí budú mučení
a svatý Otec bude musieť mnoho trpieť, rozličné ná
rody budú znivočené'a nakoniec moje nepoškvrnené
Srdce bude triumfovať,. . . a l'udstvu bude dopriate
obdobie pokoja." ,

Nebudeme sa púšťať do rozboru a výkladu-pred
povedi. Predpokladajúc, že tajomstvo je verne podané
podra zjavenia“_ a správne preložené, mne samému
ostáva 'dosť nejasné nasledovanie udalosti a ich pod
mienečný alebo absolútny ráz. Ale jedno sa mi zdá
jasným, že svatý Otec vo svojom rozhlasovom poslaní
na zakončenie fátimských slavností dňa 13. októbra
1942 navazuje na toto zjavem'e. Svátý Otec zakončil
svoje poslanie “modlitbou ku KráI'ovnej svatého ru
ženca, Pomocníci kresťanov, Útočišťu l'udského poko
lenia, a svet zasvětil nepoškvrnenému Srdcu Panny
Marie, podobne ako pápež Lev XIII. bol zasvátil svet
najsvátejši emu Srdcu Ježišovmu. V tejto modlitbe
najvyšší Pastier kresťanského sveta obracia sa k ma
terinskému Srdcu KráI'ovnej nebies s prosbou aj za
zblúdilé ovce z podobenstva Kristovho: „Národom
odlúčeným pre bludy alebo pre nesvomosť, najma
tým, ktorí majú k tebe zvláštnu úctu a u ktorých
nebolo domu, kde by nebola v úcte tvoja ctihodná
ikona, dnes azda ukrývaná a uložená pre lepšie dni,
daj pokoj a priveď ich do jednej ovčiarne Kristovej,
pod jedného a pravého Pastiera!"

To nech bude útechou tým, ktorí sa neprestali
s dóverou modlit a s láskou pracovat za sjednotenie
všetkých v pravej Církvi Kristovej; oporou tým, ktorí
kolísali. výzvou a povzbudením všetkým!

" V noci 24.—25. januára 1938 bolo vidieť v Euro
pe mimoriadne svetlo, ktoré metereologovia
označili za zvláštnu „severnú žíaru". Lucia
vtedy poznamenala, že to je znameníe božie.

“ Pravidlá pre rozlišovanie prvkov objektivnych
od subjektivnych pri súkromných zjaveniach
podáva napr. Ad. Tanquerey, Précis de
théol. asc. et. mystique, č. 1506—1508; 7. vyd.,
str. 942—944;porov. tiež Max Huber, SJ, Die
Nachahmung der Heiligen in Theorie und Pra
xis, Herder 1926, str. 133—142.
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M 0 d l i t b a
svetovej oktávy za. sjednotenie kresťanov Ia.-25. jan.

Antifóna: Aby všetci jedno boli, ako ty, Otče,
vo mne a ja v tebe, a-by aj oni v nás jedno boli.
aby svet uveru, že ty si ma posla-l.

V.: Ja vravím tebe: Ty si Peter.
R.: A na tej Skale vystavím Církev svoju.
Modlime sa: Pafne Ježišu Kriste, ktorý a'

povede-l svojím apoštolom: Pokoj zanechávam vám,
pokoj svoj davam vám, nehl'aď na moje hriechy, ale
na vleru svojej Církvi a ráč jej podl'a svojej vůle
udeliť pokoj a jednotu. Ktorý žiješ a král'uješ Boh
po všetky veky vekov. Amen.

Ú 111y 8 l y:
18. Za návrat všetkých zblúdílých do jednej ovčia'ne

k jednému Pastieroví.
19. Za sjednotenie východných mta—nov.
20. Za s;|ednotenie anglikánov.
21. Za syednoteníe protestantov v Europe.
22. Za s;:ednotenie kresťanov v Ameríke.
23. Za odpadnutých a nehodných katolikov.
24. Za obrátenie žídov. .
25. Za získanie pohanov a celého sveta pre Krista

a Církev svátú.
Dr. Ivan Mastyl'ak, CSSR.

Záhadné príznaky ' strachu.
My sa bojíme!
Nehovorme už o strachu z vísiacej pohromy, vy—

stíerajúcej smrtonosné chápadlá na l'udstvo ako celok,
najma na obyvatelstvo EucrOpy.Sú tu ešte íné pri
znaky strachu, ale také zvláštne, že ich možno pome—
novat záhadnými. Nie azda preto, že ích nevidno. Ved
z nás časom až kríčia. Ani nie preto, že ich nemožno
pleckúmať, aňe skór pre úžas, že existujú v nás kato
líkoch a to aj vtedy, keď si v celom rozsahu uvedo
mujeme, že ich následky sú pre náš náboženský živo
priamo katastrofálne.

Áno, bojíme sa!
My, ktorí sa' v kútiku vlastnej samolúbosti, kde

to ník nevidí, radí korunujeme vencami vyhratých
duševných bojov! A skutočnosť?. .. Nože si z nej
všímnime aspoň svoju hrubozrnú zbabelosť! Bojíme
sa so svojím náboženským založením von, na vzduch,
hoci vlastnostou dobra je, že sa chce rozšíríť. Bonum
est difusivum sui. Bojíme sa už čírej možnosti, že by
sa mohlo naše spravovaníe v tomto ohrade níekomu
znepáčit. Ach, zbabelcí, ako sa poobzeráme po svojom
vonkajšku, keď nám pridu takéto myšlienky, či varí



už nepraktizujeme niečo z tých božích „nevkusnosti'z
povedané ústami nábožensky odfarbenej spoločnosti.

Ale tieto záhadné putá hanebného strachu nás
neraz svazujú ešte ukrutnejšie.

Tisíc ráz si omál'ame v mysli, či sa zachovat po
dl'a náboženského presvedčenia _—nevravim podla
zásad vyššieho duchovného života _ aj v takej situ—
ácií, keď iní majú zvedieť, ako to u nás doma vyzerá,
či sa kryje náš praktický život aspoň s magnachazrtou
obyčajného kraťana v pr-avom smysle. Tu už uteká
me ku všakovým vytáčkam, lebo má udrieť akási
vermi vzácna kosa priamo o skalu: ide o praktické
vyznanie Krista pred zainteresovaným okolím nad
riadených, seberovných aj poddaných. A keď dakedy
ani to nemožno, aký to prelom zrazu v nás! Sťa by
nás čosi vel'mi chytro oberaňo o duševnú silu nie už
na výboj, ale na obranu, na vymanie toho svatého,
najvznešenejšieho, čo nám chce v duši rásť a dužieť.
Aspoň tak túžime niekedy po tom vzra-ste. Naposledy
ako bezkrvni, premožení, hádžeme sa do toku zlaici
zowanej konvenčnej mravouky, ktorej je slovo hrlech
také exotické, ba smíešne. A robíme to, bohužia-l', aj
vtedy, keď sa celé naše vnútro búri proti takýmto
mravným dobrodružstvám, pri ktorých je „salto mor
tale" vo veciach spásy vel'mi obyčajným bodom den
nébo programu.

A toto je jedna z velmi bolavých stránok v tra—
gike katolikov XX. stor. na ceste za Ježišom, ktorý je
Pravda a Zivot. Ideme za ním, obrom vyslovenej
: hrdinským životom stelesnenej pravdy, ako tiene
: kolenami podlomenými a potajomky sa trasúcimi
pre úškl'abky tých, čo si z Krista spravili vel'mi po
hodlné „bláznovstvo pre pohanov" (1 Kor. l, 23).

A priciny? Sú vel'mi prístupne viditel'né, hlboko
vrastené do v'áziv. Naša úzkoprsá, lcrátkozraká a slepá
pýcha, lebo len seba hl'adá &vidi. Naše Ego v strachu
o prašivé kadidlo sveta, Ježišom odsúdeného, za-predá
všetko, boji sa von s náboženskými túžbami a mtmi.
To hadam stačí. Ostatné dopovie krátka úvaha nad
sebou samými. Tu sme na križovatkách sebectva
a viery. Zivot nás na ne stavia čo raz častejšiše, aj
bude stav-at.

Sebectw nám udúša fakl'u viery. Preto je taka
vlažná & my sme preto v jej praktickom vyznávani
taki zastrašmi a zbabelí.

Pane Jeišu!
Prosíme ťa, prv ako by si nás celkom vyplul

zo svojich úst(Zjav.3, 16),_ lebo to robíevaš s vlaž
nými _- prosirne ta na kolenách:

Udri ešte raz do pyramidy našej pýchy bleskom
svojej milosti, ako to najlepšie ty Vieš! Preukáž nám
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ešte toto posledné milosrdenstvo. lebo je nádej, že
niektorí aspoň potom prekročia Rubicon svojej zba
belosti a strachu, ktorý má korene v surovom aj na
voňavkovanom sebectve. E. Macák, SS.

Zobuďme sa.
Ak pozorujeme akýkol'vek filozofický smer v de

jinách, zbadáme, že nie na poslednom mieste rieši
problémy mravnosti. Svoje zásady 'a doktríny vnáša
do praktického života a tak vplýva na svetonazor
a sociálny život I'udstva. Medzi problémy praktickej
filozofie, t. j. etiky, patrí aj riešenie vztahu „ja a
můj bližný". Stretly sa s ním staršie aj moderné filo
zofické prúdy. Ich riešenia často pohybuju sa iba
v medzíach laickej etiky, ktorá sa opiera mierne DO—
vedané o pochybné principy mravnosti, zamieta jest
vovanie Boha a svoj mravný postoj stavia len na
l'udských predpokladoch. Pojmy priroda a nadpri—
rodzenost pokladá za nespojitel'né. Stačí jej, aby člo
vek bol „prirodzený", aby ani najmenej nedbal na
nadprirodzené. Výsledok takéhoto postoja je smutný
a prináša mnoho nepokoja do spoločenského života.

Človek je od prirody tvor spoločenský. Zije me
dzi inými. A či chce, či nechce, musí prist do styku
s l'uďmi. Ale aké je jeho obcovanie s nimi, keď je
ovplyvnené nesprávnými zásadami? Je to čisté sebec
tvo, ktoré sa skrýva pod kepienkom sympatie &anti—
patie. Kol'ko ráz sme svedkami takéhoto počínania.
Má rád, miluje svojho bližného, ale len preto, že je
mu sympatický, ale zatial', zakial' mu slúži, zakiar
móže ho využiť pre svoje „ja". Nepomáha mu tam,
kde je to žiadúce. Vidí okolo seba aj iných, ktorým
by mohol pomoct, ba ktorí sú utisnutí na neho, či už
hmotne alebo duchovne. Vóbec si to nevšíma, lebo
ochladol a zamrzol vo svojom sebectve. Alebo keď už
aj pomáha, je to pomoc taká trpká a povrchná, že vy
volá len nové rany v duši bližného. Nie je pravidlem
takého postoja a počínania hádam subjektivnejši ani
málny pud a úplný egoizmus? A buďme istí, že také
riešenie lásky k bližnému nikdy neprinesie súlad do
l'u—dskejspoločnosti. Narobí viacej duševnej a hmot
nej biedy.

Na svet musel prist Mesiáš, Ježíš Kristus, aby
ukázal, že je spojivo medzi prírodou & na'dprirodze
ným a že len pod týmto zorným uhlom správne u
smerníme svoj pomer k bližnému. Svetská história
zmieňuje sa o Kristovi ako o vel'kom a podivnom
človekovi. Ale zo zjavenia božíeho, svátého Písma,
ústneho podania a viery vieme, že je Bohočlovek,
druhá božská osoba, teda Boh. Božská prirodzenosť
sa spojila s l'udskou. Ježiš Kristus sa,/“nekonečnepo
nn



nižil, aby nás zachránil od večnej smrti. Stal sa nám
podobným, aby sprístupnil seba l'udským dušiam &
vlial do nich ozajstnú lásku. On jedine nám ukazuje
Správný smer ako milovat bližného. Od svojho pri
chodu na svet až po smrt na križi ustavične sa obe
tuje za nás, nehl'adá seba, ale našu záchranu a naše
dobro, lebo je to vól'a jeho Otca nebeského. Ale vari
povieš: Kristus je Bob a preto lahko mohol takto
vyplnit zákon lásky. Bol stelesneným ideálom lásky
k Bohu a bližnému. Ano, ale práve preto, že sme
l'udia, často až privel'mi ponorení do hmoty, potre—
bujeme ideál. Kristu-s nás učí tomuto ideálu. On, kto
rý je absolútna Pravda, dáva nám jedine uspokojivú
odpoveď na pálčivé ťažkosti a tlačenia l'udskej duše.
O jeho slovách nemožno pochybovat. Zaiste nemohol
sa mýlit ani nás klamať, keď kázal: Milujte sa vo—
spolok. Vaša láska nech je nielen v slovách, ale aj
v skutkoch. Áno, iba ten, kto vyplní zákon lásky
k Bohu a bližnému, splní dobre svoje l'udské poslanie
na zemi, pocítí ozajstnú radost, vzrastie jeho hodnota,
jeho okolie sa v ňom nesklame a raz Boh prijme jeho
dušu do večných stánkov.

Kristus obetovaním seba a vyliatím svojej pre—
dra-hej krvi za nás všetkých, ba i za svojich nepria
tel'ov, vyzýva nás, aby sme vytrhli zo svojej duše
každú nenávist a závist voči svojim bližným. Úprim
ne teda vstúpme do seba a spytujme sa, aby iskierka
božej lásky našla našu dušu pripravenú a tak zapálila
v nej pravdu a plodnú lásku, ktorá spojí l'udí v jedno
tný celek a na ktorú čakajú nespočítatel'né zástupy.

A. Varga, SJ.
LITERATÚRA.

Svitý Augustín a. jeho Vyznania.
Vyznania svatého Augustina ako aj jeho životopis
„Svatý Augustín" vyšly v prekladovej edícii „Svet"

pri SSV v Trnave 1942. Cena Vyznání 60 Ks.
„Nespokojné je naše srdce,
kým nespočinie v tebe, Pane"

Akási nespokojnosť ducha ostane navždy tajom—
nou otázkou l'udskeho života. Budský duch zavše bude
hladat pravý smysel života. Dneska prežívame krízu
ducha skoro tak, ako doba vel'kého Augustina. Dneš
ná inteligencia nachádza sa v istej nevyrovnanosti
vnútorného života. My mladí, pravda, začínáme šipiť,
Že myslenie a skúmanie, ktorého podkladom je Kri
stus so svojou náukou, je dost silné na to, aby si
utvorilo svoj vlastný duchovný svet. Ziar, nie každý
Inteligent z našich kruhov zakotvil v pevnom bode
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večnej pravdy, absolútnej istoty. Na mno
hých dnešných inteligentov můžeme aplikovat Au
gustinove slová: „Nešťastný je, o Bože, kto mnoho
vie, ale teba nepozná. Tisíc ráz je šťastnejši ten, kto
teba pozná, aj keď všetky ostatné veci nepozná & o
nich nevie"

Svedkom toho, že jedine v Bohu človek nájde
pravý smysel života, je velký konvertita a učenec
starej doby kresťanskej svatý Augustin.

Velký Augustín, ktorý svojou nadl'udskou osob
nosťou spojil dovtedajši kultúrny svet pohanský s kul
túrou kresťanskou, nakol'ko len bolo možné, pozdvihol'
kmťmkú vedu na najvyšši stupeň. Bohatstvo jeho
geniálneho ducha vystačilo, aby bolo uholným kame—ňom všetkej budúcej kultúry.

A tak, keď v našej literature zjavily sa náhle je
ho Vyznania, najepšie to dielo svetovej literatúry,
bude velmi užitočné povedať niečo o hlavnej osobe
tohto dlela. Kto je tou osobou? Sám autor.

Vyznaniamj svatého Augustina dostáva sa do rúk
našej dospelej inteligencii prvá autobiografia, v kto
rej sa ukazuje najosobnejši poryv duše človeka učen—
ca, kňaza a sv'átca. Dielo pochádza síce asi z roku
400, ale rovnako nesie ráz najmodemejšej autobio
grafie, jedinečného rázu. V čom sú Augustínove vy—
znania osobné výlevy srdca, v tom sú osudové všet
kým l'uďom všetkých čias, lebo všetci sme bití
mocnosťami tela aj ducha, zákona aj slobody, člo—
veka nižšieho aj vyššieho, človeka hladajúceho istom
a pokoj.

A preto v náboženskej a svetovej literatúre vobec
niet inej knihy, ktorú by sme mohli čítat s váčším
duchovným úžitkom ako Augustínove Vyznania. Au—
tor sám v knihe O zotrvaní v dobrom (hl. 20.) hovorí,
že jeho v-rstovníci nijaké jeho dielo nečítali viacej
ako práve toto. V ostatných dieiach hipponského ver
ducha nájdeme hibokú filozofiu, horúcu lásku k prav—
de, neodolatel'nú výrečnosť, smelé básnické obrazy,
spol'ahlivú náuku; to všetko nájdeš aj vo Vyznaniach.
No tieto predsa majú aj niečo viac, čo chýba ostat
ným, keďže v nich nakreslil svoj duchovný profil
a dovolil fuďom každej doby nazrieť do najta-jnejších
hlbok duchovného obra.

Augustin vo Vyznaniach sa ukazuje ako pachtiaci
borca po pravde, podobný smádnému jeleňovi, túžia—
cemu po horskom pramienku vody. Ze človek má usi
lovne hladat pravdu, bolo jeho mementom, ale cesta.,
ktorou išiel za pravdou, bola pomýlená. Súc dieťa—
fom svojej doby nechal se ovplyvniť pohanský smý
šl'ajúcim svetem, ktorý zakalil jeho oči, zavše uprené
na pravdu, osudným závojom smyselnosti. A preto sa
na



nedivime, že pochodil vo svojej mladosti tak, ako
mnohí mladíci dneska, keď vzblknu túžbou nasytit
sa radosťami pekla. A prizná sa mužne vo Vyzna—
niach, kde zašiel na bludných cestách mámej náru
živosti. „Co inšie ma vtedy tešilo ako milovat a' byt
milovaný? Lenže nezachoval som cestu nriatel'stva,
kiam-ávedie od duše k duši, ale výpary vystupovaly
z bahna mojej telesnej žiadostivosti..." (II, 1

Mladý filozof dal sa zviest priatermi na klamné
cesty l'udského šťastia. Takto prišiel až na dno svet
ských marnosti, a keďže v rozkoší hl'adal šťastie, na
šiel nepokoj. Už ani grécka filozofie a rozličné hele—
nistické náboženské sústavy ho neuspokojily. Cez
hriechy svojej mladosti prišiel konečne k colnérnu
kameňu, kde grécky mudrc mu povedal, že cesta,
ktorou kráča, je nepravé. Ako kedysi Savol bol opra—
vený na pomýlenej ceste života, tak aj Augustín počul
akýsi hlas, ktorý mu radil, aby zanechal doterajší
život, lebo nevedže k pravde. Ale kým svatý Pavol
dostal vodcu, ktorý mu ukázal pravú cestu života,
Augustin nevedel, kde sa má obrátit. Otec pohan
až po chvil'u smrtelnej úzkosti, nijako nevplýval na
polepšeníe jeho života. Ale čo nenašiel v otcovi,
vo váčšej miere mohla mu poskytnúť matka, ktorá
zavše mu dala poučenie, zpočiatku mu odporné;
ale keď poznal, že sa mýlil, keď neposlúchal rady
svojej svatej matky, horko oplaukával svoju neposluš
nost. Keď sa Augustín stal svatým, o svojej milej
matke takto písal vo Vyznaniach: „Ale v m—atkinej
hrudi začal si už vtedy stavať svoj chrám, základy
svojho svatého príbytku.. . Preto sa matka nábožným
strachom a bojazlivosťou zatriasla, keď som ešte nt.L
bol veriacím, lebo sa bála krivolakých ciest, po kto—
rých lcráčajú tí, čo sa k tebe obracajú chrbtom a nie
tvému" (II, 3). Modlitby jeho svatej matky otvorily
mu konečne oči.

Augustín stál nad zrúcaninami svojej pyšnej mla
dosti, a keď videi, ako upádal z jedného sklamam'a
do druhého, dol-dal sa nesklonil pred večnou Pravdou,
hovoril svojej duši: „Nebuď smiešna, duša moja-.
hrmotom mámosti nehluš ucho svojho srdca. Počuj!
Slovo samo ťa volá, vráť sa! Pri ňom je miesto neno—
rušitelného pokoja, pri ňom sa nezabúda na lásku,
ak ho len sama prv nezanechala" (XII, 8). Takto vo—
lal Augustín, keď videl marnost svojho doterajšieho
života.. Stena temnosti rúcala sa pred jeho očima
dážď milosti zavlažil jeho dušu, a naposledy v zúfa
lom zápase svojho vnútomého boja, obrátený k orla
telovi Alypiovi, povedal: „Co trpíme? Co si počul?
Prichádzajú neučení a uchvacujú královstvo božže,
& my so svojou vedou bez srdca sa vál'ame v tele
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a krvi." A tak jas večnej pravdy-zasvitol v duši ver
kého učenca, ktorý sa predsa cítil taký malý & ni
čomný, lebo blúdil životnou púťou mimo Pravdy. Svet
ho sklamal, a sklame ešte mnoho iných, ktorí vojdú
do jeho osidel.

Zriekol sa všetkej svetskej slávy, nechal profe—
sorskú katedru, túžil po samote. V záhrade pod figo
vým stromom začal žalostne nariekať nad prežitými
mámosťami. „Neviem ako, a dal som slobodne tiecť
svojim slzám, ktoré vyrazily z mojich očů ako pra
mene riečne" (VIII, 12). Augustín plakal asi tak, ako
pred štyrmi storočiami plakal svatý Peter, keď zaprel
Krista. Ako by s neba počul hlas: „Vezmi, čítaj.
Tolle, lege! „Nevedel, čo to má znamenat. On, učený
pohan, nikdy nepočul taký tajný hlas. Vrátil sa
k priatelovi Alýpiovi a vykonal rozkaz tajného hlasu.
Vzal knihu apoštolovu a na strane, ktorá sa mu naj
skór otvorila, začal čítat: „Nie v hodovaniach a v o—
pilstvách, nie v smilstvách a nehanebnostiach, nie
v rozbroji a nenávisti, ale oblečte si Pána Ježiša
Krista a o telo nemajte starosti, aby nezbujnelo"
(Rim. 13, 13—14). Tieto slová stačily, aby zmenily
doterajší Augustínov svetonáhl'ad.

Odvtedy, ako nám svedčia jeho Vyznania, jeho
utrápené srdce spievalo večnú pieseň chvály božej,
vždy mocnejšie a ohnivejšie, až sa zmenilo v neko—
nečnú vel'pieseň vrelej, ale tichej lásky srdca Augu
stínovho, ktoré už spočinulo v Bohu. Z onej lásky
napisal aj túto knihu, ako sám hovorí: „Z lásky
k tvojej láske píšem túto knihu" (XI, 1).

„Aby som rozpálil svoju lásku a lásku svojich
čitatelov k tebe, aby sme všetci vyznali: Vel'ký je
Pán a všetkej chvály najhodnejší." Preto odhaluje
Augustín najtajnejšie záhyby svojej duše vo svojich
Vyznaniach. Vie, že milosrdenstvo a milost božia
z neho hriešneho urobily skrúšeného kresťana. Z prie—
pastí vášni & zla povzniesol ho Boh k výšinám ta
jomstíev & blaženosti skrze svoju milost.

Keď hradíme na Augustínov život ako na celok
móžeme povedat, že bol jedinou borbou, bojom duše.
Jeho vlazstná sudba takmer splýva s osudom hynú
ceho pohanstva a jeho impéria; borba každej chvíle,
ktorú dramatizovali básníci v minulosti a ktorá je
históriou každého kresťana. Cena toho boja je duša.
Rozuzlenie je konečný triumf, najdenie večnej prav
dy. A prerod Augustinovho života nastal v predvečer
vel'kej kataklizmy, ktorá mala zničit celú civilizáciu,
lebo pohanstvo vo svojej agónii chcelo ešte raz zapla
vit svet. Ale keďže stratilo Augustina a v novom
Augustinovi dostalo svojho najváčšieho soka, pod
l'ahlo. Augustín sa stal učitelem Cirkvi a porazil
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všetkých, ktori pod kepienkom filozofie rozličných
náboženstíev a taumaturgie nárokovali si právo mat
vplyv na vývoj duchov.

Ponižene uznáva, že prevrat v jeho duši nenastal
sám od seba, ale vplyvom toho, ktorý dáva „esse et
perficere". Hovorí a na seba vztahuje slová svatého
Pavla: „Pohltená je smrť vo vítazstve"; vtedy, keď
milosťou krstu zrodil sa pre nový život (1 Kor. 15,
54). Teraz sa rozpomenul na svoju dobrú matku,
ktorá mu vyprosila taký vel'ký dar milosti. A keď mu
.zomrela, len jedno si prial; aby ti, ktori ju poznajú
z jeho Vyznani, ju aj nasledovali.
' A svatý Augustín od obrátenia ešte 40 rokov ver
ne slúži tomu, ktorý je Zivot, Cesta a Pravda. Od
svojho obrátenia po celý život chválil a dobrorečil
toho, ktorý ho stvoril, ktorý je všemohúci a neko
nečne dobrý. Sám hovorí, že pre tento ciel napisal
trinásť knih Vyznaní, v ktorých ďakuje Pánu Bohu
za všetko dobré, čo mu preukázal, a že mu dovolil,
aby sa mohol ukázat celému svetu, akým bol a akým
je teraz. Akými sme boli, akými sme teraz a akýrni
budeme v budúcnosti my, ktori budeme čítat Vyzna—
nia svatého Augustina?

Alojz Martinec, bohoslovec.

PSychoanalýza a katolicizmus.
J. J. BACHOFEN:O materskom práve.

Preložil Daniel Husár. Vyšlo ako 2. sv. Urbánkovej
vedeckej knižnice v Trnave 1942, za redakcíe Karola
Terebessyho. Str. 67, po 30 Ks.

Urbánkova vedecká knižnica predstavuje sa dru
hým díelom svojej vydávanej série. Po I. sv. Hrušov
ského Vývinu vedeckého myslenia, vyšlo celkom pred
Vianocami druhé číslo 0 materskom práve od J. J.
Bachofena. Pretože preklad z tejto vydávatel'skej sé
rie je opatrený úvodom p. Karola Terebessyho, v kto
rom nám predstavuje J. J. Ba-chofena ako predchodcu
freudistickej psychoanalýzy (niečo iného je už dnes
hlbková psychologia!) a preto, že sú nám známe sve
tonáhl'adové tendencie autorov tejto vedeckej kniž—
nice ako aj ich psychologické a vedecké vzdelaníe.
poznamenávame iba, že katolík inteligent takéto vý
plody zásadne zamieta, lebo sa protivia jeho vedec
kému a svetonázorovému presvedčeníu. O obsahu pu
blikácie preto ani širšie nerecenzujeme (pokladáme ju
za prekonaný a hodne oneskorený pokus o zavedenie
freudizmu do našej spisby) a chceme poukázat iba
na záškodnosť takýchto vedeckých prekladatel'ských
snáh u nás. Pýtame sa len, prečo páni autori, ktorí
každým slovom horlia za vedeckost, prekladajú práve
také diela, ktoré duchu našej kultúry nezodpovedajú,
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prípadne pnečo sa sami vedecky nepoučia, aby si po
tom nepiietli pojmy a zbytočne, nezodpovedne, bez
vedeckej legitimácie nehovorili v mene vedy (psycho—
logie), ku ktorej majú vel'mi ďaieko. Je to skoro až
trestuhodná l'ahkomysel'nost, ak niekto v mene vedy
vyhlasuje a tým mýli ostatných, že niečo je tak a tak.
keď 'to tak nie je. Ostatnne dneska už nemusi byt
ani odborník, aby vedel posúdiť. čo priniesla psycho
analýza do psychologie alebo psychoterapie dobrého
a čo nie. Sú to veci otrepané, a popliest' si ich može
len ten, kto nikdy hlbšie nezačrel do jej základov.
Oduševňovať sa dnes za psychoanalýzu v takom po
daní, ako to robia pp. autori spomenutého prekladu
je vrchol nesvedomitosti a vedeckej nevedomosti
oboch odvetvi vied, na ktoré sa odvolávajú.

Pokým ide o samého Bachofena a jeho „Mutta—
recht", namietame, že hoci by si jeho dielo vážili.,
ako chceli inde, u nás na Slovensku, kde vládne kra
sťanský svetonázor, _ okrem níekol'kých poblúde
ných ctitelov vel'kého nič — máme svoje zásadně
výhra-dy práve voči jeho metafyzickému a filozofic
kému začleneniu, nehl'adíac na jeho vedeckú nosnost,
ktorá nám je doteraz podaná práve spomenutými
autormi v neprijatel'nom duchu. Pre kresťana, no tým
viac pre odborne vzdelaného, psychoanalýza
vo svojom metafyzickom zamiereni je
iba zamietnutia hodná. Po stránkevedeckej
prevzali sme z nej iba to, čo je naozaj objektívne
platné. To je, pravda, celkom iný postoj k psycho
analýze, ako majú páni okolo „vedeckej knižnice Ur
bánkovej". Svojim čitatel'om na bližšiu informáciu
Odporúčame napr. v slovenčine známe dielo od univ.
prof. Dr. A. Spesza: Psychoanalýza, alebo od čos
kého autora Dr. J. Beneša: Psychoanalýza a kře
stanství. Upozorňujeme na túto kultúmua) udalost
u nás v našom časopise, len aby sme paralyzovali
tieto smutné zjavy v mene pravdy a v zaujme svo—
jich čitatel'ov. Dr. Jozef Dieška.

BUDOVÍT BERTRAND: Svátý Augustin.
Vydal SSV Trnava 1942, str. 422, cena 50 Ks. Život
a vel'kost' katolických kultúmych podujatí u nás do
kazuje aj táto kniha. To, čo u iných katolickych ná
rodov je už tradiciou, u nás sa ešte len rodí. Ale je
to znameníe írečitého slovenského ducha, ktorý chce
rást augustinsky a tomášovsky, to znamená katolicky.
Velký svatý Augustín ostane navždy ideálom hlba
vého a všestranného vedca, ktorý sa nastrati v biu
disku mienok a bludov, lež pride k Pravde, ktorá ho
spasi. Je isté, „žeIf..Bertrand patrí k tým spisovatelem
ktori najlepšie pochopili Augustina ako myslitel'a
& svátca. Preto sa naozaj tešíme, že naša inteligencia
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dostáva do rúk životopis, aký sme dosial' v slovenčine
nemali. Zeláme si, aby katolicky duch svatého Augu
stina pomohol sjednotit mysle aj srdcia našej kato
lickej inteligencie. — im.

P. ALBERTI-JU'R KOZA MATEJOV: D 0 n B os co.
Vydala Správa saleziánskych spolupracovnikov v Bra
tislave 1942, str. 446, broš. 30 Ks, viaz. 45 Ks. Bol som
so slovenskými saleziánmi na kanonizácíi Don Bosca
vo Vatikáne, a vtedy som si pomyslel: Kiežby náš
národ dokonale poznal život tohto moderného svátca
a vychovávatel'a, lebo potom shodnotil by aj pracu
jeho velkých synov. A dnes vidím, že tento životopis
dáva najváčšiu možnosť každému Slovákovi nazriet
do duše Don Bosca, v ktorej pracovala božia milost
a ktorú boží duch takrečeno rozlial do miliónov mla—
dých sí'dc. Veď ako by aj nie, keď vidíme, že apoštol
ské poslaníe Don Bosca zachránilo a zachraňuje bu
dúcnosť všetkým národom, lebo zachraňuje mládež.
Knihu netreba chválit, lebo je to životopis svátca,
a ten načim iba nasledovat. Slovenským saleziánom
budeme navždy vďační, že umožnili nášmu národu
poznat cesty božej Prozretel'nosti, po ktorých kráčal
ich duchovný otec a po ktorých oni, jeho synovia,
vedú aj našu mlaď k šťastlivej budúcnosti. Kniha
nesmie chýbať ani v jednej katolickej rodine. _- im.

E. SOUKUP-Dr.PAVELKA:Úvod do Summy
Theologické sv. Tomáše Akvinského. Do
minikánska edícia Krystal, Olomouc 1941, str. 182,
broš. 24 Ks. Dostat v Misijnom kníhkupectve v Nitre.
Kniha približuje modernému čitatel'ovi Tomášovu do
bu v jej vedeckom snažení a vo výsledkoch tohto sna
ženia. Na základe najnovšich výsk—umovstavia do pra
vého svetla osobnost Tomášovu, „kniežaťa škól". Liči
jeho spisovatelské dielo. Ukazuje najvýraznejšie sve
dectvá autorit cirkevných aj vedeckých o význame
Tomášovej náuky práve pre dosvedčenú bezradnost
v odboroch duchovných vied. Pravda, modernému či
tatel'ovi, ktorý nepozná spósob Tomášovho myslenia,
všetko toto by bolo ťažko pochopitelné, keby mu jeho
náďka nebola podaná v reči modemých vied, najmá
prírodných. A v tejto knihe základné pojmy Tomá
šovej filozofie sú preložené do reči modemej fyziky,
autori ukazujú nielen ich vhodnost, lež aj nevyhnut
nosť pre skutečné filozofické myslenie moderného čl_9
veka, ak chceme, aby bola v súlade prirodná skutoč
nosť a filozofická metafyzika. _—im.

Dr. FRANJO ŠANC, DJ: Povijest Filozo—
fije I, dio. Filozofija starih Grka i Rim
ljana. Knjižnica Zivot, Zagreb, 1942, str. 336; cena
neudaná. Kto vezme do ruky toto dielo, na prvý po
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hl'ad vidí, že ho písal odborník. Dr. Šanc naozaj maj—
strovsky spracoval obsiahlu látku. Jeho krásny, jasný,
Iahký a stručný sloh každému sprístupní všetky filo—
zofické systémy, z ktorých čitatel si může l'ahko' u—
tvoriť pravý obraz náuky každého filozofa. Obraz
náuky je tým vernejší, že autor čerpal priamo z pra—
meňov. Pri žriedle je voda najčistejšia. Každému fi—
lozofovi pripisuje to, čo mu právom patri. Objektiv—
nosť knihy svedčí priam o úzkostlivej svedomitosti
jeho vedeckej práce, s ktorou knihu pisal.

Autor má vzácny dar vyjadrovanía hlbokých
myšlienok prostým slovem. 

Kniha je rozdelená na tri diely: Filozofia pred
Sokratom, Zlatá doba gréckej filozofie, Filozofia po
Aristotelovi. Zo zlatej doby gréckej filozofie najváčšiu
časť venuje Aristotelovi (70 strán) pre jeho důležitost.
Právom ho nazýva najváčšim filozofom všetkých čias
pre jeho „prvý vedecký deizmus; bez zjavenia, čirou
vedeckou cestou prišiel k presvedčeniu, že Boh je
a že Boh móže byť len jeden podla počtu a podla
pojmu. _Teda podla pojmu a počtu je Prvý Nehýba—
tel'ný Hýbatel'. Tak isto poznal, že Boh musi byt živé,
osobné, číro duchovné bytíe, príčina všetkého, čo sa
deje čiže mení, a sám je nepremenitel'ný, že od neho
závisí celý svet ako rodina od svojho otca alebo ako
vojsko od svojho vodcu. Poznal, že Boh je ciel celého
sveta". Hl'a, súhrn myšlienok, v diele uvedených
z teodicey Aristotelovej.

Knihu ešte robi vzácnou aj soznam problemov.
k dielu pripojených. Bratský chorvátsky národ móže
byť hrdý na svojho syna. Túžobne očakávame ďalšie
diely. Našim skrytým želaním je, abv sme mali toto
dielo v slovenčine. P. Pius M. K r i v ý, _OP.

JOHANNES KIRSCHWENG:Kleine Kóst
lichk eiten. Verlag Herder im B. 1942,str. 16 a 30

lbokotlačových obrazov, viaz. RM 1.25. Umelci v ma—
lých vecíach vedeli nájsť krásu a póvab, ktorý vy
jadrovali v básňach a v umeni. V tejto krásnej sbier
ke poukazuje autor na to, že mávame oči dost často
zatvo—rené,preto si nevšímame krásu, ktorá býva
v malučkých veciach. Krásnymi obrazmi starších aj
najnovších umelcov dokazuje svoje tvrdenie. _ im.

ECKART PETERICH: Vom Glauben der
Griechen. Verlag Herder im B. 1942,str. 16 a 29
hlbokotla-čových obrazov, viaz. RM 1.25. Hlbku grec
kej duše a helénske smýšl'anie nájdeme v gréckom
sochárstve, v plastike, vo freskách atď. Tam ukázal
Grék, ako si predstavuje Boha, ako chce vyjadrit svoj
pomer k nemu, můžeme povedať, že do mřtvej hmoty
vložil svoju víeru. Preto grécke umenie obdivujeme
aj dneska. Knižočka pre milovníkov krásneho umenia.

-—im.
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CESTY.

Účinky Kristovho utrpenia.
Sv'átýTomášAkvinský, OP.

Kristovo utrpenie je predovšetkým vlastná
pričina odpustenia hriechov. A to najprv ako
povzbudenie k" láske. Lebo, ako vravi apoštol,
„Boh svoju lásku dokazuje k nám, že kým sme
boli ešte hriešnikmi, v tom čase Kristus umrel
za nás". A odpustenie hriechov dosahujeme
skrze lásku, podl'a onoho Luk. 7: „Odpúšťaju
sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala."

Po druhé, Kristovo utrpenie pósobí odpu
stenie hriechov ako vykúpenie. Keďže on je
našou hlavou, svojím utrpením, ktoré znášal
z lásky a z poslušnosti, nás ako svoje údy oslo
bodil od hriechu, ako cenou svojho utrpenia,
ako keby človek nejakým záslužným dielom,
ktoré vykoná ruka, seba vykúpil z hriechu,
ktorý spáchal nohami. Lebo ako prirodzené te
lo je jednotka, složená z rozličných údov, tak
aj celá Církev, ktorá je mystickým telom Kri
stovým, počíta sa ako jedna osoba so svojou
hlavou, ktorou je Kristus.

Po tretie ako účinnost: pokial" telo, ktorým
Kristus znášal utrpenie, je „nástrojem Bož
stva", preto jeho utrpenie &činy pósobia z bož
skej síly na odstránenie hriechu.

Dalej utrpením Kristovým boli sme oslobo
dení od viny trestu. Najprv priamo, pokial' utr
penie Kristovo bolo dostatočným a nadbytoč
ným zadosťučinením za hriechy celého I'udské
ho pokolenia. No a podaním dostatočného za
dosťučinenia mizne vina trestu. Potom nepria—

- mo, pokial' Kristovo utrpenie je príčinou od
.*_*!

pustenia hriechu, na ktorom sa zakladá vina
trestu.

Napokon Kristovo utrpenie je príčinou náš
ho smierenia s Bohom. Najprv preto, že od
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straňuje hriech, ktorým ludia sa stávajú ne
priatelmi Boha, podl'a onoho Múdr. 14, 9:
„Lebo rovnako v nenávisti sú u Boha bezbož
ník aj jeho bezbožnosť"; &V Zalme 5., 7: „Ne
návidíš všetkých páchatel'ov nepravostí." Da
lej nakolko je Bohu najmilšia obeta. Lebo
vlastný účinok obety je, že smieruje Boha;
ako keď človek odpúšťa urážku, ktorú mu spó
sobili, pre nejakú milú službu, ktorú mu pre—
ukážu. Preto sa vravi 1 Král'. 26, 19: „Ak ťa
Pán vzbudil proti mne, nech zavonia obeť."
A práve také dobro bolo, že Kristus dobrovol
ne trpel, že pre toto dobro, najdené v l'udskej
prirodzenosti, bol Boh usmíerený za všetky
urážky l'udského pokolenia u tých, čo sú spo
mínaným spósobom spojení s Kristovým utr—
pením.

.Život z Kristovho kňazstva.
P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP.

Kristus sa stal kňazom Nového zákona. Táto
pravda jasne žiari z viery, najmá z Listu svá—
tého Pavla.1 Všetko, čo sa týka spasenia a vy
kúpenia človeka, všetko pochádza z Kristovho
kňazstva. Stvorené veci v celej svojej priro—
dzenej aj nadprirodzenej kráse, všetky túžby
Starého zákona a všetky duchovně bohatstvá
Nového zákona, všetko časné aj večné, všetko
sa obracia k jednému stredu, to jest k večnému
Vel'kňazovi Kristu. Vel'kňaz Kristus prenikol
do nebies, a z jeho najsvátejšej duše vychádza
najváčšia úcta a čest človeka k Najvyššiemu.
On sústredil všetko do svojej duše, a z nej vy
teká pre človeka prameň obnovujúcej &výkup
nej sily.

Túžby Starého zákona sa upieraly na Vel
kňaza Krista, lebo nijaký starozákonný obrad
nebol svátý bez pomeru ku Kristu Vykupite—

1 Zid. 10, 5—7.
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l'ovi, nijaké očisťovanie nezbavovalo hriechu
bez budúceho Vykupitel'a. Preto proroci, pat
riarchovia a žalmista vyjadrujú nesmieme túž—
by po Kristu Velkňazovi, lebo jeho posvátným
obradom vykúpenia a posvátenia všetko malo
byť obnovené, posvátené a naplnené novým
životom.

Starý zákon podl'a svatého Pavla bol iba
„tieňom budúcich dobrót",2 preto nemohol pri
stupujúcich k obetiam zdokonalit; každoročne
(obetujúcim) pripominaly sa hriechy. Ale je
nemožné, aby krv býkov a kozlov odňala hrie
chy. Preto Kristus vstupujúc na svet vravi:
_.,Obetya dary nechcel si, ale telo prispósobil
si mi. V obetách za hriech nemáš zal'úbenie.
Vtedy som povedal: Hl'a, prichádzam; na za—
čiatku knihy je o mne napisane, aby som plnil,
Bože, tvoju vól'u." Touto vólou prejavuje Kri
stus svoje úmysly posvětit človeka novou obe
tou, novým spósobom a novým kňazstvom.

Posvátenie Krista na vel'kňaza uskutočňuje
sa teda vtelením. Tým odstraňuje Kristus obe
ty Starého zákona, lebo sú bezmocné, a usta
novuje nové kňazstvo s novou obetou, ktorú
vtelenim prichádza vyplnit. Hodnost jeho kňaz
stva je teda hodnosťou Bohočloveka; preto jeho
kňazstvo stojí nad každým iným kňazstvom.
Svatý Pavol kňazstvo určuje: „Každý z ludi
vybraný vel'kňaz býva postavený v ich veciach
u Boha, aby prednášal dary a obety za hrie
chy.“3 Toto kňazstvo náleží Kristu analo
gicky, lebo nijaká forma starozákonného
kňazstva nevyrovná sa pravde Nového zákona,
každá je iba tieňom tejto najvyššej skutočnosti
Kristovho kňazstva. Jednako tento výmer ob
sahuje svojské' znaky, preto nám může objasnit
bohatstvo dokonalosti Kristovho kňazstva.

„ Zástupca Iudu v pomere k Bohu značí, že
knaz je prostredníkom medzi Bohom a I'uďmi.

= Žid. 10, 1—18. “ Zid„ 5, 1
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Kristus sa stal najdokonalejšim prostredníkom,
lebo má v sebe najvyššie Božstvo a chce ho dat
&približiť l'uďom. Má v sebe I'udskú prirodze
nosť, aby ju pozdvihol k Bohu. Vtelenie vel'mi
dobre uskutečňuje podmienky, že Kristus je
prostredníkom medzi Bohom a človekom. Več
né Slovo obsahuje najvyššiu plnosť všetkých
dokonalostí nad všetko stvorené, ponižuje sa,
berie na seba I'udskú prirodzenosť & stáva sa
bratom človeka. Kristus je teda zástupca I'ud—
stva, preto berie na seba l'udskú prirodzenosť.
Ako zástupca človeka musi byt človekom. Ako
prirodzeným rodením z Adama dedi sa jeho
hriech, — lebo l'udská prirodzenosť bola poru
šená — tak aj pre jednotu prirodzenosti, ktorú
máme s Kristom, Kristova spravodlivosť bude
a je našou spravodlivosťou. Kristus sa teda spo—
juje s l'uďmi, ktorých chce spasit a vykúpiť.
Kristus v sebe zosobňuje všetky duchovně po
treby celého I'udstva, a ako najvyšší výraz kul
tu I'udstva obetuje Bohu svoje telo a svoju krv.
Telo je to isté, aj krv je tá istá, ako majú iní
ludia, preto všetci sme uzavreti v Kristovej
obete, celé l'udstvo, a to pre jednotu I'udskej
prirodzenosti. Preto aj ten, čo obetuje a posvá—
cuje, to jest Kristus, aj tí, čo sú posvácovaní,
pochádzajú od toho istého otca Adama. Preto
Kristus menuje nás svojimi bratmi. Kristus
svojou smrťou zničil diablovu vládu a všetkých
vyslobodil z otroctva hriechu a zo strachu smr
ti. Preto sa to tak shodovalo s božou múdro
sťou a s jej úmyslami, že Boží Syn vzal na seba
fudskú prirodzenosť, v ktorej mal spósobiť ob
novu, ktorou mal znovuzrodiť z Ducha Svaté—
ho. Preto Kristus mal sa stať vo všetkom po
dobným svojim bratom okrem hriechu, aby
mohol byť zástupcem mnohých I'udských bra
tov pred Bohom.Vzťah človeka k Bohu
prevzal teda Kristus Vel'kňaz. Kristovo kňaz
stvo je najvyššie, najsvátejšie, plné milosrden—
stva a hodné dóvery, aby mohlo zadost učinit“



za hriechy 1,udstva. Pretože sám vzal na seba
slabosti l'udskej prirodzenosti, to jest utrpenie
a smrť, a Sám V najvyššej miere trpel a potup
ne umrel na kríži ako obeta, može najlepšie
pomócť všetkým, čo sú v súženi.

Teda BOh Vo svojom slobodnom rozhodnuti
určil spásu I'udstva týmto vznešeným, verko—
lepým SPČSObOmskrze Krista Vel'kňaza. Tým
Z I'OZhOdDUtiaVečného božieho plánu Kristovo
vteleníe bolo nevyhnutné pre najvyšší úkon
kňazský, ktorý vyžadovala božia spravodlivosť.
Lež takto aj poznávame, ako sme celkom pri
pútani ku Kristovmu kňazstvu a vonkoncom
závislí od neho. Každé posvátenie l'udskej pri
rOdZGDOStÍ,všetka svátost & sila človeka po
chádza z účinkov Kristovho kňazstva.

Kristus sa stal spoločníkom našej l'udskel
PTÍI'OdZEDOSti,teda spoločníkom nášho pozem—
SkéhO života, ktorý je vyhnanstvom, ktorý je
naplnený utrDením a napokon končí smrťou.
Kristus sa druží k nám aj v tomto vyhnanstve
a V jeho Utrpení, stavá sa naším spoločnikom
aj V smrti. A práve tým Kristus vyslobodZUJ'e
človeka Z 1lyrčmstva a nadvlády diablovej, ze
strachu pred Smrťou a zo slabosti pred utrpe
nim. Slabosťami Iudskej prirodzenosti s nami
prežíva l'udské nedostatky a aj I'u ds k é po
kušenia, preto v najvyššej miere může
s človekom Súcitiť. Kristus prevzal celé l'ud—
StVO;Preto sblíženie je dokonalé. Kristovo po
rozumeníe pre človeka je váčšie, ako može mať
my človek pre svojho priatel'a, a to pre ne
smjiernu KriS'ííovu dokonalost, pre jemný l'ud—
Sky ,at a Porozumeníe, pre hlboké poznanie,
ktore mal KriStus o človekovi.

Pravda, pripodobnenie človeka nejde až tak
daleko, _zebySa Kristus mohol dopustit aj hrie—
Cha-_Prave preto, že prišiel zhladiť hriech, zba
Vlť cloveka l'll'iechu, priblížiť hriešnika Bohu,
fgeto ako naídokonalejši prostredník je svá

y, ma V sebe plnost milosti a pravdy, plnost
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svátosti. Z hriechu Kristus musel byť vyňatý,
lebo potom sám by nemohol zadosť učinit za
hriech, a napokon hriech odporuje svátosti
Bohočloveka. Preto Kristus pri svojom vteleni
ako človek je posvátený spojením s Božstvom
a spolu je naplnený vo svojej ludskej duši
a vo svojich schopnostiach posvácujúcou milo
sťou a nemůže zhrešiť; preto Kristus je Vel'
kňaz svátý, nepoškvrnený, bez hriechu, odde
lený od hriešnikov a vznešenejši od nebies.4
Pred hriechom sa zastavilo poníženie Božieho
Syna, takže sa pripodobnil človeku vo všetkom
okrem hriechu. Hriech nemohol prospieť úmy—
slom vykúpenia.

V Kristovom kňazstve sme všetci zahrnutí.
preto Kristus je všeobecný Velkňaz a koná
v mene všetkých svojimi úkonmi, plnými milo
srdenstva u Boha, aby pre nás ziskal plnosť
jeho posvátenia. Kresťanský život vyteká
z Kristovho kňazstva; preto kresťan podobá sa
stromu, ktorý je zasadený pri prameni vody,
takže jeho lístie neopadá od suchoty, jeho plo
dy sú plné a dokonalé. Vnútorná sila milosti
z Kristovho kňazstva udržuje život a pohyb
Iudského srdca, z ktorého potom vychádzajú
dobré náklonnosti ako ovocie posvátenej l'ud—
skej prirodzenosti.

Usporiadanosf života.
Dr. Inocent Můller, OP.

Po duchovnom vedeni k vonkajším pro—
striedkom na dosiahnutie dokonalosti patrí
usporiadanosť života. Je to vlastne praktické
predlženie činnosti duchovného vodcu. Ten
nám dá zásady a pravidlá duchovného života,
a teraz záleží na nás, či sa im podrobíme, či ich
budeme vedieť múdro v živote použiť. Na to
načim zariadiť si čas, stavovské aj duchovné—

' Žid. 7, 26.
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povinnosti tak, aby jedna povinnost nebola
prekážkou druhej. Poriadok je potrebný už
v obyčajnom živote; kde nieto poriadku, uspo
riadania, tam nevidieť výsledky práce. Poraď
me sa preto s duchovným vodcom, čo máme
konat, ako a kedy, lebo tým vel'a ziskame pre
duchovný pokrok.1

Ponaiprv účelnejšie využijeme čas. To naj
lepšie vdiieť pri porovnávani života človeka,
ktorý sa riadí určitými pravidlami, so životom
človeka bez pravidelného zadelenia času. Ten,
čo si nevie zadeliť primeraný čas každej povin
nosti, často váha, čo by bolo lepšie teraz vy
konat. Dlho uvažuje a váži dóvody pre a proti.
a nakol'ko v mnohých pripadoch nevidí, čo je
vážnejšie, _ostáva v rózhodnutiach neistý. Po
tom sa stáva, že koná to, čo je akosi zaujíma
vejšie, čo sa mu viacej páči, a pritom zaned
báva vel'a iných povinností, lebo nepredvídal
a neurčil si, že by ich mal vykonat; a nevykoná
ich len preto, že nemá čas, ktorý stratil pre
vlastnú nedbalost. Nedbalosť potom vedie k ne
stálosti, pri nijakej práci nevie vytrvat, povo
luje prirodzenej lenivosti, lebo nepozná pra.
vidlo, ktorým by sa vrtkavosť odstrám'la.

A zasa naopak, človek s určitým denným
programovým poriadkom ziska vel'a času. Ne
váha, čo by mal konat, lebo má vždy presne
určené, čo má konat. Pravda, nemusí to byť
nejaké matematické zadelenie času, postačí
akési všeobecné rozvrhnutie hodin na úkony
nábožnosti, práce, zotavenie atď. Pri pravidel
nom zadelení času nič nás nemůže prekvapiť
tak, že by sme si nevedeli poradiť, že by sme
museli váhat. Lebo keď sa naskytne nejaká
mimoriadna príležitosť, tu už pravidlo určuje,
čo můžeme skrátiť, čo vynechat a kedy to do
plnit. Takto vyhneme aj nestálosti a lenivosti,

' V rehofných spoločnosti-ach a v kňazských se
minároch tento poriadok určujú stanovy, regula
alebo seminárske predpisy.
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lebo určený poriadok nás ustavične núti konat
to, čo je predpísané na každú hodinu cez deň.
Zachovávanim tohto poriadku osvojujeme si
dobré zvyky, ktoré zaisťujú duši stály cvik
v ctnostiach, takže usporiadane prežitý deň je
reťazou dobrých skutkov a zásluh.

Zachovávanie tohto poriadku je úkon po
slušnosti, a ako učí svatý Tomáš, táto ctnost
pridava zvláštnu zásluhu k “zásluhám úkonov
iných ctnosti. Preto sa vravi, že kto žije podl'a
pravidiel, žije Bohu, lebo stále plni jeho vól'u,
a takto všetky jeho činy dostávajú nadpriro—
dzený ráz. V duši takého človeka nastáva nad
prirodzený poriadok a súlad, lebo vůle je po
drobená Bohu, nižšie schopnosti vóli; je to teda
akýsi postupný návrat do stavu, v ktorom bol
človek na začiatku stvorenia. Poslušnosťou od
straňuje sa neporiadok a v duši nastáva vláda
božieho král'ovstva. A tak sa stáva, že i všetky
úmysly našich činov sú nadprirodzené. Premá—
hame vlastné náklonnosti, akési vlastné ciele,
a podrobujúc sa predpisanému poriadku, všetko
usmerňujeme k Bohu. Každý náš čin stáva sa
svatý, je to úkon lásky k Bohu. Nuž kol'ko zá
sluh může získat takýto človek za deň? Život
podla pravidiel je teda život podI'a božej vůle,
je to denné stotožňovanie sa s božou vól'ou,
ktoré je najistejšou cestou k dokonalosti.

Táto pravidelnost v živote nemóže byť pre—
kážkou apoštolátu, ba naopak. Napriklad taký
to kňazský životný poriadok má určený čas na
farské práce, na svátú spoveď, na vysluhovanie
sviatosti, & veriaci dobre vycítia, ktorá chvila
Je im venovaná, preto pridu kňaza vyhladat'
vtvedy,keď im móže poslúžiť. A takáto presnosť
knaza v zachovávani poriadku je aj pre veria
CIChPOUČným prikladom. Vravia o ňom, že je
to muž povinností, vždy verný zákonom, ktoré
predpique cirkevná vrchnost. Preto keď ho
pocuju na kazatelnici alebo v spovednici zdů
razňovat poslušnost zákonom božím a cirkev—
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ným, budú ich zachovávat nie tak preto, že to
on prikazuje, lež skór akosi pritahovani jeho
prikladem. Nebudú mu mócť nič namietať, ne—
budú mu vytýkat, že nikdy nie je doma, lebo
vedia, kedy je doma a kedy ho smú vyrušovať.
Presnosť kňazská stane sa apoštolským prikla—
dom. Jeho usporiadaný život nepriamo bude
posvácovať sverené duše.

To isté platí aj o laických apoštoloch. Ti si
nesmú nabrat toI'ko povinností, že potom ne—
stačia ani jednu dobre vykonať. Načim si pý
tať radu od kňaza, lebo keď laik-apoštol nemá
presne vyhranený čas na všetky povinnosti,
neosoží ani sebe, ani tým, medzi ktorými chce
apoštolovať. Preto s kňazom nech sa dohovori
o tom, čo může a čo má konať.

Pravda, nemůžeme si tento denný poriadok
sostaviť podI'a l'ubovóle. Tu načim pokračovat
velmi opatrne, aby sme si život nezamotali do
takých pravidiel, ktoré by nám iba škodily.
Nakol'ko ide o poriadok, musime pokračovat
opatrne a vždy o všetkom dohodnúť sa s du—
chovným vodcom alebo s kňazom. Lebo určit
poriadok pre život predpokladá u človeka roz
vážnosť a skúsenosť. Treba poznať nielen to,
čo je dobré samo v sebe, lež čo je dobré kon
krétne pre túto osobu; načim vedieť, na čo je
súca & čo prevyšuje jej sily, čo je pre ňu uži—
točné v takom životnom prostredi & čo nie.
No a takých l'udí je málo, čo by nezabudli ani
na jednu okolnost. Napokon výhoda usporiada
ného života spočiva aj v tom, že sa duši nasky—
tá príležitosť cvičit sa v poslušnosti. To by,
pravda, odpadlo, keby sa nepodrobila zákonitej
vrchnosti aj v takej veci, ako je sostavenie
denného programu. Kňaz aj v tomto pripada.
použije skúsenosť Církvi svatej a jej svatých,
aby duši poradil, čo bude pre ňu užitočné.

Dalej aby poriadok v duchovnom živote
Driniesol ovocie, musi byť pevný, taký, aby
&Spoňv zásadách shrnúval pravidlá, určujúce
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čas & spósob konanía nábožných cvičeni súčas—
ne pri plneni stavovských povinnosti, ako aj
spósob a mieru cviku v ctnostiach, ktoré zod
povedajú životu duše. Lež aj pri tejto pevnosti
poriadok nesmie byť mrtvou hradbou, cez ktorú
neslobodno prekročiť. Musí byť ohybný, dosť
široký, aby pripustil určité zmeny pri zmene
alebo skracovaní niektorých pobožnosti, ktoré
nie sú podstatné, aby podl'a okolnosti boly na
hradené takými cvičeniami a V takom čase,
ktoré duši lepšie vyhovujú. Nesmieme nikdy
prilipnúť k určitým pobožnostiam, k určitým
cvičeniam tak, že sa nevieme bez nich obísť,
lebo sa pre nás staly zvykom. Poznám l'udi,
ktorí denne musia sa pomodlit viaceré litánie,
ruženec, všelijaké spolkové modlitby, mnohé
odpustkové modlitby, ktorí majú Všetky modli
tebné knížky, ale nevidieť na nich, že by sa
boli v niečom pole'pšili, že by vari pokračovali
v duchovnom živote. Takýto rámcový poriadok
je iba prekážkou dokonalosti a nie pomóckou.
Všetky nábožné cvičenia majú nás iba prispó—
sobiť činnosti Ducha Svatého v duši, majú nás
naplnit pokorou a pritom odtrhnúť od všetkého
pozemského, preto aj od nás samých a od na
šich pobožnosti, aby Duch Svatý mohol v duši
volnejšie a slobodnejšie účinkovat. Preto ne—
načim ani v rehol'nom živote nútiť niekoho
k nejakym modlitbám alebo pobožnostiam,
v ktorých sa duša iba roztržite moce a nepo
kračuje v duchovnom živote preto, že mrtvy
rámec predpisaného poriadku to nedovoluje.
Roriadkom určené nábožné cvičenia musia slú
ziť na to, aby rýchlejšie v duši uvolnily cestu
oožej milosti.

Keď s_abudeme držať predpisaného poriad—
ĚU, venUJeme každej povinnosti len primeraný
cas. Veď aj medzi povinnosťami je určitá hie
rarchla. Na prvom mieste stoja povinnosti
k Bohu, potom starostlivost o spásu našej duše
a napokon spása bližného. Je isté, že nieto
106



vecného sporu medzi týmito povinnosťami;
ba naopak, medzi nimi musi byt súlad, záleží,
pravda, na nás, či ho vykonáme. Veď kto uctie—
va Pána Boha, ten ho poznáva & miluje čiže
posvácuje seba samého. A preto, že sám miluje
Pána Boha, chce, aby ho poznal a miloval aj
bližný; to celkom logicky vyplýva z pojmu
lásky k Bohu. Lež bez poriadku ani to by
neišlo. Lebo keby sme venovali všetok svoj čas
výlučne spáse bližného a pritom zanedbali
modlitbu, je jasné, že by sme zanedbali naj-»
účinnejší prostriedok apoštolskej horlivosti.
A keby sme zanedbávali vlastné posvácovanie,
zavčasu by nás opustila aj horlivost o spásu
bližných. Načim preto dať Pánu Bohu to, čo
najprv jemu patri, potom pride posvácovanie
vlastnej duše, a buďme isti, že tretie pride sa
močinne. Náš deň bude potom rozdelený medzi
modlitbou a apoštolátom, & každá z týchto po
vinností bude mať vymedzený primeraný čas.

V niektorých okolnostiach musíme opustit"
túto zásadu &vykonat to, čo je nevyhnutneišie
& potrebnejšie. Móže sa to prihodiť kňazovi,
keď ho volajú k umierajúcemu. Kňaz musí za—
nechat modlitbu, rozjimanie, aby sa postaral
o dušu umierajúceho. Na ceste k nemu móže—
rozjímať, a to mu iste nahradí duchovnú po—
vinnosť, ktorú mal konat v tom čase.

Aby takýto poriadok v duchovnom živote
mal na našu dušu posvácujúci účinok, musíme
ho zachovávat doslovne celý. Lebo keby sme sa
podrobili len tomu, čo je l'ahšie a pritom obišli
prísnejšie nariadenie, iste by sme sa zbavili du-
chovného prínosu, vyplývajúceho zo zachová-
nia poriadku. Načim preto zachovávat každú
literu, ak je to možné; keď to z vážnych dó—
vodov nemůžeme, osvojme si potom aspoň du
cha poriadku a vvkonajme to, čo můžeme.

Treba však vyhnúť dvom chybám: úzkostli
Vosti a akémusi popúšťam'u z prvotných úmy—
Slov. Keď z vážnych príčin musíme nejaké

107



nábožné cvičenie vynechat alebo zameniť ho
s iným, nikdy sa preto neznepokojujme. Matka
napríklad nemóže pristúpiť k svatému prijí
maniu, lebo doma musi sa starat o dieta. Nech
sa uspokojí duchovným svatým prijímanim
a nech sa nebojí, že hádam hreší z nedbalosti.
Na druhej strane nesmieme byť v konaní nie
ktorých duchovných povinnosti povrchní. Tak
napríklad keď pre chorobu nemóžeme ísť na
svátú omšu, to ešte neznamená, že sme oslo
bodení od nejakej inej modlitby alebo pobož
nosti. Keď je nejaká povinnost dlhšia, nesmie
me ju bez príčiny skrátiť alebo čiastku si
preložiť na iný čas. Umřtvime lenivosť, zveda—
vosť a využime každú chvíIu tak, ako poriadok
žiada.

Ale dušou tohto poriadku v náboženskom
živote je úmysel, s akým všetko konáme. Úmy—
sel dáva našim činom pravú hodnotu, preto
konajme všetko preto, aby sme splnili božiu
vól'u, potom každý náš skutok sa premení na
čin poslušnosti a lásky k Bohu. V tomto duchu
podrobme sa všetkým pravidlám denného po—
riadku, a náš život stane sa chválospevom na
Póvodcu každého poriadku.

Máriina svátost.
2. Plnosť milosti.

Univ. prof. Dr. P. Mag. Gašpar Friethoff, OP.

Viera nás učí, že Mária mala posvácujúcu
milost. Je to výslovná náuka Písma sv'a'tého
&Vyplýva to aj zo samého pojmu nepoškvrne
ného počatia, ktoré Boh zjavil, ako sme vyššie
videli. Preto nepýtame sa, či Mária mala posvá
cujucu milost, ale v akej miere ju mala? Pýta
me sa, či móžeme ustálit, v akej miere bola
posvacujuca milost daná Márii, aspoň tak, aby
posledné (nie viacej, nie menej) bolo zrejme?
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Teda začiname od Evanjelia podl'a svatého
Lukáša. Tarn1 čitame, že anjel Pánov pozdravil
Mariu dotial nepočutým spósobom. Anjel ne
vyslovil Máriino meno, ale povedal: „Zdravas,
milosti plná." Tak aSpoňvydanie Vulgáty
uvádza grécke pričastie „kecharitooméně", čo
vlastne znamená „omilostené, (graciózna)".
A jednako preklad Vulgáty s inými staršími
prekladmi správne vyložil smysel gréckeho
slova. Bo keď onen privlastok dáme miesto
vlastného mena (miesto„Mária"dáva sa
„Milosti plná"), jeho význam sa zmeni, takže
stane sa ako by mimoriadnou výhradou: Mnohé
l'udské dcéry sú omilostené, ale nijaká tak, ako
Mária! Preto ona je označená ako omilostená
v prednostnom smysle, čo, pravda, dobre vy
stihuje výraz „Milosti plná".

A tak skrsá otázka: Mária bola obdarená
takou hojnou milosťou, že si zaslúžila nové.
meno: „Milosti plná", a predsa nebola taká
plná, žeby sa milost v nej nemohla rozmno
žovať . . . _

Aspoň v dvojakom smysle móžeme vravieť
o plnosti, totižto nakol'kohladíme na mieru
schopnosti toho, kto má, alebo na mieru
sdiel'ania tej veci, ktorú niekto má. Ak te—
da dakto má takú velkú milost, že jeho schop
nost nemóže zniesť váčšiu milost, je plný. A to
či je už reč o absolútnej schopnosti podl'a mie
ry Kristovho podarovaniaz — a tú mieru mó
žeme mať len v nebesách — a či o prechodnej
schopnosti, to jest podl'a prítomného stavu a te
rajšich podmienok. V oboch prípadoch hovori—
me, že človek je plný, a jednako táto plnosť
„podla schopnosti majúceho" nevylučuje, aby
sama milost, osve uvažovaná, nemohla byť
váčšia. Tak samo Písmo svaté chválí diakona
Štefana ako plného milosti,3 a predsa vtedy
ešte nedošiel na hranice vlastnej schopnosti,

' 1, 28. ? Ef. 4, 7. * Skut. 6, 8.
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:ako vidno z jeho mučenictva, ktorým plnost
milosti V ňom velkolepo vzrástla.

Kristus Pán bol plný milosti. A to ponajprv
podla vlastnej absolútnej schopnosti: Od za
čiatku svojho počatia tešil sa z blaženého vide—
nia, a preto táto počiatočná milost za celý jeho
život nikdy nevzrástla, aj keď konal velmi hr
dinské skutky. No Kristus bol podobne plný
“podl'a možnosti sdiel'ania samej milosti. Veď
Boh v tomto spasnom poriadku nedal váčšiu
milost, ako je Kristova milost. Ba mnohí boho
vedci, odvolávajúc sa na samu božskú všemo
húcnosť, tvrdia, že váčšia milost nemóže byť
daná. Lebo nepripúšťa váčšiu mieru (vyšší stu—
peň), ako je táto. Veď posvácujúca milost je
fyzická účasť na božskej prirodzenosti, skrze
ktorú voláme sa a sme božími synmi; preto
ako účasť pýta zúčastňujúci sa podmet.
No ani Boh nemóže stvoriť podmet s váčšou
schopnostou, ako je Kristova duša.

A táto neobmedzená a každý vzrast vylu
čujúca Kristova plnost týka sa nielen sily mi
losti, ale aj jej účinkov alebo pósobenia. A tak
Kristus bol plný milosti, lebo ju mal v naj
vyššom stupni, v akom ju dakto móže mať,
a to pokial' ide aj o silu aj o rozsah účinkov.

Istá a obecná je mienka, že Mária nedo
siahla túto Kristovu plnost. Preto Máriinu pl
nosť treba chápat podl'a vlastnej Máriinej
schopnosti, aby bola súca za Božiu Matku.

Rozdiel medzi plnosťou milosti v Kristovi
a v Márii je zrejmý, keď hl'adíme na ciel' oboch
milosti. Všetky Márii dané milosti cielia na
božské materstvo ako na posledný ciel'.4 Ako
teda dóstojnosť božského materstva nekonečné
ostáva pod dóstojnosťou božského synovstva,
tak aj _požiadavky duše Božej Matky nekonečné
ostávaju pod požiadavkami duše Božieho Syna.

* Porovnaj predtým danú schému.
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Veď ciel vecí je ich mierou. Teda plnosti Kri
sta a Márie musia byť velmi odchodné, bo me
ria ich vlastný ciel'.

No ten istý záver máme naporúdzi, keď po
užijeme filozofickú zásadu: Čím bližšie je priji
matel pri vplývajúcej príčine, tým viacej ho
ona ovplyvňuje. (Kto pristúpi bližšie k ohňu,
viacej sa musí zahriať. Kto pristúpi bližšie
k učitelovi, to jest kto je jeho bezprostrednej
ším žiakom, viacej pociti jeho vplyv.) Kristova
duša však je najbližšie pri žriedle všetkej mi
losti (veď je dušou póvodcu milosti), preto naj
viacej sa v ňom zúčastňuje. Máriina duša zase
je bližšie pri póvodcovi milosti ako iní (veď je
jeho matkou), preto viaCej prijíma ako iní.
Teda Kristus má váčšiu milost absolútne, no
Mária vzhl'adom na iných. Preto takáto je
Máriina plnost: Má menej ako Kristus, no via
cej ako iní.

Z toho, že Mária má menej ako Kristus, vy
plýva, že hoci v Kristovi milosť nikdy nemohla
rásť, — bol totižto na zenite — predsa V Márii
rástla.

Takýto vzrast milosti v Márii istotne pósobí
vlastná Máriina činnosť: Mária všetkými úkon
mi ctností, všetkými dobrými skutkami z a —
slúž i l a si rozmnoženie milosti, ako aj my si
můžeme zaslúžiť také rozmnoženie, ako svatá
Cirkev božia výslovne učí na tridentskom sne
me.5 — Ale jej milosť vzrástla aj sviatostne,
teda ex opere operato (činnosťousvia
tostného úkonu). Mária veru neprijala Všetky
sviatosti a najma nie tie, ktoré v prijimajúcom
predpokladajú nedokonalost hriechu alebo roz
koše, ako sú sviatosti pokánia, posledného po
mazania a manželstva. Je tiež isté, že neprijala
sviatosť kňazstva, keďže túto sviatosť božské
právo vyhradzuje mužom a keďže ona mala
cosi váčšie; veď nebola služobnicou najvyššieho

5 Denz. 842.
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kňaza, ale jeho spoločnicou! Nepravdepodobné
je, že Mária prijala sviatosť birmovania, a nie
je isté, či bola pokrstená, ako hneď uvidime.
Preto istotne můžeme povedať len to, že pri
jala Sviatost sviatostí, totižto najsvátejšiu Eu—
charistiu; z nej mala čo najváčši duchovný úži
tok, lebo táto sviatosť bola priam na to ustano—
vená, aby v nás rozmnožovalalásku!

Nadto Mária prijala rozmnoženú milosť ako—
by sviatostne. A to najsamprv skrze tajomstvo
vtelenia, nakol'ko Syn Boží neprijal od nej len
telo, lež aj sa utajoval po deváť mesiacov pod
jej srdcom, a keď sa naplnil čas, narodil sa
z nej bez narušenia jej panenstva. Bo keď Má—
ria vtelenim svetu dala sám zdroj milostí, ní—
jako nemóžeme pochybovat, žeby jej to nebolo
čo najviacej na osoh. To vtelenie Máriu pový—
šilo aj za matku Hlavy duchovného tela a tým
za duchovnú matku celého tela Církvi; preto
tá, čo už nepotrebovala krst na zbavenie sa de
dičného hriechu, od ktorého bola ochránená,
ani, ako sa zdá, nepotrebovala krst, aby bola
údom Církvi, keďže bola jej matkou.

Nadto spolu s inými učenikmi na Turice
viacej zúčastnila sa na všetkých daroch Ducha
Svatého ako my, ktori prijimame sviatosť bir-»
movania.

Podobne vidi sa, že plnosť milosti zvýšila sa
v Márii ako by sviatostne jej prebolestným
spolutrpením pod Pánovým križom, ktorým —
ako naozaj právom vravíme — s Kristom vy
kúpila l'udské pokolenie, ktorým aj sama via—
cej sa zúčastnila a vynikajúcejším spósobom
vo. všetkom, čo kňazi Nového zákona prijímajú
pri vysviacke.

No_ nech už akokol'vek rástla Máriina mi—
losť, Čl už vlastnou zásluhou či sviatostne alebo
ako by _sviatostne, nikdy nemohla dosiahnuť
mieru mllosti, Kristu vlastnú; ten, pravda, mal
"1110513V naJ'Vyššom stupni, v akom dakto mi
losť mohol mať podl'a vlastnej absolútnej
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schopnosti a sdieI'ania samej milosti. Mária
však vždy rastením prijala milosť až po svoje
slávne nanebevzatie, pri ktorom došla po hra—
nice vlastnej schopnosti, no nie po hranice
možnosti sdieI'ania samej milosti. Vtedy, keď
bola pri cieli, mala milost! v najvyššom stupni,
v ktorom milosť mať mohla, nie však v naj—
vyššom stupni, v akom dakto milost móže mať,
čo je vlastné Kristu. A tak Máriina plnosť ďa
leko, ba nekonečne ostáva pod Kristovou plno
stou.

No čo aj ďaleko ostáva pod Kristovou plno
st'ou, jednako preto nie je ako by v medziach
iných stvoreni, ale aj ich velmi prevyšuje,
takže Máriina plnost milosti je naozaj mimo
riadna. Ciel' je mierou vecí; &tak miera milosti
je jej ciel'om. Preto ten istý dókaz, ktorým sme
vyššie dokázali, že Máriina plnosť nevyhnutne
ostáva pod Kristovou plnosťou, ——keďže totiž—
to samo hypostatické Spojenie je ciel' Kristovej
milosti, božské materstvo zasa ciel' Máriinej
milosti — znamenite dokazuje, že Márii daná
milosť nevýslovne prevyšuje hocakú hojnost,
ktorú iné stvorenia dostaly. Veď najvyšší ciel'
všetkých vyvolených, na ktorý preto cielia
všetky milosti, je Spojenie s Bohom v blaže
nom videni, pre ktoré sú predurčení. Mária
však je predurčená ešte pre čosi vyššie: aby
bola súcou matkou jednorodeného Syna več
ného Otca! A predtým sme ukázali, že toto naj
vyššie predurčenie je príčina a dóvod, prečo aj
jej je určený najvyšší stupeň nebeskej doko
konalosti. Aby totižto najdóstojnejšie bola po—
výšená na tol'kú dóstojnosť, aby stvorenie zro—
dilo Stvoritel'a (zrodila si toho, ktorý ťa stvo—
ril!), vyžadovala sa najvyššia I'udská dokona
lost, ktorá predsa móže byť iba v nebeskej do—
konalosti. Inými slovami posledný ciel' všet
kych svátých, totižto najvyššia I'udská dokona
I0813,— dosiahnutefná len v konečnej Tudskej
nadprirodzenej blaženosti, ku ktorej majú sme
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rovať všetky im dané milosti — pre Pannu
Máriunie je posledným ciel'om, keďže
totižto v nej je zamierená na čosi vyššie, na
čosi váčšie, čo teda je posledným ciel'om: samo
blažené videnie v Márii sa vyžaduje ako po
sledné rozvrhnutie (dispozícia)pre jej
najvyššie materstvo! Preto aj plnost' milosti,
meraná týmto najvyšším.ciel'om,nevýslov
n e prevyšuje hocakú inú plnost ktoréhokofvek
iného svatého.

Nadto božia láska nie je len v citeni (afek
tívna), ale je aj účinná (efektívna); veď ako bo—
lo povedané, nevzbudzuje ju už nájdené dobro.,
ale ona vzbudzuje každé dobro. V tomto smy
sle vravíme, že Boh viacej miluje lepších; ich
totižto práve robí lepšími, lebo ich viacej mi
luje. Tak teda ak presvátá Mária bola už na
ozaj vyvolená za Božiu Matku od prvej chvíle
svojho jestvovania, a tak Boh s ňou ako s takou
zaobchodil, — veď o tom svedči samo jej ne
poškvrnené počatie — l'ahko pochopíme, že istá
a obecná je náuka, ktorá učí, že blahoslavená
Panna prišla na svet s počiatočnou plnostou,
ktorá vel'mi prevýšila počiatočnú plnost nielen
ostatných l'udí, ale aj anjelov. Preto dneska
pripúšťame ako vel'mi pravdepodobne, že táto
Máriina počiatočná plnosť prevýšila aj ko
n eč n ú plnosť, ktorú niekedy dostáva hockto—
rý anjel alebo človek, no s výhradou, ktorá
z Máriinej plnosti vylučuje blažené videnie;
bo ináč bol by znemožnený akýkolvek vzrast.
ako to bolo u Krista.

No daktorí súčasnici radi ešte pridávajú.
Tvrdia ako „velmi hodnoverné a pravdepodob
ne" alebo aj ako „čo najviacej súhlasiace so
zdravou filozofiou", že Máriina počiatočná pl
nosť nielen prevýšila konečnú plnost hockto
reho anjela alebo svátca, ale ešte aj konečnú
plnost vsetkých svatých anjelov a ludi.
Inyrm sloyami: Ak si predstavíme všetky mi
105t1,dane Všetkým a jednotlivým svatým an
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jelom & l'uďom, sliate do jedného velkého mo—
ra milostí, ešte aj vtedy plnost milostí, daná
samej Márii, prevýši onen veličizný celkový
súhrn všetkých iných vovedno.

Predsa však ak to tvrdenie chápeme tak,
ako je vo svojej všeobecnosti, —- teda bez ďal—
šieho rozlíšenia — neváham vyhlásit o tvrdia—
cich: Sami nevedia, čo vravia!

Veď milost je duchovná vec, &ako už svatý
Augustín upozornil, „v tých veciach, čo nie sú
hmotne velké, to isté je byť váčším a byt lep—
ším". Váčší rozum je lepší rozum. Váčšia milost
je lepšia milost. Ak teda hl'adíme na sílu a do
konalost milosti, nemůžeme hovorit o dajakom
súhrne alebo o dajakej celosti. Váčšia milost je
lepšia milost, teda zahřňa všetko, čo obsahuje
menšia milost; preto posledné nemůžeme spo—
jit s prvým. Ak prvý chorý má teplotu 390
a druhý 400, nikto sa nemůže opovážit vážne
tvrdit, že naraz majú 790,keďže 39()už je v 400.
Podobne ak dakto V roku 1943 má 90 rokov
a jeho žena 85 rokov, naraz nemajú 175 rokov,
bo zasa 85 rokov je už v 90. Ako teda súčet
dvoch teplůt a dvoch vekov (dvoch ludi, ktorí
žijú v tom istom čase) nemůže vystúpit nad
vyššie z oboch, tak ani rozličné milosti nemů
žeme sčítat, lebo menší stupeň je už vo váčšom.

Keď teda povieme, že Máriina plnost milo
sti prevyšuje plnost najvyššieho z iných svá—
tých, už nič iné nemůžeme povedat; lebo všet—
ko, čo bolo dané iným svatým, je už obsiahnu
té v tom, čo má najvyšší. Preto mienka tých,
čo vravia, že Máriina plnost prevyšuje súčet
milostí všetkých svatých,nič nepri
dáva k názoru iných, ktori učia, že Máriína
Dlnosťprevyšuje plnost ktoréhokol'vek
Z iných svatých! Teda jasnejšie & správnejšie
máme hovorit, že Máriina počiatočná plnost
Drevyšuje konečnú plnost najvyššieho z iných
Svatých. Teda prevyšuje iných jednotlivcov.
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Okrem sily milosti a jej dokonalosti a vzne
šenosti rozlišujeme jej rozsah čiže pósobenie
Mária prevyšuje iných svatých nielen v účasti
na božskej prirodzenosti, ale aj v účasti bož—
ského života a činnosti. Veď blahoslavená Pan
na mala nielen posvácujúcu milosť, lež aj po
hotové dary, z nej vyplývajúce, ako sú: božské
a mravné ctnosti a dary Ducha Svatého; hoci
niektoré z nich sa neuplatňovaly v činnosti pre
vynikajúcu dóstojnosť Božej Matky. Podl'a
obecnej mienky Mária mala tiež charizmy,
ako: dar proroctva, rozlišovanie duchov, hlboké
chápanie Písma svatého atď., ktoré, pravda,
používala len podI'a svojho postavenia ako
Matka Boha a Církvi, učitelka apoštolov. Nadto
bývala vel'mi bohato obdarúvaná pomocnými
milosťami, pomocou ktorých uplatňovala celú
svoju nadprirodzenú silu vo všetkých svojich
skutkoch, takže každým svojim skutkom vždy
rástla V božej láske. Okrem toho konala zna—
menitejšie úkony ctnosti, ktoré dakto može
mať len zo zvláštneho vnuknutia a prispenia
božského Ducha. Uskutočňovala aj diela bla—
hoslavenstiev a radovala sa z ovocia Ducha
Svatého. Je velmi ťažké povedať a pochopit,
ako velmi týmto všetkým vzrástly jej zásluhy.

Pri takej velkej rozmanitosti činnosti a ú—
činkov milosti, ktoré sa navzájom nelíšia len
stuoňom, srátanie nie je nemožné. Veď váčši
svatý nemusí nevyhnutne mať všetko, čo má
nižší. Preto tu můžeme povedať, že Máriina pl—
nosť predstihla činnosti milosti V jednotlivých
a vš e t ký c h iných svatých, vovedno vzatých.
A tak sa vidí, že to súhlasí s výrokom pápeža
Pia IX., keď v bule Ineffabilis Deus
velebí Máriu: „Nevýslovný Boh . . . od počiatku
& pred vekmi vyvolil a určil Matku svojmu
jednorodenému Synovi a pred všetkými ostat—
nými stvoreniami zahrnul ju takou vel'kou
láskou, že v nej jedinej mal vel'mi mocné za
Iúbenie. Preto ju tak podivné obohatil hojno—
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stou všetkých nebeských darov z pokladnice
božstva, a to velmi nad všetkých anjelských
duchov a všetkých svatých, aby ona, súc vždy
vonkoncom bez akejkol'vek škvrny hriechu
a celá krásna a dokonalá, vyžarovala plnost
nevinnosti a svátosti, nad ktorú váčšiu pod
Bohom nijako si nemůžeme predstavit a ktorú
okrem Boha nikto nemóže poňať."

Inf ako my.
Prof. P. Emilián Soukup, OP

Sváti sú celkom iní ako my priemerni kre
sfania. Z toho by mohlo vyplývat krásne ospra
vedlnenie, keď nie sme taki, akí boli oni. A bol
by nový dóvod nechat svatých vedl'a. Sváti S/ů
celkom ini ako my priemerni kresťania; ale
dósledok toho je celkom iný. Ze totižto je na—
šou povinnosťou byť „inými" v najplnšom
smysle toho slova. Taki, ako světí, a celkom
iní ako ostatní, ktori nie sú katolikmi.

Dókazy, že sváti boli celkom ini ako my,
nesmieme hl'adať v ich odfahlých skrýšach ani
v ich zázrakoch alebo divných výrokoch a skut
koch. Dókazy sú v ich duši. Najlepším obrazom
tej inakosti je svatý Ján od Križa v prosbe,
tak dlho opakovanej, až bola vypočutá. Prosil
o odňatie všetkého, čomu po španielsky vravie
val contentos, uspokojenie, pokojne radostný
pocit spokojnosti. Dóvodom prosby bola potre—
ba istoty, že jeho srdce neutonie v spokojnosti
s niečim iným ako jediný Boh. Čo tu mystik
Ujasnených pojmov vyslovil presne, je obsah
a duch celej inakosti svatých. My totižto my
slíme, že spokojnost je podstatnou složkou
šťastného života; pravda, spokojnosť, ktorú hlá
Si cit, teda smysel, a preto spokojnost', vyplý
vajúca z držania blaživých veci tohto života.
Taký život, 0 aký prosil svatý Ján od Križa
a ktorého zásady vyznačujú ráz života svatých,
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by nám bol najváčšim nešťastim. A jednako
v tejto veci nesmie byť zásadný rozdiel medzi
svátými a nami.

Obrátenie svatých bolo nevyhnutné, aby
mohlo nastať nasledovanie Krista. Nasledova—
nie Krista, důsledné a statočné nasledovanie
vyžadovalo u svatých, aby sa stali „inými".
Ježiš Kristus povedal takú logickú vec o nasle
dovaní: Účinkom nasledovania Krista je, „aby
boli tam, kde som ja", aby boli plne členmi
božieho královstva. Pričina, ktorá pósobi tento
účinok, je v slovách: „Ak sa neobrátite a ne—
budete ako maličkí, nevojdete do nebeského
královstva." A aby sme dobre rozumeli toto
Obrátenie & tento pojem maličkosti, Spasitel'
ešte pridáva: „Ak sa niekto nenarodí znova
z vody a Ducha Svatého, nemóže vojsť do krá—
l'ovstva božieho" Tu sa ukazujú divné Súvis
losti. Vidí -sa totižto, že z nich vyplýva pre
každého kresťana povinnost, aby sa znova na
rodil; teda aby sa stal celkom iným, ako bol
pred krstom a ako sú nepokrstení.

Nový zákon musel podrobnejšie rozviesť
túto základnú myšlienku krestanského života
a jeho podstatného ciel'a, aj dosiahnutie tohto
ciel'a. Tu prídeme na zvláštne veci, že nám
ako by sama prichádza na jazyk Nikodémova
otázka: „Ako móže. ..?" Hned na prvej strane
štvrtého Evanjelia ustaluje sa pojem tohto
.,narodenia" ako podmienky, aby človek, každý
kresťan dosiahol práva božích dietok; stavia sa
vedla seba „narodenie z vůle muža" a „naro
denie z Boha"; len narodeným z Boha sl'ubuje
sa „moc stať sa díetkami božími" čiže prebý—
vame a život v božom královstve. Počujeme
vel'mi dobre: iní!

_Pre ducha ako sv'átý Pavol, apoštol, táto
myshenka musela byť vel'mi lákavá. A aj ju
rozv1edol. Podl'a neho znovuzrodenie nedáva
sice človeku novú, inú podstatu, ale predsa iný
sposob bytia, nový, iný, božský život. Pravda.
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je to dielo božej moci, ale obrátenim človek
má túto „inakosť" prehlbovať, uskutočniť do
všetkých dósledkov, aby inakosť sa javila aj
vo všetkých prejavoch prirodnej stránky l'ud—
ského života. Sama pride myšlienka, ktorú na—
ostatok tiež vyslovil Nikodém, že by tu bolo
treba, aby človek „vrátil sa' do lona svojej
matky", aby sa mohol znova narodit. Apoštol
Pavol neváhal povedať, že krst, ktorý podl'a
vyhlásenia božského Spasitela pósobí toto zno
vuzrodenie, je ozajstné zažitie smrti a pocho
vania, aby z toho mohlo nastat vzkriesenie.
narodenie pre nový život, aby z takej smrti
a z takého hrobu skrslo „nové stvorenie".1 To
nie je len zdokonalenie niečoho, čo tu už bolo,
ale postavenie na vonkoncom nový základ,
ktorý od doterajšieho je taký odchodný, ako je
iné temnota a svetlo, telo a duch, smrť a život.
Krst podl'a božích zámerov & čo sa božieho
diela týka je zažitie Kristovej smrti, Kristovho
pochovania, Kristovho vzkriesenia.

Zrejmý dósledok z tejto náuky Písma je
náuka kresťanskej viery od prvých storočí,
že krst vtláča do duše alebo lepšie na dušu
kresťana nezničitelné znamenie. A toto zname—
nie krstného úkonu je vlastné odóvodnenie
inakosti, ktorú vidíme u svatých, je dóvodom,
prečo práve pre svoju inakosť ako my sú světí
„,naši". Kresťanská náuka vravi, že krstné zna
menie je „Kristovo znamenie", to jest nazna
čenie Krista v duši pokrsteného kresťana. Už to
je inakosť. Ale malá. Musíme sa pýtať, čo
z Krista znamená toto znamenie, ktoré je duši
nezmazatelne vtlačené. V bohovede hovorie
valo sa to aj ono. Aj keď je to označenie kre
sťana ako Kristovho majetku, ako jeho ovečky,
ako jeho obrazu. Posledný výsledok bohoved
ného bádania vravi, že toto znamenie je po—
dobnost pokrsteného s Kristom, kňazom a krá

' 2 Kor. 5, 17.
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l'om. Z toho by sme najlepšie videli význam
inakosti svátých.

Z Listu apoštola Pavla Zidom= nasleduje,
že Kristus je kňazom preto, že bol ustanovený
vzdať nebeskému Otcovi úctu, akú musí žiadať,
jedinú, ktorá mu může byť milá, jedine zodpo
vedajúca jeho božskej velebnosti, úctu synov—
skú „v duchu a pravde". Kristus v gréčtine
znamená „Pomazaného" svátým olejom, ako
boli králi a kňazi uvádzaní do svojej moci;
králi a kňazi, ktorí mali byť strážcami iného
života, než ako by ho chcelo utkvenie na sebec
kých záujmoch pozemskosti; kňazi a králi,
ktorí ovládali vonkajšok alebo vnútro l'udi.
Kristus svoje zasvátenie priviedol po nejvyšší
výkon na Kalvárii, bo tam je najviacej pro
stredníkom, najváčšim obetujúcim v uznaní
najvyššieho panstva božieho, najvýrečnejšie
hlása práva božej múdrosti, spravodlivosti
& svátosti, najlepšie zmazal hriech, najdoko
nalejšie obnovil spravodlivosť a náboženstvo.

Dajme k tomu najprv skutočnosť, že krstné
obrady obsahujú tiež dotyk svatým olejom.
Nadto náuku Písma a viery, že životnou kre
sťanskou povinnosťou pokrsteného je zasváte
nie Bohu, umrieť hriechu a „svetu" pre slávu
nebeského Otca ako prejav úcty k nemu.
A I'ahko vidíme, že svátý Augustin nemohol
inšie, ako vyhlásit: „Každý kresťan je Kristus,
Pomazaný, aby pochopil, že má podiel kňazskej
a. král'ovskej hodnoty" Kristovej. Najm'á keď
yž predtým apoštol Peter napisal v prvom
Liste: „Ste rod královský a kňazský"; no „rod"
n?Vfýstihuje celý význam póvodného slova, kto—
re__b_ysme najradšej a najlepšie moderne pre
l9_2111_„rasa".A to je v spojeni s narodenim:
c12e: ine narodenie a preto iní ludia.

Tak už od chvíle krstu všetci sme „ini" ako
nekrstení. A Pán čaká, že si toho budeme po
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vedomí. Pán postavil na naše životné cesty
svatých, celkom iných, ako sme my. Ale nie
preto iných, že sú iní, ale preto iných, že my
sme zahalili znamenie Kristovo a nedbáme
o královské a kňazské vystupovanie, konanie,
ovládanie, posvácovanie.

Večná Cirkev.
A. D. Sertillanges, OP.

Keď vravíme o večnosti nejakej nábožen—
skej spoločnosti, nejde o dajakú večnosť čisto
politickú alebo administrativnu; tá by zname—
nala iba udržanie vonkajšieho rámca. Aby Cir
kev bola naozaj večná, je nevyhnutné, aby sa
udržaly aj jej životné složky bez podstatného
preinačenia. To znamená jej vieroučné články,
jej praktika čiže mravouka a liturgia, jej orga
nizácia, to jest jej kňazstvo a predstavení
tohto kňazstva: biskupi, zástupcovia dvaná—
stich, pápež, nástupca Petrov a zástupca Kri—
stov. Všetko toto nesmíe zahynúť.

A kol'kože bolo tých príležitosti, v ktorých
toto všetko mohlo zahynúť! Móžeme povedať,
že v dejinách všetko bolo príležitosťou. A je to
naozaj zaujímavé, že v dejinách sa všetko vždy
ináč skončí, ako sa predvída. Preto, keby
v Církvi nebol vnútorný zdroj nezničitelnosti,
stáleho pokračovania, všetko by sa v nej bolo
nezadržatel'ne rozplynulo v nič. Dogmy boly
by sa premenily na mienky jednotlivcov alebo
skupin (ako je to v protestantizme), a ten istý
osud bol by očakával mravouku, sviatosti, au—
toritu aj všetky ostatné najpodstatnejšie náu—
ky. Nič by netvorilo úžasnú sústavu, ktorú na—
opak vždy vidíme totožnú s Cirkvou cez všetky
storočia a vo všetkých okolnostiach.

Všetky náboženstvá prežily hlboké zmeny
& rozdrobily sa na sekty: Církev Ježiša Krista
ostáva verná svojej jednoliatej tradicii, je si
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vedomá, že je pre všetkých, bez akejkofvek
ujmy v prispósobovani, ktoré je znamením
života a ktoré vyžaduje služba, dáva Boha a je
ho milosti l'udstvu. Čas nielenže nepoškodil
Cirkev, ale stále jej prináša nové stavivo, jej
orgány sa rozrastajú a diferencujú, pričom ne
robi sa násilie životnej idei. Kto si dnes prečita
svatého Pavla, pozná v ňom svoju vieru, _pra
vidlá svojho života, svoju obradnú prax, svoje
kňazstvo, celú podstatnú organizáciu. Lež aké
bohatstvo prirástlo! Aké prispósobenie, denne
dokonalejšie všetkým novým otázkam! Aký je
to prejav toho, čo obsahovalo zrnko! Veru, nie
je to už „horčičné zrnko", ale naozaj vel'ký
„strom".

Keď aj je nejaký obrat, zmeškanie alebo
nedostatok vo výkonnej činnosti, to nás ne—
smie prekvapiť: to je práca človeka. Ježiš Kri
stus prisl'úbil svojej Církvi nezničitelné trva
nie, ale neprisl'úbil jej nezničitelné zdravie;
aj ona má svoje choroby, „ktoré nesmerujú
k smrti". Na nás záleží, aby bola lepšia, lebo
je to naše Zdravie v nás, vo veriacich a pred
stavených, ktoré sa stáva jej zdravim. Ale ona
nás nepotrebuje, aby žila; a keď už jej život
v určitom smysle závisí od nás, Majster si'dc
je tam, aby jej nikdy nechýbala „tá troška",
z ktorej bude žiť Izrael, ako záloha lepších čias
a záruka večného viťazstva.

Pozoroval som, že životnost Církvi, pod—
mienka jej večnosti, dneska je viditel'nejšia
ako inokedy. A to preto, že jej vnútorný vývoj
sa zrýchlil, jej všestranná činnost vzrastá sú
casne s utužovaním jej jednoty (dve charakte
I'IStICkéznámky Vývoja) a jej nadšenie dobijat'
srdcia národov ukázalo sa v novej sile. Práve
z tohto dóvodu &Dre dejinné prozretel'né okol
nosti katolicky princip ukazuje sa tým Váčšmi
nezávislý od všetkého, čo nie je on.

Nejakú podstatu lepšie poznáme, ked“ je
oddelená. Dorozumenia v Konštantínovej riši.
122



útočná rovnováha medzi kňazstvom a ríšou
a iné politické prvky varí dokazovaly, že svet
ská moc udržuje Církev; a toto všetko zhynulo.
Církev je čistá, móžeme vidieť, čo je. A čo je?
Vždy tým, čím bola: Duchovná nezávislá moc,
ktorá aj v povrchných spomínaných okolno
stiach bola tým, čím je. Myslíte, že je to nič?
August Comte videl v tom prvok jedinečnej
velkosti a uznal v ňom podmienku budúcnosti
l'udskej spoločnosti. Církev je jediná nábožen—
ská spoločnosť takto nezávislá, aká sa vůbec
v l'udstve ukázala. Nie je to zázrak? Je jediná,
lebo duchovne nezávislá spoločnosť musi mať
v sebe všetko, čo vyžaduje autarchia tohto
druhu, aby všetko prežíla, aby sa nespojíla
s ničím rozpadajúcim sa, aby sa nedala pohltit
ničím, čo ju obklopuje alebo jej lichotí, aby
takto udržala vo svete silu, svetu cudzíu. Keďže
Církev je dokonalá duchovná autarchia, má
v sebe nezávisle a od každého preinačovania
zabezpečené všetko, čo prináša večný a vše—
obecný život náboženský. Móže ísť všade,
a s ničím sa nepomieša; všetkým sa móže
zaoberať, móže vplývať na všetko, a nič ju ne—
poškvrní; ustavične bude trvat a nebudú jej
chýbať časné podmienky, — myslím na tie,
ktoré sú cudzie jej vlastnému životu — pre
ktoré by padla. Zvážte takéto požíadavky.

Boly časy, v ktorých táto vznešená nezá—
vislosť bola podrobená skúške, v ktorej mala
byť zničená. Lež Církev ukázala sa vždy vyš—
šia. Mocnári podnikli všetko, aby si získali tú
moc a aby ju využili; hrdinské boje Cirkvi'
proti nim sú dobre známe: Církev vyšla z nich
vždy víťazná. Dneska celý svet s ňou vyjedná
va, a ona je k službám. Lebo keď je vo svojom
živote nezávislá od všetkých, nechce byť nezá—
vislá od nikoho v práci, teda je prípravená
na všeobecnú spoluprácu. A keď si niektorí
myslia, že móžu s ňou nakladať ako“so starým
tovarom, Církev prekazí hru všetkým svet-
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ským chytrákom. Lúpežnikom móže zanechat
niekolko pier zo svojich kridel, ale nikdy ne
preruši svoj let. Ako dlho budú žit tí Chytráci?
Neviem. Ale pápež bol dávno pred nimi, a sme—
lo móžeme povedať, že bude aj po nich, aj po
tých, čo čakajú na ich dedičstvo. Všetky moc
ností pominuly, čo vztahovaly ruky na Petra,
aby ho chvatly, aby ho využily; ony zmízly,
ale Peter ostáva. Nepochybne je tu zvláštna
životná síla; preto načim vedieť, aká je to sila.

Nezávislost, jedna zo známok síly a v pod
míenkach, v ktorých ju Církev prejavuje, mo—
hla by jestvovat bez dobyvačnej činnosti? Nie,
veď už v jej začiatkoch bola zdrvujúca!
A dneska je ešte zrejmejšia; vidime a aj vie
me prečo. Misionárska obnova v terajšich ča
soch má prekvapujúci ráz a velký význam pre
budúcnosť, a vnútorné katolíctvo, keď tak
smiem povedať, vidím v pristupovaní ludi
všetkých rás ku katolíckemu bískupstvu a
kňazstvu, ktoré doteraz nie podla práva, ale
v skutočnosti bolo vyhradené bielej rase.

A vo vnútomom živote krestanov množstvo
katolíckych podnikov by nás iste prekvapilo.
keby sme sa vedeli na ne divat. Mohli by sme
predpokladat aj ten najmenší počiatok bez
Církvi? Tým netvrdím, že by Církev konala
všetko, veď neraz iní konajú lepšie. Ale ona
uviedla všetko do pohybu, a aj keď všetko ne—
koná, tá činnost má v nej svoj prvopočíatok
& vie na všetko vplývat: zápolenim, spolučin
nostou, prikladem. V Církvi je svetlo, od nej
prichádzajú všetky vnuknutía pre duševně aj
hmotné potreby l'udského života.

Pravda, ešte vela treba vykonat, čo Církev
nekoná. Sme netrpezlívi, a hádam viacej by
sme mohli byť prekvapeni dlhoročnou poma
lostou Církvi, ako jej činnostou. Ale keď mimo
slobody tu zasahujú aj iní činitelia a nepría—
znivé prostredia, či nenačim dávat pozor na
zmátok v merani stupnic hodnot? Preto netre
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ba absolutne súdíť, ale až po náležitých porov
naniach, keď pýtame od Skúsenosti odpoveď
na otázku: Církev má tú ístú povahu, ako iné
mocností tohto sveta, alebo je vyššia? V abso—
lútne všetko je pomalé z toho, čo sa pohybuje
cez l'udské. Boh sám sa musi chráníť „katastro
fálnych" metód; nepriatel'ov svojej múdrosti.
Církev, nástroj v rukách Prozretefnosti, je
s ňou stále spojená, aby ju nepredbehala, ide
krok za krokom v božích šl'apajach, a len tak
naoreduje. Netrpezlíví fudía jej to vyčitajú,
ale ti skór stratia čas ako I'udia, ktorí ho spo—
kojne využivajú. Církev koná zázračnú činnosť
práve preto, že sa neponáhI'a, že sa nikomu ne
poddáva, že sa nevíaže k útoku, trpezlivo po
zerá na budúcnosť: slovom preto, že koná čas
nú činnost vyšším, nadčasovým duchom. Cír
kev má čas, lebo je nad časom, čas je v nej,
preto všetko, čo je v čase, je jej imaním.

Prfčiny nevery.
Dr. Mich-alMyslavský.

Nevera je taká stará, ako víera, & do urči
tej miery nevera pojde vždy po boku víery,
ako to potvrdzuje výkrik istej osoby v Evan—
jeliu svatého Marka: „Verim, Pane, spomóž
mojej nevere!" A niet hádam kresťana, ktorý
by nevolal tak isto k Bohu vo chvil'ach, keď sa
mu do duše vtiera pochybovačnosť, neístota
o viere. Nevera bola rakovinou všetkých čias,
ale v 16. a v 18. storočí, ba v niektorých ze
miach aj tohto storočía vystúpila na vrchol.
Má naporúdzi všetky prostriedky, aby sa šírí—
la, niekde má veI'mi bohatú žatvu, inde iba
zakolíše pevnosťou a ístotou veriaceho, ktorý
potom aspoň navonok veri, ale Viera nie je je
ho životom. Takýchto Iudí je dosť aj u nás.
Nie sú nevercami, veria, lebo je to rodinný
zvyk, od ktorého nechcú sa odklonit, ale skut—
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ky ich života nevyrastajú z viery: myslia si,
že žiť z viery a podl'a viery nie je potrebné.
Táto polonevera znepokojuje ponajprv veria—
cich. Začinajú sa bát, že ich počet sa takto
zmenšuje, preto hladajú príčiny nevery a polo
nevery.

Jedni tvrdía, že príčina nevery je v never
coch samých. Nevidia pravdu, lebo ju nechcú
vidieť; dobrovolne tápu vo tme, lebo nechcu
vidieť svetlo.

Povedzme, že toto vysvetlenie je pravdivé
v mnohých prípadoch, ale súd o tom, prečo nie—
ktori vieru neprijímajú, ponechajme večnému
Sudcovi. Načim si totiž uvedomiť, že Viera ako
nadprirodzený dar, nie je primeraná našej
schopnosti a spolu prevyšuje všetky túžby lud—
skej duše. Len Boh móže dať vieru, len on
móže uschopniť rozum a vól'u na prijatie viery.
Keď Boh nám vieru nedá, tak ju mať nebude
me. Preto u nevercov nepripisujeme blud ich
l'udskej nedbalosti alebo hriešnosti tam, kde
nie je to celkom zrejmé. Buďme k nim radšej
láskavi a pripusťme „dobrú vieru" všade tam,
kde sa nemůžeme presvedčiť o zatvrdlosti
a o hriešnom odpore. Lebo my, „rodení kato
líci", neraz si myslíme, že viera je také niečo,
čo závisí celkom od nás. Ale prečítajte si na
príklad Vyznania svátého Augustina alebo
Apologiu kardinála Newmana, a tam počujete
bolestné volanie dvoch hladatel'ov, ktorí smě
dili po pravde. Kolko prekážok, kol'ko nejas
ností mali na ceste hladania celej pravdy, kol
ko mučivých bolestí zažili, kým začali pevne
veriť. Preto neodsudzujme všetkých nevercov,
nepodozrievajme ich správny úmysel pri hla
daní pravdy, lebo záhyby ich duše nevidíme
a nevieme, akými cestami chce k nim prist
božia milosť s pravým svetlom viery.

Móžeme sa na to pozrieť čisto s psycholo
gického stanoviska. Hádam ste sa už presved
čili o tom, že vo vašej duši bola vykryštalizo
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vaná nejaká myšlienka, nejaký plán dávno
predtým, ako ste ho vo svojom vnútri odkryli.
Poznavame dobrého priatel'a, a máme dojem,
že nielen teraz, ale už oddávna sme ho milo
vali. A tak je to aj s neverou. Kol'ki vel'du—
chovia sa takrečeno prebudia v nevere alebo
v polonevere, hoci nikdy o tom neuvažovali,
nikdy nepomýšl'ali stat sa nevercami. Teraz sú
postavení pred svetlo, vidia ho, &čo potrebujú,
aby videli v tom svetle všetko, čo majú vidieť?
Prišli z tmy do svetla, ich schopnosti sú príliš
slabé, aby bez výhrady prijali všetko, čo sa im
tam predkladá. Musí prist na pomoc vyššia
moc, aby stratili neistotu, aby neostali stát na
rozhraní nevery a Viery. Musí prísť na pomoc
Boh, aby spomohol ich nevere, aby odstranil
nezavinenú slepotu a pritiahol ich k sebe.

Iní zasa vravia: Pričina obecnej nábožen
skej l'ahostajnosti je v kresťanoch samých. Na
tých statočné a úprimné duše poukazujú, že
poklad viery nosia v krehkých nádobách; nuž
ako sa majú od nich poučit, keď sami nijak
nábožensky ako veriaci nevynikajú?

Treba uznat, že nebolo by tol'ko nábožen
skej nevedomosti a opovrhovania, keby niekto
rí katolíci mali viacej sympatií k zákonitým
požiadavkám modernej duše a neobratne všet
ko neodsudzovali a neboli prepjate istí o svo
jom vysokom postavení. V posledných storo
čiach napríklad niektorí neverci boli akosi vy
provokovaní k opovrhovaniu vierou preto, že
sa poukazovalo len na vypuklo nebezpečné ú
skalia ich náuk, a pritom sa zabudlo, že aj oni
mali niektoré klady, súce obrodiť l'udského du
cha a prispieť na výstavbu kultúry. Veď kres
ťanstvo nikdy nezavrhovalo rozum ani priro
dzenosť ani ludskosť; preto neraz prekvapuje,
že nevieme ísť s neveriacimi súčasníkmi práve
na toto Iudské pole, na ktorom by sme sa du
sevne ako—takspojili. Rivalita & opozicia medzi
duchom katolíckym a duchom moderným je
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stálou zámienkou nedorozumeni a bojov, len
dajme pozor, aby sme ju nevyvolávali bez dó
vodov. Budské dorozumenie na tomto poli mó
že byť čo len nepatrnou štrbinou, ktorou pre—
nikne vyššie svetlo do duše hladajúceho pevnú
pravdu.

Na druhej strane načim priklincovať velké
zlo pre vieru, ktoré zaviňujú ti, ktorých život
nie je v súhlase so zásadami viery; a_podlfatých
potom súdia, že náboženstvo je parádny pro
tekčný kepienok, ktorý sa nosí preto, aby si
jednotlivec zabezpečil úctu a blahosklonnost'
ludi na zemi a pritom aby mal aj istotu o bu—
dúcej účasti vo večnej blaženosti. Moderný po—
zorovatel l'ahostajnosti vo viere napisal: Keby
bolo viacej arskygkrianárov medzi kňazstvom
viacej Levov Harmelov medzi buržoáziou, via—
(ej Ozanarnov na univerzitách, nevera by isto—
tne jestvovala, ale mala by tol'ko pričin, z kto—
rých sa dnes živi? Hej, nekresťanský život
katolikov móže hatiť primknúť sa k pravde to
mu, ktorý pozoruje účinky vyznávanej a pre—
živanej viery.

Jednako myslim, že velmi by sme sa mýlili,
keby sme v týchto nedostatkoch a chybách vi
deli jedinú pričinu náboženskej l'ahostajnosti.
Bahko je povedať, čo sa malo vykonat, aby sa
nestalo to, čo sa už stalo; ovel'a ťažšie je roz
hodnúť sa v pritomnosti pre budúcnosť, keď
chceme vyhnúť všetkým pomýleným príleži
tostiam. Veď tí páni, čo poukazujú na chyby
katolikov, boli vždy taki zadebneni, že nikdy
nemohli rozoznať pravdu od nepravdy, vieru
Od jej sfalšovania? Myslíte, že keby pápež Lev
XIII. bol definoval sociálnu náuku páťdesiat
rokov skór, keby medzi inteligentmi — laikmi
aj kňazmi — bolo viacej svátcov, že by už mo
derná nevera bola definitivne zničená? Tažko
to uveriť. Duševně choroby a všelijaké vystrel
ky vždy budú medzi nami, a tie budú pohorše
ním pre svetského človeka. Ale toto všetko je
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skor skrytou neverou, ako jej ozajstnou príči
nou. Pohoršenia budú vždy dobrým pokrmom
pre neveru, budú ju hádam aj okrašl'ovať a ne
verca presvedčovať, že on má pravdu. Ale ne
veru v najužšom slova smysle nikdy nestvoria.

A keď neverci drobnohladom rozoznávajú
chyby veríacich, prečo si nevšimnú aspoň nie
ktoré vonkajšíe prejavy ich víery vo velkých
skutkoch milosrdenstva a lásky? Poznajú svá—
tosť Církvi? Eudsky povedané, kto může s Cir—
kvou konkurovat vo výchove svátcov zo všet
kých stavov & rás? Potom ako vysvetlíme ne
veru tých, na ktorých padajú tol'ké lúče živej
viery svetovej Církvi?

Preto ani jedno z týchto vysvetleni nie je
dostatočné. Clovek je slobodný, Boh volá, koho
chce; Církev svatá je zázračným žijúcim prí
kladom nadprírodzenej víery, nuž pod týmto
zorným uhlom pozerajme na neveru a na jej
príčiny. Potom z obídvoch vysvetleni sostavime
diagnózu náboženskej l'ahostajností.

D0 VÝŠAV.

Petrarkov kajúcí žalm.

_ Zmiluj sa, Pane, nad mojimi bolesťami! Dost, ba
Viac než dost, netrápil som se a zvádol sam, ja úbohý
1m hodoch svojich hriechov.

Co mám teraz robit, ja zarmútený? Bez osohu
uplynul mój čas, a život som premámíl v mámych
starostiach a myšlíenkach.

Pred očima mi stojí smrt & mój posledný domov:
hl'Ob, škrípanie zubov a zavýjanie pekla. Ako si len
dlho dnešný deň robil zo mňa blázna, dávajúc mi
nadej na za-jtrajšok!

, KedYŽe sa, Bože, začnem k tebe vracet? Upokoj
hurky a vlnobitia v mojej duši! Daj jasnú radu mój
Tm_1srdcu & urob koniec mojim námahám! Priveď ma
zmatky na svoje cesty ešte pred západom slnka-, lebo
čia uz zvečerilo &noc je priatel'kou zlodeja. Prínúť ma
1513keď mí tvoje volanie nepomáha.

Urob však, ako sa tebe páči! Len mí nedaj
Zahynúť!

9 129



Rozpomeň sa, Pane, že sa máš nado mnou zmno—
vať! Príď mi na pomoc, lebo ty jediný poznáš našu
biedu! Prel. J. H.

Michelangelova modlitba k Ukrižovanému.
O dovol', aby som sa mohol dívat na teba- na kaž

oíom mieste! Keď zbadám, že som sa rozohnil pozem
skou, smrtelnou krásou, zahas mój zápal na svojej
žiari, a ja ňou tak vzblknem, ako som vzblkol prvou.
Drahý Pane, len teba volám na pomoc proti svojmu
prázdnemu a neužitočnému sužovaniu; lebo ty jediný
můžeš obnovit“ navonok aj vo vnútri moje smýšl'anie.
moju vól'u a sílu; ktorá je slabá a lenivá. Ty si na čas
poslal na svet bo'wky dostojnú dušu a uvěznil si ju
v tejto tlejúcej, ospanlivej schránke a vydal si ju búr
livéfmu osudu. Zmem'ť svoj život _ akože to móžem?!
Keď nemám teba, Pane, nemóžem vykonat nič dob
rého; lebo iba Boh može konat, ponechaný sám
na seba. Prel. J. H.

Krása postu.
Svatý Ambróz.

Velká je síla postu. Bojovat póstom je čosi také
krásne, že aj Krista tešilo postit sa, je čosi také účin
né, že povznáša l'udí až k nebu. Veď čože je post,
a-k nie čosi nebeského alebo aspoň obraz čohosi nebe
ského? Kto sa postí, osviežuje dušu, nasycuje myser,
žije životom anjelov, zavbíja viny, nivoči priestupky,
nachádza prostriedok spásy, prameň milostí, základ
čistoty, naučí sa žiť zdržanlivo a hanblivo. Kto sa
postí, vie byť poníženým, vie na úzde držať telo, vie
sa mierm'ť, osvojuje si ctnosti, očisťuje dušu, ušetzrí
pre skutky milosrdenstva, stane sa miemym v konaní.
obcovaní, ba láskou preplní sa jeho bytost. Post zna
mená milost tichej staroby, ochranu za mladi, úl'avu
v chorobe a pokrm spásy. Prel. Fr. P.

Hlava slávnej rodiny.*
Svatý Bernard.

„ Niet pochybnosti, že Jozef bol človek dobrý &sta—
to_cny, ktorému bola zasnúbená Matka Spasitel'ova.
Niet' pochybnosti, že bol služobník verný a múdry,
ktoreho Pán ustanovil, aby tešil jeho Matku, živil
jeho telo a len jeho jediného vyvolil, aby mu pomáhal
pri jeho vel'kom diele. Tu načim pripomenúť, že 1301
z domu Davidovho. A naozaj. Jozef, muž vznešený
rodom, vznešenejší smýšl'aním, naozaj bol z domu
Dáv1dovho, naozaj pochádzal z rodu královského. Bol

* Na 19. marca.
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skutočným synom Dávidovým, ktorý sa neodrodJ'l
svojmu otcovi. Bol synom Dávidovým nielen podl'a
tel-a, ale aj podl'a nábožnosti, viery a svátosti, ktorého
Pán našiel podra- srdca svojho ako druhého Dav-ida,
ktorému bezpečne mohol odhalit najtajnejšie a naj
skrytejšie záhyby svojho srdca. Jemu ako druhému
Davidovi vyjevil tajnosti a skryté veci svojej múdro
sti. Dal mu poznat tajomstvá, ktoré am jeden z vte—
dajších vladárov nepoznal. Jemu bolo dané vidiet
a počut to, čo mnohí králi a proroci, hoci chceli vidiet
a počut, nevideli a nepočuli; a nielen vidiet & počut,
ale aj nosit, vodit, objímat, bozkávat, živit a chrá—
nit. Prel. Fr. P.

Z anjelského zvestovania.
Svatý Bernard.

Ktorá je to panna, taká ctihodná, že ju pozdra
vuje anjel, taká pokorné, že je zasnúbená s tesárom?
Krásny svázok panenstva a pokory! Bohu sa velmi
páči duša, v ktorej pokora zošl'achtuje panenstvo
a panenstvo dáva krásu pokore. Čo myslíš, akej vel'
kej cti je hodná tá duša, v ktorej plodnost povyšuje
pokoru a porod posvácuje panenstvo. Počuješ o pa
nenstve, počuješ o pokore? Panenstvo je chvályhodná
ctnost, ale pokora je nevyhnutne potrebna. Panenstvo
sa radí, ale pokora prikazuje. Prel. Fr. P.

Prečo netúžime po nebi?
Svatý Cyprián.

Bratia najmilší, to (že netúžime po nebi) sa stáva
preto, že nám chybuje Viera, že niekto neveri, že je
pravdivé to, čo Boh sl'ubuje, ktorý je Pravda, ktorého
reč pre veriacich je večnou & spol'ahlivou. Keby ti
muž vážny a chvályhodný niečo sl'úbíl,_dóveroval by
si mu, veril by si, že ta neklame a nepodvádza, lebo
vieš, že stojí pevne vo svojich slovách a skutkoch.
Teraz však hovorí s tebou Boh. A ty vierolomne
s neveriacim srdcom váhaš? Boh ti sl'ubuje nesmrtel—
ÉIPSť,keď odídeš z tohto sveta, a ty pochybuješ? Pri
cma toho je, že vůbec nepoznáš Boha; že hriechom
nevery urážaš Krista, Pána & Učitel'a veriacich; že a'
Sice v Církvi, v dome viery, ale viery nemáš.

Prel. Fr. P.
Duchovně čítanie.

Svatý I zidor Španielsky.
Keď sa modlíme, očistujeme sa, keď čítame, po

UČUJemesa; jedno aj druhé je dobré (užitočné), ak je
to možné. Ak nie, lepšie je modlit sa ako čítat. Kto
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však chce byť stále s Bohom, musí sa mnoho modlit,
mnoho aj čítat. Lebo keď sa modlíme, my rozprá
varme sa s Bohom; keď však čítame, Boh sa shovára
s nami. Kto chce pokročit musí sa modlit, musí aj
rozjimať. Co totiž nevieme, čítam'm sa naučíme, čo
sme sa však naučili, rozjímaním si zachováme.

Prel. Fr. P.

ŽIVOT.
Priatel'stvo.

Sedel som v rýchliku tretej triedy. Spolucestujúci
zo začiatku mlčali, pokúšali sa spat, čítat, oknom po—
zorovat“ okolie, ale dlho to netrvalo. Dlhá cesta ich
akosi prinútila vyznat, že cestovat je naozaj nepri—
jemná vec. Začali rozprávať. Hneď som spozoroval,
že nemajú o čom rozprávať, a to im bolo dosť neprí—
jemné. Tu jeden z cestujúcich našiel liek na mlčaníe.
vytiahol z kuira slovenský nektár, počastovali sa,
a už to išlo. Z troch neznámych l'udí stali sa dóverní
priatelia, ktorí okrem politiky predebatovaly všetky
Súkromné dóverné rodinné veci. Nevedeli sa rozisť.
hneď boli priatel'mi, preto čakal som len na to, kedy
si budú prisahať priatel'skú vemosť až po smrť. Ro
zišh' sa. Či si píšu-, neviem; len v ich rozhovoroch
videl som povrchnú dušu, takrečeno smiešne poní
manie priatel'stva. Nemóžeme otvorit svoju dušu,
svoje srdce, komukolvek. Priatel'stvo je svazek du—
chovný. Priatelíme sa s tým, čo má s nami spoločné
záujmy a společné dele. Priatelime sa s človekom,
o ktoom móžeme povedať, že je naším druhým „ja".
A tento základ móže nám dať iba vedomie, že sme
dietkami Otca nebeského. Každý iný základ je vrtka—
vý; preto všetky pn'atelstvá, ktoré nevyrastajú z tohto
koreňa, bývajú zárukou strašných sklamaní. Priatel'a,
s ktorým tvoríme duchovnú jednotku, s ktorým túži—
me po božej dokonalosti, takého priatel'a neopustime
ani vo chvil'ach nedorozumenia, lebo nedorozumenie
bude len začiatkom dóvernejšieho splynutia duší obi
dvoch. Priatel'a poznáme podl'a toho, či chce alebo
nechce nám pomócť dostať sa bližšie k Bohu. Takéto
priatel'stvo bolo medzi svátými, ktorí sa bratsky na
pomina-h', l'udsky povedané sa kritizovali; lež toto ne—
bolo pre nich pričinou rozbitia priatel'stva, lebo ve
deli, že jeden druhému chce len dobre. Uvedomme si,
že nie sme len priatel'mi, ale bratmi v Kristu a v je
ho svžitej Církvi, preto spriatel'me sa v duchu kato
líckej lásky do jednej rodiny božích dietok a spoloč
ným-i silami pracujme pre dobro nás všetkých.

M u 1l e r
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Modliace sa automaty.
Spolok, v ktorom vylučujú modlitbu ako charak—

teristiku spoločnosti starých panien, v náboženskom
smysle je odsúdený na smrt. Veď kde sa človek naj
lepšie vyplače, kde povie to, čo mu leží sťat mlýnský
kameň na srdci? V dóvemom styku s Bohom v mod
Litbe. Najlepšie je modlit sa a pla-kať s Dávidom
v žalmech; človek najlepšie vyjadrí to, čo chce, ked'
sa modlí s Cirkvou svatou. Pravda, to vyžaduje jem
ný cvik, aby to človek pochopil. Kto chce poznat
hlbku žalmov a cirkevných modlitieb, ten musí po
valiť hradbu roztržitostí, musi sa podrobit cirkevnej
disciplíne, musí vidieť v cirkevných hodinkách naj
írečitejšie vyjadrenie túžob l'udskej duše k Bohu.
To platí ponajprv pre nás kňazov. Keď chceme, aby
breviár bol pre nás obsequium rationa—bile,musíme
ponajprv v hlbinách duše preživať. obsah slov Te
Deum: Te per orbem terrarum, sancta confitetur
ecclesia! Okrem sviatostí nikde nenachádzam taký
impulz pre prácu za svátú vec katolícku, ako v týchto
vznešených slovách Církvi svatej: Na celej zemeguli,
Bože mój, oslavuje ťa tvoja svatá spoločnosť! Vedo
mie, že som sluhom božej spoločnosti, ma takrečeno
tlačí prispósobiť sa svatému životu tejto božou krvou
vykúpenej spoločnosti a spolu núti ma k práci, aby
celý okruh zemský s rímskou Cirkvou spieval chvá
lospev poďakovania: Teba, Pán dejin, na celom svete
ospevuje svatá Církev Kristova. A teraz predstavte
si. Side sa nejaký náboženský spolok. Odmrmlajú
mariánske hodinky, v pripravenej sále vypočujú pri
meranú prednášku a potom i-dú domov. Z tých hodi
niek vačšina nemá nijaký zisk, pri prednáške čakajú
oslobodzujúci koniec, n-už ako pozerať na členov tohto
spolku? Ich životom spieva Církev svatá chválu na
božiu slávu? Nech to Pán Boh rozsú-di, a my sa po
usil-ujeme, aby náš život nebol spolkárským reme
slom, aby sme neboli papagáje, ktoré kričia neučené
veci, ale životom buďme chválou na prácu Církvi
obecnej. Můller.

Katolícka jednota.
Z posledných túžob božského Majstra bol prejav,

v ktorom vyjadril božské city svojej duše. Chcel, aby
všetci boli jedno. Radi o tom rozjímame v póstnych
úvahách; a keď sa- bližšie prikloníme k našej sloven
skej skutočnosti, nevdojak precítime v celej svojej
bytosti rozcapartenost', nesúdržnosť katolícku. A ka
tolícka nesúdržnosť u nás v mnohých prípadoch je
velmi okatá. Chceme mať l'u'dí v spolkoch, a nie
v Církvi. Aké preteky aby sme ziskali do svojho
spolku čím váčší počet ludí, a svoju silu meráme
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počtom členov, nie ích d-uchovným výkonom. Líek na
túto ranu máme v katolíckej akcii. Tam patria všetci
katolíci bez rozdielu stavu &-povolaníat Ale zdá sa.
že u nás nieto úprimnej vóle pripojit sa k tomu je—
dnoh'atemu katolictvu. Tažko sa zriekame svojho, náš
spolček je nám mílší ako apoštolská rodina katolíkov
rímskeho razenía. Nekrítízujme, ale povedzme si ú
primne: Prečo u- nás neprerazíla myšlienka KA?
Myslím preto, že pre mnohých hlas pápežov nie je
božím hlasom! Spytujeme si svedomíe, či sme dobre
vykonali svoju národnú povinnost. Hej, to je na mie
ste. Kto túto povinnost nekoná, nedáva cisárovi, čo
jemu patrí. Ale kto si spytuje svedomie, či koná
svoju apoštolskú rímskokatolícku povinnost? Keď
uznávame stupnicu hodnot, myslím, že toto by mal
byť prvý predmet nášho spytovania svedomía! To sa
vzťahuje tak na kňazov, ako na laikov. Nedajme sa
poučovat príkladmí nám nepriatel'ských řudí, nepri-a
tel's-kých nábožensky aj národne. Tí sa dali do kopy.
Církev sv'átá vo všetkých časoch kázala konat to,
čo bolo najaktuálnejšie. Dneska nás všetkých, kňazov
aj laikov volá do spoločnej roboty v katolíckej akcii;
tam prinesme osobne obete pre spoločné dobro nás
všetkých. Bez osobných obeti nepostavíme jednoliaty
káder bojovníkov KA. A skúsenosť nás poučuje, že
len jednota je záchranou našej budúcnosti. Nestačí
denne pristupovat ku svatému pr-íjímaniu, lebo te—
rajší-a situácia žíada, aby práve tí, čo denne sa posil
ňujú Kristovým telom, účinne zasíahlí do práce —na
výstavbe Krístovho královstva v dušíach bratov.
V tom by sme mali byť jednotní, aby nás budúcnosť
neprekvapíla. Konajme to, čo je podl'a úsudku viery
najdóležítejšie, lebo len vtedy zapojíme národ do
chválospevu obecnej Církvi, ktorá po celom svete
ospevuje dobrotu Stvoritel'ovu a svoláva na jednotliv
cov požehnanie Všemohúceho. Mííller.

SKM.
Sú l'udia, čo pozerajú na túto složku KA ako na

konkurečný článok pri výstavbe našej krajšej budúc—
nosti. To sú iba jednotlivci, lebo naši vodcovia vedia,
že SKM je také staré, ako sám slovenský národ.
Stačí povrchne prelistova-ť dejiny našej vlasti, aby
sme sa presvedčílí, že katolická mládež bola vždy
chrbtovou kosťou každého národného hnutía. Aj
dneska táto historická zodpovednost leží na pleciach
rimskokatolíckej mládeže. Nepodceňujme prácu iných
SlOŽiek, ale sme si vedomí toho, že my, slovenski
SKM-istí, konáme svaté služby národu. Stojíme na
rozhraní dejin. Naša budúcnosť je v rukách božích;
preto chceme, aby rozhodujúce slovo aj v týchto ča—
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soch mal Boh! SKM je vykonávatel'om božej vóle
& v tomto vedomí slúži národu ako kvas, ktorý musi
spracovat & pretvorit ideové zamierenie mládeže
cyrilometodejskej rodiny. Muller.

Moc vel'kej viery.
Pomazanie za dedičov kráfovstva nebeského by

sme si mali jasnejšie uvedomovat, cenit, plnit jeho
závazky a tak kráčať životom. Ak to v skutočnosti
nerobíme, bude to akiste preto, že povedomie tohto
pomazania — pravdaže rukou nenahmatatel'ného a
okom neviditelného ——nie je naším najdrahším vlast—
níctvom. Nevieme si ho cenit. Plné uvedomenie nie
len tohto l-crál'ovskéhofaktu, ale vóbec všetkých ta
jomstiev viery, ktoré nám Církev ako neomylná a
skoro dvatisicročná strážkyňa predkladá verit, je vý
slednicou veIkej, hlbokej viery.

K tejto viere patrí predovšetkým istota, ktorú
treba mat o zjarvených tajomstvách. Stupeň istoty, pri
ktorom by nám Viera mohla prinášat svoje požehna
né účinky, musi byt približne aspoň taký, na akom
stojí istota- vecí, spadajúcich pod smysly. A to nie
neprávom! Veď skór by bolo vari možné istotu kres—
tanských zjavených právd posunút o niekolko stup
ňov vyššie, keďže ju zaručuje neomylná autorita,
kompetentne učiaca v mene absolútnej Pravdy.

Ale vieru _ a-k ju, pravda, chápeme ako vel'mi
dóležitú funkciu v živote človeka, veď ináč by nám
Boh nebol zjavil, čo nám nedal od prirody — neslo
bodno pokladat len za teoretickú doktrínu a nič viac.
Vieru, ktorej zrejmost je aspoň taká, ako naša istota
o jestvovaní svetla, načim prežívat. Veď je to zá
kladný prejav nášho duchovného života. A tu sme
pri druhej požiadavke viery, ktorá už predpoklada
vieru hlbokú & na:dovšetko jasnost jej poznávania.
Poznat teda nielen skutočnost tajomstva, ale aj pre
bit sa k videniu jeho závratnej veI'kosti, nakofko to,
pravda, človek móže. Toto dost prenikavé videnie
pravdy si potom vyhradzuje aj proti všetkým prekáž
kam úplné plnenie závázkov, ktoré vyplývajú z viery.
Tu každý, čo len trochu vidí tento jas, chápe aj zá
Vázky viery ako bremeno, ktoré si dá klást na plec'ia
bez reptania, ba vari aj rád. A tu už prichádzame na
taký stupeň praktickej viery, že ideme splnit Kristo
vo vyhlásenie v tejto veci:

„MOJ'e jarmo je prijemné a bremeno moje je
Tahké" (Mat. 11, 30).

Všimnime si na skutočnej pritomnosti Pána Je
žiša v Eucharistii, ako sa treba' prebíjat k uvedome—
nej, praktickej viete. Začiatočné postavenie mojej
viery je takéto:
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Ježíš je tam, To je moja istota. Telesné oči vidia
síce len chh'eb, ale Ježiš učí v Evanjeliu, — a Církev
to po ňom opakuje — že je to jeho telo. Moja istota
je teda nepodvratitel'ná. Na pochybnost, ktorá azda
príde, pozerám sa odteraz ako na srniešny pokus ne
chápavého 'žiačika, ktorý by rád opravovat Ježíšovo
slovo o záruke jeho lásky. Aby som sa dostal na toto
stanovisko istoty, ak nie som na ňom, stačí trochu
elementárnej poniženosti a podrobenosti Kristu, ktorý
učí v Církvi.

Kráčam ďa-Iej. Stále sa ešte usilujem rásť v tejto
istote. Prosím modlitbou o dar viery: „Pane, rozmnož
mi vieru! Verím, Pane, spomóž mojej nevere! Pane,
daj, nech vidím!" Milosťou božou, ktorú mi pri ú
primnej snavheBoh neodoprie, rastiem v istote o tejto
pravde, stávam sa jej šťastným majitelem: viem
Vierou;

Viem teda Vierou, že m'eto chleba vo svatostánku,
iba jeho vonkajšie spósoby. Vierou viem aj to, že je
pod nimi skrytý Ježiš. Chýba mi ešte vedieť, kto je
Ježiš a kto som ja, a to v takej miere, ako mi to
na zemi možno.

Kto je Ježiš? Čítavam postupne pred svatostán
kom, čo o ňom píšu sv'áté knihy, úryvok z Evanjeh'í
o jeho živote na zemi. Rozmýšl'am, čo som čítal,
a všetko to potom myšlienkami viery Vkladám do
ma'lej Hostie, ktorá je vo svatostánku-, alebo ktorú
idem práve prijať aiko duchovný pokrm. Vkladám do
nej Ježiša-divotvorcu, Ježiša-, nekonečnú lásku a milo
srdenstvo, mravokárcu pokrytectva, hriechu a mamo
ny, Učitel'a najaktuálnejšej vedy: ako spravit človeka
šťastným. Všetko, čo o ňom čítam, Vkladám do Hostie.
Ba vlastne nie do Hostie, veď tam je Ježiš so všet
kým tým už od premenenia. Len si uvedomujem, že
je to tam v nej s Ježišom. Vkladám to teda do svojej
duše ako nové a nové skutočnosti & tak opátujem
úkony svojej viery. V tom kúsku chleba, ako mi ešte
stále niekedy móžu pri-pomenúť oči, vidí moja zosil
nená Viera Krista s celou jeho láskou v horkom utr
pení, smrti aj vo víťazoslávnom zmřtvychvstaní. I táto
láska, ktorá svieti vlastne z každého úryvku Písma,
bude jednou z mojich poznaných skutočností. A na
pokon ako vrcholne žiarivý _súbor všetkého, čo mi
zaznamy Evanjelií vravia, vidím v Hostii Ježiša —
Syna Božieho, druhů osobu Na'jsvátejšej Trojice.
s maximom všetkých dokonalostí, velkosti, moci &
majestátu. Nezabúdam ani lásku voči nám, pre ktorú
byva v našich svátostánkoch. Toto sú teda skutoč
nosti malej bielej Hostie. Nie som ani zdaleka v za
Ja'tl fantazie. VYjadril by som to, pravda, nedokonale,
asi takto: zaostreným okom viery hmlisto, velmi
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hmlisto zazrel som predmet nášho večného pozerania
a poznávania s tváre na tvá-r Boha—Spasitel'a za prí—
pa-dkami chleba.

V tomto poznani, ktoré z daru nebies može pre—
chádzať do rozličných fáz akéhosi nikdy nevídaného
žiarem'a Bárou-Krista, — tak to móže vidieť mój
rozum _ začne sa obdarovaný postupne vyzliekat
zo samol'úbosti a javiť sa sebe samému ako úbožiak.
Od čistoty výrazne sa odráža moja hriešnosť. V jase
božského pokoja nemóžem nezbadať búrku a lomco
vanie svojich vášní. Po takomto videni vierou akosi
samočinne, ale nie bez násilia, cítím potrebu utápat'
v postupných bojoch diktátorský zákonnik svojho Ja.
Videnie protichodností medzi velkosťou a mocou.
láskou, a úbohosťou—,slabosťou a ničotou může byt'
2 priazne Kristovej také silné, že ako by na chvilku
zastavia celý pri-rodzený poznávací aparát v úžase
nad žiariacimi pravdami nadprirodzeného poriadku.
A človek sa nevrátí z ich videnia bez živej reakcie
do denného života. Tento jas Pravdy zasiahne aj vro
dený smysel robiť všetko pre dajaký ciel'. Praktický
výsledok tohto zásahu je úplné poddaníe sa vóli bo—
žej. Potom začína nám byť Kristovo jarmo Iahké
& lahko chápeme, že prví kresťania po prečítamí svoj—
ho výroku smrti vedeli zvolať: Deo gratias! Vďaka
Bohu! 

Takáto je skutočnosť a moc velkej viery. Ale
k nej sa musíme pretlkať, hatení storakýmí prekáž
kami pochybovačnosti a l'ahostajnosti, lebo sme vy
rástli vo veku, v ktorom Viera., na—nulu vlažná, je
takým častým zjavom a niekde _- bez prepínania po
vedané —- oficiálna.

Pravda, tento proces prevychovania' a vtesnenia
sa cele do krážov a do objatia hlbokej viery, netrvá
krátko. Všetky psychické deje takéhoto zamierenia
Dýtajú čas a vytrvanlivosť, najmá v krížach. Postupne
treba rásť v poníženosti. To je najnevyhnutnejšia
minca, za ktorú móžeme kúpiť shora silnú a víťažnú
vieru. Okrem toho nikdy sa neprestávajme modlit
o túto vel'kú milost: vidieť všetko v nových perspek
tivach Viery.

Keď po mesia—cochalebo rokoch (záleží od preká
žok, snahy a milosti božej) ako našej viery bude in
tenzivne a správne zaostrené, nájdeme formy pokoja
a'blaha, ktoré tu na svete, tak sa zdá okrem tejto
y_ynimky, kolujú len ako pojmy niečoho, po čom tú
zzme. Potom sa budeme aspoň v jednom priblížovať
ku svatým, ktorí buď po celý život alebo aspoň v ur
_č'.tomjeho úseku pripínali svoje bytie a konanie
l_bak Bohu, lebo ho videli pri silnom reflektore svo
JeJ veI'kej viery. E. Macák, SS.
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Inteligent.
To je titul vzácnehodiela P. Sertillangesa,

OP: „La vie intelectuelle",1 ktoré vo Francúzsku vyšlo
dosial' v mnohých vydaniach & vlam bolo vydané
v chorvátskom preklade? Chceme to dielo, ktoré hoci
vyšlo pred 23. rokmi a predsa nestráca na svojej hod
note, približit slovenskej katolíckej inteligencii, práve
z príležitosti vydania chorvátskeho prekladu, ktorý
umožní našej inteligencii čítat ho v jazyku celkom
blízkom, ak ho niekto nemóže čítat v prekrásnej fran—
cúzskej póvodine.

*

Možno sa niekto pozastaví nad tým, že v „Smere",
ktorý je venovaný duchovnému životu, dotýkame sa
tejto knihy. Isteže ona sa viacej venuje rozumovej
čiastke človeka než vól'nej; a-le autor nemohol tie dve
čiastky celkom rozlúčiť, ako aj v konkrétnom živote
nie sú rozlúčené, lež ten istý človek, ktorý je vedec,
je spolu aj morálna osobnost. Ba naopak P. Sertil
langes poukázal na to, že tie dve dokonalosti človeka
priamo sa vyžadujú; to jest nemůže byť niekto pravý
inteligent, a—kspolu nie je na mravnej výške, a pokirok
vo vedomostiach robí človeka aj mravne dobrým (lo
gicky tak vyplyva). Autor to vyvádza z metafyzického
principu: „Omne verum bonum .—Všetko, čo je prav
divé, je aj dobré"; a preto čím je niekto ďalej od
dobra, tým je ďalej aj od pravdy. Táto požiadavka je
krásne spracovaná v druhej kapitole: „Ctnosti kre
sťanského inteligenta". Všeobecne autor žiada, aby
inteligent vždy išiel za pravdou, _- čo je ciel'om jeho
pokroku — a tak pride aj k dobru, lebo „pravda
vyrástla z tej istej zeme, ako aj dobrota". S druhej
strany zasa mravná slabost je najváčším nepriate
l'om rozumového pokroku. Človek bezuzdný nikdy nič:
vel'kého nevynašiel. Od inteligenta autor žiada na
ďalej usilovnosť v práci (génia si nepredstavujeme
za plným stolom), tichost, sobra-nosť ducha, disciplínu
tela a ducha modlitby, lebo Boh je Veritas _—Pravda.
ku ktorej má inteligent dospieť.

' A. D. Sertillanges, de l'aca-démie des sciences
moraies et politiques: LA VIE INTELEC'I'U
EL_LE (son esprit, ses conditions, ses methodeS).

__Editions de la revue das jeunas, Dsclée, Paris.
' A: D._Sertillanges, O. P., član akademije moral

111111 političkih znalosti: INTELEKTUALAC.
(duh, uvjeti metode). Preveo filozofsko—teološlci
zbor _dominikanske mladeži "Akvinac" u Du
brovmku. Izdanje dominik. naklade „Istina-".
Zagreb, 1942. Strán XII+160, cena broš. 80
Kun (asi 40 Ks).
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V dalších kapitolách podáva P. Sertíllanges roz.
bor práce, organizáciu života inteligenta, čas práce,
pole práce, prípravu na prácu a opět sa vracia
k osobnosti inteligenta. Dokonalost rozumu je len
jedna časť človeka a to tiež nie najvážnejšia. Tak—
to autor píše: „Nie je najcennejšia v živote vedomosť,
ale charakter, a práve ten by najviac strádal, keby
človek bol ta-krečeno pritisnutý svojou prácou ako
Sisyfovou skalou. Mimo znalostí, ktorú prechováva
me v paměti, je a-j iná znalost: vedieť žiť. Všetko,
čo je vo vedomosti, sú len náčrty, a pravé, dokonalé
dielo, to je človek"a Kniha vznikla z bohatej životnej
Skúsenosti oza-jstného inteligenta, ktorý tak harmo
nicky v sebe spojil dokonalost rozumu a vůle. To je
P. Sertillanges, ktorý ani v nath—bších rozumových
úvahách nemóže sln'ia'sťso seba, že je človek naskrze
preniknutý Bohom _ Pravdou. Pravý inteligent!

Hneď v, úvode spomína autor, že táto kniha je
vlastne výklad ku klasickému Listu svatého Tomáša
„Epistola ad quendam Ioannem scholasticum",' v kto
rom svatý Tomáš poučuje nejakého klerika, ako má
postupovat v učení. P. Sertilla-n—geskrásne vysvetlil
vzácne zásady svatého Tomáša psychologickými úva
hami a svojou skúsemosťou.Tak sa nám ukazuje opět
v novom svetle velkosť postrehu svatého Tomáša.
keď moderná psychologie potvrdzuje jeho zásady.
Nájdeme v knihe okrem zásadných princípov mnoho
praktických poučení, preto by mal každý inteligent
preštudovať to dielo, buď v póvodine alebo _—ako
sme spomenulí _ v novom chorvátskom preklade,
kým ho nebudeme mať v slovenčine. Lacko, SJ.

Čo očakávame od študujúcej mládeže?
Každý má rád mládež a teši sa z nej. Ona bude

novou, budúcou generáciou, ktorá prevezme do svo
jich rúk ved—enie&bude udávat smer ďalšiemu vývinu
rudských dejin. Ak by mladí l'udia dostatočne pocho
pili zodpovednost úlohy, ktorá na nich čaká v živote,
museli by svedomitejšie študovať a odstranit určité
nezdravé zjafvy.

Mladý priatel'! Hádam si už oktávanom na stred
nej škole, alebo chodíš do vyšších tried. Za pár rokov
má sa stať z Teba inteligent, duchovný vodca nášho
slovenského l'udu, šíritel' kultúry a ozajstne pravého
kresťa-nského svetonáhl'adu. Preto už teraz musíš for
movat, stvá-rňovať svoj charakter, aby si mohol čest
ne obstát v živote. Nepoznám Ta. Nechcem ani nebu

“ IX. kap.
' V sbierke: Opuscula Sti. Thomae Aquin.
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dem Ti vyčitovať, že zanedbávaš štúdium, že chodie
vaš na nemravné kiná, že si neúprimný, l'ahkomy
sel'ný a-td'. Tieto smutné fakty sú len účinkom Tvojho
rozháraného života. Hl'aď odstranit príčinu zla, a pre—
javy zla samy od seba prestanú. Prežívaš najkrajší
vek svojho života. A Vieš si uvedomit, že v kvete
mladosti strežie na Tvoju dušu tisíc mepriatel'ov?
Spomeniem Ti len jedného. Iste sa začuduješ, lebo to
si Ty sám. Ak si niekedy uvažoval o sebe, musel si
zbadať, že sú v Tebe dve akési tajné protikladné sily.
Jedna pčsobí smeroní napravo, druhá nalavo. Chceš
poznat ich povahu? Je to milost božia na jednej
a Tvoja skazená prirodzenosť na druhej strane. Čaká
teraz na Teba práca, aby si vedel slúč-iťtých-to dvoch
činitelov tak, žeby jeden druhého napomáhal. Milost
má dvíhať Tvoju skazenú prirodzenosť a tá zase má
byt vždy pripravená prijať milost a s ňou spolupra—
covať. .

Toto sa- Ti objasní iba vtedy, ak si nadobudneš
čistotu srdca, ak Tvoja duša bude nepoškvrnená.
Viera sa stráca pri strate čistoty. Svatý Augustín
dobre vystihuje túto pravdu známym výrokom: „Ne—
mo incredulus, nisi impurus." Nečistý je neveriaci.
Ano, ale je aj nešťastný. Jeho duch a telo chradne.
Mizne mu jasný & priamy pohI'ad. A ak čím prv
nevstane z biedneho stavu, jeho život sa smutne
skončí. Na mladého človeka s dvojnásobnou silou
útočí pokušenie. Preto treba sa ti postaviť proti ne
mu s dvojnásobnou reakciou. V tomto boji sa má
osvedčiť Tvoj charakter a Tvoja sila. Musíš vedieť
panovat nad sebou, nad svojím „ja", ak chceš byť
víťazom a to vitazom celým a hrdinskými. Ak obsto
jíš v boji, v pokušeniach proti svatej čistote, vedz,
že si udatným rytierom. Bojuj hneď na začiatku.
Ani na chvilku nepovol. Z iskierky móže skrsnúť
oheň, a ten už ťažko stlmíš. — A keď toto kladiem
Ti pred oči, nemůžem Ti nepripomenúť neželatelný
zjav u našich mladíkov, študentov. Kol'kí sú taki,
ktorým, žial'bohu, nič iné nepočuť z úst ako nepekné
a mrzké slová. A to prezradzuje stav ich vnútra. „Ex
abundantia cordis os loquitur." Z plnosti srdca ho
voria ústa. Ich srdce je plné nízkych myšlienok a tú
žob. Hl'a, tito sú nástrojom diabla, a beda tomu, kto
sa s nimi kamaráti. Ich problémom je, ako aj toho
1nfikovat,nakaziť. Myslia si, že pojedlí vedu celého
sveta, a nik im nič nemóže dokázat. Či nie je to
obmedzenosť? Veď obyčajne ani primitivne vzorčeky
a úlohu sa nenaučia. Ale zato sa honosia „vedou"
ktorú nasháňali v nemravných časopisoch a knihách.
Sú ozaj na pol'utovanie. Rútia sa do záhuby a strá—
cajú význam pre seba aj pre l'udskú spoločnosť.
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Drahý priatel'! Ty si hadam ešte nastratil nevin
nosť. Z tváre Ti žia-ri jasnost, veselosť a úprimnosť.
Srdce a duša Ti prekypuje nádejou. Máš šl'achetné
a vznešené ideály. Ale památaj, že nosíš v krehkej
nádobe poklad nevinnosti. Preto buď stále na stráži!
Ak si nešťastne upadal, nezúfaj a netrat' odvahu.
No neodkladaj s nápravou. Nikdy si nepovedz, že po—
tom, neskor už sa dáš na pravú cestu. Zační hneď
teraz, aby nebolo neskoro. Tu ukáž a uplatní svoju
silu- ducha a premóž skrytú pýchu. Iď a ponižene
vyznaj pri svatej spovedi svoj hriešny krok. Skúsiš,
že to bude na—júčinnejšíprostriedok na ranu Tvojej
duše. A Vieš, kde máš čerpat posilu, aby si vytrval
v predsavzatí? U božského Spasitel'a. Neboj sa ho!
On sám vyhlásil: „Chorí potrebujú lekára, a nie
zdraví." Hl'a, Pán Ježíš je Tvojím najlepším lekárom
a priatel'om. Choď k nemu s vierou & poníženým
srdcom. Rozpovedz msu všetko. On ta vypočuje, po
teší a požehná. Neboj sa, že to bude „svátuškárstvo".
pozostávajúce v pobožnom složení rúk, v nosení hlavy
na bok a dost. Nie. Budeš aj ďalej veselý, živý,
ozajstne charakterný. Spájaj sa čím častejšie, ak Ti
možno denne, s eucha—ristickýmKristom pri svátom
prijíma-ní. Nerob to zo zvyku, ale z presvedčenía a
viery. Takto si zachrániš neocenitelný poklad, mílost'
posvácujúcu, zachováš si telesnú a duševnú čistotu
a vypestuješ zo seba pevnú osobnost, ktorá mnoho
móže dokázat v živote a na ktorú každý sa dóverčivo
spol'ahne.

Ako vidíš, nechýbajú Ti prostriedky na utvoreníe
neklátivého charakteru. Od Teba sa očakáva, aby si
ich účinne upotrebil. Ak to vykonáš, bude spokojný
:; Tebou Boh, Církev a národ. A. V., SJ

LITERATÚRA.
Dr. KAROLKMETKO:Svetové misie, svá

mk II. (Katolícka misiologia) Nákladom Misijného
domu Matky Božej v Nitre 1942, str. 444, XXXI, cena
50 Ks. V krátkom čase dostavame do rúk druhý sva—
zok životnej literárnej práce nášho arcipastiera. Keď
vyšiel prvý svázok. ,Svetových misii" v dennej tlačí
aj v časopisoch čítah sme všelijaké kritiky a recenzie
tohto díela. Kniha bola prijatá ako niečo nové, a čo
je na Slovensku nové, prijíma sa s určitou výhradou.
S tým súhlasime potial', pokial? o veciach „slovensky
nových" súdia l'udia všestranne podkutí, slovom od
bornici. Nás nemóžu získat chváloreči, nás nezastraší-a
pochmúrne a pochybovačné kritiky, lebo nám ide
0 pravdu, a túto radi počujeme z úst všetkých, čo sú
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povolani a súci pravdu povedať. Dívajúc sa na slo
venskú teologickú literatúru, musime uznat, že také
striktne teologické dielo (v misijnom odbore), ako je
práca J. E. p. biskupa nitrianskeho, nemóže byt len
priekopníckym dielom, ako to niektorí podčiarkli, lež
takým teologickým prínosom v „slovenskej teologii",
ktorý bude doplnený len poznámkami. O iných teolo
gických štúdiách ťažko takto súdiť. Autor chcel, aby
bola dokonale pochopená túžba Spasitelova spasit
všetky národy zeme. A tu sa ukázal nielen ako od
borník, lež ako biskup, vykladač najvrúcnejších túžob
Církvi svatej, muž apoštolského srdca, muž rýdzich
zá-ujmov rimskokatolíckych, ktorými dviha našu ka
tolícku slovenskú malučkosť. Budúcnosť dosvedčí, že
v práci na katolíckych úhoroch slovenskej zeme ne
ocenivtel'nú prácu vykonal „slovenský misionársky
biskup". Preto k druhému dielu „Svetových misií"
nepodávame kritiku, ale si želáme, aby vedúcm myš
lienka tejto knihy stala sa imaním každého katolíka
Slováka. _—im.

Dr. BERNHARDINKREMPEL, CP: Die Zweck
frage der Ehe in neuer Beleuchtung. Ver
lag Benzinger, Einsiedeln 1941, str. 304, broš. RM 7.60,
viaz. RM 9. Manžel-stvo ostane navždy aktuálnym
problémom I'udskej spoločnosti. Nikto nebude o tom
pochybovat, keď sa diva na manželstvo ako na bunku
života spoločnosti. O manželstve písaly horúce roz
umy, písali kazuisti, právníci, ale ako vidieť z reči
svatého Otca Pia XII. k novomanželom, velmi málo
bolo tých, ktorým by sa bolo podarilo rozriešiť prak
tickú stránku manželského spolužitía. Človek si mys
lí, že o manželstve nedá sa už nič nové povedať. A je
to pravda-, lebo o manželstve ako sviatosti nepovieme
nič nové, lebo všetko podstatné už povedal Pán Ježiš.
Moralisti tiež už povedali svoje; ale nezabúdajme, že
mysel' mladého človeka v manželských otázkach na
cžm prežiariť lúčmi večného riešenia, ktoré mu ob
Jasní zásadně otázky manželského šťastia. A med
nostné výsady tejto knihy vidim v tom, že manželskú
otazku ríeši na metafyzických principoch aristotelsko
tomistických. A ako badať z reči Pia XII., problém
manželského súžitia nikde nenájdeme prakticky tak
rozrie'senyz' ako v Sume Anjelského učí-tela. Záleží
na nas, C1 vieme jeho zásady konkretne používat.
Na tychto principoch je písaná aj táto kniha-. Každú
otázku neši vo svetle prirodzeného zákona a zjavenia
a ,to f01TT10U;_moderné—mučloveku prijatel'nou. Svoje
VYVOdyDOdplera autor najnovšími poznatkami psy
chologie a fbfZJOIOgie.lebo aj tieto prvky vo vel'kej
1131811?VplYVa-ju na šťastie v manželskom živote. V po—
slednom čase je to najpodarenejšia filozofia manžel
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stva, najlepší pokus vysvetlit modernému človeku
boží rozkaz: Plodením množte sa! Kniha pre kňazov
aj laikov; najma posledným ju odporúčam a'vkodo—
brého životného ra'dcu. _ im.

HENDRIK PIETER MARCHANT: Uberwun—
dene Vorurteile. Ein-Laíe erblickt die Kirche.
Verlag Benzinger, Einsiedeln, str. 148, broš. Fr. 4.60,
viaz Fr. 5.90. Túto knihu napisal bývalý holandský
minister školstva po konverzii z protestantizmu.
Je celkom prírodzené, že keď niečo v katolicizme
musel obdivovat, tak to bola najprv sama Církev.
Církev je také niečo, čo tažko pochopit, Církev mu
síme verit. Preto každého hlbavého katolíka zau-jima
na tejto nadprírodzenej ustanovizni niečo iné, Pro—
testant diva sa na Církev s určitou výhradou-, niekedy
pochybovačne, preto mimo božej milostí musí jestvo
vať niečo zvláštne, čo ho k Církvi pri—tiahne, čo mu
akosi otvori oči. Ten-to dojem mám- pri čítaní tejto
knihy, v ktorej M. píše o Církvi tak, ako on, laik
a konvertita, ju chá-pe. Neodsudzuje protestantov, ale
katolícku pravdou jemne vyvracia protestantské tvr
denia & dokazuje, že len v katolíckej Církvi človek
je ozajstným kresťanom, lebo najčistejšou formou
kresťanstva je katolicizmus. Kniha naozaj pozoruhod
ná, lebo v nej laik bráni Církev. Písaná je tiež pre
laikov, a veru mal by si ju prečítať každý katolík
inteligent, aby v Církvi videl svoju skutočnú matku.
Myšlienkove bohatú knihu odporúčam aj kňazom pre
kázne a prednášky. _ im.

PHILIPPWITKOP:Goethe in St-rassburg.
Verlag Herder und Com., Freiburg im B., 1943, str.
30, broš. RM _.75. Velký znalec nemeckého básnika
Goetheho prof. Witkop pripravoval o ňom velkú štú—
diu, ktorá mala vyjsť pod názvom: Goethe. Choroba
& napokon smrť znemožnily dokončenie tohto diela;
preto nakl. Herder vydáva knihu, v ktorej je opísaný
vplyv strasburgského okolia na básnickú umeleckú
činnost Goetheho. Mnohé cudzie vplyvy motivovaly
básnickú tvorbu tohto nemeckého vel'ducha, ale stras
burgské okolie malo naň rozhodujúcí vplyv. Štúdia
pre básnikov. _ ím.

.,TATRE I VELEBIT", časopis Chorvátsko-sloven
skej spoločnosti. Vydáva Hrvatsko-Slovačko družstvo
v Zagrebe. Vychádza štyri razy do roka. Predplatné
60 Ks. Časopis prináša kultúrno—politické štúdie chor
vátskych aj slovenských odborní'kov.

ŠTEVOBLAVAN:Múdrosť vladárov, bá
sne, JÁS v Trnave. Nakl. Urbánek a spol. Vo svatých
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prameni životodarná múdrosť života, v dóstojnom .a
velebnom zamierení na sln'edisko Lásky a Krásy ako
najvyššej inštancie, kde smeruje bolesť aj radost.
obeta a odovzdanie, láska a krása. Len táto studnica
pretvára l'udí na svátcov, na takých, ktorých chvála
a práca je zamierená na Neho.

A nie je paradoxně, že Blavan v najvýraznejších
dokumentech božej lásky našiel prameň inšpirácie.
V živote 12. jezuitských svatých (Ignác, František,
Alojz, Stanislav, František Régis, Ján Berchmans,
Alfonz, Peter Canisius, Róbert, Andrej Bobola, bl.
Claudius de la ColombĚre, Traja košickí mučenici)
namočil svoje pero, aby ospieval ich životnú múdrosť.
Lebo iba to je pravá múdrosť života: nechať Všetko
a byt chudobným a pokomým služobníkom Boha.
Len taki majú „milosť'bohatú v Slove večnom".

Harmonicky k prvej časti sa druží druhá časť
sbierky „Hymnus tvorstva". Nič krajšie nemůže do
plňovat život svatých — charakteristickú oslavu Bo—
ha __ ako hymnus tvorstva: kvetov a živočichov tomu.
ktorý povedal: „Ja som cesta a pravda a život".

Blavanove myšlienky sú plné, hlboké a svžité.
bohužial' poeticky nie dosť výrazné. Formove a ryt—
micky táto sbierka nie je prinosom. Slovo u Blavana
nemá žiadúcej zvučnosti a svojou neprecizelovano—
stou kalí čistý prúd myšlienok. Zdá sa, že Blavan
formove od debutu nevyrástol. Nám, najma dnes,
sú cennejšie myšlienky, a ak vyčítame, iba preto, že
naši svatí si za-slúžia už raz aj dokonalú poetickú
oslavu. Blavan začal, kto bude pokračovat?

MariánLimbora.
GUARDINI R.: Der Herr. -— Betrachtungen

iiber das Leben und die Person Jesu Christi. Vydal
Werkbund-Verlag, Wůrzburg, Abtlg. Die Burg.

Nie je zbytočné písať ešte životopisy Krista Pána,
ked' aj tak každý sa opiera o světě Písmo? Nestačí
azda dať priamo svaté Písmo do rúk čitatelom? To by
bolo najideálnejšie, keby boli čitatelia natolko vyspeli.

Autor nám podáva obraz Krista Pána triezvo a
pritom tak živo, ako by bol postavou súčasného veku.
svojimi úvahami čitatela priamo núti uvažovat a pre
myslať. Novými a novými obdobami, prirovnaniami
a obrazmi približuje čitatel'ovi nadprirodzenosť; nie
ze ju chce zracionalizovať, ale aby ukázal, že svet
Panov Je Vždy iný a iný. Život je reálnym pohladom
na osobnosť Krista Pána. Prehl'adnosťou, jasnosťou a
dogmatickou hlbkou sa blíži myšlienkam Newmano—
vym. AJ ponad najťažšie miesta autor vie prejsť vel'mi
lahko bez toho, aby ich obišiel. _ pm.
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AntonSurjanský; prof. Dr. Max.Chladný
Hanoš; JUDr.Juraj Rajec; Dr. Ján Masty
l'ak, CSSR; prof. Ján Haranta; prof. JurajKohút

Redakcia a adminlstrůcla: Trenčín, Nám. sv. Anny 1.
Telefon Trenčín 116.

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

Do modlitieb smeristickej rodiny porúčame
pi. Mahulienu K r č m ě r y, ktorá s nezvyčajnou
obetavosťou a pritom s tichou skromnosťou
kládla základy smeristickému hnutiu v Brati—
slave. Po velmi ból'nej chorobe vrátila Stvori
tel'ovi svoju anjelskú dušu dňa 21. marca.
Zeláme si, aby jej pamiatka nikdy nevymizla
zo smeristických sřdc.

Výklad Pánovej modlitby od svatého To
máša Akvinského pošleme svojim čitate
lom v najkratšom čase. Túto knihu sme vydali
v bibliofilskom vydani na chamois kriedovom
papieri pre tých smeristov, čo nám získali
aspoň jedného predplatitel'a. Knihu im pošle
me zadarmo ako odmenu.

Složenky použite na zaplatenie predplatné
ho alebo pošlite nám dar pre ch 11d obný ch
študentov.

Smeristi na fronte. Aj tam žijú členovia
našej rodiny, s ktorými ostávame spojení
v denných modlitbách. Prosím našich čitatefov,
aby sa za nich tiež pomodlili.



Sviitú omšu za spolupracovníkov &čitatelov
Smeru odslúžim 2. apríla.

K. 8. Mýlite sa, že ma obťažujete svojimi listmif
to som nemyslel, ked som Vám písal. Kedykol'vek
potrebujete radu alebo vysvetlenie, len napište. Moje
súkromné listy nikto neotvára, a keď miesto mňa
odpovedá iná osoba, tak vedzte, že vám odpovie tak,
ako ja si to myslím. V liste som chcel zdůraznit iba
to, aby ste nepísali dlhé listy, lebo ja, veru, nemám
čas čítat histórie-, ktoré s duchovným vedením ne—
súvisia. tho nemůže odo mňa žiadať, aby som denne
vysedel celé hodiny pri čítaní listov. Napište stručne
a jasne, čo chcete, a ja dám odpoveď.

J. V.'Nie som papagáj, aby som opakoval stan-é
pamičky, na ktoré si starí páni navyklí. Stará vec
dá sa povedať modeme. Keď to niekomu nevyhovuje,
nuž nech číta staré kalendare alebo staré kázne, veď
konečne nie je to zlé. K duši dnešného človeka mu
síme sa približiť dnešným spósobom. Keď ho začneme
strašit, nuž utečie nám skór, kým mu niečo povieme'.
Nebojte sa, aj viem dupnúť a energicky zah-očiť tam,
kde to okolnosti vyžadujú. Ale zpět cesta nemožná.
musime ísť s časom.

T. K. Organizovat zábavy a tance pre nezamest
naných (sú ešte v našom štáte taki?) & chudobných
je nesmysel. Keď im chcete pomócť, tak lm dajte
chleba a šaty, a to bude pre nich najlepšia zábava.
Na takýchto zábavách zabávajú sa obyčejne organi—
zátori, a nie chudobní.

D. G. Co vy píšete, je obecná námletka tých, čo
nevedia, že pravých kresťanov podla Krista samého
je len hřstka, „pusillus grex". Kristova kultůra pra—
cuje na svete skoro dvatisíc rokov, & jednako ludia
sú hrubi, krvilační. Ale tomu nie je na vine krestan— -.
stvo. Lebo málo je tých, čo skutečne veria a podl'a
viery aj žijú, málo je tých, čo vedia, že kresťanstvo
nie je dvihanie očí k nebesám, ale že je to život
z Krista, z jeho sviatostí, z jeho učenia. A hoci pra—
vých kresťanov je málo, jednako ich život udržuje
rovnováhu na svete; lebo keby aj tí zmizli, prišiel
by hadam koniec sveta. Světci obšťastňujú Iudstvo,
světci tvoria hodnotnú kultúru, světci šíria bratskú
lásku, ktorá spojí všetky národy zeme do spoločného
Kristovho ovčinca. Preto netreba sa bát, ale priložiť
ruky k pluhu a denne sa naplňať duchom Kristovým

Sestry dominikůnky na Slovensku založily vlast
nú kongregaciu pod ochranou blahoslavenej Imeldy.
Do noviciátu prijímajú dievčatá, ktoré majú čistý
umysel slúžiť Bohu v kláštore a v dominikánskom
duchu apoštolovat. Prijímajú sa dievčatá od 15. roku.
Prihlášky prijíma: G_enerálna predstavená ss. domi
nikánok Petrovič .



o'. A. Prave v tomto čísle pisem, že pri výbere'
knih na duchovně čitanie vždy 33 treba poradiť's du
chovným vodcom_ Nie je každá kniha pre kazdeho:
Sú ruda.—Tauri čitajú len preto, aby čítali, a . mall
prečitané všetky knihy, ktoré sa ' »;in “3 inomz .

trhu. ale duchový úžitok z toho n ajú. Akákol'vek _
iha musi vás duchovne dvíhat, pravda. to 53 nevztahuje

bách. p_otom'čitajte také, ktoré sú primerané vášmu
vzdelamu a vašej duši..

I_. C. Budia všetko pohovoria, ale keby smer sa
riadilíg' mi rudí, potom by sme museli OpustiťSvet:
lebo rudšké reči nebývajú vždy úprimné. 'Ináč do očú,
ináč za chrbátorm Dajte na reči tých rudf, ktori vám
chcú dobro, O ostatných rečiach si pomyslite, že ste
ich nepočun, 

Dary na. študentský tlačový tond: MUDr. Jozef
Pešek, Prima:—, Levoča, 100 Ks; Ján'Mora, poslanec,
Bratislava, 63.50 Ks. Po 13.50 Ks: J. Psát-sky, tarár,
Uilak pri Nitre; A. Vlčko, Topolčany; Rím—katů-
far. úrad, Ná-došany; M. Palušová, učitelka, Degeš;
Dr. A. Családy, kaplán, Trenčín; L'.. Fukas, kapláll.
Hrabušiee; M. Frič, Bratislava; A. Bošňáková, Brati
slava; K. Murin, Trenčín: J. Huila, administrátor,
Baťovany; J. Štefánek, farár, Divina; E. Bobocky,
kaplán, Piešťany; C. Schimplová'.Í,Bratislava: J. Yr—
šánsky, farár, H. Súča; K. Brtkgrlkaplán. Tvrdošm:
Msgr. A. Richter, dekan, Topolčany; Msgr. Dr. J- Fe
renčin, posl„ Ružomberok; Kláštor uršulínok, Modra,
" KS: Rím. katol. far. úrad, Zvolen, 7 Ks; Dr. L. Čára!

Bratislava, 10 Ks; J. Venger, kaplán, Jacovce;sky,
8.50 Ks. Po 3.50 Ks: J. Suslík, úradník, Topolčany;
2- Malá, Bratislava; Dr. Z. Rénýi, Vrbové; I.
MaJemVá. Zamarovce; E. Domčeková \učltel'
dlel: -_I-Janiš, farár, D. Motešice; Rámce, .
B tlalVulcan J. Kýša, uciter,cmumec .-_7-—A.Ruz
Řašam TODOrec;J. Krištofik, Trnava; A.. selecká, Bra
tislava: J. Árvay, kaplan, Dobšináf A. Saturn, Hloho
ÉC; čip. Vilímková, učitelka, Prachoť; V. Uhlial'lk,en n.

' stedl'ýin daroom úprimné Pin- Boh zaplať.
%
SM'ER, revue pre duchovný život. Vydá
vaíu trenčianski dominikáni. Zodpovedný redaktor
Dr. 1. Miiller. Použivanie novinových známek DO—
volené Výmerom Min. dopr. a ver. prác, rezort pošto
vzí' v Bratislave pod čis. 144.487-111/1-1940.Dozorný
90“ V? úrad Trenčín. __ na: v. Celko. Trenčín.

na zlé knihy. Ale keď je reč o dobrýcb'kni- .
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CESTY.
Trpiaci Mesiáš

podla lzaiáša.1
Univ. prof. Dr. Jozef Buda.

V druhej časti“ Izaiášových proroctiev sú
štyri piesne, ktoré hovoria o akomsi zvláštnom
„Sluhovi Pánovom" (hebr. Ebed Jahve. Uvá—
dzam tento hebrejský názov, lebo čitatelia
Smeru sa akiste stretnú s ním aj inde). Tento
Sluha Pánov je Mesiáš, Ježiš Kristus. Na ňom
a len na ňom sa splnilo všetko, čo sa v týchto
piesňach píše. Už prvšie piesne pripravujú či—
tatela na jeho utrpenie. Tretia pred'stavuje
Sluhu Pánovho, ako trpezlivo znáša najhrubšie
telesné urážky a muky. No všetko vyvrcholí
v poslednej, najdlhšej, najkrajšej a najdóleži
tejšej piesní, ktorá čo najživšími farbami na—
črtá obraz trpiaceho SpasiteI'a. Táto pieseň
tvori posledné verše hlavy 52. a celá hlavu 53.
Izaiášových proroctiev. Preto myslím, že sa
čitatelia Smeru nebudu hnevať, keď si v čase
Pánovho umučenia budú mócť túto pieseň pre
čitat v preklade, ktorý je, pravda, nie taký
dokonalý a nie taký krásny, ako by mohol byť,
za to tým viacej usiluje verne podat. póvodný
text. Rozdelím ju na niekolko statí, ktoré zna
čím nadpismi, aby bol zrejmejší jej myšlien
kový postup. Nadpisy jednotlivých statí teda
nie sú od proroka. Pieseň zneje:

I. Záblesk slávy.
HLAVA 52., _Hovorí Boh.

13. Hra., úSDech bude mi Sluha mój,
pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa velmi.

14. Ako sa. zhmili nad ním nmohí,
——veď nel'udsky je znetvorený jeho výzor

_ a jeho obraz je pod človeka —
' HJ. 52—53.
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15. tak ho budú obdivovať národy mnohé,
králi zatvoria si pred ním ústa.
Veď uvidia to, o čom sa im nevravelo,
a čo neslýchali, Spoznajů. '

II. Muž bolesti trpí neuveritel'ne.

HLAVA 53., Hovorí hriešny rud

].
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Kto by uveril, čo sme počuli,
a rameno Pána komu- sa zjavilo?

. Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka
a_ sťa koreň zo zeme vySchnutej.
Nemá podoby, 'ni krásy, by sme hradeli naň,
a nemá výzoru, by sme' túžili po ňom.

. Opovrhnutý a, posledný z l'udí,
muž bolesti a útrap znalý,
pred akým si zakrývajú _tvár;
opovrhnutý, ani Sme si ho nevážili.

III. Trpí za nás.

. Vskutku choroby naše on niesol
a ból'mi našimi on sa obtažil,
no my Sme ho pokladali za pobitého,
strestaného Bobom a pokoreného.

. On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše nepravosti,
trest k nášmu blahu je na ňom,
a ranami jeho sme uzdravení.

Ovečka stratená — ovečka tichá.

. Všetci sme blúdili jak ovce,
išli sme, každý vlastnou cestou,
a Pán na neho uvalil
nepravosť všetkých nás.

. Bol trýznený, On sa však podrubil
a ústa si neotvoril,
jak baránka ho viedli k zabitiu
a jak ovcu. čo pred svojím onem'ie strlhačom,
a ústa si neotvorll.



Smrťou sa začína sláva.

_ . _ 'Hovorí prorok:
8. Z úzkosti a Súdu ho vyrvall, “' '

a na jeho pokolenle ktože pomyslí?
Veď vyťatý bol zo zeme živých,
pre hrlech svojho l'udu dostal úder smrtelný.

9. So zločincami mu dali hrob;
jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie,
ani podvod v ústach nemal.

10. Pánov! sa však páčilo zdrviť ho utrpením..
Ak dá svoj život na obeť za. hriech,
uvidí potomstvo dlhoveké
a vóra Pánova skrzneho sa. zdar-í.

' ' ' "Hovorí BohÍ
_11.Po útrapách jeho duša nahradi sa dosýta.

' ' Svojou vedomostou spravodlivý můj-sluha
' ospravedlní mnohých

a ich hriechy. on ponesie.
12. Preto za údel dám mu mnohých

a početných dostane za korisť,
pretože vylial na Smrť svoju dušu

_a ku hriešnikom bol prip0čítaný.
On však niesol hrlechy mnohých
a za zločincov sa prihováral.

Pripojim niekol'ko poznámok k jednotlivým
častiam piesne. Budú to viac asketické, než
exegetické poznámky. Kto by sa o podrobný
výklad zaujímal, nájde ho napr. V druhom
svazku knihy „Evanjelium Starého zákona",
ktorý nedávno vydala Slov. katol. akadémia
pri SSV.

I. Na začiatok piesne hl'adím ako na horu
Tábor, na ktorej sa Pán premenil predniekoI—
kými apoštolmi. Bolo to krátko pred utrpením.
Ukázal im svoju slávu, aby neprestali v neho
verit, keď ho budú vidieť umučeného. I pro—
rok hneď v prvých riadkoch — ako v nejakej
predohre -— ukazuje Mesiášovu slávu, aby či
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tatef, keď bude sprevádzať krvavý obraz trpia
ceho Sluhu Pánovho, nestratil s očú, že muž
bolesti je Král' slávy. Jeho sláva zatemní slávu
všetkých králov.

II. Po bičovaní a korunovani vyzeral Spa
siter tak, ako ho opisuje prorok. Nik ešte ne—
namaloval Krista Pána tak, akým naozaj bol
po bičovani. Ani by to hádam nebolo dobre.
Nedávno mi hovoril oltárny brat, ktorý vermi
dobre vie, čo bolo rimske bičovanie, že je ne—
rád, keď niekto realisticky opisuje utrpenie
Pánovo. Že to naplní hrózou a nepovzbudí.
Nuž naozaj Pán bol taký, že si pred ním za
krývame tvár. I Pilát ho ukázal I'udu obleče
ného do posmešného rúcha, keď povedal: Aj
hl'a, človek. Netrúfal si ukázat jeho dobičo
vané telo.

III. Názor starozákonného človeka bol, že
utrpenie je vždy trest za osobný hriech. Pri
rodzene aj Sluhu Pánovho bol náklonný pokla—
dať „za pobitého a strestaného Bohom". Ale
prorok nič tol'ko nezdórazňuje ako nevinnost
muža bolesti. Netrpi za seba, trpí za nás. K tej
to myšlienke zastupujúceho utrpenia prorok
sa opět a opět vracia. Starý zákon vedel, že
neraz trpia l'udia za hriechy iných. Veď sa pri
rodzené následky hriechu často ukazujú na
deťoch, ktoré trpia za vinu rodičov. Inokedy,
pri celonárodných nešťastiach, aj nevinní trpia
za hriešnikov. Ale v Starom zákone nebolo
známe, žeby niekto vzal na seba hriechy iných
& chcel za ne Bohu zadost učinit. Nuž aj
s tohto stanoviska je zjavenie, čo tu dáva Boh,
naozaj nové, neslýchané.

IV. Hojne bude vedieť rozjímať o tejto
stati, kto ju porovná s podobenstvom o stra
tenej ovečke. Aj svátý Ján Krstitel' odtial'to
berie názov Spasitel'ov: Baránok boží, ktorý
snima hriech sveta. — Pastier sám sa stáva
ovečkou, aby lepšie porozumel sverenému stá
du. Je ovečkou tichou, ktorá sa i na krížovej
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ceste, ba i na križi stará o ostatné: „Dcéry
jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale samy
nad sebou plačte a nad svojimi deťmi. — Otče,
odpusť im, nevedia, čo činia. — Ešte dnes bu—
_dešso mnou v raji. _ Ajhl'a, matka tvoja."

V. Koniec utrpenia bude smrť. Taká smrť,
akou trescú zločincov. Ale smrť bude aj za
čiatkom jeho oslávenia. Sláva začne sa pri hro—
be a potrvá, kým len bude trvat jeho poko
lenie, l'ud, ktorý z vůle božej vykúpi. Zomrie
za hriešnikov; za nich vylial svoju krv, ktorú
pokladali za sídlo duše (keď krv opustila telo,
opuštila ho aj duša). Jeho smrť je teda sku
točnou obetou. Jemu budú patrit' — nie _nú
tene, ale dobrovolne — tí, za ktorých sa obe
toval.

* * *

A je osoba, ktorú tu prorok opisuje, naozaj
Mesiáš? Nuž kto číta Evanjeliá a iné _spisy
Nového zákona, tomu to netreba dokazovať.
Zarážajúcu podobnost medzi Sluhom Pánovým
a _Ježišom Nazaretským nemožno zapierať. Pri
rodzeným spósobom by sa táto podobnost iba
tak dala vysvetlit, že Ježíš, ktorý túto pieseň
poznal, náročky sa jej prispósoboval a konal
tak, aby sa všetko na ňom splnilo. Lenže Ježiš
nekonal tak. Veď mnohé podrobnosti, ako: od
súdenie na smrt, znetvorenie bičovanim, nezá
visely od neho. Bol by si to, pravda, mohol
od Rimanov vynútiť, ale to by bol musel búriť
proti Rímu. Je však dobre známe, že Ježíš
nebúril, a aj keď ho sudca Pilát odsúdil, do—
svedčil jeho nevinnost.

A po osemnáste storočie sotva bolo kres
tanského exegétu, ktorý by tieto proroctvá ne
bol vysvetloval 0 Ježišovi Nazaretskom. Ešte
v 18. storoči Doderlein, ktorého pokladajú za
jedného z otcov racionalizmu, píše: „Kresťan
Ski vysvetlovatelia, aj ti, ktorých i_náčpozná
me ako dosť liberálnych, pri skúmani _pro—
roctiev o osobe a živote Mesiáša Ježiša Krista
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vel'mi súhlasne uznávajú, že v tejto stati:- .sú
tak hlboko a tak jasne vtlačené Mesiášove sto,—
py, že ich neuznať a neobdivovať mohlo by sa
zdať nielen bezbožnosťou, ale — čoho sa ja
váčšmi bojím — odporovalo by to zákonom
vykladania, ba aj zdravému rozumu. . . Ja sám
nemůžem sa nekloniť na tú stranu. Sotva sa
nájde medzi smrtelníkmi niekto okrem Jez1ša
kto by osobu, týmito črtami opísanú, vhodnej
šie a l'ahšie stelesňoval. "

Dneska neveriacim kritikom výklad piesní
o Sluhovi Pánovom pósobí vel'kú starost. Ale
radšej sa zapletú do rozličných, až nemožných
protirečení, aby nemuseli verit nadprirodzeno.

Ini by chceli ostať aspoň navonok krestan—
mi, no boja sa, žeby ich svet pokladal za ,.ka
tolikov" a za „nemoderných", keby pripustili
proroctvo. Keďže však nemóžu zapierať podob—
nosť medzi Ježišom a Sluhom Pánovým, hovo
ria, že čo tu prorok popísal, to boly iba jeho
nábožné želania a jeho očakávania, že sa Bohu
páčilo tieto jeho očakávania uskutočniť skrze
život, smrt a zmřtvychvstanie Ježiša Krista.
Nuž prorok by sotva bol mal sám od seba také
želania a očakávania, ktoré, ako som podotkol,
boly proti duchu Starého zákona.

A potom, keď uveríme, že Boh mohol usku
točniť, čo si akýsi starozákonný prorok povy
mýšl'al, prečo nám podnes ťažko uveriť, že Boh
to bol, ktorý prorokovi dal nakreslit hlavně
črty budúceho Vvkupitel'a, aby židovskému
národu a celému l'udskému nokoleniu, teda aj
nám, mohol ukázat, že Vykupitel'om je, na
kom sa všetky tieto predpovede splnily: Ježíš
Kristus.

Vykúpenie.
Dr. Štefan Dub1 avec.

Učenie o vykúpení človečenstva skrze Je—
žiša Krista patrí medzi základné pravdy nábo

9 Iz. 52, 13 an.
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ženstva katolickeho. Najkrajšie obrady cirkev
né, dojirnavý Vel'ký piatok, prekrásna liturgia
Pánovho vzkriesenia ako najváčšieho sviatku
celého cirkevného roku vobec, sú venované
tejto základnej pravde.

I. Povahu tohto vykúpenia skrze Ježiša
Krista najvšeobecnejšie móžeme vyjadrit asi
takto: Konkrétne prevedenie toho milosrdného
rozhodnutia božieho, že do hriechu upadnuv—
šiemu človečenstvu znova chce dať možnosť
nadprirodzeného stavu. Pojem vykúpenia teda
zahrnuje v sebe mnoho důležitých katolíckych
právd, napr.: 1. Budské pokolenie bolo hneď
na začiatku_ pozdvihnuté do nadprirodzeného
stavu. Boh totiž určil l'uďom za ciel' nadpriro—
dzenú blaženost, účast v samej božskej blaže
nosti, pozostávajúcu v priamom videni Boha.
Preto dal prvému človeku nadprirodzený život,
milost posvácujúcu, ktorú mal aj svojim po
'tomkom odovzdať, aby pomocou nej každý člo—
vek, ktorý si ju v skúškach zachová, dosiahol
vyznačený nadprirodzený ciel“ božskej blaže—
nosti. — 2. Sama prvá skúška, uložená prvému
človeku, bola zvlášť dóležitá ešte preto, že od
jej zachovania záviselo udržanie nadprirodze
ného života nielen pre samého prvého človeka,
ale aj pre jeho potomkov. V skúške neobstál,
a tak nadprirodzený život bol pre celé člove
čenstvo stratený. — 3. Tento život a de! Boh
nemusel človečenstvu vrátit; veď hneď póvod—
ne by bol mohol l'udí ponechat určených len
pre prirodzenú ludskú blaženost, tým viacej
to mohol teraz, po spáchanom hriechu. Vo svo
jorn vel'kom milosrdenstve však sa rozhodol
znova dať tomuto človečenstvu možnosť nad
prirodzeného života a božskej blaženosti. — 4.
Toto rozhodnutie mohol previesť Boh rozlič
ným spósobom; no previedol ho tým, že posta
vil velebný protiklad rajskej drámy: ustanovil
človečenstvu za hlavu nadprirodzeného života
nového človeka, ktorý síce podla tela pochádza
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z toho samého padlého pokolenia l'udského,
pochádza však aj čo do I'udskej svojej priro
dzenosti zázračným spósobom; kým osobou
svojou je Boh, druhá božská osoba večného
Slova. Tento Bohočlovek, ktorého sa ani tieň
nijakého hriechu nemohol dotknúť, nepodlie—
hal ani zákonu smrti; lebo čo aj by smrť sama
v sebe vyplývala z l'i1dskej prirodzenosti, slo-—
ženej zo súčiastok, predsa podl'a božieho plánu
človek v póvodnom rajskom stave by bol bý
val od nej uchránený, takže v terajšom stave
človečenstva smrť je pokutou za hriech prvého
človeka a podliehajú jej všetci, ktorí od prvého
človeka prirodzeným spósobom pochádzajú.

Kristus teda nepodlieha smrti, ktorú prvot
ný hriech uvalil na človečenstvo. Ale Boh to
muto nevinnému, nekonečné svatému Boho
človeku, svojmu vlastnému Synovi, dáva roz
k a 2,1 aby ako nová hlava človečenstva, —
v nadprirodzenom poriadku milosti— teda ako
druhý Adam, podstúpil práve smrt, zavinenú
hriechom prvého človeka, a takto dobrovolnou
pokornou poslušnosťou až na smrt na

' kríži2 napravil to, čo prvý Adam svojou pyšnou
neposlušnosťou zavinil, keď na l'udstvo uvalil
smrt a to nielen telesnú, ale aj duševnú, po—
zostávajúcu v hriechu a vo vytvoreni z videnia
Boha.

II. Toto výkupné dielo označuje sa rozlič
nými menami podl'a toho, s akého hradiska ho
ponímame. „Vykúpením" sa preto nazýva, že
človečenstvo bolo zo zajatia hriechu a diabla
vymanené tým, že Kristus svoju krv, svoj ži
vot dal Bohu za l'udi ako výkupnú cenu,8 kto
rou ako by kúpil nadprirodzenú slobodu a bla—
zenosť pre ludi. Iné meno je „zadosťučinenie",
totlzto napravenie urážky, ktorej sa Bohu do
stalo hriechmi. Hriechom totiž človek odoprie

' Ján 10, 18. "' Filip. 2, 8.
" Mat. 20, 28: l Pet. 1. 18—19.
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uznat Boha za svojho Pána, ako by zapiera
svoju bytostnú závislost od Boha, hoci—človek
aj jestvovať móže len tak, že je závislý od Bo
ha, že mu udelil bytie. No Kristus-Bohočlovek
“svojou dobrovolnou poslušnou smrťou najdo
konalejšim spósobom uznáva nesmiernu zlost
hriechu ako urážky Boha a uznáva absolútne
panstvo Boha, ktorému všetko podlieha, takže
má právo žiadať; aby aj sám Boh dal svoj l'ud
ský život na smrť a tak uznal, že pred Bohom
všetko je ako by nič a jedine Boh podla svojej
božskej prirodzenosti má plné vlastné právo
jestvovat. Dalšie pomenovanie je „smierenie",
keďže Boh obetou Kristovou bol smierený
s l'udským pokolením. Vyzdvihuje sa tiež, me—
no „zaslúženie" milosti a večnej slávy, keďže
Kristus získal svojím utrpením pre všetkých
l'udí dostatečné milosti na spasenie, takže kaž—
dý človek na tomto základe aj naozaj dostal
milosti, aby mohol byť spasený.

III. Svatý Tomáš Akvinský obširne hovori
o vykúpeni; každej, aj zdanlivo nepatrnej
okolnosti utrpenia Kristovho venuje zvláštnu
pozornost a poukazuje na jej význam; pritom
však vyzdvihuje aj zástoj vzkriesenia a nane—
bevstúpenia Kristovho vo výkupnom diele.
Zásadná myšlienka Anjelského učitele v tejto
veci je asi táto: Prvotná, hlavná pričina vý
kupného diela je sám trojjediný Boh, lebo len
on móže svojou mocou rozhodnúť, že člove
čenstvu chce znova dať nadprirodzený život.
Druhotnou výkonnou pričinou vykúpenia je
Kristus-človek celý svojím životom na zemi,
od počatia až po nanebevstúpenie. Pritom však,
že celý tento Kristov život má povahu ako by
druhotnej účinnej príčiny v rukách božích,
jednotlivé úseky tohto života majú aj svoju
zvláštnu pričinnosť. Totižto: od počatia až po
smrt je tu aj pričinnosť záslužná, keďže v tom—

“ 111. Q. 46—57.
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to čase Kristus každým svojím skutkom aj za—
sluhoval Iuďom odpustenie a milost, ale tak,
že až samou smrťou boly tieto zásluhy Bohom
ako by prijaté a uznané. Po smrti Kristus už
nezískaval zásluhy, ale vzkriesenie tu
vyniká zase ako vzor, ako uskutočnenie
toho, čo bolo utrpením a smrtou získané, za
slúžené a vydobyté. Nanebevstúpenie však je
zakl'účením a svoju pričinnosť uplatňuje tým,
že Kristus našu mysel k nebu pozdvihuje
a nám z neba dáva svoje dary.

Pretohlavným sviatkom svatejCir
kvi na zemi, totiž sviatkomvykúpenia je
Vzkriesenie Pánovo (a nie Vel'kýpia
tok). Lebo hoci zadosťučinenie za hriechy a za—
slúženie milosti bolo dokončené smrťou Kristo
vou, predsa až jeho zmřtvychvstaním bolo na—
vonok — na jeho oslávenom tele — prejavené,
že Boh zadosťučinenie prijal a na jeho základe
dá I'uďom nadprirodzený život, ktorého obra—
zom je nový život osláveného Kristovho tela.
Toto oslávenie dosvedčilo, že keď Boh žiadal
od Krista uponíženie až na smrt, ——na uznanie
ošklivosti hriechu a božskej velebnosti — od
menil ho za poslušné uponíženie nevýslovným
povýšením. Zmřtvychvstaníe Kristovo je po
tvrdením celej jeho náuky. Ako Kristova smrt
je nám vzorom, aby sme umreli hriechu, jeho
oslávenie zase je nám vzorom, aby sme „nový
život viedli",5 takže podl'a svátého Písma Kris
tus „bol vydaný (na smrt) pre naše viny
& z mřtvych vstal pre naše ospravodlivenie".'
Teda Kristov život až po smrť by sme mohli
porovnat boju, kým jeho zmřtvychvstanie je
ako 'by presvedčujúcim dókazom dosiahnutého
viťazstva. A je všeobecným zvykom, že osla-.
vujeme d e ň v i t a zstva pravdy, dosiahnu
tej DO prioadnom dlhom namáhavom a spra
vodlivom boji.

'“ Rim. 6, 4. ' Rim. 4, 25.
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Týmto však nijako nechceme zatieniť vý
znam Kristovej smrti; veď oslávenie vyrastá
z jeho smrti, ako z koreňa vyrastá strom so
svojím ovocím; toto oslávenie bolo zaslúžené
čiže vydobyté smrťou, takže z nej už zrejme
nasledovala oslávenie, ako plným právom za
slúžené. Preto aj celé učenie svátej Církvi po—
ukazuje vždy na Kristovu smrť ako na zásluž
ný prameň všetkých milostí. Všetky sviatosti
sú znakmi, ktoré pripomínajú Kristovo utrpe
nie a udel'ujú milosť, týmto utrpením získanú;
celý duchovný život je tým podmienený a zdo
konalený. že vždy čím vernejšie nasledujeme
pokorný život Kristov v láske a poslušnosti
voči Bohu až na smrt, tým sme podobnejši
„obrazu jeho Syna"."

IV. Vel'a rozličných otázok by sa tu dalo
ešte rozoberať, keďže je to téma ozaj nevyčer—
patern'á.s Chcem však poukázať už len na ne
smierne dóležitú praktickú pravdu, že vykú
penie pre jednotlivcov subjektivne len tak sa
stane účinným, keď sa im tento Kristom za
slúžený nadprirodzený život prisvo jí čiže
udeli prostredníctvom Církvi, pritom — ak ide
o dospelých ——aj sami musia smlupósobiť.
Katolická pravda — ako vždy — aj tu je vpro
striedku medzi dvoma krajnosťami: odmieta
pyšnú mienku sebavykúpenía, keď učí, že bez
božieho zmilovanía, bez zásluh Kristových nik
by nijakou l'udskou námahou nikdy nebol mo
hol vstať z prvotného pádu a dosiahnuť nad

7 Rim. 8, 29.
* Tak napr.: prečo Boh rozhodol dať l'uďom po

páde možnosť naprirodzeného života; 0 spósobe
Krístovho boja s diablom pri vykúpení; o úlohe
Panny Marie ako prostredníčky pri diele vy
kúpenia .— v protiklade k Eve ako prostred
níčky pádu prvého Adama a jeho potomstva;
analogia svíatosti krstu so smrťou a vzkriese
ním Kristovým; o súlade božieho milosrdenstva
& spravodlivosti v diele vykúpenia; o rozličných
námietkach, ktoré sa v súvise s náukou vykú—
penia móžu vyskytnúť atď.
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prirodzený život a blaženost; aj keby niekto
bol celkom nevinne žil, bol by dOsiahol len pri—
meranú prirodzenú l'udskú blaženost. S druhej
strany však človek vykúpenim nie je oslobo—
dený od všetkej osobnej námahy, ale je povin
ný svedomite spolupracovat s milosťami, kto
rých sa mu na základe Kristovho vykúpenia
dostane, aby mohol nadprirodzený život prijať
a aby si už prijatý život stále udržal a zvela
ďoval.

Azda nijakú inú pravdu Kristus Pán ne
zdórazňuje natol'ko vo svátom Pisme ako tú.
že vykúpenie nám musi byt privlastnené, a to
u dospelých aj vlastnou súčinnosťou každého
jednotlivca. Sviatosť krstu je prvý, obecne oo
trebný prostriedok, ktorým sa nadprirodzený
život základným spósobom udel'uje. „Ak kto
znovu sa nenarodi z vody a z Ducha Svátéhď,
— hovori Spasitel' — „nemůže vojsť do krá
l'ovstva božieho."9 Nadto však na udržanie
tohto života nariaďuje jest a pít svoje telo
a svoju krv,10 káže bedliť a modlit sa,“ zacho
vávat prikázania,12 činiť pokánie,13 apoštolom
dáva moc, aby kajúcnikom odpúšťali hriechy“
& poveruje ich, aby učili všetky národy za
chovávať všetko čokol'vek prikázal, takže kaž—
dý človek je povinný pod správou Kristem
ustanovených zákonitých predstavených zacho
vávat celú náuku Kristovu“ a to z nadpriro—
dzených pohnútok, čerpaných práve z tej istej
náuky. No vo všeobecnosti Kristus Pán každé
ho vyzýva: „Kto chce za mnou ísť, nech zaprie
sám seba a každý deň vezme svoj kríž a nech
ma nasleduje. Lebo kto si bude chcieť zachovat
život, stratí ho; no kto stratí svoj život pre
mňa, zachová si ho."16

Z toho vysvítá, že Kristovo vykúpenie nám
má byť tak privlastnené, že každý človek stane

' Ján 3, 5. “' Ján 6, 54. “ Marek 13, 33.
“ Mat. 19, 17. “ Mat. 4, 17. " Ján 20, 23.
" Mat. 28, 20. " Luk. 9, 23—24.
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sa ako by Kristom: svojim životom zopakuje
Kristov život; svatým krstom sa pre nadpri
rodzený život narodí z vody a z Ducha Svá
tého tak, ako aj Kristus sa počal z Ducha Svá—
tého; & potom cez celý život nasleduje Krista
až po stratu života pre Krista, totiž až potial',
že poslušné a z lásky k Bohu prijme z božích
rúk aj smrť ako odplatu za hriech. Tým bude
uplatnenie vykúpenia na človekovi skončené,
takže takto na základe Kristových zásluh aj
sám človek si zaslúži oslávenie duše a tela,
ktorého vzorom je oslávený Kristus.

Duchovné čitanie a prednášky.
Dr. Inocmt Miiller, OP.

Duchovně čitanie mohli by sme pomenovat
napísaným duchovným vedenim; náboženská
prednáška je zasa ústnym vedenim viacerých
duší naraz. V obidvoch prípadoch ide o velmi
důležité prostriedky duchovného života, preto;
si povieme, ako ich načim použiť.

1. Medzi knihami na duchovné čitanie na
prvom mieste stoji Písmo svaté. Keby sme chceli
vedieť, čo znamená sváté Písmo pre náš du
chovný život, museli by sme pýtať odpoveď od
velkých cirkevných Otcov, najma od svatého
Hieronyma, lebo ti svoju duchovnú budovu, aj
svoje vel'ké vedecké diela postavili z učenia
Písem. My musíme Boha poznať, keď chceme
k nemu prisť. Lež ako ho poznat, keď býva
v nepristupnom svetle? Poznáme ho z jeho
slov. Boh sám sa vyslovuje v Slove spósobom
nekonečným, tak dokonale a plne, že toto Slo
vo je jediné.

Toto Slovo, prikryjúc svoju božiu velebu
našou prirodzenosťou, zjavuje sa nám vtele—
nim: „Zasvietil v' našich srdciach, aby svietilo
poznanie slávy božej v tvári Krista Ježiša."1

' 2 Kor. 4, 6.
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Keď Kristus prišiel na svet, porozprával .nám
slová, „ktoré dostal od svojho Otca",2 preto je—
ho slová sú slová samého Boha: „Lebo ten, _ko
ho Boh poslal, hovorí slová božie."s Sú to na
ozaj mnohé slová jediného Slova tak, ako sú
mnohé Iudské slová, ktorými ich vyjadrujeme,
& ako sú mnohí ludia, ktorí ich majú počúvať,
aby žili. _ _ ..

Slová vteleného Slova nám zjavujú Boha,
jeho _prirodzenosť, jeho bytie, jeho dokonalosti,
jeho lásku, jeho práva, jeho vól'u. Keďže sú to
slová večnej Múdrosti, pomáhajú duši meni-_
kat do vyššieho svetla, prenášajú dušu do svá
tej slávy, v ktorej žije Boh. Keď hlboko ve
riaca duša pozorne a stále počúva tieto slová,
má viacej osvetlené božie tajomstvá a vnára sa
do nich. Nuž a tieto slová Ježiša Krista nájde—
me predovšetkým v Evanjeliu. Tam vravi sa
mo vtelené Slovo. Eudskými slovami zjavuje
veci'nevyslovitel'né a nášmu duchu primeraný—
mi a pochopitelnými úkonmi ukazuje nevidi
telné. Načim iba oči otvoriť a pripraviť srdce,
aby sme vedeli všetko poznat a radovat sa
z toho. _

_ K Evanjeliu sa pripojuju apoštolské Listy,
najma Listy svatého Jána a Pavla. Obidvaja
roznrávajú o tajomstvách, ktoré videli; Prvý
keď odpočíval na Majstrovom srdci, druhů vo
videniach, pri ktorýCh od samého Kris-ta počul
„slová tajnostné".4 "

Teda v Písmach zjavil sa nám Kristus, kaž
dá stránka vravi o ňom, na každej stránke je
napísané jeho meno. Každá stránka oslavuje
jeho dokonalosti, jeho skutky. Každá stránka
OSDevuje jeho nevyslovitelnú lásku, jeho ne—
obmedzenú dobrotu, jeho nevyčerpatelné milo
srdenstvo a nekonečnú múdrosť. V Pisme od—
kryva Kristus nevyspytatel'né bohatstvá tajom
stva svojho života, svojich bolestí, tam roz
Bráva o svojej nebeskej sláve.

* Ján 17, 8. “ Ján 3, 34. * 2 Kor. 12. 4.
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Preto sa nečudujeme svatému Hieronymo—
vi, ktorý tak energicky napisal: „Kto nepozná
Písma, nepozná Krista." Túto výčitku iste si
nezaslúžia prví kresťania, ktorí žili z 'Pisem,
úctievali si ich, a této ich úcta prešla aj do li—.
turgie. Čitali svaté Písmo stále, lebo preživali
nanomenutie svatého Pavla: „Slovo Kristovo
nech prebýva vo vás hojne, vo Všetkej múd
rostif'“

Ale keď chceme, aby reč božia živo sa dot
kla"aj nás, aby bola pre nás-žriedlom kontem—
plácie a života, musíme ju prijať s vierou a po
korne, s úprimnou túžbou poznat Krista, spojit
sa s ním a kráčať v jeho šl'apajach. Veď hlboké
nadprirodzené poznanie a preniknutie svatého
Písma je dar Ducha Svatého, dar vel'mi vzác-'
ny, ktorý Pán Ježiš dal svojim apoštolom pri
jednom zo svojich posledných zjavení: „Vtedy
otvoril im smysel, aby rozumeli Písmam."“ Du
še, ktoré boly obdarené týmto darom pre svoju
veIkú pokoru a vytrvalé modlitby, odkrývalý
\! Písme hÍbky, o ktorých nemáme tušenia.
„Ony sa tešia z božích výrokov, ako ten, čo na
šiel hojnú korisť."7 V Písme nachádzajú „skry
tú mannu",a ktorá má mnohorakú chuť a stáva
sa ich denným pokrmom.

Nuž a kde je príčina tohto požehnaného
vnlvvu božieho slova. na dušu? Príčinou je
Kristus, ktorý stále žije, ktorý je Boh, ktorý
zachraňuje a oživuje. Keď chodieval po zemi,
vravelo sa o ňom, že „moc vychádzala z nehp
a uzdravovala všetkých".“ A čo sa vravelo
o samej osobe Pána Ježiša, s patričnou prime
ranosťou móžeme povedať aj o jeho slovách.
Čo platilo o ňom predtým, platí aj dneska.
Kristus žije v duši spravedlivého. Pod neomyl
ným vedením tohto vnútorného Majstra duša
tak, ako kedysi pokomá Magdalena, počúva
jeho slová a preniká božiu jasnost. Kristus jej

' Kol. 3, 16. ' Luk. 24, 45. 7 Žalm 118, 162.
' Zjav. 2. 17. ' Luk. 6, 19.
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dáva svojho Ducha, prvého póvodcu svatých
Pisem, aby „skúmala všetko, aj hlbokosti bož
ské".“' Kontempluje božiu lásku k l'uďom. Vie
rou poznáva vel'ké tajomstvá “Ježiša Krista,
a toto podivné poznanie ju pritahuje, dvíha.
pretvoruje. Preživa asi to, čo emauzski učeníci,
keď sám Kristus Pán im vysvetloval smysel
svatého Písma: „Či naše srdce nehorelo v nás,
keď hovoril na ceste a otváral nám Písma?""

Takto v duši rastie túžba, aby žila len pre
Boha, jej láska rastie zo stáleho snojenia s Bo
hom, preto chce vždy a vo všetkom plnit vól'u
nebeského Otca.

A ešte niekolko slov o Starom zákone. Me—
dzi starozákonnými knihami sú niektoré, ako
napríklad Zalmy, v ktorých načim zvlášť hlbať.
„Zalmy, píše P. Lacordaire, to bola príručka
pobožnosti našich otcov; našli sme ju na stole
chudobných aj král'ov. V rukách kňaza ostáva
až podnes pokladem, z ktorého čerpá vnuknu
tia, keď ide k oltáru, keď ide medzi l'ud, keď
rozjíma." Zalmy živou rečou vyjadruiú naj—
krajšie city obdivu, klaňania, synovskej bojaz
livosti, uznania a lásky. Prekypujú vrúcnymi
prosbami v najtažších životných skúškach.
v ktorých trpiaci volá spravedlivého Boha,
aby trestal zlých. 8131tam vzdychy kajúceho
hriešnika, dúfajúceho v božie milosrdenstvo
a slubujúceho polepšenie. Preto čitať, rozjimať
Žalmy a prispósobiť im svoje smýšlanie je iste
posvácujúce.

Múdroslovné knihy tiež sú určené pre ná
božné duše. V nich nestvorená Múdrosť volá
ich k lepšiemu životu a popisuje hlavne ctno—
sti, v ktorých sa majú cvičit vo svojom vztahu
k Bohu a k bližnému.

Keď chceme duchovne ťažiť z historických
a z prorockých knih, musíme vedieť, že božia
Prozretel'nosť mimoriadne sa starala o vyvo

m1 Kor. 2, 10. “ Luk. 24, 32.
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lený národ, aby ho chránila od modlárstva
a priviedla k uctievaniu pravého Boha. V tých—
to knihách načim vidieť vel'kú túžbu po Vyku
pitel'ovi; preto proroci napomínajú l'ud, aby bol
spravodlivý, aby mal lásku, najmá k utláča—
ným, preto tiež vyhrážajú l'udu trestmi, ak ich
napomenutia nepočúvne. Keď takto budeme
čítat prorocké knihy, nájdeme v nich vela du
chovného pokrmu.

2. Okrem svátých knih Písma dobre nám
poslúžia knihy duchovných spisovatelov, najmá
svátcov a cirkevných učitelov. Tito spisovatelia
možu byť majstrami nášho duchovného života.
Dobre poznajú učenie Písma a učiacej Církvi,
a ako svátci toto učenie tiež prežili; preto mó
žu nám sprístupniť a osvetliť zásady kresťan
skej dokonalosti. Posilnia nás v presvedčeni
o závaznosti starat sa o osobné posvácovanie,
naznačia nám aj prostriedky, ktoré sami vy
skúšali ako najlepšie, povzbudia nás a tak nás
privedú na cestu, po ktorej sami kráčali. Tito
učitelia sú pre nás tým užitočnejši, že máme
ich vždy naporúdzi. Pomocou duchovného vod—
cu můžeme si zvolit toho, ktorého sami chceme,
ktorý lepšie zodpovie stavu našej duše, a mó
žeme s ním rozprávať tak dlho, ako sa nám
páči. A veru máme vel'a takých knižných vod
cov: pravda, záleží na tom, ktorú knihu, pri—
padne ktorého duchovného spisovatela si vy
berieme, lebo nie je každá kniha pre každú
dušu.

Duchovná kniha nás potom stále napomína,
velmi jemne odkrýva všetky naše chyby. Uka
zuje nám ideál, ktorý treba dosiahnuť, vyzýva
nás, aby sme poznali seba samých, takže po
tom poznávame svoje dobré aj zlé vlastnosti,
vidime stupne, ktoré sme už prešli a cez ktoré
ešte máme orejsť, aby sme sa stali dokonali.
Netreba sa preto čudovať, že čítanie duchov—
ných knih a životopisov svatých priviedlo mno
hých k obráteniu, ako vidieť v živote svatého
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Augustina, a že pomáha dušiam dostať sa
k najvyššim métam duchovného života.

3. Napokon duchovné prednášky. Tie majú
prednost pred knihami, lebo sú prispósobené
osobným záujmom poslucháčov a konajú sa
len pre nich, a potom sú živšie, strhujúcejšie.
Tu už účinkuje pohl'ad, hlas, posunky pred—
nášatel'a, a tým stúpa akosi význam pravdy,
o ktorej hovori. Predpokladá sa, že prednáša—
júci dokonale ovláda predmet, že o jeho pravde
alebo hodnote je hlboko presvedčený a že prosí
Boha, aby požehnal a oživil jeho slová. U po—
sluháčov sa zasa predpoklada dobrá vól'a a
vnútorná súcosť prijať pravdy, o ktorých
hovori.

Ciel' duchovného čitania je udržať v duši
ducha modlitby, je to tiež určitý spósob roz
hovoru duše s Bohom, ku ktorému pomáha
duchovný spisovatel alebo prednášatel'. Aby
sme dosiahli tento ciel', musíme mať vel'kého
ducha viery, aby sme v spisovatel'ovi alebo
v kazatel'ovi videli Boha samého, „ako by Boh
napominal skrze nás".12 Toto si oveI'a Íahšie
osvojíme, keď spisovatel' alebo kazatel' sám
bude preniknutý evanjeliovým duchom, keď
bez váhania budeme mócť potvrdiť, že nie je
to jeho náuka, lež učenie Ježiša Krista.

Ale v každom prípade čitateI' alebo poslu
cháč nech prosí Krista, aby _mu dal svojho
Ducha, aby mu ten v srdci všetko vysvetloval.
Preto nečitam ani nejdem na prednášku zo
zvedavosti, aby som sa dozvedel niečo nové,
ale preto, aby som sa poučil. Načim sa oslobo—
diť od márnosti, ktorá túži po poznani duchov
ných vecí, a nie po ich uskutočňovani. A všet—
kým bez rozdielu sa odporúča, aby sa zriekli
kritického ducha, ktorý číta a počúva nie pre
to, aby sa obohatil, lež preto, aby posúdil či už
obsah alebo literárnu formu knihy alebo reči.

" 2 Kor. 5, 20.
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Duchovný človek usiluje len o jedno: čím
váčšmi zo všetkého vytažiť pre seba.

Z duchovného čítania alebo z prednášok
budeme mať taký úžitok, aká bude naša túž
ba po svátosti. Túžiť a smádiť po dokonalosti
značí uskutočňovať na sebe to, čo čítam alebo
počúvam, a nepozerať pritom na to, či ten
druhý to koná alebo nie. Potom v duchovnom
čitaní a V prednáškach nájdeme vždy niečo,
čo dušu osvieži a povzbudí, lebo tu ide len
o duchovný život. Keď je tam niečo, čo sa pria
mo vzťahuje na začiatočníkov, to velmi l'ahko
pochopia pokročilejší. Reč pre pokročilých mó
že byť ideálom pre začiatočníkov. Keď sa niečo
vztahuje na budúcnosť, to nás může povzbudit
k dobrým predsavzatiam v pritomnosti, lebo
takto sa človek pripravuje na budúce úlohy.

A jednako najdóležitejšie je napomenutie
svatého Pavla, ktorý odporúča svojim čitate
l'om a poslucháčom toto pravidlo: „Nie poslu
cháči zákona sú spravodliví u Boha, ale čini
telia zákona budú spravodlivými."13 Svatý Pa—
vol tu iba vysvetIuje slová Krista Pána, ktorý
v podobenstve o semene vravi, že iba tí budú
mať úžitok z božieho slova, ktorí „keď počujú
slovo, v dobrom a výbornom srdci zachovávaiú
ho, a prinášajú úrodu v trpezlivosti".“ Naším
heslom nech budú slová svatého Jakuba: „Buď
te plnitel'mi slova, a nielen poslucháčmi."“

Svedomitf.
Prof. P. Emilián Soukup, OP.

Kresťanov delíme na pokrytcov, svedomi
tých a svatých. Pokrytci zachovávajú dajaký
kresťanský povrch alebo aspoň kresťanskú
vonkajšiu prislušnosť, nedbajúc o vnútro. Sú
ozajstný opak a protiva svatých. Ale taký roz
diel nie je medzi svedomitými a svátými.

„ Rim. 2, 13. " Luk. s, 15. 15Jak. 1, 22.
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Tá dvojica je jedno, majú sa k sebe ako začia
tok a vyvrcholenie, cesta a dosiahnutie ciel'a.

Svatí sú majstri svedomitosti. Keďže aj
najmenej poučený kresťan chápe, že svedomi
tosť je ideál kresťanského života, ocitneme sa
pred ďalšou myšlienkou o chápaní svatých pre
obecnosť kresťanského života. Zivotne súvisí
s predošlou myšlienkou o nasledovani Krista
v jeho smrti a vzkrieseni. Bo v novom živote
po vzkriesení zo starej smrti treba prvé kroky
a vodcovského ducha. No to obsahujú zásady
o svedomitosti svatých a našej.

Svedomitosť je podrobenie života vlade
svedomia. Odborníci vravia, že slovo svedomie
do kresťanstva uviedol apoštol Pavol; že slovo
aj ním označenú vec vzal do kresťanskej náu
ky o mravoch z filozofie gréckych stoikov.
ktorí prví jasne vyslovili pojem aj jeho meno.
Stoikom svedomie znamenalo vedomie myš
lienky s vonkajšim konaním. A keďže myšlien
ka svojou povahou je hodnotiaca sudkyňa a
rozkazujúca vladárka, svatý Pavol nepotrebo
val nijakú inú zmenu pre kresťanskú mravou
ku pri tomto slove a pojme, iba ak z malého
začiatočného písmena urobiť vel'ké pismeno:
miesto logos (myšlienka) napisal Logos, duch
boží, pravda božia, pravda Kristova. Potom
mal otvorenú cestu, aby priviedol túto filozo
fickú pravdu na vrchol vyhlásením: „VšetkO,
čo nie je podla svedomia, je hriech", lebo je
to skutok proti oprávnenému výroku sudcu
a proti oprávnenému rozkazu vládcu — totižto
duchu, poučenému duchom božím.

Apoštol Pavol tým neprináša novú nauku
do kresťanstva, ale len nové slovo pre starú
pravdu, dosial' inakšie vyjadrovanú, nie takým
l'udsky presným a výrazným spósobom.

Dielo Ježiša Krista můžeme stručne vy—
jadrit takto: Postavil človeka bezprostredne
pred Boha, ktorý vidí do duše a hl'adí do
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duše &podl'a toho, čo tam vidí, posudzuje hod
notu človeka. Preto celé úsilie J ežiša Krista
je venované uvedeniu náboženského a mrav—
ného života dovnútra, nie aby tam výlučne bol
skrytý, ale aby tam bol zakorenený a odtiaf
živený & spravovaný. Čo človek koná, nedostá
va svoju hodnotu zvonka, ale z duševného
sprevádzania skutku. Preto každý vonkajší čin
človeka musí mať toto sprevádzanie, musi bvť
prinravovaný vnútri, tam musí dostať svoj
smer.

Najvýraznejšie sú pre to dva Pánove vý
roky. V siedmej kapitole Markovho Evanjelia
Pán vravi: „Počujte ma všetci a rozumejte!
Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho
mohlo poškvrniť, ale to, čo vychádza z človeka,
je to, čo znečisťuje človeka. Kto má uši na po
čúvanie, nech počúva: Zvnútra, z l'udského
srdca pochádzajú zlé myšlienky, . .. nepravo
sti, . .. bláznivosť. Všetko toto zlé pochádza
zvnútra a znečisťuje človeka." Preto iba vtedy
je mravný život bezchybný, keď všetko jeho
usilovanie ide dovnútra, aby sa zabránilo vy
chádzaniu špatnosti, aby mohlo vychádzať dob
ro, keď tam bude rozsudzovať a vládnuť duch
dobra. Vyčistit vnútro, udržovať ho čistým a
naplňať dobrom a zachovávat súdenie a vládu
dobrého ducha, to jest ducha božieho a božiu
pravdu, boží nosudok a boží rozkaz.

Na to navazuje & v tom pokračuje druhý
Pánov výrok v Matúšovom Evanjeliu: „Blaho
slavení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Bo
ha."1 Z rozličných výkladov toho slova tu sa
nám hodí výklad katolického modemého vy
kladača, že nie je tu reč výlučné o panickej
čistote, ale o čistote v smysle prvého Pánovho
výroku, o čistote od akejkol'vek špatnosti du—
cha, ktorý by působil vychádzanie špatnosti,

' 5, 8.
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bo nie je duch božej pravdy. Takým čistým
srdcom ovládaný život má sl'úbené videnie
Boha, najbližšie spojenie s Bohom.

Z prvého Pánovho výroku chápeme, prečo
Pán Ježiš tak ostro vystupoval proti pokrytec
tvu, to jest proti farizejskej povrchnosti; a pre
čo jej dával práve meno hrobu, to zasa chá
peme z druhého výroku, lebo hrob v myšlien
kach poslucháčov bol obrazom najhoršej ne
čistoty.

A zo všetkého sa nám móže urobiť svetlo,
keď tak pomyslíme na svátých. Chceli byť pra
vými klaňatel'mi Otcovými v duchu a pravde,
podl'a požiadaviek božského Majstra, za kto
rým chceli dósledne a presne ísť. Keďže chceli
Bohu vzdávať pravú úctu, preto tol'me usilo
vali o Vládu ducha a pravdy vo svojich skut
koch. Zakrátko museli poznat, že Pánove slová
sa pre nich vykryštalizovaly vo dva pojmy:
vonkajšok je lož a klam; z iných Pánových
slov vedeli, že musia pridať: lož vel'mi nebez
pečná a klam velmi nebezpečný, ak sa dostane
dovnútra a zmocní ducha človeka ako sudca
a vladár. Proti tomu stál druhý pojem pre svá
tých ako žiarivý kryštal: iba duch je pravda,
správny sudca a bezpečný vodca. Podl'a toho
robili, a tak musíme rozumieť svedomitosť
svatých.

Svedomitosť rozumeli v jej póvodnom, naj—
hlbšom a vrcholnom smysle, ktorý hlásalo
Evanjelium a apoštol Pavol: svedomitosť je
čo najváčšie vylučovanie povrchnosti čiže po—
vrchovosti, lebo povrchovosť je lož a klam.
Preto svedomitosť je opravdivosť ducha. O—
pravdivosť zase znamená vládu pravdy, drvia
cu lož a klamavosť vonkajška, aby každý sku-'
tok zodpovedal božej pravde. Chceli byť
vo svojich činoch obrazom božej pravdy.

Důsledky takého svedomia svátých často
im vyčítajú ako nedostatok l'udskosti. Ale ten
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to dósledok sa musel takým spósobom preja
vit, lebo sváti boli hrdínmi svedomitosti. Aby
sa čo najlepšie obrnili proti lži a klamu, po
kladali vóbec vonkajšie za šialivý klam a preto
všetko vonkajšie drvili, nohami šliapali.

Nebola to len kajúcnosť, a v neskoršom vý
vine to asi vóbec nebola kajúcnosť, keď od—
mietali Všetky od ludi zachovávané vonkajško
vosti; nebola to číra kajúcnosť, keď mali zálu
bu v tom, čo my voláme telesné trýznenie
&v každom ohl'ade a vo všetkých dósledkoch,
až po zničenie. Bola to hrdinská opravdivosť,
hrdinská svedomitosť, hrdinské zdórazňovanie
ducha a hrdinské hodnotenie vonkajška ako
nebezpečného klamu a lži. Bolo to hrdinské
uskutočnenie myšlienky apoštola Pavla, ktorý
v druhom Liste napisal Korintským: „Kde je
duch Pánov, tam je sloboda."2

Vravim „hrdinské"; lebo hrdinstvo je hrdá
povznesenosť nad hroziacim vonkajškom pre
myšlienku, aby myšlienka bola zachovaná, aby
sa myšlienka mohla uplatnit svojím súdom a
svojou vládou. Hrdá povznesenosť, nie pyšná.
ale povznesená vedomim nízkosti vonkajšieho,
idúca až po dokonalé nedbanie o hocičo von
kajšie; lebo povznesená na výšku ideálu, ktorý
uplatňuje za cenu všetkého vonkajšieho, niž
šieho, hmotného.

Ze táto hrdinská svedomitosť svatých nie
je pre nás všetkých a pre každého kresťana?
Potom by ani nemal pre nás význam Pánov
život a kríž. Lebo život Pána nášho Ježiša
Krista bol velkolepým znehodnocovanim von
kajškovosti, jeho križ ukázal, že vykonal via
cej ako najsvedomitejší světí, on Svatý svá—
tých.

“ 3, 15.
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2 knihy blahoslavenej Angely
z Follgno.1

Motto: „To, čo je úbohé, ba čo vlastne nie
je ničím, to si napisal; ale o tom
drahocennejšom, čo citi dušar moja,
o tom si nenafpisal ani slova-." Tak
Angela svojmu pisárovi-spovední
kovi. I sama sa však cítila bezmoc
nou vyrozprávať nevypovedafterné.

Keď som sa dala na cestu pokánia, hovori
Angela z Foligno, urobila som osemnásť du
chovných krokov, prv než som poznala celú
nedokonalost svojho života.

P r v ý k r o k.
Vedomie viny.

Začala som uvažovat nad svojimi hriechmi
a uvedomila som si svoj hrozn'ý stav. Vel'mi
somsa bála,že budem zatratená, a hor
ko som plakala.

D r u h ý k r o k.
Hanbí sa spovedať.

Druhý krok bol, že som sa začala hanbiť
za svoje hriechy, a to tak velmi, že som ne—
mala sily dokonale sa z nich vyspovedať. A tak
som aj často bez spovede, v hriechoch prijí
mala telo Pánovo.

Svedomie mi preto nedalo pokoja vo dne
v noci.

Obrátila som sa teda o pomoc ku svatému
Františkovi a prosila som ho, aby mi doprial
nájsť dobrého spovednika, ktorý by pochopil

' Latinských vydaní je dosť. Ja som použil Acta
S_anctonmx, Januarius, vol. I., ad diem IV. a la:
tmsko-taliarnske vydanie Pulignaniho z r. 1932.
(L'autobiografia e gli scritti della Beata Angela
da Foligno, Cittá di Castello.)
Poznamenávam. že hovoriť I'uďom dobrej vole
o_zdravej katolíckej mystike sa má so stano
Viska ' duchovně-ho života pokladať za zrejme
osozne. a nie za nejaké chorobné mjčenie.

Prekl.
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úbohý duševný stav, u ktorého by som sa teda
mohla dobre vyspovedať.

Hneď nato v noci zjavil sa mi vo sne akýsi
starec a povedal mi: „Sestra, keby si ma bola
prv prosila, by som ti bol učinil to, o čo si ma
prosila. Ale to nič neškodí! Hl'a, už sa ti stalo,
čo si žiadala."

A naozaj, keď som ráno išla ku svatému
Františkovi, stretla som sa s istým bratom,
kazatelom u svatého Feliciána. Bol kaplánom
a mal dovolenie spovedať. Hneď ako som po—
čula jeho kázeň, rozhodla som sa vyspovedať
u neho.

Vyspovedala som sa teda úplne zo všetkých
svojich hriechov a dostala som rozhrešen'ie.
Ale pri tejto spovedi nepocítila som útechu,
iba nepokoj, hanbu a bolest.

T r e t i k r o k.
Zadosťučinenie.

Robila som uložené pok'ánie a ustavične
som bola plná bolesti a necítila som nijakú

utechu. Štvrtý krok.
Milosrdenstvo božie.

Začala som uvažovat o milosrdenstve bo—
žom a poznala som ho v tom, že sa mi dostalo
milosti obrátenia a že som bola vytrhnutá
z pekla.

A tu začalo vnikať svetlo do mojej duše.
A v jase toho svetla som ešte viacej musela
sama nad sebou plakat a žialiť, a túžila som
ešte po ostrejšom pokání.

Pia t y krok.
Poznanie seba.

Keď som bola tak osvietená shora, videla
som v sebe iba chyby, a tak som seba samu
odsudzovala. Vedela som totiž a isto-iste som
poznávala, že som si zaslúžila peklo; A tu ma
znovu zachvacoval horký plač.
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Musim poznamenat, že medzi jednotlivými
krokmi bol vždy určitý časový odstup. Stav
duše, — ktorá sa len tak ťažko móže hýbat
a len bolestne a ako by s velkou ťarchou može
kráčať k Bohu a i to len maličkými króčkami,
— ma vel'mi rozl'útostil a rozbolestil.

A viem o sebe, že som sa na každom kroku
mnoho zdržovala, a plakala som, že mi nebolo
dopriate urobiť viac krokov naraz. No bola to
pre mňa predsa akási útecha, že som mohla
plakat na každom kroku: isteže, trpká útecha.

Šiesty krok.
Jasné vedomie viny.

Keď som tak kráčala tou cestou, dostala
som jasnejšie svetlo milosti, ktoré mi ešte via
cej dalo poznať vel'kú hlbku mojich hriechov.

Videla som, že urážajúc svojho Stvoritel'a,
urážala som aj všetky stvorenia, postavené
do sveta na mój duševný osob.

A znovu mi prichádzaly na um moje hrie
chy v celej svojej temnej hlbke, a ako som sa
z nich Bohu svojmu vyznávala, preciťovala
som celú ich hrózu.

Vzývala som teda všetkých svátých a bla
hoslavenú Pannu, aby orodovali za mňa a pro
sili milosrdného Boha o milosrdenstvo pre tú,
ktorej bol tolko dobrého vykonal. A keďže
som vedela, že som už svojim hriechom umre
la, prosila som ich aj o to, aby mi od Pána
vyprosili milosť nového života.

A prosila som stvorenia, ktoré som urazila,
urážajúc ich Stvoritel'a, aby nežalovaly na
mňa pred Bohom.

A zdalo sa mi, že všetky stvorenia aj všetci
svatí mali so mnou sústrasť.

A vtedy mi konečne bolo dopriate, že som
sa mohla viac než obyčajne modliť k Bohu
s velkým ohňom lásky.
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Siedmy krok.
Pohl'ad na kríž.

Dostávala som s času na čas zvláštnu mi
losť, a to, že som s porozumenim mohla hl'adieť
na kríž a telesnými aj duševnými očami vidieť
na ňom Krista Pána, ako umrel za nás. Ale
toto hl'adenie a nazeranie bolo ešte bez chuti;
len vel'kú bolesť som pri ňom cítila.

Osmy krok.
Príčina Spasitel'ovej smrti.

Pri pohl'ade na kríž bolo mi dopriate hlbšie
poznať, ako sa to vlastne stalo, že Kristus Pán
zomrel za naše hriechy. A vtedy som znova
vel'mi bolestne poznala všetky svoje hriechy
a cítila som, že som ho vlastne ja ukrižovala.
Nevedela som však ešte, akým velkým dobro
denim je pre nás utrpenie Kristovo. Až neskór
som ozaj hlboko porozumela, ako ma vlastne
Kristus Pán odviedol od hriešneho života, pri—
viedol k pokániu a umrel za mňa.

Ale toto poznanie kríža mi zapálilo V duši
taký oheň lásky a l'útosti, že som u nóh križa
urobila pevné predsavzatie vzdať sa všetkého
svetského, a celá som sa J ežišovi obetovala.
A čo aj so strachom, predsa som mu hneď
vtedy urobila sl'ub večnej čistoty aj sl'ub, že ho
už neurazím ani jedným údom svojho tela.
Na minulé hriechy každej jednotlivej čiastky
svojho tela som horko žalovala.

A prosila som Spasitela, aby mi on sám dal
sily zachovat to, čo som sl'úbila, t. j. čistotu
a ostražitě bedlenie nad všetkými svojimi
smyslami, lebo jednak som sa bála složiť tie
sluby, jednak oheň lásky ma nútil, takže som
nemohla ináč konať.

Deviaty krok.
Cesta ku krížu.

Potom mi bola vložená do duše túžba po
znať, kde je vlastne cesta križa. Chcela som
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ju nájsť a rada potom bývať pri nohách križa,
kde je útočište všetkých hriešnikov.

A dostalo sa mi osvietenia &poučenia. Cestu
ku krížu som našla takto: Dostala som vnuk

ymusím odpustit všetkým, čo mi ublížili, a zba
viť všetkého a tak kráčat l'ahšie a vol'nejšie;

ňmusím odpustit všetkým, čo mi ublížili a zba
vit sa všetkého pozemského, pretrhnúť styky
so všetkvmi I'uďmi, mužmi aj ženami, so všet
kými priatelmi a príbuznými, zanechat aj svoj
majetok, aj seba samu, a že srdce svoje musím
oddať Kristu, ktorý mi tol'ko dobrého vykonal,
&musím ísť po třnistej ceste, po ceste utrpenia.

Od tej chvíle som sa teda začala skromnej
šíe šatiť, prestala som sa ozdobovať, aj „skrom
nejšie som už jedávala. Ale velmi som “sa ešte
hanbila a bolo mi to neprijemne, lebo som ešte
necítila mnoho lásky k Bohu a žila som ešte
s manželom. Horkosťou ma naplňovalo, keď mi
nadávali alebo aj skutkami krivdili. Znášala
som to však všetko trpezlivo, ako som len
mohla.

Stalo sa vtedy podla vóle božej, že mi
zomrela matka, ktorá ma vel'mi hatila na ceste
božej, a v krátkom čase mi zomrel aj manžel
i všetky deti. No keďže som sa dala na cestu
božiu a prosila som Boha, aby ma ich zbavil,
ich smrť ma vel'mi potešila, hoci som pocítila
i trochu bolesti.

Vtedv som si jasne uvedomila, že od chvíle,
čo mi Pán vypočul prosbu, bude srdce moje
navždy v srdci božom a vo vóli božej & vóla
božia a srdce jeho budú v srdci mojom.

Desiaty krok.
Zjavenie Ukrižovaného.

Keď som sa pýtala Boha, čo mám robit,
aby som sa mu zapáčila, on vo svojej velkej
dobrote zjavil sa mi viac ráz v spánku aj
V bedleni, pribitý na kríž a vyzval ma, aby
som sa pozrela na jeho raný; a podivne mi
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ukazoval, ako všetko za mňa pretrpel. To sa
stalo viac ráz. A keď mí všetky muky, za mňa
vytrpené, po jednej poukazoval, hovoril mi:
„Aké hodné zadosťučinenie mi teda móžeš ty
dat za toto všetko?"

Podobne sa mi zjavil často aj v bedlivom
stave, ale predsa nie tak hrozne, ako v spánku.

Kedykol'vek sa mi však zjavil, vždy bol
vel'mí smutný a strašne trpel. Ukazoval mi
rany na hlave, poranené obrvy a roztrhané
fúzy &bradu, vypočítaval a na svojom tele mi
ukazoval všetky jednotlivé šl'ahy bičov a ho
voril mi: „Toto všetko som trpel za teba."

Vtedy mi prišly na um všetky jednotlivé
moje hriechy & pochopila som, že som nimi
zranila Ježiša Krista a že by som mala za ne
nesmierne futovať.

A naozaj, vtedy som pocítila takú vel'kú
bolesť nad svojimi hriechmi, ako nikdy pred
tým.

Podobne mi ukázal aj svoje utrpenie a ho
voril mi: „Čím sa mi móžeš primerane od
vďačiť?"

A vtedy som plakala plačom prevel'kým
a ronila som také horúce slzy, že mi až tvár
pálily, a musela som si chladit oči zimnou

vodou. Jedenásty krok.
Ostré pokánie. Zriekne sa sveta.

Dala som sa na ostrejšie pokánie za svoje
hriechy a vymýšl'ala som si všelijaké sebamřt
venía a usilovala som sa ich konat. No keďže
sa mi zdalo, že sa vo svetskom okolí nemůžem
dostatočne oddat pokániu, rozhodla som sa ne—
chat naskrze všetko, aby som sa tak mohla
dostať ku krížu, ako mi to Boh vnukol.

Toto rozhodnutie mi bolo daně z božej mi
losti týmto podivným spósobom: Bola som
vo velkej neistote. Na jednej strane som si
velmi túžobne želala stať sa chudobnou a vel'
mi dychtivo som si žiadala, aby som ne—
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zomrela prv, než budem chudobná.
Na druhej strane trápilo ma mnoho pokušení,
ako napr.: že žobrať sa mne, mladej ešte, ne—
patri, ba bolo by mi to aj nebezpečné; potom
bála som sa, že budem musieť zomrieť od hladu
a zimy; a vůbec všetci ma od toho odhovárali.

Ale Boh sa konečne nado mnou zmiloval &
dal mi do srdca alkési vel'ké svetlo a s ním mi
prišla do duše aj ohromná sila a spolu “resve
dčenie, ktoré mám až dosial', že totižto tú silu
už nikdv nestratím. Umienila som si a pevne
som sa rozhodla, že kebyr som mala i zomrieť
od hladu a zimy alebo od hanby, ak sa to Bohu
páči, alebo aspoň ak sa mu to může páčiť, že sa
svojho predsavzatia nevzdám, čo by som aj
naisto vedela, že taký koniec ma naozaj čaká;
lebo vo všetkej tej biede by som rada zomrela
pre Boha.

Vtedy som sa už naozaj navždy skalopevne
rozhodla.

Dvanásty krok.
Chce mať pred očima umučenie Pánovo.
Potom som prosila blahoslavenú Matku

Krista Pána a svátého Jána Evanjelistu pre
bolesti, ktoré sami vytrpeli, aby mi vyprosili
nejaké znamenie, ktoré by ma neustále upa—
mátovalo na Pánovo umučenie. (Pokračovanie.)

PreložilDr. M. Chladný Hanoš.

svatý Tomáš Akvinský.
GorazdZv0nický.

Na. Lodi mystickej, máličko od kormidla,
prilieva oleja, by láska nevystydla,

. zažíha signály & utužuje laná
a. dvíha na stožiar výsostné svetlo Pána.

Pad krížom výkupným, na ktorom Kristus visel.
z rán Bohočloveka napája srdce, mysel'.
na. svietnik najvyšší povznáša bohovedu
:: v sbore verduchov velebne kráča vpredu.
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sta veža nad mestom, dóm gotického slohu,
ten gigant múdrosti sa, vypnul k Pánu Bohu
a s hrivnou pokory do záhad viery vniká
a krúčom milosti tajomstvá odmyká.

Zázračný génius a cherub zemi daný
z bašt božej náuky Petrovo strežie brány
raz bleskom nebeským, raz nehou rajských vánkov,
a slovom nezdolným tne do bludárskych stánkov.

Co v Chlebe anjelskom tajomstvo zahaluje,
.on s lýrou lahodnou velebne oSpevuje,
čo páše hriešny svet, on slzou lásky smýva,
čo padlo v obeť tmám, on Svetlu vydobýva.

Na Lodi mystickej, maličko od kormidla,
prllieva oleja, by láska nevystydla,
pomáha veslovat k prístavu zabezpeky
cez bludné nánoSy, čo naplavily veky.

Máriina svátost.
3. Plnosť ctností.

Univ. prof. Dr. P. Mag. Gašpar Friethoff, OP.

Doista naša duša je bezprostredným zdro
jom nášho života; ale je len sprostredkujúcim
zdrojom životnej činnosti, totižto prostredníc
tvom schopnosti. Tak aj v duchovnom živote.
Veď posvácujúca milosť, sidliaca v podstate
duše, povznáša ju, aby bola bezprostredným
žriedlom nadprirodzeného života; ale činnost
nadprirodzeného života vyviera bezprostredne
z ctnosti a darov Ducha Svatého, ktoré zdoko
nafujú duševně schopnosti. A zasa ako naše
schopnosti majú koreň v samej duši, tak ctno
sti a dary majú základ v posvácujúcej milosti.
Ctnosti a dary sú trváce rozvrhnutia, uspóso—
benia (návyky) v schopnostiach. Ctnosti ich
uspósobujú, aby l'ahko a radostne počúvly du
šu, ktorú osvecujú viera a milosť; kým dary
ich uspósobujú, aby l'ahko a radostne praco—
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valy podra vedenia Ducha Svátého. A jedny aj
druhé skřsajú z posvácujúcej milosti, s ktorou
sa neodlučitel'ne spájajú ako vlastnosti 8 pod
statou.

Pevná je zásada, že každý zdroj má účinky
podla spósobu vlastnej dokonalosti, čo teda
neprisvojujeme len duši a schopnostiam (veď
sú taki, čo aj po abstrahovani od lepšieho te
lesného uspósobenia majú lepší rozum, bo ma
jú lepšiu dušu), ale aj milosti & jej účinkom.

Preto keď uvažujeme o Pánovi našom Ježi
šovi Kristovi, ——aj keby sme nemali nijaký
náznak z toho, čo Písmo svaté rozpráva o jeho
činoch — bez pochybovania tvrdíme, že ctno
sti a dary mal v najváčšej možnej miere; veď
bolo povedané, že milost mal v najvyššej mie
re, v akej ju dakto móže mat! Tak aj bez toho,
žeby sme zvlášť pozorovali to, čo Písmo sváté
vravi o Máriiných činoch, s teologickou istotou
móžeme vyvodit záver o plnosti ctnosti v Má—
rii. A tento záver je dvojaký: Plnosť milosti
v Márii prevyšuje podl'a svojej intenzity pl
nost hocktorého iného svátca, a preto aj jej
plnost ctností prevyšuje plnost každého iného
svatého. Čo teda čítame v živote svátých, čo je
tam hrdinské, to o tol'ko prevyšuje Máriina
ctnost, o kol'ko Máriina milost prevyšuje mi—
lost iných! Potom můžeme uzatvárat, že vyni—
kajúce Máriine ctnosti o tol'ko prevyšuje
ctnost nášho Pána, o kol'ko jeho milost pre—
vyšuje Máriinu milost.

No jednako bohovedci, upierajúci zrak na
ctnost nášho Pána a obdivujúci jeho nepreko
natel'nú vyvýšenosť, musia ustálit daktoré vý
nimky. A to nie preto, že by dačo chýbalo
takej velkej vyvýšenosti, ale že taká vel'ká
vyvýšenost nestrpi v sebe niektoré veci. Bo
daktoré ctnosti vo svojom prvotnom alebo dru
hotnom predmete predpokladajú nejakú nedo

lšgntÍOSť-A tak je to aj s vyvýšenostou Božeja v.
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Viera.

Onen človek, ktorý sa volá Kristus, nemo
hol veríť. Bo od prvej chvíle svojho počatia
tešíl sa z blaženého hl'adenía, a práve toto hla
denie aj v nás raz dovrší vieru tým, že ju od
strání.1 Tu teda je velký rozdiel medzi Kris
tom a Máríou. Veď starodávni svedkovía úst—
neho podanía zdórazňujú napríklad v proti
kladnom porovnani Eva —-—Mária Máríinu
vieru. Eva totížto zhrešila pýchou, neposluš
nosťou, nevernosťou, Mária napravuje poníže
nosťou, poslušnosťou a Víerou. Svátý Irén toto
vravi: „Čo panna Eva sviazala neverou, to pan
na Mária rozviazala víerou."2 Ale aj samo
"Písmo sváté chválí Máriínu vieru v Alžbeti—
ných slovách, keď hovorí: „Blahoslavená si,
že si uverila, lebo splní sa to, čo tí Pán pove
dal."3

Máriína ctnost viery vidí sa nám ovel'a
hrdinskejšía pod Pánovým krížom, keď po zu—
tekaní ostatných ona stála vedl'a Spasitela
a s nim trpela V smrtel'nom boji za spaseníe
l'udí. Preto svátý Albert Vel'ký napisal: „Vieru
mala na najvynikajúcejšom stupni, ktorá ve
rila v sebe prisl'úbenú vec; ktorá nepochybo
vala, aj keď učenící zapochybovali, ktorá bola
presvedčená, že veriacemu je všetko možné."
A svátému Bernardovi5 pripisujú slová nie bez
prepínanía, ako by Viera Církvi V trojdňovom
mučení, keď všetci zapochybovali, bola nena—
rušená íba v Márii.

Po prvé z toho je zrejmé, že Luther poblú—
dil, keď tvrdil, že stotníkova Vierao prevýšíla
Máríinu vieru: že poblúdil Erasmus Roterdam—
ský. ktorý bol v pomykove, či Mária sa hneď

* 1 Kor. 13, 10-43.
? Adv. haer. 3, 33.
==Luk 1, 45.
' Výklad Evanjelia sv'átého Lukáša 1.
'" O náreku Panny Márie. .
“ Ma't. 8. 10.



klaňala svojmu Synovi v jasliach, keď totižto
Písmo sváté mlčí; že poblúdili aj iní, ktori sa
domnievali, že Mária zapochybovala v prvom
alebo v druhom pripade. Po druhé zrejme je
nemožné tvrdenie tých, čo mysleli, že Mária
už v tomto pozemskom živote mala blažené
hl'adenie ako Kristus. Predsa tým sa nedotý
kame mienky tých, ktorí vyhlasujú, že Mária
mala vo vynikajúcejšich chvíl'ach svojho ži—
vota prechodne toto hladanie ako Mojžíš &Pa—
vol. Jednako táto mienka nemá základ, bo
dneska odborníci v Písme svátom súdia, že ani
Pavol ani Mojžíš nikdy nemal toto videnie.

Keď hovoríme o Máriinom nadprirodzenom
poznani, musíme aj dodat, že nijaký dostatoč
ný dóvod- nemajú pre svoju mienku tí, čo vra—
via, že Mária mala v tomto živote Vliate vede
nie, ktoré anjeli majú prirodzene, oddelené
duše mimoprirodzene a ktoré Kristus mal nad
prirodzene. Preto Máriino poznanie treba vy
svetliť najprv pravidelnou cestou, totižto pri—
účaním sa, rozjimavým štúdiom Písma svatého,
vlastným bystrým rozumom, nezatemneným
od dedičného hriechu (vynachádzanim), tridsať
ročným spolužitim s Kristom, darmi Ducha
Svatého (rozumu, múdrosti, vedenia, rady). Ak
potom ešte sa videlo niekedy dačo potrebné,
móžeme pripustiť Vliate vedenie vzhl'adom na
určité pravdy, ako Boh dakedy dal aj iným
svatým. Tak aj svatý Alfonz z Liguori pokladá
za potrebné pre chvíl'u Máriinho počatia, aby
totižto takto mohla súhlasiť so svojim posvá
tením & tak bola posvátená ako dospelí, čo
istotne je dokonalejšie ako posvátenie detí.
No také vedenie nijako neprekáža viere.

Nádej.

_Slpvoločnamienka bohovedcov aspoň nejako
pripusťa Padej aj v Kristu Pánovi. Pravda,
lšristus uz v_tomto pozemskom živote mal bla
zene hl'ademe, ——preto v presnom smysle ná
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dej nemal ——ale jeho telo bolo trpné, a tak
druhotný predmet nádeje treba bolo očakávať,
hoci prvotný predmet už naozaj mal, totižto
spomínané hl'adenie. Mária však ešte nemala
blažené hl'adenie, a tak V nej musíme pripustit
božskú ctnost nádeje V jej celom rozpětí. Tá
ctnost sa hrdinsky prejavila, keď najblahosla—
Venejšia Panna dala súhlas k materstvu Muža
bolesti, ako aj pod Pánovým krížom, keď V hr—
dinskej nádeji svojho Syna obetovala V takých
vel'kých mukách. Ale aj V tom sa zračí ona
nádej, že ako všetci súhlasia, o Márii musíme
povedať, že zaslúžila urýchlenie vtelenia, ako
neskór uvidíme.

Radostná katolfcka výchova.
P. MarcelHorniak, SS.

Obdivovatelia a horlivci výchovných sme—
rov, ktoré sa opierajú len 0 laické a občianske
mravné zásady a všetci tí, čo sa dostali pod ich
priamy alebo nepriamy vplyv, často majú čo
vyčítat našej katolickej mravouke a výchove.
Raz akúsi zaujatost a úzkostlivost, pre ktorú
sa im katolícka výchova zdá smerovat k úplnej
uzavretosti a to vraj zo strachu aj pred tými
najmenšími priestupkami, ktoré bývajú pokla—
dané za hriechy, pre ktoré vyhrážame več—
ným trestom. Inokedy neprestajné napomina
nie & vstupovanie do svedomia žiakov zdá sa
im neznesitel'né, lebo vraj utvori V mládeži
pochmúrny horizont, ktorý odnima duši oživu
júce slnko — radost _ a udusí V nej akýkol'
vek tvorivý prejav vůle a chuť do práce.

Takto móžu rozprávat len l'udia, ktorí ne
mali možnost presvedčiť sa o tom, že katolicke
náboženstvo a jeho svetonáhl'ad je najradost
nejší, lebo vie udržat človeka v stálom jase,
a to aj V čase a na miestach mravne a duševne
najnebezpečnejších. Náboženstvo katolícke si
je povedomé starej pravdy, že náboženstvo,
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ktoré by nemalo dosť síly a prostríedkov vniest
do Iudských sřdc radost, spokojnost a duševnú
rovnováhu a v nich tieto ctnosti aj natrvalo
udržat, už samo sa odsúdílo na zánik.

Nikto nespozoroval a nepochopil výchovnú
silu radostí a nevyužil ju ako najvďačnejšiu
pomócku tak, ako katolicka Církev & jej inšti—
túcíe, najma výchovné ústavy. Veď ona dobre
vie, že nie je ešte jeden kvet, ktorý by bol
natolko heliotropický (ktorý by sa tak obracal
za slnkom), ako kvet l'udský: mladá duša. Kaž—
dý chmúrny spósob v podávaní náuky býva
pre mládež nezáživný, ale aj ten najantípatic
kejší predmet ochotne prijme a si osvojí, keď
bude osvetl'ovaný lúčmi radostí. Nemyslíme tu
na radost ako na občasný prejav náladovostí,
ale na stálu duševnú díspozícíu, ktorá vie u
tvoríť aj v tesnom školskom ovzduší osvíežu
júcí ozón, vyvíerajúci zo spokojností duše, čis
toty mysle, skutkov aj svedomía.

Takto podložená a presýtená radost bude
význačnou oporou aj v čase pokušenia. Lebo
oproti chvilkovým rozkošiam, ktoré pokušeníe
&hriech ponúkajú, bude sa vedieť úspešne po
stavit na odpor iba tá vól'a, ktorá okúsila ra—
dost, vyvierajúcu z vítazstva ctností nad hrie—
chom. A len tá mládež bude vedieť vítazit nad
dorážajúcimi vlnami prebúdzajúcích sa vášní,
ktorá si v kritických chvíl'ach bude móct pri—
pomenút neocenitel'nú radost a blaženost, kto—
rú jej zaistílo čisté svedomíe a o ktorú by ju
olúpil azda aj na dlhši čas hriech a príestupok.

Pri katolickej výchove umřtvovanie a seba
zaprenie nie je ani nesmíe byť cíel'om, ale iba
prostriedkom. Veď tým večným „to nesmieš.
tam to nesmíeš", by sme mládeži odnímalí
právo aj na najnevínnejšie radosti a zábavy
a sotva by sme vedeli dať náhradu za ne. Po
ukazujme teda radšej na vznešenost ctnosti,
podivné ideály mravnosti, velkolepé vzory na—
sledovania hodných postáv, najma svatých a
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nemóžeme násilne na kolene lámať, ale treba
ich využiť a zapojiť do Dovznášajúcej prace do—
mácej; spolkovej a charitativnej. ádež túži
po činnosti, chce svoje sily uplatnit, a keď je
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Znamená, že dieťa sa tam dobre citi a prežíva
radosti, akých sa mu v rodine aj pri najváčšom
hmotnom blahobyte nedostáva. Poslúcha o—
chotne a radostne bez napomenutia a trestov,
vďačne a z lásky k tým, ktori tak hravo po
učujú, s porozumenim napomínajú & tak sta
“rostlivo preň pracujú. V každej službe vidí len
malý skutok lásky voči sebe. Dal by Pán Boh,
aby tento prechod a rozdiel medzi výchovou
katolíckych ústavov a katolíckych rodin deti
nikdy nepocítilV. ale aby sa tieto dve výchovy
súladne doplňaly.

DO VÝŠAV.
Úbohosť l'udského života.

Svátý Cyprián.
Tu na zemi musíme denne zápasit s diablom

a ustavične musíme bojovat v srážkach proti jeho
kopijam a oštepom. Treba nám bojovat proti lakom—
stvu, necudnosti, hnevu, ctižiadosti. Neustále a ťažko
musíme zápasit s telesnými chybami a s vnadidlami
sveta. Diabol oblieha l'udskú dušu a so všetkých strán
ju znepokojuje svojimi nástrahami. A tá sotva sa- DO—
stavila proti jedným, hneď musí odporovat druhým.
Sotvaže bolo odstránené lakomstvo, búri sa žiadosti
vosť. Len čo táto bola potlačené, nastupuje ctižiadosf.
Sotva tá bola zavrhnutá, zúri hnev, roznecuje sa pý—
cha, vábi opilstvo, nenávist ruší svornosť a žiarlivost'
trhá priaftel'stvo. Doženú ťa zlorečiť, čo je proti bo—
žiemu zákonu. Doženú ta prisahať, čo nie je dovolené.

Prel. Fr. P.

Na čo je potrebná láska?
Svatý Augustín.

Cim váčšiu lásku niekto má, tú lásku, o ktorej
apoštol povedal, že je váčšia ako viera a nádej, tým
lepší je ten, ktorý ju má. Keď sa pýtame, či ten alebo
onen človek je dobrý, nepýtame sa, v čo veri alebo
v _čodúfa, ale čo miluje. Lebo veď kto správne mi
luje, niet pochybnosti, že aj správne veri a dúfa.
Kto však nemiluje, darmo veri, hoci je aj pravdivé
W, V ČC) veri; darmo dúfa, hoci o tom, v čo dúfa.
3) tvrdla, že patri k pravej blaženosti: len ak by
azda Spolu neveril & nedúfa-l, že keď bude prosit.
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dostane aj lásku k tomu, v čo veri a dúfa. Hoci ne
móže dúfať a nemilovať súčasne to, v čo dúfa, predsa
sa móže stať, že nemiluje to, bez čoho sa nemóže
dostat k tomu, v čo dúfa. Ako keby niekto napríklad
dúfal, že dostane život večný (ktože by ten nemi
loval-I?),ale spravodlivosť, bez ktorej sa ta dosta-ť ne
možno, by nemal rád. Taká je však Viera Kristova,
ktorú odpor-úča apoštol. Ona působí skrze lásku, a čo
ešte nemá v láske, pýta, aby dostala, hl'adá, aby našla,
klape, aby sa jej otvorilo. Viera totižto dosahuje to,
čo zákon káže Veď zákon bez daru božieho, to jest
bez Ducha Svátého, skrze ktorého sa láska rozliala
v našich srdcia-ch, by mohol mzkazovať, nie však nás
zachránit; mimo-toho by mohol priviesť k prestupe
vaniu zákona a to k takému, kde by nevedomost
neospravedlňovala. No kde nie je láska božia, tam
panuje telmá žiadostivosť. Prel. Fr. P.

Aká prevrátenosť je žiadať: „Buď vól'a tvoja",
a pritom vzpierať sa.

Svátý Cyprián.
Musíme si památať, že nemáme plnit svoju vófu,

ale božiu, ako Boh prikazuje denne sa modlit. Aká
prevrátenosť a nerozumnosť; hoci prosíme, aby sa
stala vóra božia, predsa neposlúchame rozkazy jeho
vóle hneď vtedy, keď nás povoláva—z tohto sveta
k sebe. Odporujeme, vzpierame sa a ako tvrdošíjní
slu-hovia bývame privádzaní pred prísnu tvár Pánovu.
Nestáva sa to z dobrej vole, ale z nútenosti. A za to
chceme, aby nás nebeskými odmenami poctil ten,
ku kterému neradi ideme? Načo sa modlíme a pý—
tame, aby prišlo královstvo nebeské, keď nás teší
pozemské? Načo tak často prosíme, aby čím prv na
stal čas jeho královstva, keď viacej si žádáme
& ovel'a viacej chceme slúžiť diablovi tu na zemi,
avkos Kristem královať na nebi? Prel. Fr. P.

V Církvi svíitej zotrvávajú len jednomysel'ni,
svorni a jednoduchí.

Svátý Cyprián.
Co má v srdci kresťana hl'adať divokost Vlkov.

besnota psov, smrtelný jed havdov,krvilačná zúrivost'
šelíem? Blahoželajme si, keď sa taki oddel'ujú od Cir—
kvi, aby tak svojím basným a otravným vplyvom
nenakazili aj holubice a ovečky Kristove.

Horkosť sa nemóže spojit a slúčiť so sladkostou,
tma so svetlom, dážď s jasným počasím, boj s mie
rom, neúrodnosť s úrodnosťou, suchota s vodami, búr
ka spokojným počasím. Nech si nikto nemysli, že sa
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dobri možu odlúčiť od Církvi. Vietor neodnáša pše
nicu, ani búrka nevyvracia stromy, upevnené silnými
koreňami. Búrka smetá len prázdne plevy, prudká
víchrica vyvracia len slabé stromy. Takých preklina
a karhá svátý Ján apoštol, keď hovorí: „Vyšli z nás,
ale neboli z nás. Keby totiž boli bývali z nás, boli by
zostali s nami." Prel. Fr. P.

Svátý Izidor študentom.
Je osožné, keď mnoho vieme a spravodlivo žijeme.

Ak však nevládzeme oboje uskutočniť, lepšie je, keď
sa usilujeme dobre (spravodlivo) žiťako mnoho ve
dieť. Prel. Fr. P.

Poníženosť.
Dominik P e c k a.

Poníženost je základom všetkých ctností. Bez nej
niet pravého kresťanského života. Každá ctnost
vo svojom jadre je poníženosťou. Viera je poníženo—
stou, lebo sa ňou človek vzdáva svojich myšlienok
a prijíma myšlienky božie. Nádej je poniženosťou,
pretože ňou sa človek vzdáva svojich želaní a podro
buje sa tomu, čo chce Boh. Láska je poníženosťou,
lebo z lásky človek opúšťa vlastné blaho, aby slúžil
Bohu a bližnému. Poslušnost je poníženosťou, pretože
ňou sa zriekame vlastnej vůle a podrobujeme sa do
konalejšej vóli. Modlitba je poníženosťou, bo ňou
uznávame svoju slabost a prosíme o pomoc. Bez po
niženosti nemůžeme ani získať nijakú ctnost ani páčiť
sa tomu, ktorý povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som
tichý a ponížený Srdcom." Poslov. Fr. P.

ŽIVOT.
Za Boha život, za národ Slobodu.

Toto heslo mohol vyslovit iba katolicky teolog,
pre ktorého autorita hovoriaceho Boha je absolútnym
kritériem v posudzovani. Za Boha život, to znamená:
Miluj Pána Boha svojho z celého srdca, z celej duše,
zo všetkej svojej mysle. Bohu daj všetko, nič si ne
vyhradzuj. A hádam myslíš, že keď mu dáš všetko,
ženbudeš ožobráčený? Ach nie! Keď Bohu dáš všetko,
das mu len to, čo on ti už dal, a za toto on sa ti dá.
a budeš nekonečne bohatší. Od teba, človeče, žiada sa
iba dobrá vól'a Bohu slúžiť, vymotat sa zo sebectva.
nevidieť boha v bohatstve a v rozkošiach. Keď takto
daš SVOjŽivot Bohu, potom rád obetuješ vlastnú (slo—
bodienku za_ dobro národ-a. Prečo? Lebo Boh stvoril
tvoj národ, a on ten národ miluje ako svoje stvorenie.
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preto chce, aby ty si ho tiež miloval. Preto ta zaštepil
do života tohto národa, aby si bol jeho dieťatom,
a ako dieťa musíš milovat rod, z ktorého si dostal
schránku pre dušu. Si teda dieťaťom Boha i národa:
Od Boha máš dušu, od národa telo, ale ten národ
je tiež od Boha, preto ponajprv si dietaťom Boha.
a takrečeno na tej istej tvoritel'skej linii aj dietaťom
národa, ktorý je tiež boží. Preto milovat Boha je pre
katolíka vec taká prirodzená, ako milovat národ.
Oboje je vec svatá.

V marcových dňoch na naše potešenie toto heslo
bolo zdórazňované u nás všade. Rečníci teoreticky si
uvedomili, že národ zachránilo uskutočňované heslo
večného Vodcu národa-. Ale človek dostával nervové
záchvaty, keď počul o tomto hesle rozprávať l'udí,
ktorí boží chrám zazreli len na národný sviatok, lebo
v ten deň museli tam prist v uniforme. Nuž dobre,
kostol ako kostol! Ku sviatostiam ich neuvidíš pristu
povat ani vtedy, keby si im za to platil. S nábožen
skými vecami vo všeobecnosti nemajú nič spoločné.
Ci sa modlia alebo nie, neviem; ale si myslím, že na
modlitbu nemajú čas. Veď dívajte sa! Večerné mod
litby odbavia v kaviarni, a domov 'sa pridu iba vy
spat. Ráno ich musia prebudiť z tvrdého spánku,
rýchle nejakú kávičku, a už beží za svojím povola—
ním. Nuž kdeže ten človek má čas žiť Bohu? A od
toho by sme žiadali, aby obetoval život za Boha?
Hej, na tribúne obetuje všetko, lebo l'udia mu tlies
ka-jú, a to ho akosi povzbudzuje, aby niektoré časti
svojej reči vyjadril vypuklejšie, dóraznejšie, aby svet
vigdl, že je to stúpenec večného Vodcu národa!

A to je memento pre nás katolíkov! O iných sa
nestarajme. Buďme verní sluhovia Boha, aby sme
mohli verne slúžiť všetkým potrebám národa! A Bo
hu ostávame verní vtedy, keď sme verní Církvi svá
tej rímskokatolíckej, ktorá je na zemeguli jedinou
predstavitelkou Krista-Vykupitefa. Jej zasváťme svoj
život, lebo potom hra'vo, s úsmevom na tvari zriek
neme sa slobody pre život národa, h'ej, vernosť k Cir
kvi rímskoka-tolíckej bude nám diktovat“ autoritativ
ne vyliat' krv za slobodu národa. Miiller.

To, či ono?
Do istého ústavu prišiel istý pán profesor, a- vy—

čital vychovávatel'om, že sa starajú len o jeden bod
výchovy: za Boha., ale druhý bod: za. národ, vraj
zanedbávajú. Rozmýšl'al som o takomto mudrovaní
a prišiel som na záver, že takto nemohol usudzovat'
katolík alebo aspoň nie praktický katolík. Pre nás
katolíkov nejestvuje výchova za Boha zvlášť, a zvlášť
za národ. Mj: vieme dobre, že Boh je Póvodca a Stvo—
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ritel' národov, preto keď milujeme Príčinu, musime
milovat aj jej účinok. Keď milujem Boha-, musim
milovat ajto, čo stvoril, a medzi tým, čo on stvoril.
je aj mój národ; preto ho z božieho rozkazu milujem.
Keby som národ nemiloval, hrešil by som proti Bohu,
proti Tvorcovi, proti Budovatelovi mójho národa, slo
vom, hrešil by som proti prirodzenému zákonu! Pre
katolíka milovat národ je príkaz boží. Lež aj tu na—
čim si uvedomiť toto: Keď viacej milujem umelca.
vedca ako ich diela (lebo bez nich ani diela by ne
jestvova-ly), podobne váčšmi milujem Boha, Póvodcu
národov. lebo bez neho národy by vóbec nejastvo
valy. Bez Boha ani mój národ by nejestvoval. Preto
korím sa pred tým., čo dal život mójmu národu a udr
žuje ho pri živote. A to je Boh! Nie je to slovná
hračka, lež skutečnost, ktorá rozhodovala o súcosti
života všetkých národov. _

My, rímskokatolíci, nevyberáme si ani to ani ono,
lebo pre nás tento výber prakticky nejestvuje. Keď
milujeme Boha, musíme milovat aj národ. Ale sme
zvedavi, či tí páni, čo nám vyčitajú, že milu—
jeme len Boha-, že všetko točíme len okolo Pána
Boha, či aj oni majú niečo spoločné s Pánom Bohom!
Zaspievať si alebo za-taktovat' pred vybraným obe
censtvom pre národnú vec, to je chvály hodné.
A čo má z toho Pán Boh? Ta'ký pánko urobil svoju
úradnú povinnost, a má z toho niečo Pán Boh?
Lepšie povedané, rastie taký človek aj duševne? Keď
on to koná len úradne, národ nemá z toho nič! A prá
ve tu vidíme prakticky význam katolíckej morálky.
Co konám katolicky dobre, je to dobre aj národne.
A tu by som sa osmelil opýtať niektorých pánov, čo
dobré vykonali pre „Boha"? Nám vyčitajú, že žijeme
len Bohu. My zasa vieme, že žijúc Bohu obetujeme
sa národu. Móžu to oni povedať? Je to vůbec možné,
aby uskutočňovali len tú druhů polovičku hesla več—
ného Vodcu národa: za národ? Osudne sa mýlia!
Na Slovensku skrachovali všetci tí, čo zachraňovali
národ bez Boha. Hlinka zvíťazil preto, že miloval
Boha, a Boh mu doprial víťazstva preto, že najsam—
prv chránil „jeho záujmy". A v božích záujmoch bol
aj záujem o slovenský národ. Ten národ je dielo rúk
božích, preto musim milovat Pána Boha tak, ako mi
lujem dielo jeho rúk: národ slovenský! Preto niektorí
páni najsa'mprv nech „prakticky" ukážu, čo znamená
milovat Pána Boha, a potom im uveríme, že milujú
národ láskou obetavou. Múller.

Katolická akcia.
I u nás začinajú už reagovat na výzvu svátého

Otca, aby sa laic1 zapojili do roboty pre rozširovanie
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božieho královstva na zemi. Vera sa o tom hovorí
a píše, to každého teši; ale keď uvidime činy, to bude
najkrajšie. Hned na začiatku organizovania KA si
pripomeňme, že tu nejde o velký počet ludi, lež
o velkodušných kresťanov katolikov, ktori žijú z Kris
ta a s Kristom. Pri KA ide ponajprv o hlboké pre
tvoreníe duše, aby bol človek súci konat božiu pracu.
Preto korene KA sú v hlbokom vnútornom živote,
v živote modlitby, nábožnosti, v sebazapieraniach a
v smíernych obetiach. Nesúhlasime s tými, čo mod
litbu v KA nepokladajú za akciu alebo divajú sa na
modlitbu ako na remeslo. Modlitba je sol'ou v KA,
lebo tu ide o získanie pre Boha tých, čo sú od neho
daleko, a nikdy nie sme tak blizo Boha, ako v mod—
litbe. Pravda, musí to byť modlitba životná, ktorá
vyviera z hlbín duše, musí to byt modlitba klaňania,
nielen modlitba žobravá, v ktorej žobreme pozemské
veci. V modlitbe duša musí si sklonit pred Bohom,
ale nielen ústami, nielen srdcom v niektorých chvi
I'ach nadšenia, lež stále, aby sme stále patrili Bohu.
Boh chce všetko, preto modlitba, či už ako pozdvihnu
tie mysle k Bohu alebo ako prosen—iepotrebných vecí,
aby sme k nemu prišli, je len vtedy ozajstnou mod
litbou, keď vychádza zo srdca, ktoré je celé podro
bené Bohu„ keď naše želania, naše žiadosti, naše váš
ne, naša mysel' aj srdce patria Bohu. Svatý Ignác
napisal: Stvrťhodinka modlitby človeka, ktorý nad se
bou vládne, je viacej ako dve hodiny modlitby člo
veka neumí'tveného. Božie královstvo je priamo na
míerené proti královstvu tohto sveta. A čo je králov
stvo tohto sveta? To, čomu podl'ahli l'udia dnešných
čias a v čom stratili Boha a proti čomu musí bojovat“
KA. KA chce národy zeme presvedčiť, že bolesti aj
radosti tohto sveta nie sú ničím v porovnani s božím
královstvom. ktoré dobyt je smysel krest'anského
života.

Pre KA musíme sa najprv vnútorne zúrodniť,
aby sme vedeli Bohu ako obeť prinášať to, čo ponúka
královstvo tohto sveta, čo i nás si chce zotročiť. Slová
takého pracovníka KA, ktorý nie je otrokom sveta,
budú silnejšie, budú účinnejšie, lebo to budú slová
pravdivejšie a úprimnejšie. A ešte mocnejšie budú
slová tých, čo sa zrieknu aj toho, čo je dovolené vziat
z pozemského královstva, dovolených radostí, poho
dlia a výhod. Naše Súkromné obete móžu sa stať
v nekonečnej obete Pánovej velmi cenné pred tvárou
Boha, móžu mať aj zadosťčiniacu cenu. Spasitel' sveta
preto pritiahol k sebe l'udi, lebo sa za nich obetoval.
Aj my v KA pritiahneme k božiemu Srdcu I'udí, keď
za nich zaplatíme, keď za nich obetujeme svoje ra—
dosti, bolesti, sebazaprenia, prácu aj službu Bohu ako
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náhradu & zadostučinenie za tých, čo odpierajú Bohu
svoju službu a poslušnost. Potom naše slová nebudú
iba udicou, na ktorú budeme chytat l'udi, lež bezpeč—
ným mostom k Bohu.

KA na Slovensku potrebuje vel'a celých katoli
kov, takých, čo milujú Boha tak, že mu dajú seba
samých dokonale, so všetkým, čo majú. Potrebuje
l'udi, ktori budú dávat Bohu svoje srdce ako smiemu
obet vždy radostnejšie a ochotnejšie, a pritom nebudú
vel'a o tom-hovorit, ale toto ponúknu s úplnou zrej
mostou a budú šťastné, že sa zúčastňujú na vykupi
tel'skom diele Kristovom. Hej, takých l'udi potrebu—
jeme V Katolíckej akcii. Miiller.

Verejní činitelia.
To sú l'udia na pol'utovanie, lebo nikdy všetkým

nevyhovejú, lebo nie je nič ťažšie vo verejnom živote
ako spojit pravdu s láskou. Ako ich l'udia posudzujú?
Krestanskú miemost vyhlásm u nich za slabost, prís
nost za nelásku, spokojnost za l'ahostajnost, nestran
nost za nevšímavost. V dušiach všetkých l'udi driemu
vášne a ten duch, ktorý nie je duchom Kristovým;
preto s ničím sa neuspokoja. Ale pre nás katolíkov
nech platí: Radšej zdajme sa slabí, ako by sme mali
niekoho poranit tvrdostou a prísnym vymáhanim to—
ho, čonie je podstatné, lebo tak by sme duše odviedli
a odohnali od podstatnej pravdy a božej lásky. Tí, čo
patria Kristu, nech radšej odpúštajú do nekonečna
a na pomstu nech nepomyslia. Lebo beda tým, čo sa
hádam iba slovom tvrdo dotýkajú duše, ktorej pro—
stredníctvom nich sa chce dotknút Pán Boh. Beda
tým, čo zaftvárajú božiu bránu Iuďom, hoci by mali
byt pripraveni otvorit ju kedykol'vek tým, čo sú ešte
vonku a trpia duševne zimou. Neprekážajme'_ prís
nostou milosti tam, kde láskavostou jej' můžeme
otvorit dvere. Miiller.

Zivotné náboženstvo.
Katolicizmus nie je pripátý na nijakú vládnu

alebo hospodársku formu. Nebol by krestanstvom.
to jest nebol by životnou silou, keby nevedel a ne
mohol účinkovat v zmenených pomeroch. Katoliciz
mus ako náboženstvo obracia sa k večnému v člove
kovi, čo vóbec presahuje hranice hmoty a času. Preto
od všetkých vládnych foriem žiada iba praktické spo
jenie spravodlivosti s láskou. Náboženská a sociálna
živost katolicizmu neukazuje sa iba v tom, že vždy
nájde súcu formu, ktorá zabezpečuje potreby nových
čias, ale v tom, že vie preniknút' a pretvoriť dnešnú
rodinu, dnešné aj najmodemejšie povolanie, že vie
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zachytit“ mládež. Preto nesbratáme sa s tými, čo chcú
náboženstvo priklincovať k mřtvolám alebo ponechat
ho ako penzíjné bezzubým dedkom. Katolicizmus
ostane navždy kvasom života. Můller.

Myšlienky zvlášť pre dnešok.
Dní, roky, storočia prichádzajú,lno len zriedkavo

najdu svoje pokolenie, t. j. l'udí, čo by poznali vef
kosť svojich úloh vo svojom čase, čo by vedeli odo
kryť tie úmysly Ducha božieho, ktoré sa ukazujú
vo svetových udalostiach, v živote jednotlivcov aj
celých národov. Ostávame totižto ešte vždy pri po
vrchu. Nasycujeme sa najbliaím, utekáme pred blb
kou, & tak strácame pravý pomer ku všetkému, neba—
dáme súvis vecí & udalosti, ich pravý “smysel, zamie—
ňame pravdu s lžou, jadro so škrupinou, skutočnost'
so smyslovým zd-aním.

Duch boží poletuje aj nad dnešným svetem Vplý
va naň, vzpružuje & vedie ho vždy bližšie a bližšie
k svetlu. Bol poslaný v čase, aby ostal do konca
a zabezpečoval ducha, smysel, pravdu, kladnú prácu
aj zodpovedný vývin. Duch boží pracuje aj dneska,
a vedúcim motivom celej jeho práce aj dnes je:
Učiňme človeka na svoj obraz a na svoju
podobu.1 Pretvorenie človeka v dokonalý obraz
boží, to je cieI' jeho práce. Myšllenky, vól'a božia
a král'ovstvo božie, královstvo pravdy a lásky, majú
sa časom v každom z nás uskutočniť. A súčasne
s týmto má sa uskutočniť aj kultúrna práca na je
dnotlivých národoch a na celom l'udstve. V tejto
práci jemu ako najvyššiemu Majstrovi pomáha všet
ko a to či už vedome alebo nevedome, dobrovorne
alebo nútene. Všetko, čo je na zemi aj to, čo je na
nebi, čo je aj čo sa stáva, _ a nevynímajúc “ani
mocností pekelné a ich výčiny __ je dlátom i kladi
vom v jeho rukách. Celý hmotný aj duchovný vesmír
sa hýbe podla záchvevu jeho vóle, ktorá je zdoko
nalerrie a posvátenie naše. Pravda-, my máme tiež
zapadnúť do tohto nesmierneho kolobehu, dobrovorne
sa zaradit do poriadku vóle božej. Veď nie sme len
mrtvou hmotou, ale tvormi, obdarenými rozumom
a slobodnou vól'ou, ktorú Boh vždy a všade priam
úzkostlivo rešpektuje.

Dobrovolne sa zaradit, t. j. predne hodiť sa na
božiu nákovu a dat sa formovat, neprekážať božej
práci na nás, nehádať sa s Bohom, ale ochotne pri—
jimat údery jeho kladiva. Pozerať sa na všetko, čo je
a čo sa robí v nás a okolo nás, ako na pracovnikov
božích, mať bojazlivosť pred nimi a ochotne prijimat“

'Gen. 1, 26.
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ich prácu na nás. Ničím nesmieme opovrhnúť, o všet
kom musime uvažovat s istou bojazlivosťou & úctou,
dať mu príslušné miesto a uznat v ňom vyššie vede
nie. Mohli by sme povedať, že dobrovol'ne sa zaradit
do poriadku vóle božej značí pestovať istý svatý
realizmus, t. j. čo najužšie sa spojit s duchom veci.
udalosti a celého stvorenstva. Skúmať každú snahu
svojej doby a nechat ju působit na seba. Pravda,
pritom musíme skúmať aj duchov, musíme kopat
hlbšie, nie ostať pri brehu, ale zahnúť k stredu, bo
ináčej by sme sa museli ponosovat s apoštolmi: Celú
noc sme lovili, & nič sme nechytili.

Hovoria, & je to pravda, že žiť, keď sa rodia vel'
ké myšlienky, pohyby, keď sa vedú rozhodné boje,
je velkou milosťou. Vel'ké časy plodia i velké osob
nosti. I náš vek sa móže porovnat s najváčšími do—
bami minulosti. Kto žil včera i dnes, ten
prežil mnoho rokov, napisal J. W. Goethe
vo svojom veku. To móžeme povedať aj my dnes,
no len o tom, kto sa diva na“ svet pod uhlom, ako
sme ho vyššie naznačili.

Teda tuto dobrovol'ne sa zaradit značí ochotne
dať sa formovat a neprekážať práci božej na nás.
Pravda, niekedy božie dláto ide až do živého, no ne
smieme klesat, lebo hoci ten náš človek,
ktorý je zvonku, hynie, predsa ten,
ktorý je zvnútra, sa obnovuje so dňa
na deň.2 Starý človek musí odumrieť,
musi byt ukrižovaný, aby zahynulo telo
hriechu, tak žeby sme viacej neslúžili
hriechu.a Prvenstvo musí mať duch, preto dláto
a kladivo božie musí odstráníť všetko, čo sa usiluje
zdeptať a zatlačit ducha. Až po tomto očistnom pro
cese sme schopní prijavť & plne prežiť myšlienky božie
a niesť ich stredom l'udstva. _ Čisté myšlienky si
žiadajú čisté nádoby. V nečistých nádobách i naj—
čistejší nápoj skysne. _ Ani svoj vlastný život, svoje
vlastné a zvláštne sily, schopnosti a hodnoty nemó
žeme plne postaviť do služieb Ducha božieho a s nim
spolupracovat na formovani iných, pokým sme ne
prešli touto castou. Len jednotlivci a národy, čo prešlí
touto cestou, možu dat a naozaj dávajú l'udstvu vel'ké
myšlienky a velké úlohy, a tak ho obživujú, poistujú
a zvel'aďujú jeho budúcnosť.

Pravda, myšlienkam, ktoré sme v týchto riad
koch naznačili, nepridu na chuť, čo neuznávajú ni
Jaky nadprirodzený poriadok, čo tvrdia, že tkaninu
tohto sveta tkajú čiste nevyhnutnosť a náhoda, medzi
ktore mu51 človek postaviť svoj rozum a vól'u a ona—
r_1_<)1a1!_ich, a tak určovat si osud podla možnosti sám.

'—' Kor. 4, 16. = Rim. 6, 6.
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lnáčej by sa musel zrieknuť svojej'král'ovskej & pa
novnickej hodnosti. Ale nebudú ich chápat ani ti,
čo si predstavujú Boha ako majestátneho starca kdesi
daleko v nebeskej vlastí, kde sa utiahol po stvoreni
sveta, prenechajúc ho jeho osudu, nestarajúc sa viac
oň. K týmto nadarmo pójdeme s týmito myšlienkaxni.
Tí sa nad nimi, ba lepšie povedať, nad nami prinaj
menšom útrpne zasmejú a poďa-kujú nám za takúto
fílozofiu. A predsa je to jedine pravá filozofia a preto
radostná. Všetko ostatné skor či neskór musí skon
čit zúwfalstvom.Pre dokazy nemusime ísť ďaleko do
dejin. Stavali domy, ale nebývajú v nich; sadili vi—
nice, ale víno z nich nepijú. Všetko ostalo pred nimi
smutné, prázdne, bez mena.

Ti však, čo si osvojili túto filozofíu, nielenže sa
nezriekli svojej královskej a panovnickej hodnosti,
ktorá koreni v rozume a slobodnej voli, ale ju neko
nečne znásobili. Veď keď královská a panovnícka
hodnost človeka koreni v rozume a slobodnej vóli,
vtedy bude kulminovať, keď rozum a vól'a podajú
svoj vrcholný výkon. No a nik nezaprie, že rozum
podáva ho práve vtedy, keď prichádza na to, že sám
na všetko nestačí, ale že sa musí oprieť o boží rozum.
a keď sa oň ozaj aj oprie. A podobne je to aj s vólou.
Keď rozhodla sa vliať do vóle božej, urobila všetko,
čo mohla. Slobodná vóra & slobodne zriekla- svojej
slobody! Móže urobiť tento márnotratník ešte dačo
viacej? Teda vrcholný výkon, ktorým si zaslúžila
najváčšiu Slobodu. Tu vidíme, že nemáme nija-kého
dóvodu l'akavťsa, že stratíme svoju hodnost.

A ďa—lej.Povedomíe, že všetko je od Boha, a to
na naše dobro, že ani vlas nám nespadne s hlavy
bez milujúcej vóle božej, naplní nás radosťou a poko
jom, pod teplom ktorých sa pomaly premem' celé
naše myslenie, chcem'e a konanie. Naučíme sa poze
rart na všetko, okrom božím, všetko správne oceňo—
vat, a tak nič neolúpime o jeho hodnotu a nesnížime
jeho význam. Najdeme vždy súvis a smysel všetkých
vecí a- udalosti a pravý pomer k nim. A tak aj vel'ká
chvíI'a nájde svoje pokoleníe...

Chcel som to porozumieť, no pri
padlo mito ťažko, pokým som nevstúpil
do svátyne Pánovej; až potom som po
rozumel..." I. Zemba.

LITERATÚRA.
G. THILS: Mission du clergé. Nakl. Des

<_:l_ée,de Brouwer et Co. 22, Quai aux bois, Bruges,
' Zalm 72, 16—17.
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Belgique, str. 176, broš. 21 tr. Od čias renesancie
pozorujeme v západnej civilizácii známky rozdvoje
nia. Na jednej strane stojí Cirkev so svojimi nábo—
ženskými hodnotami: Boh, Kristus, mravouka, Evan
jelium; na druhej strane život alebo svet s vedou,
s hospodárstvom, s peňažníctvom, s prácou, s politi
kou, s právom atd'. Náboženské hodnoty neboly tak
narýchlo zatlačené do pozadia, vplývajú na život &
prácu aj dnes. Akási nesnášanlivosť medzi nábožen
stvom a humanizmom neuskutočnila sa za deň ani
nebola všade rovnaká. Lež jej stopy začaly sa dosť
okato zjavovat v dennom živote ln—estanov.A to je
to najváčšie nebezpečenstvo. Vidíme totiž, že je málo
peňažníkov, továrnikov, advokátov, lekárov a iných.
ktori by vedeli myšlienkovo aj činne spojit nábo
ženský život so stavovským povolaním. Tak sa vidí.
že náboženský život stojí nepovšimnutý, _nezapa—dá
súladne do občianskeho života. A tu je úloha kňaza
odstranit nedorozumenia a nájsť cestu k dušiam tých.
ktorým nadprirodzený život nechutí. Dnes by sme
povedali: Aké poslanie má kňaz v dnešnej spoloč
nosti. Túto otázku rieši “autor dogmaticko-prakticky.
Hl'a'dá najprv pomer Církvi k terajšiemu životu sveta
a potom poukazuje na to, čo by mal kňaz vykonat,
aby svet pochopil, že bez Krista nenajde východisko
zo súčasnej krízy. Kniha pre bohoslovcov a mladších
kňazov. Z Belgicka dostanete už knihy. __ im.

P. LUDOVICUS I. FANFANI, OP.: De tertioOrdine S. Dominici commentarium iu-ri
dicum. Vyšlo v generálnej kúrii O. P., Roma, S.
Sabina, Anventino, 1942, str. 205. Je to právnicko
dejinný výklad stanov a vůbec organizácie tretej re
hole svatého Dominika-. V našej Republike, najma na
východe, je vel'a dominikánskych terciárov, preto
kniha poslúži tým kňazom, čo sú ustanovení za ria
ditel'ov jednotlivých terciárskych skupin. P. Fanfani
je známy právník a duch vel'mi praktický; vie jasne
vysvetlit aj najsložitejšie problémy. Medzi riadkarrň
v knihe poznávame jeho vel'kú lásku !: dominikán
skej rodine, lebo každý bod vysvetl'uje s posvátnou
úctou. Kniha pre kňazov. __ im.

Dr. TIHÁNYITIBOR:Ahitattal, illendó
en, nemesen. Nakl. Szent István társulat, Buda
pešt, 1942, str. 51. Do krátkých viet shrnul autor
všetko, čo katolík má vediet o svojom pomere k iným
osobám, k vedam, k činnosti a k náboženstvu. Kni
žočku velmi lahko čítame; má tú prednost, že rah
kým slohom vysvetl'uje všetky otázky. Knižočka pre
širšiu verejnost, ale aj inteligent sa z nej poučí —»im.
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Casopis vychádza prvého každého mesiaca okrem
prázdnin. Závlerka čísla do 5. v mesiaci. Predplatné
na rok 36.50 Ks. Bohoslovci & študenti 25 Ks. Pre
Maďarsko 8 Pengó. Číslo šeku revue Smer 6181.

Výklad Pánovej modlitby od svatého To
máša Akvinského naši čitatelia majú už iste
v rukách. Odporúčajte túto knížku svojim
známym. Bohoslovcom, študentom a vojakom
ju dávame po 5 Ks.

Slava majú akademici. V Smere otvárame rubrik-u
študujúcej mládeže. Ide o vysokoškolákov & stredo—
školákov, ku ktorým Smer od svojho vzniku má
velmi úzký & priaterský vztah. V nich vidíme sto
percentných uskutočňovatel'ov nášho programu, v nich
vidíme duchovnú záruku našej lepšej budúcnosti, kto
rej predpokladý odkrýva náš časopis v každom čísle.
Slovenský akademik a študent musí být tradičného
katolíckeho razenia, & po tejto stránke Smer je mu
najbliišlm priatel'om & radcom. Preto sme sa posta
rali, aby Smer mohli čítat aj najchudobnejši študenti.

tudentský fond umožňuje nám dávat časopis zadar
' _najmenší poplatok velmi mnohým Nám

; ale o to, aby smeristické slovo stalo



sa hybadlom študentského života. Tento ciel maly
tiež články pána profesora Kohúta, a pre ten ciel
davame slovo akademikom samým, aby na stIpcoch
Smeru prehovorili o duchovných potrebach budúcich
predstavitel'ov nášho verejneho katolíckeho života.
To je další krok sbratania „Moysesovcov", svoradov
cov & ostatných katolíckych študentov v smeristickej
rodine. Chválíme ich odvážnost a katolicku otvore—
nosť & spolu ich uisťujeme, že to je najlstejšia cesta
na utvorenie duchovnej jednoty národa, po ktorej
dneska všetci túžime.

Smeristické stanovisko. V duchovnom živote na
literárnom poli odvolávame sa dost často na to, že
nemáme tradicie, že nemáme na čo nadvázovat, že
musíme začínat od základov. Teoreticky v určitej
miere mohli by sme to pripustiť. ale keď načrane
do studnice nášho národného života, presvedčíme sa
o tom, že duchovny nábožensld' žlvot našich predkov
je 'neodškriepiterný predpoklad dnešnej slovenskej
skutečnosti. Keby nebolo otcov a matiek, čo žili
: Krista a pre Krista. nebolo by ani nás. Nepremoži
terná duchovne náboženská sila našich predkov stvo
r'ila skutočnost, v ktorej dnes žijeme. Touto velebnqu
skutočnosťou je samostatná rodina politicky oslobo—
dených Slovákov. Duchovny, Kristov život je histo
rický základ, na ktorom stojí naša existencia. A na
túto skutočnosť musime nadvazovat aj dna. To je
naša u-adícia. Smeristické hnutie je irečitým sloven
ským odhodlanim stotožňovať sa s Kristovou naukou
v súkromnom živote & touto popretkávať aj posledné
nitky verejneho spoločenského života. Nadvázuje-e
teda na hlboký náboženský, katolicky život svojich
predkov, aby sme zachránili a zvel'adili dedičstvo
otcov. Chceme, aby rástol duchovný strom katolíc
keho slovenského života a prinášal stonásobné ovocie.

Matin-autom. Mnohi z vás rozmýšl'ajú o tom, kde
sa zachytit po matúre. Budú medzi vami aj tald,
čo citia povolanie pre kňazslcý život. Ak Vás Pán
Boh volá aj do rehol'ného života, prijmeme vás za
spolupracovnikov v dominikánskej rodine. Náš apoš
tolský program poznáte zo Smer-u, & ak by ste chceli
niečo bližšie vedieť o našej reholi, napište nám; pošle
me vám gratis knížku Apoštol pravdy. Info:-made
vám podá redakcla Smem



dobre slu'itlmvať seba samého, musí sa poznat. a
osobne to nijako nevyrušilo, lebo nič vecného p. Ma—
zúr nánapísal, &to práve pre nedostatok autolcritiky.

(_3.K. Budia zakuklení do seba nikdy nebudú žit
pravým duchovným životem, lebo žljú zo sebalásky.
ale z Krista. Doldar budú lipnút na svojich osobných
úsudkoch, dotla! nemóže byt ani reči o duchovnom
pokroku. Tí vera vravla. ale nekonajú skoro nič, lebo

1151?cgáboženský život sa zvyčajne vybije v kritizovaní
A. S. Nepochodili ste so Smerom u človeka, ktorý

by ho vraj mohol čítat, ale na vyhováral, že nemá
čas. Bohuzlal', takých l'udl je dnes vera. Na všetko
majú čas, len pre seba samých nie. A čo je dolet!
tejšie ako starostlivost o dušu? Potom aké meno dat
katolíckemu inteligentovi, ktorý už zabudol katechlz
mus a na vzdelávanie sa v náboženstve nemá čas
alebo ,.peníaze"? Netreba sa potom čudovat, že ve
rejné činnost katolickeho lntelígenta ale je katolicka.
kresťanská! Nevedomosť na tomto poli je príčlnou
mnohých duševných chorób.

E. M. Prlaterstvo má korene v hlblnách duše.
Prlatel'stvo sa udrží aj vtedy, keď aj : pr'lhterom ne
rozprávam; stačí, keď ho vidim, keď viem, že e
prlatel'om. Istota v pria'celstve. to je'najdóležltejšle.
Preto úprlmne prlatvel'stvo býva medzi _tými, čo sa
prlatella v Bohu.

' 0. B. Napomenút niekoho musite vtedy, keď ste
ý to vykonat alebo keď ide o priatel'a. ktorý

vaše napomenutie rád prijme a sa polepší? V oboch

prípagolch napomínajme len preto, aby sme buznémupomo .

SMER. revue pro duchovný život. Vydt
vajú trenčiansld d . Zod ' redáktm'
Dr. I. Můller. Používanle novinových mámok po
volené výmerrom dopr. & ver. prác. rezort pošta
vý. Bratislave pod čis. 144.487-11111-1940.Dozorný
poiěw úrad Trenčín. _- Tlač: V. Celko.. Trenčín.".l



CESTY.

Posvácovaníe spoločnosti.
Dr. Inocent Miiller, OP.

Vo všetkých predošlých štúdiách 0 pro
striedkoch na dosiahnutie dokonalosti bola reč

o vztahu duše k BohĚpod vedením kňaza aleboduchovného vodcu. __tento vztah nie je jedi
ný. Človek žije v spoločnosti, v ktorej vzniká
nevyhnutne pomer medzi ním a tými, s ktorý
mi žije, napríklad v rodine, medzi priatel'mi,
v úrade, v tovární, v apoštoláte atď. Všetky
tieto vztahy musia byt posvátené, musia v nás
prehlbovat a utvrdzovat vnútorný život, nesmu
byt prekážkou na ceste k Bohu. Chcem preto
vysvetlit obecné zásady, ktoré majú usmerňo—
vat všetky naše vztahy k l'uďom, &podl'a tých
to zásad poukážem na posvácovanie duše v nie
ktorých jednotlivých prípadoch.

1. Podl'a prvotného božieho plánu celé stvo
renstvo bolo určené na to, aby nás viedlo k Bo
hu, aby nám pripomínalo póvodcu & vzornú
príčinu všetkého. Lež po páde prvých rodičov
vidíme opak. Stvorenie neraz tak pritahuje
človeka k sebe, že keby nedával dobrý pozor.
odvrátilo by ho od Boha alebo aspoň by zpo
malilo jeho výstup k Bohu. Preto musíme túto
náklonnost usmernit a bojovat proti nej tak,
že v duchu viery budeme pozerať na všetky
osoby a na všetky veci len ako na prostriedky,
ktoré nám móžu pomóct prist k Bohu.

Niektoré naše vztahy k Iuďom určil sám
Boh, ako napríklad vztahy rodinné alebo sta—
vovské. Týchto sa nemóžeme zriect, ale mu
síme im dat celkom nadprirodzený ráz. Ne
smiem napríklad zanedbávat otcovské alebo
úradnícke povinnosti preto, že túžim po vvššej
dokonalosti; ba práve preto každú z týchto
povinností musím vykonat lepšie, dokonalejšie.
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Vykonám ich s nadprirodzeným duchom, budem
na ne hl'adieť ako na dačo, čo mi Boh dáva ako
pomócku na ceste k nemu. Je isté, že bez obetí
sa to nedá uskutočnit; ale ul'ahčíme si to tak,
keď každú osobu, s ktorou žijeme a sa stýka
me, budeme pokladať za božie dieta, za brata
a sestru v Kristu, a budeme ju milovat preto,
že má také vlastnosti, v ktorých sa odzrkadl'ujú
dokonalosti božie. Takto „ 'nich budeme uctie
vať a milovat samého . Boha.

Niektoré vztahy móžu byť nebezpečné a zlé,
keď nás privádzajú do hriechu alebo keď vy
volávajú v duši náklonnost k svetu, k smyslo—
vým rozkošiam, s ktorými móžeme l'ahko sú—
hlasiť a oddat sa im. Týchto príležitosti načim
sa chránit potial', pokial' je to len možné. Keď
im nemóžeme vyhnúť fyzicky, vykonáme to,
čo sa v daných okolnostiach dá vykonat: s vel'
kou dóverou v božiu pomoc posilníme voru
proti nanúteným nepriatel'om, abv sme nesú
hlasili s ich vábivými ponukami. Kto by inak
konal, mohol by vydat do nebezpečenstva spá
su svojej duše, lebo kto miluje nebezpečenstvo,
zahynie v ňom.1 Preto čím váčšmi túžime po
dokonalosti, tým váčšmi musíme sa chránit
príležitosti k hriechu a pokušení.

Napokon jestvujú aj také vztahy, ktoré
samy osebe nie sú ani dobré ani zlé, ale stávajú
sa takými vplyvom okolností a úmyslu; sú to
napríklad návštevy, rozhovory, zábavy, vy
chádzky a pod. Pre dušu, ktorá vážne hradí
na svoje zdokonalovanie, tieto vztahy stanú sa
svátými čistým úmyslom, s akým ich bude
pestovať, a potom odmeranosťou a miernosťou
vo všetkom. Ponajprv bude vyhradávat len také
vztahy, ktorými naozaj bude oslavovat Pána
Boha alebo ktorými bude užitočná dušiam bliž
neho alebo ktoré sú nevyhnutné pre jej zdra
v1e telesné alebo duševně. Dalej, všetky uži

' Kaz. 3, 27.
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točné veci použije opatrne, skromne a mierne,
ako to Boh káže. Preto nebude vyhl'adávat dlhé
rozhovory, ktorými sa zbytočne len čas tratí
a ktoré sú príležitostou priestupkov proti láske
a pokore. Vyhne takým zábavám, ktoré una
vujú telo aj dušu, najma keď sú dlhé. Vo všet
kom bude sa spravovat pravidlom svatého

Pavla: „Všetko,čo činĚlovom alebo skutkom,všetko čiňte v mene a Ježiša Krista 5 po—
ďakovanim Bohu a Otcovi skrze neho."2

2. K najdóvernejším vztahom patria pre
dovšetkým vztahy rodinné. Tieto vztahy po
chádzajú priamo od Boha, ktorý chcel, aby sa
ludské pokoleníe udržovalo rozmnožovaním
v zákonitom a nerozlučitel'nom spojení muža
a ženy v manželstve. Dieta, ktoré pride v man
želstve, toto Spojenie zocelí. Preto vztahy medzi
mužem a ženou, medzi rodičmi a detmi sú naj—
dóvernejšie, a sviatostná milost manželstva po
máha ich znadprirodzenit.

Keď Kristus Pán vyzdvihol manželstvo na
sviatostnú důstojnost, dal na javo, že manžel
ské spojenie móže byt posvátené milostou,
ktorú on zaslúžil. Pred manželstvo snúbencov
spojuje krestanská láska, láska nežná a horúca,
láska čistá a nadprirodzená, ktorá ich pripra
vuje na to, aby manželské povinnosti v budúc
nosti plnili statočne. Niet pochybnosti o tom,
že prirodzenost a diabol bude sa pokúšať vpliest
do tohto nežného pomeru prvok čisto smyslový,
ktorý by mohol ohrozit pravú lásku. Lež kato
licki snúbenci, posilňovaní sviatostarni, aj tento
prvok vylúčia a znadprirodzem'a vzájomnú lás
ku, lebo nezabudnú na to, že všetko vznešené
pochádza od Boha a musí sa zasa k nemu vrá
tit. Neskoršie sviatostná milost, ktorá spojí ich
srdcia nerozlučitelným putom, lásku zjemní
a očistí. Katolícki manželia nikdy nesmú za
budnúť na to, že podl'a svatého Pavla ich spo

"' Kol. 3, 17.
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jeníe je obrazom tajného spojenia, ktoré je
medzi Kristom a Cirkvou: „Zeny nech sú pod
dané mužom svojim ako Pánovi; lebo muž je
hlavou žene, ako Kristus je hlavou Církvi; on
je udržovatelom jej tela. Ale ako Církev je
poddaná Kristu, tak i ženy svojim mužom
vo všetkom. Muži, milujte svoje manželky,
ako i Kristus miloval Církev a vydal seba sa
méhó za ňu... Tak 39. muži majú milovat“
svoje manželky ako svoje telá. Kto miluje svo
ju manželku, seba samého miluje.“1 Teda man
želia vzájomnou úctou a láskou pripodobňujú
sa láske Kristovej k Církvi; manželka v zá
konitých hraniciach počúva muža, muž vo
všetkom je žene oddaný, chrání ju a stará sa
o ňu. To sú povinnosti, ktoré apoštol ukladá
manželom.

Keď ich Pán Boh obdari dietkami, prijmú
ich z jeho rúk ako svátý poklad. Budú ich mi—
lovať nielen ako dajakú súčíastku svojej by
tosti, lež ako božie dietky, ako údy Ježiša Kris-
ta, ako budúcich obyvateI'ov neba. Musía 5.1
o nich všestranne starat. Ponajprv dobrou ka
tolickou výchovou, ktorá spočiva v tom, že diet
ky budú cvičit a vychovávat v ctnostiach Kris
ta Pána. Pri výchove zastupujú Pána Boha
samého, preto musia využívat svoju moc slad
ko, nekompromisne a pritom jemne. Ako zá
stupcovía boží pri výchove vyhnú tej slabosti,
ktorou dietky stávajú sa zmákčilé; ale nebudú
ich vychovávat ani tak, aby sa s nimi iba hrali
a nepriúčalí ich práci a ctnostiam. S božou
pomocou a 50 súčinnosťou vychovávatel'ov (kto
rych načim vel'mi starostlivo vybrať), budú vy
chovávat zo svojich dietok statočných l'udi
a dobrých katolíkov, a takto budú zastávat?
v rodmnom kruhu v určitom smysle kňazskú
ulohu. Potom móžu smelo rátať s božím požehnamm a s vďačnosťou dietok v budúcnosti.

“ Ef. 5. 22—23.
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Milost, ktorá posvácuje vztah medzi man
želmi, zdokonaluje a znadprirodzeňuje aj po
vinnosti, úctu, lásku a poslušnost detí voči ro
dičom. Pravda, tu nejde iba o „malé" deti;
človek ostáva dietatom svojich rodičov aj vte
dy, keď už sám má deti, aj v pátdesiatom
šestdesiatom roku. Staroba alebo sebastačnost
nemeni pomer dieťaťavk rodičom; preto určitá
závaznost vztahuje sa aj na „staré" deti.

Katolícke dieta musí vidiet v rodičoch zá
stupcov božích. Veď po Bohu len rodičom móže
byt povďačné za život a jeho udržovanie a za
dobrú výchovu v živote. Preto láska k rodičom
mení sa na úctu: Cti otca svojho... Obdivu
jeme v rodičoch ich účast na božom otcovstve,
„od ktorého pochádza všetko otcovstvo na nebi
i na zemi",* obdivujeme v nich božiu moc, božie
dokonalosti, hej, Pána Boha samého uctievame
v rodičoch.

V rodičovskej starostlivosti a láske vidí ka
tolicke dieta odblesk božej Prozretel'nosti a dob
roty, a tým synovská láska stáva sa čistejšia
a silnejšia: táto láska vie sa odovzdat, vie sa
aj obetovat, v potrebe vie obetovat vlastný
život na záchranu života rodičov. Katolícke
dieta je teda pripravené pomáhat rodičom du
chovne aj telesne tak, ako len vie a vládze
a ako to okolnosti pýtajú.

Pretože v rodičoch vidíme zástupcov božej
moci, nikdy nebudeme váhat ich poslúchat
podl'a vzoru Krista Pána, ktorý bol poddaný
Márii a Jozefovi. Hranice poslušnosti rodičom
tiež ustálil Pán Boh, aby sme v jednotlivých
pripadoch neváhali, koho vlastne poslúchat:
Boha načim viacej poslúchat ako l'udí. Preto
keď ide o naše duševně dobro, najma v otázke
povolania, svoje rodinné postavenie vysvetlime
spovedníkovi alebo duchovnému otcovi, a po
tom jeho musíme počúvnút. Aj v tom nasle

' Ef. 3, 15.
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dujeme Krista Pána, ktorý takto odpovedal
matke na otázku, prečo ju s Jozefom opustil:
„Nevedeli ste, že musím byť v tom, čo je
mójho Otca?"5 Takto bude zachránené aj prá
vo a aj patričná úcta.

Keď niektorého člena rodiny Pán Boh po
volá pre kňazstvo, opustí svet a v určitej miere
aj rodinu, aby sa stal členom vel'kej cirkevnej
kňazskej rodiny a staral sa predovšetkým o ve
ci božie, o záujmy Cirkvi svatej a o spásu duší.
V takomto prípade pomer k rodičom, úcta
a láska sa vóbec nemenia, stávajú sa len jem
nejšími, útlejšími. Lež vonkajšie prejavy tohto
pomeru v kňazskom živote sú podrobené sta
vovským povinnostiam: kňaz nesmie konat nie
čo také, čo by sa hádam páčilo rodičom, ale čo
by hatilo alebo znemožňovalo jeho apoštolskú
činnost. Kňaz musí sa najsamprv zaoberať zá
ujmami božími. Keď sa teda stane, že by ná
zory rodičov, ich rady alebo požiadavky boly
v protiklade s tým, čo žiada spása duší, tu na
čim nežne, prívetivo, ale rozhodne rodičom po
vedať, že vo svojich stavovských povinnostiach
závisíme jedine od Pána Boha a od svojich cir—
kevných predstavených. Pravda, tým ich vóbec
neprestaneme milovat, uctievať a pomáhat im
aj hmotne v medziach kňazsky prípustných.

Toto pravidlo vo zvýšenej miere platí
o tých, čo vstúpili do nejakej kongregácie alebo
rehole. (Pobačovanie)

Veriaci.
Prof. teol. P. Emilián Soukup, OP.

_an Boží vyhlásil, že veriacemu je všetko
mozne; aj take nemožnosti ako náhle posunutie
hory do mora. Viera má byt rozhodujúca sila
v_kresťanskom živote. A to prvá rozhodujúca
Sila, ba smieme povedať, že najhlavnejšia sila

>'_Lu.k. 2, 49.
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pre rozvoj kresťanského života. Aj to móžeme
vyrozumieť zo Spasitel'ových slov, keď ako
prvú požiadavku pri svojom prvom vystúpení
vyslovil: „Zmeňte svoju mysel' a verte evan
jeliu",l hoci ešte nepovedal, čo evanjelium bude
obsahovat. Viera má u kresťana rozhodovat,
či bude mať dost sily, aby obrátil svoj život,
aby ho urobil inším, aby život ovládal duchom,
aby mal Boha ako svoju najváčšiu životnú
hodnotu, aby ostával pravým božím dieťatom,
aj keď musí prinášať najťažšie obete.

Mohlo by sa to vidieť paradoxom, a v sku
točnosti je to najváčšia záhada krestanského
života, lebo tu sa prejavuje akési stvorenie
z ničoho. Viera totižto, ktorá svojou povahou
je „náčrt nezjavených", náčrt tajomstiev, svet—
lu l'udského rozumu nepreniknutel'ných, má sa
stať svetlom, vedúcim ku skutočnému životu
s Bohom. Veď vidíme až privel'a zretel'ne zdan
livú nemohúcnosť viery. Vidíme Iudí, ktori
velmi ochotne veria, ale ostávajú ležať vel'mi
hlboko pod kresťanským životom.

Rozum sám nevidí východisko; bohoveda
by mohla vysvetl'ovať Pánove slová, že pride
s Otcom a zjaví sa tomu, kto ho miluje, ale
málo by pomohla, lebo by nemohla ukázat vý
chodisko zo záhady — keby nebolo svatých.
Človek by si nevedel čo počať s vierou, viera
by stratila svoje čaro. Vieme, že to móžeme
povedať o velmi mnohých dušiach bez „by".
Keby nebolo svátých v ich používaní vierv.
a kde niet znalosti a nasledovania ich života
vo viere a práce ich viery.

Sváti vo svojom využití viery sú dókazom
a spolu aj zjavením. Dókazom, že viera so svo
jou „temnotou“ je zdrojom svetla pre dušu;
zjavením, ako sa viera stane svetlom.

Svátcom sa ich presvedčenie o pravdivosti
a významnej hlbke rozumom neoreniknutel'

__'—Mar. 1, 15.
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ných právd stalo svetlom tak, že sa odborne
hovorí o „svetlách" čiže osvieteniach ich duše.
O tajomstvách viery hovorili bez vzdelania
hlbšie ako najučenejši bohovedecki odbornici;
svetlo stupňovalo sa s božsky stupňovanou
plánovitosťou až po také výšky pravdy, že'duch
I'udský nemá pojmov a pomócok, aby ich vy
jadril. Saudreau dáva svatým meno obrov vie—
ry. No nie sú to rozprávkoví obri, ale ozajstní,
na vrcholcoch cesty dokazujúci a volajúci, na
začiatkoch cesty učitelia vedúci. Bo oni rástli,
aby naučili rásť nás, aby sme vyrástli tak, ako
Boh chce. Ale každý. Preto každý musí nastú
piť začiatočnú cestu, po ktorej oni išli.

Svátý Ján od Kríža prirovnáva l'udskú dušu
hlbokým jaskyniam alebo bezdným priepastiam
v jej schopnostiach a možnostiach voči božej
pravde. Pestovaná viera vypÍňa tieto priepasti
a jaskyne svetlom, divmi poznania a božského
šťastia.

Začiatky pestovania viery u svatých išly po
trojakej ceste, ktorá je pre nás zmieneným
zjavením.

V piatej slohe Duchovnej piesne svátý Ján
od Kríža liči výchovu vo viere. Duša sa uči
hl'adať Boha vo stvorených veciach. Vo stvo
reni hl'adá stopy Boha a znaky jeho pósob
nosti. Najde tam vel'mí hojné božie vlastnosti
a krásy, ktoré ju potešia. Málo svatá duša vidí
dokonalosti stvorenia bez toho, aby ich spájala
s Bohem vo svojich myšlienkach; ale rozjíma
yá duša takýmto hl'adanim l'ahko dosiahne to,
ze vo všetkom, čo je, pozná božiu ruku aj božie
s_rdce.Podrobnejšie hovorí svatá Angela z F0
ligno: „Vidím, že Boh je pritomný v každom
tvore, vo všetkom, čo je; v diablovi aj v dob
rom ?nJelovi. v pekle aj v raji, vo vražde aj
V naJkl'aJšom dobrom skutku; vo všetkom,
čo akokol'vek je, v ušl'achtilej veci aj v naj
hanebnejšej veci. Tento sposob hl'adať Boha
stal sa mi “áVYRom a priniesol mi mnoho bo
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žich darov. Čím viacej duša takto vidí Boha,
tým pokornejšia sa stáva, tým vážnejšia, múd
l'ejšia, tým váčšia radost a útecha ju naplní."

Tak pestovaná viera viedla k uvedomeniu
božej dobroty, teda božej krásy, a tak viedla
lásku do činnosti. A keďže láska dychti po po
znani milovaného, sváti urobili druhý krok,
lebo nastúpili druhý diel cesty svojej viery.
Sv'átý Pavol napisal, že dobrotivost Boha zja
vila sa v Kristu Ježíšovi. K Ježišovi Kristu
ukrižovanému viedli svatí svoju vieru. Norili
sa do tajomstiev vykúpenia l'udskej duše, kto
ré viera predkladá. Neúnavne nenásytne roz
berali všetky evanjeliové slová o strádaní ži
vota Ježiša Krista, o jeho obetiach, o jeho po
korovani, o jeho živote a smrti vo všetkých
jednotlivostiach. Z tých rozjímaní ako by im
ostala na duši stopa Pánovej krvi, jeho svá
tých rán a jeho únav. Svatá Angela z Foligno
tu hovori za všetkých a rovnako so všetkými
ostatnými, ktorí prehovorili: „Vidim Pána na
križi; on mňa vyzýva, aby som prezerala jeho
rany; ukazuje mi podrobnosti všetkého, čo pre
mňa konal a trpel. Potom mi povie: Pozri sa
dobre! Či by si vedela dačo takého vykonat?
Nachádzaš na mne votačo, čo by nebolo láska?"

Treti krok na ceste viery svatých je porov
návanie seba s Bohom, prehlbovanie vedomia
rozdielu medzi Bohom a človekom. Božia dob
rota a láska žiaria už nebesky krásnym liskom.
Duša vidí a pozoruje vel'kú osobnost, ctnost,
svátost, obetu vteleného Syna Božieho; vidí,
že to všetko chce a musí mat pomer k l'udskej
duši, to jest pomer k ich vlastnej duši, a to po
mer v smysle podobnosti. Vo vefmi prisnom
osvetleni musi sa tu ukázat chudoba, ošklivost,
nehodnosť, malost a hriešnost Tudskej duše,
keď pride na tento úsek výchovy vo viere.

Na to myslel božský Spasitel, keď napomí
nal apoštolov, aby po všetkých úspechoch apoš
tolskej práce pokladali sa za neužitočných slu
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hov. Z toho tiež pochopíme správne, prečo
světí v zdanlivých nadsádzkach a nábožných
nepravdách hovorili o svojej nehodnosti, ne
užitočnosti, hriešnosti, hoci konali divy svá
tosti; prečo napríklad svatý Dominik nemohol
kl'aknúť pod kríž bez toho, aby sa nedal do
plaču, lebo kríž bol jeho „knihou, ktorá mu
vravela, čo prijal a kol'ko vydal a čo vydal";
alebo svatý farár arský, ktorý chcel „opustit
svoj pastiersky úrad &ísť oplakávať svoj úbohý
život a robiť pokánie za svoje hriechy". Tým
potom bola daná podmienka bohatého vplyvu
shora, o ktorej je napísané: „Pokorným dávamilost."

Hádam musí sa ozvat otázka, ako je to mož
né, že pestovanie nejasnej viery stalo sa pra
meňom svetla. Jediná odpoveď je, že u Boha
nič nie je nemožné a že svatí sú dókazom, že je
to skutečnost. A pred skutočnosťou prestávajú
otázky po možnosti. Prichádza príkaz robiť
podobne. Účinok vždycky pride, aj keď vieru
začína tak pestovať detský nevyspelý rozum.
Blahoslavená dominikánka Margita Uhorská je
jedným dokladom toho medzi svátými, hoci
nie jediným. Keď štvorročná v kláštore prvý
raz videla kríž a keď jej stručne a detsky po
vedali význam kríža, „naraz sa jej otvorilo
poznanie tajomstva kríža a s neúprosnou dó
slednosťou čistej a vrelej duše išla potom až
po posledné následky a požiadavky toho tajom
stva; nemohla pochopit, ako sa dakto v piatok
móže smiať a ako móže niekto plakat pre vo—
l'ačo iné ako pre Pánovo utrpenie".

Tak sa deje každému učeníkovi všemohú
ceho Stvoritel'a všetkého, každému v inom
stupni, ale každému, kto dá sa za svátými na
cestu iCh VýChOVyv pestovaní viery.
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2 knihy blahoslavenej Angely
z Foligno.

2.

Trinásty krok.
Srdce Spasitel'ovo.

V tom čase, keď som tak túžobne prosila
Pannu Máriu a svatého Jána, mala som sen.
Videla som Srdce Kristovo a počula som slová:
„V tomto srdci niet lži; čo Je v ňom, všetko je
pravda." A zdalo sa mi, že sa mi dostalo toho
videnia preto, že som akosi pohřdavo bola ho
vorila o istom kazatel'ovi.

Štrnásty krok.
Jasnejšie poznanie Spasitera.

Nato, keď som sa raz modlila, v bedlení dal
sa mi Kristus Pán jasnejšie vidieť a hlbšie
poznat.

A zavolal ma a povedal mi, aby som pri
ložila ústa k rane v jeho boku. A zdalo sa mi,
že som tak učinila a pila jeho krv, prúdiacu
z jeho boku. A pochopila som z milosti božej,
že ma Pán touto krvou očisťuje.

A tu začal pre mňa čas vel'kej útechy, hoci
som aj pritom bola vždy smutná, lebo som
stále mala pred očima Pánovo umučenie.

A prosila som Pána, aby mi dožičil vyliať
z lásky k sebe všetku svoju krv, ako to on
urobil za mňa. A priala som si z lásky k nemu,
aby všetky moje údy boly strestané a zničené
mrzkejšou a ukrutnejšou smrtou, než akon on
zomrel. A dychtivo som túžila, aby som našla
niekoho, čo by ma zabil pre viem v Ježiša
Krista alebo pre lásku k nemu. Rozhodla som
sa sama ho poprosit, aby mi urobil, o čo ho
požiadam: keďže on sám bol pribitý na kríž
z dreva, mňa nech ukrižuje na skalisko alebo
už na čokol'vek a kdekol'vek, len čím potup
nejšie.
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Zomrieť takou slávnou smrťou, akou umreli
svatí mučenici, som nebola hodná, a ani som
na za hodnú nepokladala, ale som si žiadala
nejakú potupnejšiu a ukrutnejšiu smrť. Ne
mohla som si však ani vymyslieť takú potupnú
smrť, akú by som sama bola chcela a ktorá
by sa vóbec nebola podobala smrti svatých.

Pátnásty krok.
Bolesť světého Jána. Zanechá už všetko.

Nato som sa obrátila k blahoslavenej Panne,
Matke Božej a k svatému Jánovi. Premýšfala
som o nich ustavične a prosila som ich pre
bolesti, ktoré vytrpeli pri umučení Pánovom,
aby mi vyprosili milost', cítiť bez prestania
muky Kristove alebo aspoň bolesti ich samých.
A naozaj vyprosili mi tú milost. Raz na orodo
vanie svatého Jána pocítila som takú bolest,
že som sotva kedy v živote mala váčšiu.

A bola som osvietená o tom, že svatý Ján
pre Kristove muky a smrť Kristovu a pre bo
lesť Pánovej Matky pretrpel taký ból', že som
ho pokladala a ešte aj pokladám za viac ako
mučeníka.

Vtedy mi bola daná nesmierna túžba naozaj
už raz zanechat všetko, čo mi patrí. A hoci mi
diabol vel'mi prekážal a často ma pokúšal, aby
som to predsa len nevykonala, a i Menší bratia
a všetci, od ktorých som si, ako sa patrilo, pý
tala radu, ma od toho odrádzali, predsa pre ni
jaké nešťastie alebo výhody v budúcnosti som
sa nemohla vzdať svojho rozhodnutia: rozdat
všetko chudobným alebo, ak by to nebolo mož
né, aspoň naskrze všetkého sa zriecť. A videlo
53, mi, že by som si nemohla ani len najmenší
kusok zo svojho ponechat a neurazit pritom
tOhO, ktorý ma tak osvietil.

No _prežívala som ešte stále vel'kú trpkosť
23 sv01e hriechy a nevedela som, či sa moje
skutky páčia Bohu. Horko som plakala a vo
lala: „Pane, ak som aj zatratená, daj mi predsa
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aspoň milost robiť pokánie. Zanechám všetko
a budem ti slúžiť."

Kým som tak horko žialila nad svojimi
hriechmi a nemala som v duši nijakej potechy
od Pána, mój stav bol takto premenený.

Šestnásty krok.
Útecha pri Otčenáši.

Vkročila som raz do kotsola a prosila som
Boha, aby mi udelil nejakú milost. A keď som
sa modlila a práve hovorila slová Otčenáša,
tak jasne vložil Boh tie slová do mojho srdca
a tak som pritom pochopila dobrotu božiu
a svoju nehodnosť, že to nemóžem ani vypo
vedať. Jednotlivé slová mi boly v duši vykla
dané a vyslovovala som ich vel'mi dlho a veI'
mi skrúšene a s velkou l'útosťou. Plakala som
nad svojimi hriechmi a nad svojou jasne už
poznanou nehodnosťou; mala som však i vel'kú
útechu a začala som okusovat trochu sladkost
božiu, lebo som pri vyslovovaní slov Otčenáša
dobrotu Pánovu lepšie poznávala a i dosial'
poznávam než pri čomkol'vek inom. Keďže mi
však pri slovách Otčenáša boly ukázané moje
hriechy a moja nehodnosť, začalo som sa tak
hanbiť, že som sa neopovažovala pozdvihnúť
oči ani k nebu ani ku križu ani k iným svátvm
obrazom. Odporúčala som sa v modlitbách bla
hoslavenej Panne, aby mi ona vyprosila milost
a odpustenie hriechov.

Horký žial' nad hriechmi som mala ešte
stále v duši.

O ako nemotorne postupuje duša na ceste
pokánia! Tak pevne má poviazané nohy a po
mocníkov takých nepodarených! Ba nie sú to
ani pomocníci, ale naopak: hatiči, & to svet.
telo a diabol. — A znovu opakujem, že som sa
na každom zo spomenutých krokov vel'mi dlho
zdržovala, a až potom som postúpila ďalej.
No jednotlivé obdobia netrvaly rovnako dlho.
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Sedemnásty krok.
Viacej viery.

Potom mi bolo zjavené, že mi blahoslavená
Panna vyprosila milost vščšej viery, než je
obyčajná viera ludská. Viera, ktorú som mala
dovtedy, zdala sa mi ako by mí'tva v porovnani
s novou vierou, a slzy, ktoré som mala pred
tým, sa mi videly ako by násilím vytlačené
v porovnani s tými, ktoré som potom ronila.

Odvtedy som vedela účinnejšie žialit nad
umučením Kristovým a nad bolestami jeho
Matky.

A čokolvek som vtedy robila, nech to bolo
akokolvek vel'ké, zdalo sa mi to málo. Preto
som chcela konat ešte v'áčšie pokánie.

Vtedy som zatvorila svoje srdce do umu
čenia Kristovho a obsiahla som nádej, že v je
ho umučení je moje vyslobodenie.

A tu som mávala skoro neprestajné útechy
vo snách i v bedlení, pociťovala som velké
sladkosti a potešenia z Boha v srdci aj v tele.
A snv, ktoré som mala, boly ozaj velmi krásne,
utešené.

Keďže som však ešte necítila istotu, bola
v tom primiešaná stále ešte i horkost, a srdce
moje nemalo pokoja. Ziadala som si od Boha
ešte viacej.

Z mnohých snov a videni vyrozprávam
jeden: Keď som sa raz vo vel'kom póste uváz
nila do svojej izby, rozjímala som s velkou
láskou o istej vete z Evanjelia. Boly to slová
o vel'kej blahovóli božej a o velkej láske. Mala
som pri sebe aj omšovů knihu a dychtivo som
tumlavidiet tú vetu napisanú. Premóct sa však
a ut1š1t túžbu pomohla mi až myšlienka, že by
to 33013pýcha odo mňa, pre utíšenie vel'kého
smadu & lásky otvorit vlastnými rukami túu.

TU Pr_išiel na mňa spánok. A hneď vo vi
dem k'COSlma viedol a počula som hlas, že smy
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sel Písma je taký utešený, že keby ho niekto
dobre pochopil, zabudol by na všetko svetské.
A ten, čo ma viedol, riekol mi: „Chceš to skú
siť?" A keď som súhlasila & dychtivo si to žia
dala, zaviedol ma k božskej knihe a hneď mi
dal pocítit pravdivost svojich slov. Čitala som
a pochopila som prehlboký smysel vety a tak
jasne som poznala nesmiemu dobrotivosť bo
žiu, že som hneď zabudla na všetko svetské.

A ďalej mi sprievodca povedal, že poroz
umiet Evanjeliu je ešte radostnejšie a že kto
dostane to osvietenie, zabudne celkom nielen
na všetko svetské, ale aj na seba samého.
A znovu sa ma pýtal, či po tom túžim, a hned
mojej túžbe aj vyhovel. V jasnom osvieteni
som tak hlboko pochopila dobrotivosť božiu,
že som prosila svojho vodcu, aby som z toho
stavu už nikdy nemusela vyjsť. A odpovedal
mi, že na to, čo si žiadam, neprišiel ešte čas.
A hned ma zaviedol nazad.

A_otvori1a som oči a mala som prevel'kú
radost z toho, čo som videla. Ale velmi mi bolo
l'úto, že je už po tom. Až dosial ma Spomienky
na to naplňujú rozkošou.

Odvtedy sa mi rozhostila v duši vel'ká
istota a velký jas a spolu rozhorel sa vo mne
taký plameň lásky k Bohu, že som bola sváto—
sváte presvedčená, že sa o láske k Bohu na
kazatelniciach vóbec nekáže, a ti, čo kážu,
nemóžu vlastne o nej kázat a nerozumeiú
vlastným slovám. Tak mi to bol povedal i ten,
čo ma viedol vo videni.

Osemnásty krok.
Plamene.

Nato som začala cítiť blízkost božiu a mod—
litba ma plnila takou slastou, že som nemyslela
ani na jedenie. A priala som si, aby som ne
musela ani jesť, ale len stále sa oddávat mod—
litbe. No primiešalo sa do toho hned' aj poku
šenie, a to, aby som alebo vóbec nejedla alebo
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ak už predsa jest, tak len velmi málo. Poznala
som však, že je to klam zlého ducha.

A oheň lásky v srdci mojom bol taký, že ma
ani dlhé kl'ačanie ani níjaké iné pokán'ie ne
unavovalo.

Potom sa mój oheň lásky k Bohu ešte via
cej rozvatril. Kedykol'vek som počula rozprá
vat' o Bohu, začala som kričať, a keby bol
niekto aj so sekerou stál nado mnou, že ma
zabije, ak budem kričať, nebola by som sa
mohla premócť. Prvý raz sa mi to stalo vtedy,
keď som predala svoj najlepši majetok a pe
niaze som rozdala chudobným. A predtým som
si robila posmešky z Petríčka', ale potom som
to už nijako nemohla robiť.

Často som sa pred hocikým dala do kriku.
keď som počula hovoriť o Bohu. A keď mi
niekto hovoril, že nemám v hlave všetko v po—
riadku, nebráníla som sa, ale som tiež hovo
rila, že som chorá a že nemám v hlave všetko
v poriadku. A nemohla som si inak počínat.
A tých, ktorých mój krik vel'mi hneval, takže
mi v zlosti nadávali, som uspokojovala len tým,
že som sa za svoje správanie vel'mi hanbila.

A pohl'ad na umučenie Krista Pána som
ani zniesť nemohla, lebo ma hneď chytala ho
rúčka a choroba. Preto mi družka úzkostlivo
schovávala zpred očú všetky obrazy umučenia.

Prel. Dr. M. Chladný Hanoš.

Dozretá duša.
Z duchovných čřt zomretej pani M. Krčméry.

P. Aquinas M. Gabura', OP.

Múdry Stvoritel' vložil do živej prírody zá
kon vývinu. Keby sme mohli hlboko preniknúť
za hmotné obaly vecí a za závoje zaclonených
tajomstiev a záhad, zazreli by sme utešenú hru

' Vel'mi prostý světec, terciár, blahoslavený Peter
Crisci; zomrel vo Foligno 1323.
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rozvoja. Všetko s akousi baživou silou ponáhfa
sa kdesi ďaleko, vel'mi ďaleko, bo šípi, že tam
je jeho dovřšenie, tam dozreje. To platí o hmot
nom aj duchovnom prirodzenom poriadku.

Zákon vývinu ovel'a velkolepejšie a vyvý
šenejšie uplatňuje sa v nadprirodzenom poriad
ku. Veď svátý krst kladie kresťana priam do
zákona milosti, aby sa podl'a božieho želania
zpod neho nikdy nevymanil, aby v jeho objatí
rozkonáril sa na všetky strany a „dospel na
muža dokonalého, na mieru veku Kristovej
plnosti".1 To je kresťanské dozrievanie a dozre
tie, najpožehnanejšie životné úsilie, najsvěitej
šia práca, ktorej človek móže zasvětit sily. Kto
sa sprotiví zákonu milosti, zakrpatie. No dó
sledne svedomité duše verne kráčaly v zákona
nadprirodzeného rozvíjania; preto vyrástly tak
vysoko, nad libanonské cédry.

_Tieto výšky zvábily tol'ko duší a na veky
ich oblažily. Medzi ne patrí zomretá pani
Mahuliena K r č m é r y. Tohoročný
jedenadvadsiaty marec, boží prst, zastavil
v nej zákon rozkvitajúcej milosti. Vtedy ako
by bol Pán Boh dopovedal nad ňou stvoritel'
ské Fiat. Dozrela. Po akú mieru? — Iba nebesá
vedia. Jednako podl'a vrcholného zákona lásky
s dvoma kridlami — Milovat Pána Boha nado—
všetko a bližného pre Pána Boha — móžeme
vytušiť aspoň dačo z jej rastenia v Pánu Bohu
a dozretia v ňom, móžeme zazrieť aspoň hmlisté
črty jej duchovnej tváre.

Boh bol pre ňu pojem velmi živý. Láska
mu dávala život. Ale tento láskou prehriaty
pojem vykupovala ťažkými obeťami a ustavič
ným úprimným hl'adaním. Pán Boh stal sa mi
lovaným žriedlom a spolu sústredivým bodom
každej jej chvile. Podobala sa rastlinke, ktorá
neprestajne hltá životnú silu slnečných lúčov.
No neprijímala len oživujúcu moc lásky Slnka.

'! Ef. 4, 13.
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Láskou obohatená vnárala sa do Lásky, po zla
tých lúčoch vracala sa k Slnku. Zo svojho ži—
vota robievala predlžené duchovné svaté pri
jímanie, o ktorom móžeme použiť slová Pána
Ježiša: „Kto mňa je, tiež bude žit pre mňa."

Kto ju dobre pozoroval, mohol zbadať mi
moriadnu velebu, ktorá žiarila z jej bytosti.
Bol to len odblesk spomenutého duchovného
prijímania, sústredenosti na najsvátejšiu By
tost, hodnú všetkej sily lásky. Svatá sústrede
nosť milo vyžarovala jej aj z očú, ktoré ako by
vravely: Boh nadovšetko. Mnohi z tých, čo ju
poznali a najma čo ju videli v posledných me
siacoch života, skrývajú v srdci ako drahú pa
miatku pohl'ad na jej oči, také hlboké, také
anjelské, zadívané do nesmierne ďalekých vý
šav. Ako by sa nechcely dať spútať ani záko
nom smrti. Bo keď jej zatvorili oči, mihalnice
sa stiahly, aby nebránily očiam v hlbokom
pohl'ade. Prežívaná, milujúca sústredenosť na
Pána Boha a život v jeho svátej pritomnosti
boli svojráznou pečatou jej života.

Znamením duše, mocne dychtiacej po nad
prirodzenom dozretí, je ustavičně utváranie
Dodl'a najvecnejšej smernice, podla najdokona
lejšieho vzoru — Pána Boha, ktorý sa nám
viditel'ne zjavil v Pánu Ježíšovi. Pani Krčméry
používala božie meradlo na meranie a upra
vovanie svojich činov. Pán Ježiš bol usmerňo—
_vaterom jej činnosti. Často sa spytovala: „Čo
povie na toto Pán Ježíš?" Istá priatel'ka to na
neJ_Vybadala a vravela jej: „Cítím v tebe Pána
Je21ša." Ona milo prekvapená povedala: „Ale
naočajT' — Veru, príhodne móžeme o nej
pouzit slová, ktoré svatý Pavol napisal kolos
kym kresťanom: „Váš život je ukrytý s Kris
tom v Bohu." Preto ako nadprirodzene velmi
POVedomá nevedela podaromnici prežiť ani
jednu chvíl'u. Každá jej minúta bola s Kristom
Panom a v ňom vypracovaná. Ak neplnila ma
termské povinnosti alebo nevenovala sa bliž
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ným, ponárala sa do hlbokých myšlienok o bo
žích veciach, do rozjímavej modlitby. Asi v po
slednom roku nasycovala sa rozjímavými úva
hami z diel velkého náboženského myslitel'a P.
Sertillangesa, francúzskeho dominikána, a na
jm'á z mystických spisov svátého Jána z Križa.
Sila lásky k Pánu Bohu a lipnutie za ním
tol'me ju opanúvaly, že celý jej zjav pósobil
dojmom nebeskej duchovnosti. Vyšší cirkevný
hodnostár ju nazval stelesneným anjelom a iný
zasa o nej povedal: „Ona z neba prišla na zem."

Láska k Bohu bez lásky k bližnému je pre
lud. Vták s jedný_m kridlom nevyleti do nad
oblačných výšav. Kresťan letí do nadprirodze
ných výšin len na dvoch kridlach jedného zá
kona lásky k Bohu a bližnému. Ak jedno na
lomí, aj druhé stráca silu, a človek sa rúti
do priepasti sebectva.

Pani Krčméry v uplatňovaní zákona lásky
k bližnému ukazovala, aký živý je jej pomer
k Pánu Bohu. V rodine bola slniečkom, ktoré
tak prijemne hrialo. Múdrou výchovou a obo
zretným spravovaním bola dobrým nástrojem
v božích rukách pri utváraní ozajstného kres—
tanského charakteru v deťoch. V trpiacom bliž
nom vídala trpiaceho Krista Pána. Istá pani išla
na operáciu. Pani Krčméry sa ponúkla, že pó
jde pre kňaza, aby spomenutá mohla sa 5 po
kojným svedomím podrobit operativnemu zá
kroku. A kým chorá ležala v nemocnici, ona
starala sa o domácnost chorej & právala plie—
nočký pre jej malé dieťa. Ona, ktorá pre svoju
domácnost mala kuchárku & slúžku a pritom
bola dcéra univerzitného profesora, vysokoškol—
sky vzdelaná (študovala právo), manželka pri—
mára a riaditel'a nemocnice, nepokladala pod
svoju dóstojnosť robiť tieto práce z lásky k Pá
nu Ježíšovi. Istotne Kristova láska ju preni
kala, keď s materinskou láskou robievala radost
chudobným deťom, ktoré sa pripravovaly na
prvé svaté prijímanie alebo na sviatosť birmo
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vania. Ošatila ich a zohriala božou láskou.
Jej láska k bližnému išla ešte hlbšie. Istá

osoba bola vo velmi trápnom položení, ktoré ju
duševne ból'ne sužovalo. Pani Krčméry usilo
vala sa prejavmi lásky zmierniť jej ból'. Ktosi
vzdialenejši jej to zo žiarlivosti vyčítal. Ona
dobrotivo odpovedala: „Pozri sa, ona viacej
lásky potrebuje ako ty."

Aj v odpúšťani urážok, ba lepšie povedané
v nedbaní na ne, bola hrdinkou. Raz navštívila
priatelku. Vstúpila do izby, v ktorej sedel pria
tel'kin muž. Neláskavo sa zachoval; nevrlo na
ňu pozrel, nevstal, ani jej na pozdravenie ne
odpovedal. Pokojne prešla do druhej izby,
v ktorej sedela priatelka. Tá ju prosila, aby
manželovi odpustila. A ona nežne vravela: „Veď
ja som k tebe prišla; a on je taký unavený."
Pri najbližšej návšteve tak milo s ním rozprá
vala, ako by spomenuté nikdy sa nebolo pri
hodilo. Či nám neschodí na um udalost zo ži
vota svatej Terezie Ježiškovej, ktorá sa tak
milo usmievala na istú sestru, čo jej bola pro—
tivná? Napísala o nej: „Ach, bol to Ježiš, ukry—
tý v hlbke jej duše, ktorý ma k nej priťahoval
a ktorý osladí aj najtrpkejšie veci!" Pani Krč
méry videla v hlbinách duši skrytého Pána
Ježiša a bola si povedomá, že čo bližnému robí,
vztahuje sa na Pána Ježiša. — Istá dáma mi
povedala: „Za desať rokov, čo som sa s ňou
priatelila, nepočula som ohováranie."

Čistá nadprirodzená láska ju nabádala, aby
kládla základy rodiacemu sa smeristickému
hnutiu. S tichou skromnosťou pracovala na tom,
aby vzdelanci čo najviacej zúčastňovali sa na
vyššom náboženskom kurze v Bratislave. Osob—
ne získavala, písala pozvánky, starala sa o pred
náškovú sieň, ba aj zo svojho platievala, len
aby ludia boli rýdzejšími katolíkmi a Pána
Boha Viacej milovali. Pritom ostávala skromne
v pozadí. Vóbec nezvyčajná skromnost ju vy
značovala. Pri velmi vysokej mravnej dóstoj
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nosti ostávala taká skromná, tol'me odcudzená
sebectvu a pýche.

Aké vrúcne musely byť jej modlitby za
bližných! Kol'ko sřdc skrývalo jej dobré srdce!
Básník Ján Haranta vravi jej v básni Zjav:
„Vo vašich modlitbách plač mnohých prosieva."

Na kridlach lásky k Pánu Bohu a k bližné
mu letela vysoko nad zemskosti. Letela a doz
rievala. Až tohoročný jedenadvadsiaty marec
skosil tento bohatý, dozretý klas pre nebeskú
stodolu, ako dúfame. Kým na zemi žila, mno
hým pomohla dostať sa bližšie a dóvernejšie
k Pánu Bohu. Doista ešte vo váčšom meradle
bude plnit úlohu nebeského vábenia po smrti.
Istý človek povedal, že keby pani Krčméry
bola žila len pre to, čím na neho vplývala nad
prirodzenou vel'kosťou na jeho ceste k doko
nalosti, nebola by nadarmo žila. Kolko dobra
a krásy ešte rozseje jej žiarny život!2

Svátý Tomáš Akvinský
a misijná myšlienka.

P. Ernest Bindáč, SVD.

Ostatné desaťročia boly zpod katolíckeho
zorného uhla časom obrody, prehlbenía a pre
orientácie katolíckeho myslenia a cítenia. Ako
v katolíckej romantike (a ona bola najprv ka
tolícka!) hl'adali Spojenie s bohatými prameňmi
katolíckeho stredoveku a čerpali z nich starú
silu pre nové boje, starého ducha pre nové
formy, tak nadviazaly aj posledné katolicke
desaťročia na vel'kú tradiciu katolíckej minu
losti. Nadviazaly na panenskú čerstvosť a ne—
porazitefnú mladistú silu prvého kresťanstva
v liturgickom obnovení, v bohovede nadviazaly
na mohutnú tradíclu kresťanských vel'duchov

'-'Pisatel' článku úctivo prosí tých, čo pani Krč—
méry pozna-li a s ňou sa stýkali, aby mu posie
lah' zprávy o nej na adresu: Trenčín, Námstle
svatej Anny 1.
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prvých storoči a najma na obrov ducha kato
líckeho stredoveku: svatého Alberta Velkého
a svatého Tomáša Akvinského. Najm'á svatý
Tomáš stal sa vnútorne i autoritativnym naria
dením „vodcom štúdii", a preto sa nečudujeme,
keď pri všetkých nadhodených teologických
&asketických otázkach si žiadame poznat mien
ku sv'átého Tomáša.

Teraz rinčia zbrane a preto prechodne temer
umlkly v strednej Europe hlasy katolíckej du
chovnej obrody a prehlbenia. U nás naproti
tomu, ako na dajakom ostrove blažených, tieto
snahy sa ešte len rozhýbaly, a všade badáme
sl'ubné, hoci trocha oneskorené, prebúdzanie.
Zdá sa, že práve vojna, ktorá iných zastavila,
nám dáva možnosť oneskorenie aspoň trocha
vyrovnat, iných aspoň trocha dohonit.

Neúnavnou usilovnostou J. E. Dr. Karola
Kme ťku dostala sa u nás v poslednom roku
v rámci obecného duchovného prebúdzania aj
misijná veda do popredia záujmu. Tak sa do
stáva do obzoru nášho vzdelaného človeka nová
veda, ktorú v iných krajinách už pestovali od
desaťročí, ktorú však rovnako zahlušilo rinča
nie zbrani. I na poli misijnej vedy máme teda
príležitosť — hoci trocha oneskorene — doho
nit iné europské národy. Na poli všeobecného
misijného hnutia stojíme už od rokov čestne
medzi ostatnými, chceme sa vedle nich posta—
vit aj vo vedeckom, teoreticky-sústavnom za
chytení misijnej myšlienky. Keď sa teda nri
prvých našich misijno-vedeckých krokoch pý
tame na postoj svatého Tomáša Akvinského
k misijnej myšlienke, nadvázujeme na zdravú
tradiciu katolíckej bohovedy. Právom teda skú
mame pomer svatého Tomáša k misijnej čin
nosti katolíckej Cirkvi. Začneme najprv obecne
3 prejdeme potom na špeciálne misijno-vedec
ky formulované otázky podl'a tohto postupu:

I' Misijná myšlienka v živote svátého
Tomáša Akvinského.
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1. Svátý Tomáš žil v misijne prebude
nom veku.

2. Svatý Tomáš vstúpil do misijne
činnej rehole.

3. Svatý Tomáš zasiahol sám do mi
sijnej činnosti.

II. Misijná myšlienka v učení svátého
Tomáša Akvinského.

A. Jeho odóvodnenie misijnej činnosti:
1. v rámci celkového jeho učenía.
2. so stanoviska špeciálnych otázok.

B. Jeho postoj k misijnej p ovi n n o s t i.
1. Svátý Tomáš žil v misijne prebudenom

veku! Len povrchný pohl'ad do Misijných de—
jin p. biskupa Dr. K. Kmeťku nás presvedči
o neslýchanej misijnej energii stredoveku. Ani
v najtmavšich desaťročiach stredoveku Cirkev
nikdy nezabudla na svoju prvú úlohu.1 V nie
ktorých stredovekých storočiach však prekonala
seba samu. Nielenže ešte žil idealizmus križiac
kych výprav, nielenže hrozilo mohamedánske
nebezpečenstvo z juhu, ale bolo počuť aj akúsi
záhadne nádejnú zprávu o královi-kňazovi Já
novi v Ázii, a dóraznejšie upozornila Ázia na
seba vpádom pohanských Mongolov do Europy
pod vel'kým Džingiskhánom (1222 a 1226).
Úsvešná obrana katolickej viery by v takom
položení znamenala už vel'ký misijný úspech;
no nezlomný katolicizmus 12 .a 13. storočia pre
šiel do vel'kej misijnej ofenzívy, ktorá sa stala
vzorom a predjarím misijných ofenzív novo
veku?

Teda v ovzduší misijnej jari narodil sa
svatý Tomáš Akvinský, a museli by sme sa
čudovať, keby sa v tom ohni sám nebol zapálii.

' Schmidlin: Geschichte 178.
' Dr. K. Kmeťko: Svetové misie I. Dr. Schmidh'n:

Missionsgeschichte. Dr. Marx: Kirchengeschichte.
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2. Svatý Tomáš žil v misijne prebudenom
veku. No pre našu otázku jeho postoja k mi
sijnej činnosti viacej znamená skutočnost, že
vstúpil do misijne činnej rehole.

Svatý Dominik, pravda, založil svoju rehol'u
najprv len pre boj proti bludárom;1 teda vlast
ne len pre vnútorné misie; ale už po niekol
kých rokoch vyslovil svoju žiadosť, aby bratia
„išli k pohanom, aby ich osviežili svetlom evan
jelia &ich priviedli k poznaniu pravého Boha".'
Už v prvej polovici 13. storočia mali domini
káni výslovne len pre výchovu misionárov ur
čené misijně školy. A Humbert de Romanis,
štvrtý generál rehole, žiadal 1255, aby bratia
„niesli meno Ježíšovo pred židov, mohamedá
nov a pohanov až po končiny sveta".

Rozkvet františkánskej a dominikánskej re
hole znamenal pre Cirkev novú misijnú peri
ódu. Neuspokojili sa len s „pohraničnými mi
siami", ale ich neskrotitel'ná misijná iniciativa
hnala ich vo výbojnej odvážnosti do Afriky,
Indie, do Číny, až po hranice Dalekého výcho
du.“ Už v roku 1252 píše o dominikánoch pápež
Innocent IV. (svatý Tomáš mal ešte len 27 ro
kOV!), „že prenikli až do najvzdialenejšich
krajinu-0

Nie je možné, aby duch mladého ešte pa
nenského idealizmu mladej rehole nebol zachy—
til takého ideálneho ducha a také panenské
srdce, ako bolo srdce svátého Tomáša. Bohu
Zlal', nevieme aký osobný postoj zaujal svatýr
Tomáš k misijnej činnosti, či osobne túžil po
Pohansky'ch misiách ako svatý Dominik sám.
Radl by sme to vedieť. No zdá sa, že „nemý

": Di“._Schmidl.in: Geschichte 182.
. Sums: Vita sancti Dominici.
" Altaner v Zeitschrift fůr Missionswissenschatt
“ 15_)_3l,str. 113: 1933, str. 233.

Baumker: Helden 86.
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vó ", ako ho uštipačne pomenovali študenti
v Kolíne, zamlčal aj túto jemnú túžbu svojho
srdca; ale svojím duchom nemohol nezasiahnuť
do obecného misijného oduševnenia.

3. Svatý Tomáš stojí verne pri svojich mi
sijne činných bratoch. A veru, oni lahšie mohli
sa pustiť do ťažkej misijnej práce, keď videli
takú oporu za sebou. Na žiadosť vel'kého Ray
munda de Pennaforte, učenca, generála rehole
a misijného burcovatel'a, napisal svatý Tomáš
,.Summu contra gentiles" a tak pripravil ostrý
misijný meč svojim bratom, zápasiacim so Sa
racénmi. Podobne proti Saracénom napisal
dielko „De rationibus fidei" a stojí tak
v zbrojnici duchovnej križiackej výpravy proti
Saracénom. Sme tu svedkami mohutného dia
nia! Po vel'kých križiackych výpravách so zbra
ňou v ruke opovážili sa niektorí jedinci, ako:
svatý František, svatý Dominik, svátý Ray
mund de Pennaforte predstúpiť pred mohame
dánov s krížom v ruke a začali tak novú kri
žiacku výpravu, ktorá v presvedčení, že
pravda musí zvíťaziť nad bludom (ako to
formuloval Raymundus Lullus), sa iba s tou
zbraňou postavili pred násilných, pritom vy
soko vzdelaných a namyslených Arabov. A ťaž
ko rozhodnúť, kto je viacej vojakom—hrdinom,
či ten, čo svojim umom pripravuje nové lepšie
zbrane, alebo ten, čo ich odborne používa. Taž
ko preto rozhodnúť, kto bol viacej misioná'rom:
Svatý Tomáš v tichosti svojej izbičky alebo
jeho bratia v boji. Lebo svojou „Summou proti
pohanom" stál medzi nimi v prvom rade.

V tom svetle vidime svatého Tomáša vo vel'
kom misijnom veku, v mladej, misijne odušev
nenej reholi, vidíme ho misijne činného, hoci
svojím spósobom. (POKÉČOWUÍGJ
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Krestanstvo a novopohanstvo.1
SigridUndsetová.

Prítomnosť & budúcnosť.

Náš Pán ma zachytil ako mnohých iných,
mne podobných, bezprostredne z nechránenej
pustatiny do svojho ovčínca. Pred prijatim
do Církvi nebolo pre nás ohrady, nebolo ani
potrebného & súrneho plotu, ktorý by ohrani
čoval náš dom. Blúdili sme ako ovce na pustej
planine, ale predsa sme sa dozvedeli niečo
o tom, ako sa majú ovce, keď sa stanů dívými,
a můžeme niečo povedať o tom, ako sa utvára
život pre mladých l'udí, ktorí sa celkom vedome
usilujú vidieť v vplyve kresťanstva na europ
skú kultúru vol'ačo iného ako iba l'udský vplyv.
Zo svojho vlastného života poznáme myšlien
kové pochody, ktoré si človek upravuje, keď
udalosti pokladajú len za výsledok rastúceho
l'udského pohfadu do prirodzených zákonov
& do vlastného človečenstva — teda len ako
„rozvoj", čo sa v širšom ludovom vyjadrovaní
nazýva.

Ale práve toto nebezpečenstvo je vo všet—
kých zemiach, kde kresťanstvo je tradiciou,
ba ešte viacej v zemiach, kde prvé alebo druhé
vyznanie chrání štátna moc ako štátnu církev,
t. j. _nebezpečenstvo, že póvod istých sociálnych
zariadeni a mravných názorov, ktorý naozaj
treba hl'adať len v tom, že Europa kedysi pri
jala dogmy kresťanstva, je mylne vysvetlo
vaný, ako by tie zariadenia a názory vznikly
či už ako celok alebo po jednom, pomaly „pri
rodzeným spósobom", a to tou mierou, ako po
kročilí l'udia na ceste od primitivneho barbar
stva k Vyššej kultúre.

' Z tohto úryvku nórskej spisovatelky móžeme
vybadať, ako ťažko & bórne prebijala sa k rý
dzemu krestanstvu, ktorým je katolícka Církev.

(Redakciaň
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Je tiež celkom pochopitelné, že v zemiach,
kde duchovenstvo tvori čiastku štátneho úrad
níctva, duchovenstvo móže l'ahko podrahnúť
vplyvu, aby zajedno pokladalo morálku kres
ťanskú a mestskú.

Ba stredoveká Církev bojovala pre ten cíeI',
aby štát príspósobíl svoje zákony kresťanským
príkazom. Tá ístá Církev po dlhej a mnohoná—
sobnej Skúsenosti sa presvedčila, že takéto sho
dy kresťanskej morálky s mestskou morálkou
nikdy sa nemóžu ustálit.

Proti prikázaniu kresťanstva: „Hl'adajte naj
skór královstvo božie", l'udská prírodzenosť
bude vyžadovat vždy najskór hladať to, čo je
jej vlastným.

A každá skupina ludí, ktorá sa dostane na
čelo spoločnosti a ktorá pri tvorení zákonov
može uplatnit svoje náhrady, zaiste bude ve—
dieť zdórazňovať svoje vlastné záujmy. Pravda,
nemusí to byť vždy, ba ani nie predovšetkým
to, čo sa nazýva hmotným záujmom. Móže prá
ve tak dobre ísť o idey jednotlivého muža ako
aj stavu, za ktoré sú ich zastancovía hotoví
obetovať život a blaho.

o, Církev vedela o týchto veciach. Už
svátý Pavol získal o tom Skúsenosti, ako je zná
me zo zanechaných Lístov. A Církev so storo
čía na storočie cítila, že aj jej vlastní, posvá
tení sluhovia sa tu mohli pomýlíť. Vždy znova
musela prežívať getsemanské nocí, kde Judáš
chystal zradu a ostatní učeníci si zabezpečovali
vlastné záujmy. Vždy nanovo museli noví světí
a noví horlivcí po náprave vystavať to, čo ich
bratia zrúcali. No predsa v onom veku, v kto
rom vznikla „reformácia", Církev dosiahla tol'
ko, že ako nepostrádatel'ná požíadavka ostáva
vo vedomí kresťanstva to, že je potrebné podl'a
kresťanskej náuky žít a že svetská moc musi
týmto alebo oným spósobom poskytnúť pomoc
a podporu l'udu, ktorý by chcel žíť po kresťan
sky. A tak, že musí urobiť koniec s pomermi
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& zariadeniami, ktoré smerovaly priamo k roz—
tržke s kresťanstvom, a preto usporiadat celé
zákonodarstvo tak, aby l'udia, osvedčujúci sa
pri poslušnosti zákonov, uskutočňovali aj svoje
kresťanské presvedčenie.

V tom spočiva aj víťazstvo katolíckej Církvi.
Stredoveká Cirkev pri všetkých svojich aj

slabších stránkach vydobyla si morálne víťaz
stvo nad prirodzenými pohanskými chúťkami
l'udí a kniežat, nad sebectvom a uzavretosťou
jednotlivých stavov a osób. Aj keď boly roz
manité národné skupiny v reči a mravoch, aj
keď hranice král'ovstiev a kniežatstiev boly
pohyblivé a maly protivné záujmy, aj keď
trvaly jazykové rozdiely a antipatie sebeckých
národov, dané l'udovou psychologiou, Europa
bola naozaj jednotná, „kresťanská".

To bola jednota vo viere, jednota v síle ve—
domia, že učenie Církvi obsahuje pravdu o pó
vode l'udského života, 0 jeho cieli a smysle,
aj keď jednotlivec sa pokúšal vo svojom sú
kromnom živote vyhnúť čím viacej dósledkom
takej viery a vyšmyknúť sa z nich čím naj
l'ahšie.

Aj keby to nebolo obecným presvedčenim,
že Církev učí objektívnu pravdu, keď učí, že
Ježiš Kristus je sám Boh, od večnosti zrodený
od Otca, nekonečného Boha, a spolu pravý člo—
vek, narodený z Panny Márie, a že Biblia je
jeho slovo, — a keby nebolo čiste rozumového
presvedčenia v l'ude o pravde kresťanstva, keby
malo len takú pevnost ako je vóra jednotlivca,
pnjať následky tejto viery, keďže jeho vóra je
slabá a kolísavá, nijaký blúznivec by nebol
prišiel na mvšlienku, aby kresťanstvo malo
byť pokladané za štátne náboženstvo a spolu
mysheť, ŽGby štátne náboženstvo nestratilo
kr'esťanský' ráz, keby sa králi a kniežatá a iné
ššadtne organy zaoberali náboženským životomu.
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Táto skutočnosť dokazuje najm'á to, v akej
miere sa podarilo splnit Církvi poslanie
v prvých piatich storočiach jestvovania.

V skutočnosti však ešte dlho potom žil l'ud
pod vplyvmi stredovekého presvedčenia o zre
jmom ráze kresťanskej pravdy, hoci stromu
viery odrezávali koreň za koreňom. Pojmy,
ktoré maly svoj jediný zdroj v niektorej kato
líckej dogme, ostaly v platnosti ako jedine
pravdivé ešte dlho potom, keď na samu dogmu,
ktorá bol'a predpokladom pre ne, zabúdali alebo
zapreli alebo zavrhli. Lebo katolícke učenie,
ktoré kedysi bolo prijaté, zanechalo v tradicii
a v spósobe myslenia stopy, takže obyčajní
l'udia pokladali tento spósob myslenia za pri
rodzený. Prel. A. Martinec.

NAŠE NÁDEJE.
List študentovi.1

Apoštolát slova.
Prof. Juraj Kohút.

Mladý priatel',
píšem Ti o téme, ktorá Ta ako študenta

musí zaujímat: o apoštoláte slova. S laického
stanoviska pod apoštolátom slova rozumieme
každý povedaný alebo napísaný slovesný pre
jav, akéhokol'vek obsahu, ktorý slúži na infor
movanie, zábavu a poučenie l'udí. S nábožen
ského stanoviska však apoštolát slova treba
chápat ako zanášanie dobrého, z nábožnej duše
vychádzajúceho, Bohu milého a oslave božej
slúžiaceho prejavu, vysloveného i napísaného,
medzi ostatný svet; ako informovanie, poučo

' Pánom profesorem náboženstva a vychovávate
l'om vobec Odporúčame. aby svojim študentom

čítali alebo dali čítat svelmi praktické Listyprofesora-laika, ktorý priam s kňazskou
láskou dotýka mladých ssí'dc (Redakcia).
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vanie I'udi o všetkom, čo súvisi s naším pozem
ským i nadzemským životom, v záujme širenia
sa lásky božej aj všel'udskej medzi našimi
bližnými.

Slová sa soskupujú vo vety, vety vyjadrujú
myšlienky a myšlienky stavajú i rúcajú svety.
A práve v dnešnom svete mnohí I'udia si ne
uvedomujú účinnost slov. Hádžu ich bez roz
myslu, urážajú sa navzájom, oflinkujú Boha,
skresl'ujú pravdu, šíria nemravnost a neúctu
ku všetkému, z čoho l'udstvo duchovne rástlo
a čo nám bolo světě. (0 niektorých l'uďoch sa
nám zdá, že ich priam diabol posadol. Slovnik
l'udí vel'mi zdrsnel, lebo hrdinom je ten, kto
čím „štavnatejšie" vie rozprávat, kto čím uráž
livejšie vie hanobit svojho protivníka, a na—
miesto lásky ako budovatelského principu sve
ta myšlienky, hádzané medzi l'udí, vštepujú
deštruktívnost. Padá vážnost osobností, padá
úcta k Bohu a ich miesto zaberá anarchia.)

Kult zlého slova zasiahol už temer všetky
oblasti l'udského ducha. Dnešná svetová situácia
je následkom predovšetkým nezodpovedného
mrhania zlých slov a fráz. Zlé slovo sa lepí
na I'udí ako omamný a sladký jed, takže už
skoro ani nevieme rozlišovat dobré zrno od bu
riny. Ba možno spozorovat u l'udí aj akúsi ne—
chut počúvať a čítat vážne slová o láske k Bo
hu, o idealizme, o sociálnej spravodlivosti,
o posvátnosti manželstva atď. Moderný človek
si radšej z týchto otázok robí posmech, zabáva
sa na nich, Divadlo, kino, tlač sú zapriahnuté
do služieb idei mrzkých a človeka ako rozum
ného tvora nedóstojných. Lacná pikanteria,
frivolné scény, bohorúhavé reči podávajú ako
umelecké hodnoty (na druhej strane v takzv.
poézii pestuje sa kult prázdneho slova, bezob
saznej a nesrozumitelnej metafory, pričom sa
zabúda, že specifickým znakom, ktorým sa člo
vek _1íšiod nižších živočichov, je práve schop
nost _tvoriť myšlienky; že len to je ozajstné
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umelecké dielo, ktoré vyjadruje vznešené myš—
1ienky_,_pravda, v estetickom r_úchu; že nič
a otrava, i keď ích zabalíme do staniolu, ostanú
ničím a otravou).

Viem, že aj Ty vo svojom okolí musíš počú
vat z úst svojich priatel'ov a známych nepekné
reči, útoky na náboženstvo; viem, že aj Tvoji
spolužiaci chodia na záškodné filmy, že čítajú
knihy bezcenné (krváky alebo sladké románky,
ktorých, bohužial', je už i na Slovensku dost,
po ktorých však naozaj inteligentný človek ne
čiahne) a zakázané; naopak, že sa odťahujú od
rečí vážných, rozhovorov o náboženstve, od
knih hodnotných, nekorenených krvou, hrieš
nymi bozkami a manželskýmí dobrodružstva
mí. Je sice pravda, že mladí l'udia musia byť
veselí aj v rečiach a v zábavách; to však ne
znamená, že majú v mene mladosti právo rú
hať sa Bohu, urážať svatých, prestupovať božie
prikázania.

Naša Církev, ktorej úprimne záleží na tom,
aby už tento svet stal sa Kristovým králov
stvom pokoja a lásky, vel'mi sa stará o záchra
nu duší. Preto nedovoluje svojím členom po
čúvať rečí nizke, čítať knihy bohapusté. — Ale
život nás uvádza do takých položení, že často
nemůžeme vyhnúť I'uďom špinavých rečí, zlost
níkom a bohúračom. Nuž tu sa Ti naskýtá
príležitosť skúsiť štastie s apoštolátom slova.
Najprv však musíš sa naň sám pripraviť. Preto
počúvaj prednášky nábožných a múdrych Iudí,
čiahni aj po nábožensko-poučnej literatúre,
soznám sa i s katolickou beletriou, aby si na
čerpal dostatok vedomostí, aby si dokonale
spoznal život v celej složitosti, aby si videl,
že všetky otázky dňa možno riešiť v duchu
lásky, pokoja a mravnosti. Z takých prameňov
naučíš sa aj vyberať spósoby, bojovú taktiku
na fronte Kristovom. Nevedomá naivnosť by
Ta i v takejto šl'achetnej, dobre myslenej práci
len zosmiešnila. Len dobre obrnený vojdi do
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života a poúčaj, presviedčaj, l'ahkomysefných
ludi, ktori sa hrajú s diablom o svoju dušu.
Ak má zviťaziť náuka Kristova, potrebuje hor
livých propagátorov. Uši mnohých ludi sú za
lepené rozličnými skazonosnými ideologiami,
oči sú im zaslepené bel'mom smyselnosti a hmo
társtva a mozog zatemnený hriešnou tmou.
Zapierajú jestvovanie Boha, napádajú Cirkev,
útočia na kňazov, znevažujú čistú lásku, chvá
lia zásadu: oko za oko atď.; tu všade ich treba
priviesť na svetlo, hodit na nich lúč neohrože
nej pravdy a ukázat cestu k definitívnemu
šťastiu osobnému aj všeludskému. Viera, nábo—
ženské pravdy, Cirkev, morálka, sociálna láska
sú síce samy osebe klenoty, no aj z týchto kle—
notov treba často sotierať prach zabúdania
a osvežovať ich lisk, aby ich krása udierala do
očí a podmaňovala.

Tvoji spolužiaci čítajú aj knihy, ktoré sú
na cirkevnom indexe. Nuž vysvetli im, že je
až privel'a pútavých a poučných knih, ktoré
nám Církev nezabraňuje, ba odporúča čítať;
že naozaj nehodno nerozmysleným čítaním za
kázanej knihy zatvárať pred sebou nebo a več
nú blaženost; že bez sopár zakázaných knih,
s ktorými sa v živote stretnú, budova ich du—
chovného sveta sa nezrúti ani nenaštrbí, ba že
dostane harmonickejší vzhl'ad; naopak, keby
čítali, mohla by sa im zrútiť a v troskách po
chovať aj ich samých. Čo som Ti napisal o kni
hách, to isté platí aj o divadelných hrách
a filmoch.

A kolportuj dobré slovo, či už živé či napí
sané. Rozsievaj božské mvšlienky, kde len mó
žeš. Vysvetl'uj články viery, zásady morálky
a vzbudzuj k nim úctu a lásku. Nielen kazatel—
nica má slúžiť ochrane Iudskej prirodzenosti,
ktorá je Bohom stvorená a od prírody kresťan
ská. Ešte účinnejšim prostredím pre takúto
apoštolskú prácu je sám život, školská lavica,
kancelársky stól, vresk na ihrisku, hukot stro
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jov. Kedykol'vek sa Ti naskytne príležitosť, roz
trús pár myšlienok na chválu Boha, zahriakni
nepriatela, keď sype hanu na nášho večného
Dobrodinca a jeho náuku. Počínaj si sebavedo
me, súc presvedčený, že konáš činy lásky
a múdrosti. Niekedy takéto sebavedomie viacej
zaúčinkuje ako množstvo učených rečí, lebo
sebavedomie l'ud'om imponuje. Nepriatelia ná
boženstvo posudzujú ako dóstojné len pre deti
a staré ženičky; dokáž im teda, že Kristovo
učenie je velmi-velmi chlapské, že Boha mož
no milovat i bez naivnej sentimentality. Po—
núkni katolicky časopis, katolicky román, kato
tolícku vedeckú knihu aj l'uďom nábožensky
lahostajným alebo nepriatelom Boha. Najmá
hodnotný román (napr. Jezuiti, buržuji, bol'še
vici, Továreň na nového človeka, Denník vidiec
keho farára atď.) Tie ochotne prijmu. Možno sa
v nich pri čítaní takejto knihy — ak už na nich
neúčinkujú Tvoje poznámky a presviedčania
— ozve hlas svedomia, budú omráčeni &potom
otvoria oči, zazrú priepasť, do ktorej sa vo svo
jej nerozumnosti rútia a budú čítat aj nábo
ženskú literatúru náukovú. Niektorí sa možno
spamátajú až po dlhom čase. Neboj sa, semeno
božej náuky je tvrdé, musí v ich dušiach naj
prv zmáknúť, musia ho vlastnými úvahami
a slzami zvlažiť, ale potom vydá úžasne krásny
kvet (podobenstvo o stratenej ovci).

Apoštolát slova je ťažký. Predpokladá vel'
kú milost, rozhodnost, dobré poznanie nábo
ženských právd i l'udí a nesmiernu horlivost.
Ale i radost z úspešnej práce v tejto oblasti
je tým váčšia. V Bohu a s Bohom žijúci katolík
však — najma mladý, lebo mladí l'udia sú
najradikálnejší nepriatelia duševného života
a k mladým dušiam majú najlepší prístup len
rovnako mladi apoštoli _ musí rozhadzovať
zrnká dobrých slov, aby zlých zahanbil a dob
rých potešil a oduševnil. Keďže si mladý, máš
dost sily, aby si 'sa stal takýmto apoštolom.
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Nuž staň sa nim! Nech Tvoje slovo bude „me
čom ducha" a „svedectvom vydaným Slovu
božiemu". Ty si ziskaš zásluhy, ktoré Ta budú
nekonečne tešit, svojmu okoliu pripravíš cestu
k večnej radosti a hlavne z Tvojej práce bude
mat radost náš Stvoritel a Vykupitel', ktorý
si to od nás naozaj zaslúži.

Katolíckemu akademikovi.
MUC.Vladimir Stercula.

Tažké koleso krutej neúprosnej skutočnosti
bije do našich chrbtov so dňa na deň viac
a viac, chcúc nás zbavit našich najelementár
nejších prirodzených práv. Skutočnost dolieha
'na nás tak neúprosne, že azda nikdy hladina
nášho slovenského katolíckeho študentstva ne
bola taká rozbúrená, rozvlnená a pritom taká
nezcelená. Boj o svetonázor, boj o presvedčenie
strháva ho so vznešeného prestolu katolíckeho
a vrhá do virvaru dňa; ale čo je najbolestnej
šie, vrhá nás doň nepripravených. Kde sa po
del vznešený cit katolíckej spolupatričnosti
a katolíckej lásky, keď brat brata zavrhuje
a bližší mu je kamarát? Kde sa z našich radov
vytratila neobmedzená dóvera v seba, v kato—
lickeho akademika, keď vlastnému bratovi ne
móžeš dóverovat? Kde sa podela hrdost kato
líckeho akademika, ktorý za svojím presvedče
ním stál telom a dušou a nevedel si predstavit
hodnoty, pre ktoré by bol zaprel hodnoty večne
trváce?

Nuž pýtajme sa sami seba, čo je mocnejšie:
okolnosti alebo my. Pýtajme sa, čo má Váčšiu
hodnotu: starost o naše malichemé požiadavky
dňa, alebo starost o vznešené, nehynúce hod
noty ducha?

_Nie_je naším poslanim, aby sme polemizo
val1_s ideologiami, ktorá z nich je pre nás časo
vejšia a vhodnejšia, lebo všetky sú ideologiami
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hmoty. Je len jedna pravá ideologia, ideologia
Kristova, ktorú Kristus Pán vyslovil pred Pi
látom; to je ideologia ducha, ku ktorej sa pri
hlásil aj náš slovenský národ. Tu si pripomeň
me výrok slávneho bojovníka za sjednotenie
Talianska Silvia Pellica, ktorý povedal: „Kto
sa bije v prsia a volá vlasť _ vlast a pohřda
oltárom a ctnosťou, tomu neverte, to je naj
horši zradca." Tak aj my, Slovenskí katolícki
akademici, nikdy nesveríme svoju dóveru to
mu, kto pod slovenským národom myslí len
a len na seba a Bohom mu je brucho. My chce
me od svojho človeka viacej. Chceme, aby ako
inteligent bol vzorom katolíckych ctností svoj—
mu okoliu a tak ho aj mravne posilňoval.

Celý boj dneška, ktorý sa nivelizuje a zne
hodnocuje, dá sa zredukovat na dve alterna
tivy: zpět k Rímu, alebo preč od neho. Medzi
týmito dvoma cestami nejestvuje nijaká fili
gránska, stredná cestička, lebo chvatne bliži sa
čas, kedy slovenský národ a v ňom aj slovenský
katolicky akademik musí vyrieknuť svoje roz—
hodné slovo. Buď vyriekneme credo, a svet
nás svojou mocou nezlomí, alebo vyriekneme
nego, a svet nás uchytí. Ako teda chceme ob
stát pri bránení svojich najvznešenejších hod
nót, pri bránení svojej svatej viery, keď sami
nie sme s ňou vel'mi mocne spútaní. Ako zod
povieme raz pred Bohom a pred národom, že
sme premrhali ten poklad — čas svojich štúdií,
cez ktorý sme mali rásť, mohutnieť duchovne
v neochvejné, nezlomné individuá pre životný
boj? Musíme si už raz uvedomit nesmiernu
zodpovednost; veď onedlho opustíme poslu
chárne, internáty, vkročíme do života, a ten
nás, veru, nebude láskat, ani s nami sa maznať,
ale nás donúti, aby sme svoje credo vyriekli
akýmkol'vek spósobom.

Prípravou na tento boj o obhajobu našej
nekompromisnej pravdy katolíckej je práca
v Katolíckej akcii, ktorú si ustálil za cief
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„Moyses", spolok slovenských katolických štu
dentov. On je platformou, na ktorej v dnešnom
čase musí dójsť k bezvýhradnému sjednoteniu
všetkých úprimne smýšlajúcich katolíckych
akademikov a stredoškolákov. V Katolíckej
akcii jedine móžeme dnes nájsť uplatnenie
všetkých duchovných schopností, lebo Kristus
od nás pýta teraz viacej ako inokedv, lebo
žiada prácu vo svojej bojujúcej Církvi. Keďže
však nemůžeme byť spasení bez vlastného pri
činenia, musíme to byt my, ktorí siahneme po
zdrojoch večných právd a využijeme ich pre
obohatenie svojej duše. Nastal čas, vktorom
katolicky akademik musí dať všetky svoje síly
a všetok svoj mimoštudijný čas k dispozícii
najvznešenejším ciel'om.

Nech nás nezastrašuje slovo „spolok". Moy
ses je predovšetkým organizácia ducha a preto
musi byt životom, povznášajúcou silou, prelie—
vajúcou sa z duše do duše, a nie skostnatefou
formulou. Keď si teda Katolícka akcia určila
za jeden zo svojich ciel'ov misijný apoštolát
viery, ale predovšetkým na misiách vlastného
ducha; lebo duša moderného človeka je pustej
šia ako l'adové planiny severov & spálené pie
sočiny púští. Musíme ziskat predstavu Boha,
zodpovedajúcu našej inteligencii, lebo v tom
tkvie náš najtragickejší omyl, že s predstavou
Boha, ktorú sme nadobudli pri čitaní katechiz—
mu ako malé deti, chceme vystačit aj dneska.
A tu zisťujeme prázdnotu vo svojej duši; pred
stava nám už nestačí, a Boh sa nám stáva chi
merickou predstavou v panteistickom evoluci
onizme, v podobe akejsi prozretel'nosti — ter
mínom týmto chceme vyhnúť dósledkom, ktoré
Vyblývajú z uznania Boha ako reálneho, sku
točne osobného. Tu je pole nezorané. Chceme
širiť v1eru medzi pohanmi & sami by sme po
trebovali vieru od nich.

_Pomýlené smerv odcudzujú nás svátej Cir
kv1, ratolesti vznešenej koruny schnú a odpa
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dávajú ako neužitočné, mřtve. Tu nestačí kňaz.
Tu musí prist katolík-laik, inteligent, obetovat
sa, kráčať od človeka k človeku, presviedčať,
vysvetlovať, učit a oduševňovat. O čo dokona
lejšie využijeme svoj volný čas, keď neplodné
debaty po našich izbičkách zamierime k tomuto
cieIu. Povieme si: „Nie sme my na to slab ."

To neobstojí. Veď ako nám ide poruke
„Moyses" so svojimi zoborskými exerciciami,
náboženskými serninármi, hodnotnými pred—
náškami, nočnými adoráciami prevelebnej Svia
tosti oltárnej atď. Akú vznešenú prácu vykonal
minutého školského roku, keď len vo Svora
dove predal hodnotných a sfavených katolic
kych knih v hodnote 16.000 Ks a t. r. od Vianoc
po Vel'kú noc za 17.000 Ks. Vzdelancovi-kato
líkovi nesmú chýbať knihy, ako: sv'áté Písmo,
Nasledovanie Krista od ctihodného Tomáša
Kempenského, aby viedly náš život a dodávaly
mu ozaj najdrahocennejšej miazgy v každej
chvíli.

Tu je organizačná akcia „Moysesa",
ktorá scel'uje všetkých, chce účasť laikov na
apoštolskej práci. Dáva nás dokopy, ale nie
literou, formou, ale obetavým a nábožným du
chom, keď vedie svojich členov na mesačné
svaté prijímania, uvádza ich do Mariánskej
kongregácie vysokoškolákov, do konferencii
svatého Beňadika. Akú hodnotu majú pre nás
náboženské semináre nedel'né, kde si můžeme
otvorene, úprimne povedať svoj názor na vec,
podebatovať, presvedčiť. Veď čo štúdia a ná
mahy stojí dójsť k určitému názoru; a on se
nám tu podáva už hotový, vyriešený, len ho
prijať, overit, prežiť a vteliť do celej našej
prirodzenosti.

Tu je Eucharistická akcia,ktorá sa
usiluje, aby sme skutkami dokazovali životnost
svojej viery. Vedieť sa úprimne pomodlit pred
svátostánkom, vedieť pozdvihnúť s vierou svoj
zrak k Hostii, vediet prijať Boha s kajúcim
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srdcom, to nech je usilovaním celej našej m'i
rodzenosti.

Dneska, keď celý verejný život spoločenský
natol'ko odbočuje od prirodzených zákonov, že
presvedčeni katolíci si musia každú piaď života
vydobývať len húževnatou spoluprácou a vzá—
jomným pomáhaním,v sociálnej akcii do
kážeme svoju spolupatričnosť k Církvi. Moyses
pomáha svojim hmotne slabo zaisteným členom
„Vianočným darom". Tohto roku rozdal 22.000
Ks na výpomoc.

Tu sa nám zjavuje pomaly typ slovenského
katolíckeho akademika, ktorý ako kvas musí
preniknúť našu verejnost, aby bol hýbatel'om,
burcovatel'om, revolucionárom ducha, nekom
promisným zástancom svojho presvedčenia. To
je ten typ akademika intelektuála, ktorý s jas
ným čelom vyrovnaným, ale aj povzneseným
duchom, jemným smýšl'aním, ale aj tvrdým
v hájení nráv bude vedieť vzdorovat všetkým
ťarchám, ktoré na náš národ kedykol'vek do
Iahnú. Tento akademik musí tvoriť spoločen
stvo ducha a viery jedného chcenia, jedného
smýšlania a jedného činu a srdca, aby bol žia
riacou fakl'ou, za ktorou sa uberá sprievod
k večnému ciel'u.

Apelujme teda na seba samých, na všetko,
čo nám je najdrahšie a najsv'átejšie, pomóžme
si v tomto ťažkom a nesmiernom boji. Povznes
me sa nad suchopár, plytkosť a nedóslednosť,
ktorá je charakteristikou duševnej nizkosti.
odhoďme od seba predsudky, lebo čas nás žiada.
Pripravme sa na ťažké časy, ktoré sú výplodom
vojny, zamyslíme sa nad sebou, veď sme jednou
nohou v posluchárni, druhou na fronte. Odhoď—
me už raz osobničkárstvo pre tento vznešený
ciel'. zaprime sa a neodsudzujme svojich bratov
v ich chybách, ale učme sa na nich. Nech ne
vládne nenávisť nad naším vnútrom, ale ako sa
Cirkev'sjednocvoala v katakombách, tak aj my
to mu51me vo svojich srdciách dokázat. Dajme
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sa do tej práce všetci, drahí bratia, medzi nami
niet rozdielu, dajme sa do obrody svojich dušía skrz ne — omnia restaurare in
Christo. A čo sa aj so svojou prácou
utiahneme do katakomb, to nás nesmie pod
lomiť, lebo sú na svete hodnoty, pre ktoré
hodno obetovať časné dobro, utrpenia a životy.

Nech Pán Boh žehná nášmu počínaniu!

DO VÝŠAV.
Trpezlivá láska.

Svatá Katarína Sienská, OP.
List bratovi.

V mene ukriiovanébo Ježiša Krista & sladkej Mil-le.
Predmhý brat v Kristu, sladkom Ježíšovi., ja

Katarina, pokorná služobnica sluhov Ježíše Krista.
posilňujem Vás v drahej krvi Božieho Syna a žiadam
si vidieť Vás, ako ste sjednotený a spodobený s božou
vól'ou; veď viem, že on je světě a sladké jarrno, ktoré
každú horkost obracia na sladkost. Každé bremeno
stáva sa rahkým pod týmto presvátým jarmom slad
kej božej vole, bez ktorej by ste sa nemohli páčiť
Bohu, ba okusovali by ste závdavok pekla. Posilnite.
posilnite sa, predrahý brat, a neochabujte pod touto
božou disciplínou, ale dóverujte, že ked' Vás opustí
rudská pomoc, božia pomoc je blízko. Boh se o Vás
postará. Pamatajte, že Jób stratil majetok, deti a zdra
vie: ostala mu manželka ako ustavičná metla. A keď
Boh vyskúšal jeho trpezlivosť, vrátil mu všetko dvoj
násobne a naostatok dal večný život. TrpezlivýJJób
nikdy sa nehoršil, ale vždy prejavoval ctnost svatej
trpezlivosti a hovorieval: „Boh mi to dal, Boh mi to
vzal, bud' božie meno požehnaně." Tak chcem, aby
ste robili vy, predrahý brat, aby ste boli milovnikom
ctnosti, aby ste so svatou trpezlivosťou, s častým spo
vedanim, ktoré Vám bude dávat silu, niesli tažkosti.
A ja Vám vravím: Boh ukáže Vám svoju dobrotivosť
a milosrdenstvo a odmení Vás za každú ťažkosť,
ktorú z lásky k nemu budete znášať.

Podl'a ovocia poznáte ich . . .
Sv'átý Augustín.

Hoci hovorlme, že z.lo vzniklo z dobra, predsa
nech si nikto nemysli, že to odporuje myšlienke Pá
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novej, ktorá zneje: „Dobrý strom nemůže prinášat
zlé ovocie." Nemůžeme totiž ako hovori Pravda, sbie
rať hrozno na třňoch, lebo tí'nie nemůže rodit
Vidíme však, že z dobrej zeme může vyrást aj vinič
aj trnie. A preto ako zlý stran nemůže prinášat dobré
ovocie. tak zlá vůra nemůže konat dobré skutky: ale
z dobrej l'udskej prirodzenosti může vzniknúť aj dobrá
aj zlá vóra. Veď naozaj zlá vůl'a nebola, z čoho teda
vznikla, ak nie z dobrej prirodzenosti anjela alebo
človeka. Na to velmi jasne poukazuje Pán na tom
istom mieste, na ktorom hovorí o strome a ovoci.
Hovorí totiž: „Alebo strom spravte dobrým a dobrým
aj jeho ovocie, alebo ho spravte zlým a zlým aj jeho
ovocie. Tým dosť pripomina, že dobrý strom nemůže
prinášať zlé ovocie a naopak zlý zas dobré. Predsa
však z tej istej zeme, o ktorej hovoril, můžu vyrůst
obidva stromy, aj dobrý aj zlý. Pre .Fr. P.

Svíitá odpútanosť.
Svatá Terézia Ježiškova.

Kedysi som čítala, že keď Izraeliti znova stavali
jeruzalemské hradby, pracovali len jednou rukou;
v druhej držali meč. Tak musime aj my robiť: ne—
oddávať sa práci celkom.

ŽIVOT.
Usporiadaná mariánska úcta.

Mesiac máj už od prírody má svoj půvab a svoje
čaro. Milšim a radostnejšim sa stáva v našich očiach
vábivými mariánskymi pobožnostarm'. Zúčastňujú a
na nich ešte aj tí, čo obyčajne nemávajú času ani
len na nedernú svátú omšu. Prilákajú ich lahodné
zvuky organa,mmelodické mariánske piesne, vůňa kve—
tov ktorými je okrášlený oltár alebo socha Bohoro
dičky a žiara sviec pri ktorých sa ešte půvabnejšie
odráža povzbudzujúci usmev láskavej Matky Božej.

Otázne je však, či všetci správne chápu marián
sku úctu & či ju vedia využiť \ plnej miere na svoj
duševný osoh. Neraz je ona os nbená poznámkami
kritikov, ktorí sa nebudú sice pretekat pri VÝZdObe
oltárov Panny Máiie alebo jej sám, ale tým horli
vejšie posudzovat' a odsudzovat tie vonkajšle sláv—
nostné znaky úcty a detlnskej oddanosti. Oni ako
chladní a vypočítavi osvietenci všetko odmera-jú na
vážkach iozumu, slušnosti a účelnosti a nepripustia
k slovu City milujúcich srdc. O pútnické mian a zá
zlačné uzdravenia na orodovanie Matky Božej vraj
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nestoja a o nich nevravia; Lourdes pokladajú za báj
ku. škapullar za detskú naivnost, ruženca sa dala
a pokladajú ho za bezduchý modlitbový mlynček.
Celý ich postoj a všetky náhrady & správanie pre
zradáza, že nieto v nich lásky oddaných dietok voči
milosrdnej Matke. Chlad vypočítavého rozumovania
& pochybovania zatlačí city milujúceho dieťaťa.

Azda menej škodlivá & prístupnejšia je skupina
úzkostlivcov, ktorí ,sa obávajú, že úcta Matky Božej
uberie z úcty k Pánu Ježíšovi. Niektorí vidia priam
rozpor a neslučitelnost medzi precítenejšou marián
skou úctou a vrúcnejšou pobožnostou k božskému
Srdcu Ježišovmu. Ba dokonca rozlišujú a hodnotia
cirkevné ustanovizne podla toho, či sa venujú viacej
alebo menej rozšíreniu prvej alebo druhej úcty a po—
bobmsti. Že je to nerozumné a katolícke cítenie urá
žajúce. netreba ani dokazovat. Veď ozajstná úcta
a pobožnost k Panne Márii vždy vedie k Pánu Ježi
šovi a láska k božskému Spasitelovi nás pobáda mi
lovat aj jeho panenskú Matku. Tieto dve pobožnosti
sú nerozlučitel'né. Základom mariánskej úcty je vte
lenie a stredobodom tohto tajomstva je Ježiš Kristus.
Preto sa modlíme: „Ukaž nám Ježiša. požehnaný plod
svojho života." A pod krížom v rozhodných vených
chvil'ach vykupitel'ského diela stoji Panna Mária. aby
prijala posledný odkaz svojho umierajúceho Syna:
„Hra, Syn Tvoj _—hl'a, Matka tvoja" Toto by malo
rozptýlit a zahnat každú pochybnost a úzkostlivost.

Pravda. niektorí sú znechutení postojom tých.
čo si potrpia na vonkajšiu velkolepost úcty voči
Panne Márii, ktorá však nie je podložená úprimnými
citmi pobožnosti príkladného hestanského n'vota.
Svojimi výstrednostami pri pobožnosti chcú len pri
pútat pozornost iných. Hoci by aj u niektorých ne
chýbala vnútorná pobožnost. predsa len odpudzujú
svojimi výstrednostami. Predpoklad úprimnej pobož
nosti a mariánskej úcty je život. spravovaný prikaz
mi a zásadami ln'estanskými. Toto sa rozhodne ne
může predpokladať u tých, čo sú len civilne sobášení
alebo pred nekatolickým duchovným a s predstiera
nou pobožnostou navštevujú rozličné pútnické miesta;
alebo keď rozvedený, žijúci so ženou iného, s naj—
v'áčšou skrúšenostou zúčastňuje sa na májovej pobož—
nosti aj dva razy denne. Nemali by sme právo vyčítat
im. keby to robili s úmyslom kajúcnosti a pokánia
alebo preto, aby si vyprosili pomoc nebeskej Králov
nej pre skoré obrátenle. Robia to však obycajne v tom
povedomí, že tak zadost učinia svojim náboženským
povinnostiam, napravia. čo pokazili. a můžu byt spo
kojní. Duša je tým očistená., lebo veď oni milujú
Pannu Máriu a Pána Boha. Ze nie sú cirkevne so
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sobášení, za to nemůžu, to je len vinou kňazov, čo
nemajú porozumenie a uznaníe a sú takí zaujati vo
veciach manželských ešte aj dnes, v 20. storočí.

Namyslenostou a prílišnou, ba až opovážlivou
dóverčivostou unášani mariánski ctitella pokladajú
túto úctu & pobožnost za plášt na zastretie svojich
chyb a pokleskov. Skapuliar, ruženec, medailóniky
a iné posvátené predmety ostentativne používajú ešte
aj pri zjavných hriešnych priestupkoch & pokleskoc'n
v domnenl, že ich použitím sa im nepripíše za vinu
zlý skutok alebo vina sa zmenší alebo nestihne ich
mslúžený trest. Podobajú sa tým, čo sa pred kráde
žou modlia, prosiac Boha o pomoc, aby sa im krádež
podarila a neboli prichytení. Je to čosi takého, ako
ked' pri prevratových rabovačkách (1918) zvonili na
poludm'e práve vtedy, keď z výkladu obchodu tovar
vynášali. Nachvíl'u prestali, pomodlili sa Anjel Pána
pri výklade, &potom pokojne vyprázdňovali ho dalej.

Pretvárka tých, čo sa ukazujú dobrými & pobož
nými, aby si tak zaistili dóveru, uznanie a lepšie
pozicie, skór sa prez-radi, než si myslla. Pobožnost
a mariánska úcta takých býva nestála a neúprimná.
lebo ich horlivost stúpa a klesá podla toho, aké sú
výhrady na úspech a uznanie.

Trochu sebectva sa natiska do modlitieb aj úprim
ných a pobožných cti-tel'ov mariánskych, lebo im vhod
pride duševná útecha & povznesenie, ktoré od tejto
úcty očakávajú. No naša úcta bude pravá a modlitba
správne ponímaná, keď nebudeme prosit najskór
o útechu, oslobodenie od trápení alebo o hmotné po—
treby, ale keď prvotným ciel'om našej modlitby a po
božnosti bude uctit a zvelebovat Pána Boha a Pannu
Máriu, a až potom budeme prosit o vypočutie svojich
prosieb. Touto nezištnou láskou & úctou bez sebeo—
kých záujmov skór a istejšie upútame pozornost ne
beskej Krátovnej, než keby sme jej nedočkavou do
tieravostou pripominali svoje potreby.
, pravej mariánskej úcty je poniženost.
uprimnost a vytrvalost bez nádychu sebectva. Má byt
podopretá úprimnou snahou chránit sa hriechov a
napredovat deň čo deň v ctnostiach, aby sme sa ňou
bhaie dostali k Pánu Ježíšovi. Pravda, nebude vždy
V našej moci odstranit každú príležitosť k hriechu:
31? k našej úprimnej snahe &dobrej vóli Panna Mária
Pr1_dá_sllu, aby sme l'ahšie mohli vyhnút hriechu
a_lsteJšle kráčat po ceste ctnost-i a dokonalosti. Vy
hybat smrtelným hriechom, starostlivo sa chránit aj
dOProvoPnycn vedomých všedných hriechov. odvážne
?OJQV“ proti obvyklým svojim chybám a úprimné
“51119zavd'ašit sa dobrými skutkami Pánu Bohu &
Panne Má."3= to SÚ stupne úprimnej a bohumllej
mriánskei tady a pobožnosti. P. M. Horn i ak. ss.
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Ministerstvo pre morálku.
lsté naše noviny primesly zprávu, že Anglicko sí

žiada zriadenie núnisterstva pre morálku. Vraj so
ciálna atmosféra je otrávená, a pricinou toho je aj
anglikánska církev a zámožné vrstvy obyvatel'stva.
Preto načim zriadit ministerstvo pre morálku, ktoré
naučí verejnost, čo znamená dobre sa správať v styku
s bližnými.

Naozaj originálna myšlienka! Keď sklamala du—
chovná moc anglikánskej cirkvi, keď sklamaly bo
hatstvá buržoazie, verejnost pýta novú fyzickú silu.
aby bol zavedený poriadok. Veď čo asi může byť také
ministerstvo pre morálku? Nemóže to byt kultúrna
mtanovizeň, lebo o kulturu sa stará ministerstvo škol
stva a iné štátne vedecké ustanovizne. Bude to asi
ministerstvo, ktoré chce naučit fudí mravnosti. A ked
to neíšlo podobrotky, duchovným napomínanim & po
učovaním, tak to začnú pozlotky. Zandári, polícía.
súd—y,věznice a všetky bezpečnostné orgány budú
sdružené do tohto nového ministerstva pre morálku,
ich výkonnost aj počet se primerane zváčší, aby l'udi
priúčali mravnosti. Je otázka, či bodáky, obušky,
věznice a šibenice naučia l'udí dobrým mravom. Keby
toto malo byt pravdou, potom l'udi celého sveta mu
seli by sme rozdelit len dve skupiny: na trestajúcich
a trestaných. A trestali by ti, ktori by boli silnejsi.
Inýmí slovami, je to morálka, ktorú by sme mohli
nazvat katechizmom anarchie a revolúcie.

A keď toto čitame v terajšich časoch, vidíme
v neomylnosti a nepremožitel'ností rást Církev svátú
rin'skokatolicku. Všetko rudské pominie, všetky vy
nálezy a systémy můžu sklamať; preto možu sklamať
aj náboženské sekty, ktoré sa od Církvi svatej kato
líckej odštepily. Len Církev katolícka Kristova ostane
vždy časová a nenahraditelná. Ona je dvatisícročnou
strážkyňou zákonníka hory Sinaj, ona ho neomylne
vysvetruje a chrání od l'udských preínačovaní, ona je
majitelkou dedičstva Vykupitel'a Krista, preto aj
v dnešných časoch je božím ústavom, v ktorom sa
vychovávajú nielen statoční l'udía, lež boží synovia,
druhi Kristovia, kresťania! Bezpečnostně orgány nt.L
dajú l'udstvu vól'u chcieť a konat dobro, toto mu
móže dať iba Boh. A toto hlása Církev katolícka
aj v dnešných časoch. ked' ústami rimskeho pápeža
prízvukuje vladárom i poddaným, aby v riešení sve
toveho konfliktu prvé slovo mai Boh. Pravda, s ta
kým'oo riešenim budú súhlasit iba vyznavači Kristovi,
a tých vychováva Církev katolícka po celom svete.
Preto je celkom zbytočné vymýšrat ministerstvo pre
morálku, ked' je tu dvatisícročná Církev katolícka,
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ktorá svojou výchovou, svojim sociálnym posolstvorn
ešte nikdy nesklamala. Hej, všetko l'udské može skler
mať, len Boh nesklame. Preto neaklame ani katolicka
Církev, s ktorou je Boh. Postavme preto rozpadá
vajúci sa dom l'udského štastia na Skalu, ktorú brány
pekkelné nepremóžu. Muller.

Diabolské nálety.
Kronika druhej svetovej vojny zaznamenáva

strašné pustošenie majetkov a l'udských žlvotov nie—
len na fronte, ale aj hlboko v zázemí. Letecká zbraň
je dnes najhroznejšou metlou velkých miest a pda
myslových stredisk, ktoré si vzal nepriatel' na mušku.
Ludia sa bránia proti zhubným náletom zatemňova—
ním & podzemnými úkrytmi, aby si takto zachránili
aspoň život, ktorý je predsa len najdrahší dar, čo sme
od Stvoritel'a dostali v poriadku prirodzenom. Kolko
sebazaprenia musia podstúpit v týchto úlcrytoch a to
nielen chudobní, ale aj veIki páni a boháči, ktori sú
ináč zvyklí na pohodlie. Keď sirény zahučziana letec
ký poplach, každému ide iba o to, aby dakde unikal
pred zásahom bomby. Keď bude po vojne, l'udia zhl
boka vydýchnu: Chvála Bohu! Už je pokoj. Už se
nemusíme bát nepria-tel'ských náletov.

Takto je to v živote hmotnom, ktorý sa raz jedna
ko rozplynie ako dým. Ale celkom ináč to vyzerá
v živote duchovnom, ktorý nezanikne a dostáva svoju
náplň až vo večnosti.

V živote duchovnom __ kým sme len v tomto
slmvom údoli — nebudeme mať nikdy pokoj od svoj
ho nepriatera _—diabla. Bude robit na nás ustavičně
nálety pokušeniami najrozličnejšieho druhu. Medzi
diablom a vykúpeným človekom nemůže nikto spros—
tredkovať pokoj. Tu nie je možný nijaký kompromis.
nijaký „modus vivendi". Ak si teda chceme zachránit
život milosti pri diabolských náletoch, musime sa po
starat o svedomité zatanňovanie a bezpečný úkryt
pre svoju dušu.

Takýmto zatemňovaním v duchovnom živote je
umrtvovanie smyslov. Veď smysly sú oknami duše.
Ak ich nebudeme ustavične & vytrvalo zatemňovať
nepriatel' vysliedi poziciu našej duchovnej budovy &
hádam. keď sa práve najmenej nazdáme, zasiahne nás
bomba smrtelného hriechu. A z nášho, možno krás
neho, pyšného paláce alebo aspoň slušnej chalúpky
ostane zborenisko.

No samo zatemňovanie by nás ešte nezachránilo.
V čase diVých náletov — pokuškušeni _. treba utekat
v duchu do bezpečného úkrytu: pod ochranný plášť
Matky Božej alebo priamo do lany Srdca Ježišovho,
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ktoré je prameň života a svatosti. Kol'kí svatí tu od
počívali bezpecne. Ich život sa tu nielen zachránil.
ale aj msi-inel. S týmto úkrytom, pravda, súvisí mod
litba, rozjímanie, duchovně čitanie & najm'á hodné

prlljimanie svatých sviatosti, ktoré sú prostriedkami
Buďme rozumní! Keď sa vieme všelijako chránit

útokmi na telesný život, ktorý časom porncinie
ako pol'ná tráva, či by nebolo hlúpe nechrániť si aspoň
tak i duchovný život, život milosti. ktorý má večnú
hodnotu? A. Macák, SS.

Duchovný život a naše „ja".
Chápať život tak, ako ho prináša skutočnost, tu sa

cítiť šťastným a poznávat Boha, znamená tolko, ako
být na istej ceste dokonalosti. Zivot nie je snom. ale
skutočnosťou, ktorá je neraz tvrdou. Preto bolo by
nmyslom, keby sme inde chceli hladat základ pre
službu božiu ako v danostiach, ktoré nám prináša
tok denného života. Ale aby sme mohli robiť pokroky
v službe božej, teda v duchovnom živote, nesporne
potrebujeme, aby sme splnili základnú požiadavku
duchovného života. „Poznaj sám seba", bolo živomou
zásadou starých filozofov. A toto heslo můžeme s ce
lou plnosťou aplikovat na seba. Poznanie seba, svo
jich dobrých a zlých stránok prináša nám jasnosti
a významne vplýva na blahodarný rozvoj nášho vnú—
tra, na naše počinanie a celú duchovnú činnost.

Pri usmerňovani a poznávani seba stojí nám nie
kol'ko prekážok v ceste. Zdóraznim predovšetkým
takú, ktorá má najvačši rozsah v okruhu rudských
jednotlivcov. _—Človek je uzavretý celok a je defi
novaný ako „animal rationale". Od iných sa liši indi
viduálnymi vlastnosťami, ktoré ho determinujú, že je
ten a nie iný. A preto každý jednotlivec móže s isto
tou &nezávisle od druhých tvrdit o svojom jestvovaní
a svojom „ja" ako o princípe a príčine svojej činnosti.
Z toho jasne vysvítá, aký důležitý zástoj má v živote
naše „ja". Sme ako by v jeho objati, a nevyhnutne,
prirodzene ho milujeme, čo menujeme sebaláskou.
Preto sebaláska sama o sebe vzatá nie je nič zlého,
keďže vyplýva z našej prirodzenosti. Ale nemožno
obísť skutočnost, že táto sebaláska móže sa pretvorit
pod vplyvom náruživosti a nezriadených pudov na
sebalásku neusporiadanú, ktorá už narušuje mravný
poriadok. Najčastejšim prejavom nepravej sebalásky
je prepiata túžba po moci a velkosti svojho ,.ía".
U koho prevláda tento nezdravý pud, ten všanožne
hradí ujsť poznaniu seba. Je až podivné, ako vie vy
nachádzat prostriedky, ktoré sa zapájajú do služby
jeho pudu. Duševně schopnosti paměť, rozum, vóra
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aj svedomie sú spútané okovami prehnaného milo
vania seba. Takýto človek rád zabúda na svoje chyby.
Mnohé pravdy, hoci sú jasné, tažko chápe len preto.
že sa protivia jeho pudu. I:.ahko uspí svoje svedomie
tam, kde je mravný čin nedovolený. O sebe myslí,
že je najmúdrejší, a neuzná, že aj ini majú aspoň
tol'ko rozumu, čo on. Nejde mu tak o vec. ako 0 do
jem. Preto radšej utrpí na cti, len aby on mal pravdu.
Vel'mi sa trápí, keď sa stane, že stane sayiným ne
milý. Silou-mocou chce s každým dobre vychádzat,
hoci za chrbtom dovolí si zalúhať a vysmiať sa z toho,
ktorému prv do očú falošne vyspevoval piesne chvály.
Takto nevyhnutne podlieha náladám & len vtedy sa
citi na koni, keď navonok uznávajú jeho prednost.
Rozhodne je to trápne položenie stavu takejto duše.
__ Netreba dokazovat, že bez boja niet ozajstného
víťazstva. A tak ani v tomto pripade nik sa neoslobodí
zpod jarma svojich pudov a základnej chyby, ak uva
žovanim neuvidí neporiadok vo svojej duši a potom
začne rozumne a vytrvalo bojovat proti skutočným
chybám. „Hic Rhodus, hic salta" Nikomu netreba ísť
daleko. aby sa dostal vyššie v duchovnom živote. Sám
si je najbližší a preto musí u seba začať s nápravou.
Ináč nikdy sa nevymoce z moci svojich pudov a nad
mieru si zoslabí sily, ktoré mohly by sa upotrebit
na vačšiu slávu božiu. A. Varga. SJ.

Neznámy dualizmus.
Casopis Cirkevné listy z 19. februára 1943 (číslo

3., na strane 50.) prináša odpoveď Dr. Jána Durov'iča
Dr. Gajdošovi na jeho štúdiu v Historica slovaca.
Dr. Durovič medziiným píše: „... Ci im (katollkom)
je prednejšia vec rimskej cirkvi, ako vec Kristova?
Sme presvedčení, že s evanjeliom toto nemá nič do
činenia, že rozkaz Kristov: Milujte bližného svojho,
leží tu v porúhaní, že láska božia nespočíva na týchto
bojovníkoch cirkvi rímskej."

My zasa odpovedáme, že nieto rozdielu medzi
rímskou Cirkvou & Kristom; lebo rímska Cirkev je
Kristus & Kristus je rímska Církev. Preto vec rim
skej Církvi je vecou Kristovou a naopak; nieto tu
nijakého rozdielu, tento dualizmus my nepomáme.
A, práve preto. že Kristus je rimskou Cirkvou, naj
rydzejšou, najčistejšou formou krestanstva je rimsky
katoliclzmus. Husitstvo je Hus, luteranizmus Luther.
kalvmizmus Kalvín, lebo každé z nich sa stotožňuje
S učegygnsvoiho zakladatela. Rímska Církev je Kris
tus, zuuci v miliónoch po celom svete, preto je kato
licka. Preto vec Kristova aj dnes je to isté ako vec
rimskej Cn'kvi, ktorá po celom svete ospevuje slávu
bozm Mii 11e r.
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LITERATÚRA.
Dr. JOZEF BÚDA:Evanjelium Starého

zákona, čast druhá. Vydal SSV Tmava 1942, str.
240, broš. 90 Ks. Katolícka slovenská verejnost dostá
va do rúk druhú čast výkladu Izaiášových proroctiev
od univ. prof. Dr. Búdu. Nie je našou úlohou písat
kritiku na toto dielo; to vykonajú naši odborníci, ako
pri prvej časti. Zaznamenávame iba skutočnost, že
táto práca v našej teologickej a biblickej spisbe stojí
na najčestnejšom mieste v snahe približit sa ku sve
tovej úrovni na tomto poli. Autor hravo preklada
do Slovenčiny najtažšle texty originálu, 3 pripojene
výklady umožňujú hlboko nazriet do tajov Evanjelia
Starého zákona. Dielo po každej stránke v slovenskej
katolickej spisbe zaplňuje medzeru, ktorá je nejcitli
vejšia. Smeristom odporúčam, aby si objednali obidva
svazky. _ im.

BO'I'I'AU-REKEM:Katolický svetonázor
obhájený nekatolikmi. Trenčín1943,str. 156.
VII, broš. 40 Ks. Je naozaj zaujímavé sledovat, ako sa
stal nevercom človek veriaci a ako preplával od ne
very k životu z viery. Nejestvujú totižto pozitivne
dokazy, ktoré by človeka teoreticky pozitivne pre
svedčily o nejestvovaní Boha. Preto vel'ki myslitelia.
hoci dlhší čas žili tak, ako by Boha nebolo, nemohli
sa striast železnej logiky, ktorá ich nútila uznat prvú
Príčinu všetkého _ Boha. Boli aj taki. čo uznávali
Boha ako Tvorcu prírody, ale neuznávali zjavené ná
boženstvo a Církev. Lež aj tí priznali morálnu silu
zjavenému náboženstvu, lebo k tomu ich nutila ži
votná skutočnost. V tejto knihe sú shrnuté výroky
nevercov a nekatolikov o katolíckej Církvi a jej usta—
novizniach. Hoci neprisudzujeme týmto výrokom takú
silu ako Zjaveniu a rozumovým dókazom, jednako
můžu aspoň nepriamo utvrdit kolisajúcu dušu vo vie
re a v láske ku katolíckej Církvi. Sú l'udia, ktorých
viacej dojme výrok neverca alebo nekatollka o Církvi
ako samo učenie katolicke. Tito nájdu V knihe naozaj
bohatú posilu. A mnohých našich l'udí kniha presvedčí
o tom, že nevera alebo l'ahostajnost vo viere má svoje
základy v nemravnom živote. nie vo viere samej.
Pravý inteligent nemóže byt nevercom. Vel'mi zaují
mavé sú kapitoly, v ktorých je reč o príčinách pro
testantského bludu a o jeho sociálnych následkoch
Knihu vrele odporúčam. Dostanete ju vo všetkých
kníhkupectvách alebo v nakl. J. Uherková, Trenčín.

__ 1m.

ZIVOT, Chorvátska asketicko-mystická revue pre
duchovný život. Vychádza v Zagrebe, Jordanovac 110.
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ANDREJ KALMANCOK: Co je pravda?
Kázne. III. ročník. Cena 50 Ks. Dostat v Misijnom
kníhkupectve v Nitre. Odporúčame kňazom.

HANS URS VON BALTHASARŽKosmische
Liturgie. Maximin der Bekenner: Hóhe und Krise
dos griechíschen Weltbilds. Verlag Herder und Co..
Freiburg im B. 1941, str. 373, viaz. RM 8.20. Je to
jedna z najzaujímavejších patristických štúdií po
sledných čias. Kto sa aspoň čiastočne vyzná v patro
logii, knihu B. iste bude pokladat za velmi smelý
pokus. Autor vyzdvihuje význam „vyznavača" Maxi
ma nad svatého Jána Damšského. Maximus podla
nebo je stvárňovatel'om teologickej a filozofickej
múdrosti gréckych Otcov. Pravda, m'e sú to len tvr
denia, lež vecnými dókazmi potvrdené pravdy. B. ro
zoberá náuku Maxima o Bohu a o jeho večných
ideách o stvorenstve. Pád prvého človeka dáva mu
príležitosť obšíme uvažovat o vykupitel'skom diele
Kristovom. A tu výroky chalcedonského snemu v u
sudkoch Maxima majú rozhodujúci význam. Z toho
potom odvodzuje filozofické a aj teologické důsledky
pre praktický krestanský život. Asketicko-mystické
názory Maxima sú naozaj zaujímavé, a práve po tejto
stránke odporúčam knihu tým, čo sa aspoň čiastočne
vyznajú v patrologii. Pre vývoj lcrestanského mysle
nia kniha je velmi vzácným príspevkom. _—im.

ROLFUSK.: Getsemane und Golgotha.
Betrachtungs- und Gebetbuch nach gottseligen Katha
rina Emmerich. Prepracoval P. Fortunat Kiinzle, 0M
Cap, Vydal Benzinger et Co., Einsiedeln/Kom. 36. v.v—
danie. Důnnpapier. Strán 512. Cena v plát. viaz. 3.75
Fr. Pohlad na trpiaceho Krista je zvlažením a oplod—
nením v duchovnom živote. Utrpenie Kristovo je po—
silnenim v denných útrapách a duševných ťažkos
tiach. Sebazaprenie a odriekanle nachádza svoje naj
hlbšie odóvodnenje práve v utrpení Kristovom. Rol
fusova knižočka vychádza z tejto potreby. Autor
v knižočke posbieral a spracoval na základe svatého
Písma, svatých Otcov a videni Kataríny Emmericho
vej 60 meditácií. Knižočka obsahuje boha-tý myšlien
kový poklad. Meditácie sú písané vermi živo. majú
dost sily, aby vedely vzbudit v čitaterovi trvalé pred
savzatia. Knižočku predchádza krátke poučenie o me
dltácii. 0 spůsobe medltácie a o jej užitočnosti.
Nakoniec pripojil niekolko denných, časových modli—
tieb. _ pm.
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CESTY.
Posvácovanie spoločnosti.

Dr. Inocent Muller, OP.

3. Posviicovanie priatel'stva.
Po rodinných vzťahoch k najvrúcnejším

vztahom v I'udskej spoločnosti zaraďujeme
vzťah medzi priatel'mi. I tento vztah musi byť
posvátený, musi nám pomáhat rýchlejšie krá
čať k životnému cielu. Načim preto poznat,
čo je pravé priatelstvo, kedy je ono prostried
kom na zdokonalovanie a kedy prekážkou.

a) Podl'a svátého Tomáša priatel'stvo je vzá
jomné milovanie, ktoré sa zakladá na nejakom
spoločenstve.1 Je to spoločné nažívanie medzi
dvoma dušami, ktoré si chcú dobro. Priatel'stvo
potom rozdelujeme podl'a rozličných spoloč
ných dobier alebo podl'a rozličných ciel'ov.
A tak máme priatel'stvo užitočné, tešiace &
čestné. Dalej rozdel'ujeme priatel'stvo podl'a
rozličných stykov, na ktorých sa priatel'stvá
zakladajú. Tak máme napríklad priatel'stvo
medzi pokrvnými, medzi spoluobčanmi alebo
pútnikmi. Jedno z nich je založené na sytku
prirodzenom, druhé na styku občianskom alebo
pútnickom.2 Priatel'stvo napokon menujeme
prirodzeným, keď ide o dobrá čisto prirodzené,
s ktorými sa rozdel'ujú. Priatel'stvo nadpriro—
dzené je zasa vzájomné rnilovanie dvoch alebo
viacerých duši v Bohu &pre Boha, lebo si po
máhajú udržať a zdokonaliť v sebe život boží.
Posledný ciel takého priatel'stva je božia sláva,
ciel bezprostredný je zasa duchovný pokrok
milujúcich sa.

Naprirodzené priatelstvo vylučuje závist,
žiarlivosť, čo zvyčajne býva pri čisto smysel
nom priatel'stve. Je to priatel'stvo pevne vy—

1 Suma teol. I-II, ot. 65, čl. 5; II-II, ot. 23, č. 1 a 5.
"' Suma teol. II—II, ot. 23, čl. 1 k 3 a čl. 5.
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rovnané, lebo sa zakladá na láske božej; preto
sa zúčastňuje aj na božej nemenitel'nosti. Dalej
je to priatel'stvo premyslene múdre, ktoré ne
vyhl'adáva dóverné smyselné prejavy, ale je
plné úctivosti a primeranej odmeranosti, lebo
túži iba po duchovnom spoločenstve priatel'a.
Odmeranosť nadprirodzeného priatel'stva nie je
prekážkou dóvernosti, lebo ludia, čo sa nad
prirodzene milujú, uctievajú v sebe navzájom
odraz božích dokonalosti a na tomto základe ich
priatelstvo stáva sa vždy dóvernejším. Zdóve
rujú sa so svojimi myšlienkami, plánmi, s túž—
bou po dokonalosti, preto sa neboja vospolne
napomínať. Takýto človek nežiarli, keď vidí,
že jeho priatel' má aj iných priatel'ov; naopak,
teši sa z ďalšieho dobra priatel'a. Takéto pria
telstvo bolo medzi Pánom Ježišom a svátým
Jánomx'“ Svatý Pavol tiež mal priatel'ov, kto
rých úprimne miloval; trpel, keď ich nevidel,
a tešil sa, keď sa s nimi stretol. Napriklad 'piše,*
že nemal pokoja vo svojom duchu, lebo nena
šiel Tita, svojho brata, a zasa vel'mi sa potešil
príchodom Titovýmf' Mimoriadnou láskou milo
val Timoteja ako svojho najlepšieho, najver
nejšieho a najoddanejšieho spolupracovnika;
preto o ňom piše: „Timotej, mój pomocník,. ..
mój syn premilený, mój brat, Timotej, mój
najmilší syn."a A z dejin božích služobnikov
vieme, že takéto priatel'stvo bolo aj medzi nimi.

Z tohto vyplýva, že kresťanské priatel'stvo
je velmi užitočné z 'nasledujúcich dóvodov:

Každý človek túži otvorit svoje srdce, svoju
dušu niekomu, komu úplne dóveruje. Může to
byť aj duchovný vodca, ale nie vždy. Jeho
otcovské priatelstvo nie je vždy bratským,
sesterskýmpriatel'stvom, ktoré hl'adáme. Hl'a
dáme človeka, ktorý by bol taký, aki sme my,
s ktorým by sme mohli celkom slobodne roz
právať. A keď ho nenájdeme, je velké nebez

: Ján 13, 23. * 2 Kor. 2, 13. -" 2 Kor. 7, 6, 13
Rim. 16, 21; 1 Kor. 4, 17; 2 Kor. 1, 1; 1 Tím. 1, 2.
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pečenstvo, že otvorime svoje srdce“osobe, ktorá
si to nezaslúži a ktorá nám může škodit. To
isté sa móže' stať, keď človek našiel priatel'a,
s ktorým sa takrečeno rozdelil o svoje „ja",
a ten ho naraz sklame, ukáže sa iným, ako bol
na začiatku. Toto sklamanie býva v mnohých
prípadoch príčinou ťažkých pokleskov a dušev—
ne'j trpkosti.

Dobrý priatel je tiež dóverný radca, kto
rému radi predložime svoje pochybnosti a ťaž
kosti, aby nám ich pomóhol rozriešiť. On nás
tiež múdro napomina, keď vidi, čo konáme.
Úprimne nám povie, čo o nás iní vravia, ako
o nás smýšla okolie, aby sme sa nedopúšťali
neopatrných činov z nevedomosti.

Napokon dobrý priatel' vie človeka aj pote—
šiť, blahosklonne vypočuje naše sťažnosti a bo
lesti a nájde vždy útešné a povzbudzujúce slová.

Takýto druh priatel'stva móže byť aj medzi
l'uďmi, čo žijú v kňazskej alebo v rehol'nej
spoločnosti. Pravda, akési prílišné prilipnutie
jedného člena k druhému mohlo by porušit
vospolnú lásku a mohlo by byť príčinou akejsi
žiarlivosti. Ale keď toto priatel'stvo je naozaj
čisto nadprirodzené a v medziach, ktoré určia
predstaveni, móže byť užitočné pre kňaza aj
rehol'nika, lebo aj ten potrebuje človeka, ktorý
mu vie poradiť, potešiť ho a napomenúť. V kaž
dom pripade načim dbať, aby v týchto spoloč
nostiach sa nezakorenilo zlé priatel'stvo.

b) Nesprávne priatel'stvo sa zakladá na
smyselných, Iahkovážnych vlastnostiach osoby,
ktorej pritomnost práve pre tieto vlastnosti
je nám milá a prijemná. V koreni je to nezria
dené sebectvo, lebo milujeme niekoho len pre
to. že sa citime v jeho pritomnosti dobre. Radi
mu poslúžime, ale to zasa preto, aby sme si ho
bližšie priputnali k sebe. Ba sú l'udia, čo žijú
duchovným životom a slúžia nevedomky iným
nie preto, že ich milujú, lež preto, aby ich ne
priamo naklonili prijať svoje názory. „
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Svátý František Salezský rozlišuje tri dru
hy nesprávneho priatelstva: Priatelstvo teles
né, ktorým vyhladávame telesné rozkoše. Pria
telstvo smyselné, ktoré túži iba po vonkajšich
smyselných vlastnostiach, ako napriklad vidiet
krásu, počuť pekný hlas a podobne. Napokon
priatel'stvo lahkovážne, založené na vlastno
stiach, ktoré malí ludia pomenovali ctnosťamí
a dokonalosťou, napriklad pekne tancovat,
pekne sa obliekať, mať peknú tvár atď. Táto
náklonnost začne sa zjavovať u človeka vo ve
ku telesného dozrievania, keď každý človek
túži po tom, aby miloval a bol milovaný. Neraz
je prejavom sexuálneho vybočenia a v jednot—
livých prípadoch zjavuje sa aj u starších ludi.
Smyselné priatel'stvo poznáme podla týchto
známok:

Keďže je prirodzeným prejavom pudu,
ktorý vzniká tiež z prirodzenej sympatie, pre
javuje sa rýchle a silne, niekedy s živými, váš
nivými hnutiami. Dalej, rozvíja sa zvyčajne
pri príliš dóverných rozhovoroch a hlbokých
pohladoch, ktoré bývajú často nebezpečné.
A koniec toho všetkého je, že priatel si robí
výlučný nárok na priatel'a, sfubujú si večnú
vernosť v priatel'stve, ale keď pride iný takýto
priatel, prvé večné priatel'stvo sa končí.

Priatel'stvo, postavené na tomto základe,
je mnohorako nebezpečné. Veď Boh nemiluje
rozdvojené srdce, preto začne človeka vnútor
ne napomínať. Keď neposlúchne, vzdíali sa od
neho, človek stráca duševný pokoj, stráca spolu
chuť k duchovnému životu a k práci. Myslí
často na neprítomného priatel'a, preto sa nevie
dókladne sústredít na veci vyššie a vznešenej—
Sle. Smyslovosť začne víťaziť nad Vól'ou, a tu
sa začínajú pokušenia proti čistote. Priatelia si
myslia, Že priatel'stvo im dáva určité práva,
stáva sa podozrivé, lebo sú v blízkom nebezpe
čenstve hriechu.
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Proti tomu načim bojovat hneď zo začiatku,
kým srastnutie sřdc nie je ešte hlboké a s kaž
dou nedbalosťou sveriť sa spovedníkovi. Treba
vyhýbat! nielen rozhovorom s priatel'om, lež aj
dobrovolným myšlienkam na nebo. K tomu po—
máha sústredenie sa na stavovské povinnosti
a' častejšia úvaha o tom, že jediný, čo si zaslúži
celé naše srdce a na koho stále můžeme mys
liet, je nekonečný Boh.

c) Stáva sa dost často, že v priatel'stve je
akási smes prirodzenej lásky s nadprirodzenou.
Chceme naozaj priatelovi dobro nadprirodzené,
ale súčasne túžime po ňom, chceme s ním roz
právať, trpíme, keď ho nevidíme. V takom prí
pade treba dávat pozor na srdce, aby nesklzlo
na cestu čisto smyselného priatel'stva.

Keď v priatel'stve prevláda prvok nadpri
rodzený, vyhneme častým rozhovorom a aspoň
na čas ich obmedzíme, lebo takto staneme sa
pánmi smyslovosti a odstránime nebezpečen
stvo postupného prichyl'ovania sa k smyselnej
láske. Keď prevláda prvok smyslový v priatel'
stve, tu aspoň na čas načim pretrhnúť každý
styk s priatel'om. Takto schladne oheň smyslo
vosti a priatel'ské styky nadviažu sa až potom,
keď v duši zavládne pokoj. Tieto nové styky
po určitej prestávke budú mať celkom iný ráz,
budú čistejšie a posvácujúcejšie.

V každom prípade treba si uvedomovať,
že priatel'a máme milovať v Bohu a pre Boha,
a takto pokušenie stane sa pre nás priležitostou
k víťazstvu.7

Kresfanský život
v lisku Kristovho kňazstva.

P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP.

Kristus-Velkňaz uskutočnil' dielo svojho ži
vota a smrti, a keďže je „bohatý na milosrden

7 Kempenský: O nasledovaní Krista, hl. 7 a 8.
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stvo & pre velkú lásku, ktorou nás miloval",
umožňuje nám privlastniť si a uskutočnit' na
sebe, čo on uskutočnil. Kresťanský život je celý
odiaty a zahalený do lisku Kristovho diela, kto
rého múdrosťou & milosťou náš život sa pre
meňuje v cestu a pripravu na účasť na večnom
& oslávenom živote Kristovom. Kristovo kňaz—
stvo má svoje rozličné obdobia a rozličné funk
cie, sebaobetovanie Kristovo sa prejavuje v je
ho detstve aj v jeho učitelskom živote, lež všet—
ko speje k vrcholnému bodu Kristovho života,
k jeho utrpeniu a obetovaniu na križi. Tam bol
Kristus velkňazom &spolu obetou. Kresťanský
život čerpá a rastie pri kňazskom zdroji Kris
tovom, prechádza svojimi obdobiami, aby do
spel k vrcholu svojho spoluobetovania a spolu—
obety s Kristom. Kristus všetko vykonal a do
končil dielo posvátenia týmto najvyšším úko
nom kňazstva: „Dokonané je"; kresťan v jed—
note s Kristom začína a zdokonaluje svoj du—
chovný život pri zdroji účinkov Kristovho
kňazstva, v jeho obeti.

Kňazský úkon Kristov Sacerdos et
v i ct i ma na Kalvárii sa obnovuje &predlžuje
do nesmiernych dial'av vekov, národov & jed
notlivcov. Získaný poklad vykúpenia a 0le—
bodenia od hriechov & posvátenie milosťou,
v ktorom je moc a sila všetko spasit, obnovit
a oživit (sanctificat, vivificat, benedicit et nrae—
stat nobis), stále prisvojuje a rozdel'uje veria—
cim. „Z jeho plnosti všetci sme prijali." _

Toto rozdel'ovanie Kristus-Velkňaz tak za
riadil, že sviatostne obnovuje sa aj jeho obeta,
aj nlnosť milosti dáva sa sviatostným posvá—
covaním duší sedmorým prameňom sv'átých
sviatostí. Kristus chce, aby jeho kňazské úkony
sa opakovaly & obnovovaly v Církvi. Církev
dostáva prostriedky &moc rozdel'ovať Kristove
zásluhy, privlastňovať ich dušiam & takto po—
svácovať Kristovu rodinu, aby prišla k plnosti,
ktorú jej určil Kristus. „Nie je iného mena,
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ktoré by bolo dané Iuďom, skrze ktoré by
mohli byť spasení, iba meno Pána nášho Ježiša
Krista." Každý nový krok v duchovnom živote
vyžaduje Spojenie s obetou a s ovocím obety
Kristovej. Svatý Tomáš vyjadruje toto póso
benie stále obnovovaného a živého kňazstva
Kristovho V Církvi tak, že Kristus otvoril svo
jím kňazstvom nový ritus vitae christianae,
nový spósob kresťanského života; život má byť
slávnostný obrad, ktorým sa vzdáva Bohu no
vý, dokonalý kult, nová, dokonalá česť a sláva,
ktorá mu patrí. Takto Kristus vracia l'udstvo
k tomu, 2 čoho vypadlo svojou vzburou a hrie
chom. Obnovuje pomer plný dóvery medzi člo
vekom a Bohom Otcom. „Máme teda dóveru
pri vchode do svátyne skrze krv Kristovu"
Kristus otvoril novú cestu, plnú života, a ide
s nami a vedie nás k vyplneniu ciel'ov a smyslu
nášho prebývania na zemi. „Dať Bohu, čo je
božie", čest a slávu, ktorá mu patri pre jeho
svrchované panstvo a moc, ktorou nás stvoril
a určil pre seba. „Pristúpme teda s dóverou,
s úprimným srdcom k svojmu Vel'kňazovi Kris
tu, očistení a s plnou vierou; držme sa pevnej
a nevývratnej nádeje. Verný je ten, ktorý sl'ú—
bil a ktorý sa nás ujal ako Vel'kňaz a vedie nás
k pravému životnému cielu."

Církev je odiata Kristovým kňazstvom.
Kristus, vstúpiac na nebesá do svojej slávy,

neopustil l'udstvo, s ktorým je tak úzko spo
jený. Pred Otcovou tvárou slávi svojou ludskou
oslávenou prirodzenosťou oslavujúcu slávnosť
večnosti, ktorá oblažuje anjelov a svatých. Stá
le ukazuje rany svojho vykúpenia Otcovi, a tak
zvečňuje úkon zadosťučinenia, vďaky, chvály
čiže úkony svojho kňazstva. Váčšina liturgie
Krista Baránka v sláve má svoju ozvenu
v Kristovom diele na zemi, v Církvi, v ktorej
ďalej působí, lebo ju učinil nástrojom posvá—
covania svojho l'udu na zemi, putujúceho vo
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vyhnanstve. Cirkev svatá je pokračovanim
Krista: „Ako mňa poslal Otec, tak aj ja po
sielam vás." Z plnosti svojej mocí, ktorá mu
bola daná na nebi aj na zemi, dáva účasť svo
jej Církví, a to tú moc, ktorú potrebuje, abyr
poučovala, posvácovala, odpúšťala hríechy, slá—
vila jeho obeť, aby sa modlila, aby bola jedno,
ako Kristus a Otec sú jedno. Církev má rov
nakú úlohu s Kristom, t. j. má posvácovat' l'ud
a víesť ho k Otcovi k novej službe svátostí
a spravodlivosti a pripravovať ho na večný
život. Vždy & všade vydáva svedectvo pravde,
obetuje Bohu najmilšiu obetu a stále obnovuje
prerušovaný pomer medzi človekom a Bohem.

Vo svatej Církvi všetci veriaci, čo krstom
bolí privtelení k mystickému telu Kristovmu,
vstupujú do týchto nových vzťahov človeka
k Bohu. Svatý Pavol vravi: „Už nie ste hostia
a cudzínci, ale ste spolumešťanía svátých a do
máci boží, vystavení na základe apoštolov
a prorokov, na samom hlavnom uholnom ka—
meni Kristu Ježíšovi, na ktorom celá budova
vystavená rastie vo svatý chrám v Pánovi, na
ktorom aj vy ste spolu vystavení za príbytok
boží v Duchu"1

Z Krístovho umučenía a vykúpenia vychá
dza Církev ako nevesta Kristova, a to Církev
aj svojím učením a múdrosťou aj svojim hie
rarchickým zriadením, so svojimi sviatosťami
a spevmi, ktoré majú v sebe ozvenu vyhnan
stva a plačúceho údolía tejto zeme; Církev hlá
saním božieho slova, 5 duchovnou správou,
s modlitbami a bedlenim, s póstmi a kajúcimi
skutkami, sprevádza l'udský život slzami l'ú
tosti a túžby, pokáním a čistotou srdca.

Církev pripojuje Kristu nové údy všetkých
vekov a národov, stavia Krista v dušiach a spo—
lu stavia a rozšíruje rozmery duší podl'a Krista
a v Kristu. Eudské duše majú konat' a žiť podla

' Ef. 2, 19—22.
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Krista, podl'a širky, výšky a dlžky jeho múdro
stí a lásky; majú konat vel'kodušné, ba až hr
dinské úkony Kristove, lebo v tom všetkom
sú pripojení ku Kristu, čerpajú Kristovu sílu
a život Kristov. „Ako ja žijem skrze Otca, tak
aj _ten, kto mňa bude požívat, bude žiť skrze
mňa." Svíatostné poživaníe Krista je jedna
z najdokonalejšich foriem života a posvátenía
z Krista, ale nie je jediná. Aj liturgické mod
litby Církvi, žehnania a iné svíatosti, aj od—
pustky Církvi, ktoré udel'uje z moci Krístovej:
„Čokol'vek sviažeš na zemi, bude sviazané aj
na nebi; čokol'vek rozviažeš na zemi, bude roz
viazané i na nebi": to všetko rozširuje dušu
v Kristu a dodáva jej možnosť žít & trpíet ako
Kristus a oslavovat Otca, ako Kristus činil.
Církev je teda posvátný chrám na zemi, v kto
rom sa pokračuje posvátnými úkonmí aj živo
tom v oslave Najvyššíeho: „Ty jediný sí Pán,
Ty jediný si Najvyšši."

Cirkev svatá vykonáva tieto vznešené funk
cie Krístove, čiže dostala autoritu a moc po
kračovat v živote Krístovho kňazstva; preto
Církev plným právom zastupuje Krista. Kris
tus rozdáva dielo a ovocie vykúpenía skrze
Církev, skrze l'udi, ktorým dáva svoje poslanie
a posvátenie ako skrze viditelný nástroj, stály,
pevný, nemeníací sa nástroj svojho milosrden
stva a svojej lásky.

Boh vo svojich úmysloch to tak zaríadíl, že
l'udía, povereni jeho mocou a poslanim, stali
sa nástrojmi jeho večných zámerov a nástrojmí
posvátenía. Tak sa Kristus príspósobíl l'udskej
prirodzeností, ako sa príspósobíl človeku, keď
jeho prírodzenosť vzal na seba. K Církvi patria
l'udia; preto chcel, aby ho I'udia zastupovali na
zemi, a sám ostáva hlavou Církvi v sláve svoj
ho Otca. Kristus volá, posvácuje a obdarúva
mocou kňazstva l'udí skrze Církev, ktorej to
sveril a rozkázal: „Toto čiňte na moje pamiat
ku. Ja som s vami po všetky dni, až po sko
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nanie sveta." Cirkvi dáva svatého Ducha, aby
ju viedol, riadíl a spravoval ako vo viditelnej
hlave Petrovej, tak aj v hierarchii a vo vería—
cich. Kristus rozčlenil údy svojho mystického
tela Církvi, z ktorých jedným dáva moc a po
slanie vykonávat funkcie svojho kňazstva a pri
jimať ovocie vykúpenia, iným zasa spolu sa
zúčastnit na kňazských úkonoch Kristových
a mať podiel na ovoci modlitieb a Kristových
sviatostí. Kňazi Kristovej Církvi majú na sebe
dvojakú pečať: Iudskú a Kristovu. Ako kňazi
pracujú a zastupujú Krista: „Nech na nás člo
vek tak hladí ako služobnikov Kristových
a správcov tajomstiev božích"2

Apoštoli po nanebevstúpeni Pánovom, keď
prijali Ducha svatého, dávajú sa do roboty,
a z dejin ich života vidíme, že obetujú obetu
Kristovu, hlásajú božie slovo, skladajú ruky,
aby udel'ovalí svatého Ducha pokrsteným, krs
tia v mene Otca i Syna í Ducha svatého, svátia
ďalších diakonov a kňazov, olejom mažú cho—
rých a modlia sa nad nimi a sviatostne posvá
cujú manželstvo; konajú úkony Kristovho kňaz
stva a rozšírujú v dušiach král'ovstvo Kristovho
pokoja. „Opus Dei perficitur."

Církev dedi Kristovo kňazstvo a z plnosti
svojej důstojnosti vykonáva Kristove funkcie,
aby mystické telo Kristovo, všetci veriaci, rást
li po zrelosť svojho duchovného veku, k doko
nalostí a svátostí života.

Cakatelia kňazstva sú volani k vznešenosti
a k účasti na důstojnosti Kristovho kňazstva
v Církvi, aby zaujali miesto „rozdavačov Kris
tových tajomstiev". Aká vznešená ašpirácia,
pochádzajúca z vnútorného hlasu Ducha svá—
teho a z volania Církvi! Nieto váčšieho a vyš
sxeho zamestnania nad kňazské funkcie Kristo—
vej Církvi. Takto užšíe vchádzame do jednoty
s Kustom, do jeho dóverného života, do jeho

"' 1 Kor. 4, 1.
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úmyslov a vykupítel'ského díela a tým aj do
dóverného spojenia s Iudskými dušami v Kris
tovom královstve. Kňaz sa stáva zástupcom
l'udu, prostrednikom medzi Bohom & l'uďmí
z Kristovho poverenía a spolu a hlavne zástup
com Kristovým, „sacerdos alter Christus". Ni
jaké l'udské zamestnanie, níjaký velkolepý
svetský odev sa nevyrovná ani v najmenšom
odblesku žiare a krásy z večnosti, ktorú má
kňazstvo Církvi. Preto Církev chce, aby nosi
telia kňazstva bolí oddeleni aj vonkajšími
znakmi od iných pre úctu a aby sa lišili najma
vážnym životom a správanim od osób, čo slúžia
svetu a jeho záujmom. Dóstojnosť a velkosť
kňazstva to odůvodňuje.

Oslobodzujúci ráz liturgie.
Kresťan, pripodobnený Kristu svojím krst

ným charakterom a rozšírenim tejto podobností
v birmovaní (charaktery sú totiž účasťou v du
šiach veriacich na Kristovom kňazstve), je obr
nený & postavený na stráž proti všetkým túž
bam telesným & svetským, proti sklonu pripo
dobníť sa svetu. Vplyv tela a sveta je vábivý
a silný. Znamenie ukrižovaného Krista jedno
staj pripomina, že je s Kristom ukrižovaný.
Tým váčšmi to platí o charaktere svátenía
kňazstva. Kresťania sú teda spolu vedeni po
svátným hierarchickým rázom v Církvi k ied—
note života s Kristom. Kresťan má podiel na
híerarchíckom zriadení Církvi, lebo sa zúčast
ňuje v Kristovej obete &na svíatostnom živote
Církvi. Na to dostávajú moc zo svatého krstu,
lebo sú spojení s Kristom—Velkňazom.

Aj vo veriacich je priama závislost a to
sviatostnými charaktermí a milosťou od Kris
tovho kňazstva; táto závislost sa rozširuje do
duší tak, že modlitby veriacich sú závislé od"
modlitby Církvi (veríací majú sa modlit spolu
s Cirkvou — s Kristom), súkromný duchovný
život, najma pestovanie a vzrast nadprírodze
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ných ctností (viery, nádeje, lásky, statečnosti,
rozumnosti, miernosti, spravodlivosti atd.) je
závislý od obety a svíatostí Církvi. Duchovný
život totiž rastíe a vzmáha sa pri sviatostných
prameňoch milosti, v liturgických modlitbách
a v sjednoteni mysle a srdca s Vel'kňazom—
Kristom a Cirkvou. Církev žije životom viery,
to jest nadprirodzeného poznania Boha, živo
tom nádeje, ktorý kotví v nekonečnej božej
dobrote, a životom lásky, milujúcej Boha ako
najváčšie dobro: „Mihi adhaerere Deo bonum
est."

Církev žije z tohto slova, ktoré zaujíma
Boha a vylučuje všetko, čo je mimo Boha, ako
nepatrné a úbohé, čo nestačí na uspokojenie
l'udskej duše. Preto je jasné, že duchovný život
nemůže inde rásť, ako na póde Církvi, ktorá
napomáha dušiam k účasti na večnom živote
skrze sviatostné pramene. Níjaká iná príesada,
ktorú neštepil nebeský Otec, nemůže rásť ani
prinášať plody. Preto závislost nášho posvate
nia od Vel'kňaza-Krista skrze Církev je ne
smierne vznešená, pomáha nám dostať sa z úz
kosti vlastnej úbohosti do rozmerov lásky a ží
vota božích dietok.

Církev teda verne obnovuje pamiatku na
svojho ženicha Krista, ktorý jej prikázal: „Toto
čiňte na moju pamiatku!" Všetko, čo vykonáva
Církev, nesie na sebe Kristove stopy, hlboko
zapísané do paměti a do srdca Církvi z prvého
Krístovho liturgického úkonu na Zelený štvr
tok, v predvečer jeho utrpenia. Všetko je
označené pamiatkou obety a Krístovho utrpe
nia. Vernosť pamiatky na Krista zahrnuje
v Církvi aj denné posvátné čítanie epištoly
a evanjelia pri obete svátej omše, aj až naj
menšie podrobnosti, zaznamenané očitými sved—
kami, ktoré Církev denne opakuje: „Vzal chlieb
do svojich svatých rúk, požehnal. lámal a rie
kol: Vezmite a jedzte...; podobne i kalich:
Vezmite a pite, toto je moja kW."
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Táto živá pamiatka Církvi & vernosť vedie
celý život Církvi a jej údov. Preto Církev nie
je smutná vo svojom vdovstve tu na zemi, hoci
oslávená pritomnost ženicha Krista tu nie je;
jednako nie je bez jeho pritomnosti, jeho ži
vota &jeho posvátenia. Vigilie a svíatky Církvi
sú živé pamiatky, obnovujúce Krista, ktoré roz
dávajú oslobodzujúcu sílu a milost Kristovu.
Najmá obeta Církvi je totožná s obetou Kris
tovou na kríži.

Cirkevné ohrady majú živú účinnost, kňaz
stvo Kristovo v Církvi je zdroj jej všetkých
úkonov; tie nám umožňujú vojsť do chrámu
života &svátostí Kristovej; Církev reprodukuje
Krista, obnovuje stavy jeho života, utrpenía,
smrtí a vzkríesenia a dáva možnosť z nich žiť
& uzdravovat sa: „Lebo sila z neho (Krista)
vychádza a uzdravovala všetkých"

Hoci historický, pozemský život Krista je
vzdíalený, níe sú vzdíalené účinkv jeho života
a smrti. Všetko, čo Církev koná, je duch a ži
vot. Zivot Církvi a všetkých jej údov, kňazov
aj veriacích, zúčastňuje sa na večnej činnosti
božej: „Mój Otec až dosial působí, aj ja oóso
bim", vravi Kristus.

Uprostred zmátkov a pozemských žiadostí
duša, unavená neistotou a slabosťou, má sa
naučitvolit a rozhodovat. Tu je pravý
prameň síly vóle. V kresťanskom živote musi
prevládať síla rozhodovanía vóle nad Iahkou
a nestálou menlívosťou citov, vášni a nálad.
Boží služobník je pevný vo vóli, zakotvenej
nádejou a láskou v Bohu. Najlepšia, najjem
nejšía a najhlbšia radost je možná iba na pode
Církvi, v lone jej života. Všetko, čo prýští
z Církvi, je rýdze a čisté, preto aj radostný
život 2 kňazstva Církvi je rýdzi, pravdivý
a čistý. Z obety Církvi obnovuje sa jej večná
mladosť aj v fudských dušiach, jej vel'ká ra
dost, často plesajúca v chválospevoch a h_vm
noch, a šírí sa ako vóňa („unxit me oleo laetí
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tiae"). Zo vzťahu Církvi k Velkňazoví Kristu
vyplýva aj rýdza a čistá Viera, že nemůže pod
lahnúť iným náukám, rodíacím sa mimo pódy
Církví ako rozkladné plevy: „Ja som s vami
po všetky dní až po skonaníe sveta." Církev
svojím rýdzim svetlom viery, z účasti na božej
pravde, obnovuje svetlo v dušíach a rozširuje
ho v nich, takže vzniká v ožiarených dušíach
nové poznaníe Boha aj sveta; majú nový DO
hlad a videnie života: „Blahoslaveni plačúcí,
lebo budú potešeni; blahoslavení, ktorí lačnejú
a smádia po spravodlivosti, lebo budú nasý
tení." Církev je oblečená do novej krásy a celá
je predmetom božíeho zalúbenía až po najmen
šíe podrobností. Duch svátý ju obdivuje ako
královnu, stojacu pri Křístu-Zeníchoví a odíatu
jeho velkolepou svátosťou až po zlaté ozdoby
jeho kňazského rúcha. Církev žije Kristovým
žívotom, dýcha večnou láskou, je vedená božou
múdrosťou. Líturgia nás uvádza do života
a k účasti na týchto drahocenných božích da
roch. Do Krístovho svetla a do požehnanía Cír
kev zahrnuje aj množstvo hmotných vecí, aby
Všetko slúžílo človeku na jeho posvátenie. Síla
obety rozlíeva sa aj na stvorené veci: samo
stvorenie bude oslobodené z otroctva poruše
nía a povýšené do slobody božích díetok. Aby
„človek nebol otrokom stvorených vecí a teles
ných náklonností, preto aj stvorené veci Cír
kev žehná, aby ostaly závislé od oslobodzujúcej
obety Krístovej. Ako Slnečné lúče sa rozpres
tíerajú na zem, tak zaujíma duševný priestor
posvácujúcí a oslobodzujúcí jas obety Kristo
vej, otvorenej Církvi. „Sme královský národ
kňazský";prečo teda ludia žijú takým ubohým,
vyhnaneckým žívotom? „Už nie ste vyhnanci
a cudzíncí, lež občanía boží, dóvernici boží.
Podobné .je královstvo nebeské pokladu, skry
tému na roli, ktorý keď človek nájde, ukryje
a od radostí nad ním ide a spredá všetko. čo
má, a kúpí tú rol'u."
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Výchova lásky.
Teol. prof. P. Emilián Soukup, OP.

Nebolo treba dlhého času, aby v kresťan
stve poznali význam a dosah prikázania, ktoré
božský Spasitel nazval prvým a najváčším,
prikázanie svátej lásky. Pravda, dané je dvo
jaké prikázanie, ale zasa len jedno, lebo láska
k bližnému v kresťanstve tiež musi byť svátá,
to jest odbleskom lásky k Bohu, a musí mať
všetky vlastnosti a črty tejto lásky. V kresťan—
stve poznali, že toto prikázanie je božsky do
konalé zjednodušenie života v náboženstve, aj
všetkých jeho úloh; ale tiež poznali, že je to
najhlavnejšia a najvyššia požiadavka nábožen
ského života kresťanského. Keď svátý apoštol
Pavol povedal, že nič nie je, ak nemá lásky,
kresťanská skúsenosť doplnila jeho slová, že
duša má naozaj všetko, ak má lásku. Posledné
slovo povedal pápež B eň a dik XIV., že láska
je rozhodujúca a určujúca známka kresťanskej
svátosti; láska, ktorá v ochote a radosti a dó—
slednosti pri každej príležitosti prejavi sa nad—
priemerným činom.

Prirodzená láska potrebuje v prirodzenom
ludskom živote velkú duševnú výchovu a má
ovela viacej znetvorenin ako ideálov, v ktorých
sa uskutoční celá krása ludskej lásky; omnoho
váčšia ťažkosť musi nastat pri láske takej vy
sokej a tak hlboko zasahujúcej do ludského
života, ako svátá láska. Vtelený Boží Syn,
pravda, hneď troma dóvodmi ukazoval zretelne
cestu výchovy svátej lásky. Prikázanie svátej
lásky odůvodnil skutočnosťou, že sme božie
dietky, že máme povinnost podobnosti života
s Otcom, že máme povinnost ísť za vzorom
Ježišom Kristom, ktorého život aj smrť boli
rýdza láska, najdokonalejšie uskutočnená. Ale
to trojaké odóvodnenie neprenikne tak lahko
každá duša, bo na to sa vyžaduje istý stupeň
premýšlania, aby si človek uvedomil ich vá
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bivé krásy a závažné povinnosti. Aj tu bol po
trebný l'udský priklad, na ktorom by bolo vid—
no uskutočnenie trojice, ktorú božský Spasitel
naznačoval. V tom je najváčši a tiež hlavný
význam svatých v kresťanskom živote. Jeden
Duch pracoval vo všetkých a pracoval jednot
ne. Na nich vidíme skutočnosť aj cestu ku sku
točnosti.

Skutočnosť je napriklad vy'adrená v živote
ctihodnej Márie od Vtelenia: „ asto ešte 0 pol—
noci bola celkom sama (spravovala obchod
svojho pribuzného) v prístave na rieke Loire.
Námorníci, nosiči, vozári, záprah ťažkých koní
tvorili okolo nej v mútnom svetle pristavných
lámp nevylíčitel'ný zmátok a ruch. Ona všetko
spravuje, a jednako jej duša je pritom zaujatá
Bohom & naplnená svátými myšlienkami."
Pravá kresťanská duša usiluje, musi usilovat
aspoň 0 tieň takej skutočnosti. V tom úsilí by
prišly neprekonatefné pochybnosti, keby ne
bolo prikladu svatých, ukazujúcich cestu. Tými
prikladmi alebo dósledkami tých prikladov
prekonávame pochybnosti či už o spósobe lás
ky alebo o hl'adam' spósobov, ktoré by zabrá—
nily jednotvárnosti, ktorá aj vo svatej láske
je vražedná.

Auguste Saudreau badá v živote svátých
osmoraký prejav svatej lásky. Pravda, u svá
tých sú to vrcholy, ale vrcholy vábivé aj schod
né. Podl'a neho sú tu sostavené tieto plamene
lásky, nie v celej svojej vrcholnosti, ale hlavne
vo svojej schodnosti a vábivosti, ako móžu byť
prístupné každému hl'adajúcemu kresťanskému
srdcu.

1. Láska zálubná. Je prvým dósled—
kom ,viery, rastúcej v srdci. Čím viacej duša
POPP-Wa,tým viacej ju teši myslief. na takého
mileho Boha. Čím viacej poznáva, tým váčši
OdeV & váčšie šťastie pociťuje z takého svo jí—
ho Boha. Zál'uba v Bohu a vo všetkom, čo
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Bohu móžeme dávat, v každej myšlienke
a v každej krásnej reči o Bohu.

2. Láska kajúca. Svatá Terézia píše
v Hrade duše: „Duša by chcela mať tisic ži
votov, aby ich všetky obetovala Bohu; má ne
zhasitel'ný smád po kajúcich skutkoch, všetko
je jej málo, bo pre svoju prudkú lásku zabúda
na pocity bolesti." O svatej Margite Alacooue
je tiež napisané, že Pán jej povedal: „Tento
ustavičný hlad utrpenia má uctievať utrpenie,
ktoré som ja znášal, aby som oslávil svoiho
nebeského Otca." A tretia složka kajúcej lásky
je velmi silné vedomie špatnosti aj najmen
šieho hriechu. Láska kajúca miluje, uctieva
a očisťuje.

3. Láska súladná. Láska, ktorá je
zdanlivo bez túžob, je bez vyslovovaných tú—
žob, ktorej nezáleží tak na vlastných citoch
nadšenia alebo opustenosti, ani na výraze ci
tov, ako na shode s božou vól'ou, s želanim
božieho srdca, na vedomí, že je vonkoncom
božia. To je \loptička, ktorou chcela byť svatá
Terézia J ežiškova; a mnohým dobrým dušiam
bude sa vidieť blizkym vyznanie ctihodnej
Márie od Vtelenia: „Moja duša sa stáva jedno—
staj jednoduchšou vo svojich prejavoch. Na
dne mojho srdca znejú slová: Mój Bože, mój
Bože! To je moja výživa, bez akéhokol'vek citu
alebo slova."

4. Láska dychtivá. Dychtivosťduše
je roznecovaná vedomim nedokonalého sjedno—
tenia s Bohom v pozemskom živote a živelnou
túžbou srdca po nakol'ko možno najváčšom
sjednotení. Svatá Margita Alacoque presne roz—
ložila túto dychtivosť slovami: „Svatá láska
roznecuje v mojom srdci trojakú túžbu, ktorá
ma neprestajne mučí: trpieť, prijimat Eucha—
ristiu, umrieť, aby som s ním bola navždy spo
jena." A v ktoro-msi liste píše, že túžba po pri
jímani Eucharistie je prameňom oboch ostat
ných: „Keby som mala ísť bosky cez plamene,
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táto bolesť by nebola nič proti bolesti z chý
bania Eucharistie"

5. Láska oblažujúca. V reči svá—
tých volá sa láska poživajúca alebo láska spo
jená. Sú to chvile blaženej duševnej sobranosti,
o ktorých piše svatá Veronika Juliani: „Pri
velmi hlbokej sobranosti duša citi, že všetky
jej mohutnosti sú VBohu, duša nič nevie o tele:
Tu sa jej vidí, že je taká sjednotená so svojím
nebeským Snúbencom, že ani nemyslí, ani ne
túži, je v hlbokom pokoji. Neviem o tom ho
voriť ani písať. Duša ostáva tol'me ponorená
do božskej lásky, že pre blaho je temer bez
seba; nehovorí, a predsa všetko v nej vravi
o vedomí lásky."

6. Láska horlivá. Vel'mi prístupne
o nej piše _ctihodná Mária Celesta, keď v túžbe
po prichode božieho královstva do duši takto
sa modlí k Pánu Ježíšovi: „Citim, že si mi do
hrude dal svoje srdce; že moje srdce splynulo
ako vosk s tvojím. Tvoje srdce obsahuje všetky
duše, ktoré si stvoril a vykúpil. Moje srdce je
s nimi vo tvojom. V mojom srdci sú zapísané
duše všetkých l'udi, mojich bratov. Odvtedy,
čo som sa s nimi spojila vo tvojom srdci, usta
vične volám k tebe, Pán mój, aby si ich za
chránil. Moja duša neprestajne vzdychá k tebe
v každom čase, odporúčajúc ti raz svojich dra—
hých bratov, inokedy hriešnikov, inokedy zasa
trpiace duše, inokedy duše v očistci, inokedy
zas tie, čo sú na ceste tvojej lásky."

7. L ásk a t r val á. Láska, ktorá robi pre
stávky, nie je pravá láska, bo láska chce sje—
dnotenie bez prerušujúcich medzier. Taká trvá
ca láska bola ciel'om úsilí sv'átých, ktorý (ciel')
sa tak usilovali dosiahnuť, aby nijaké zamest
nanie neprerušovalo ich milovanie. Hlboká pri
rodzená láska tu móže ukazovat cestu aj v za
čiatkoch a cestu svatých urobiť pochopitelnou.
Napriklad odbornik, naozaj milujúci odbor
sv03ho životného diela, nikdy nestratí s du
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chovných očú pritomnost svojej lásky; hocičo
vidí a robí, všetko chápe so stanoviska svojho
odboru &V pomere k nemu. Ctihodná Mária od
Vtelenia napísala: „Keď som pri práci, ktorá
najlahšie móže rozptylovať myšlienky (vyši
vanie), citim v duši silné a vrúcne vznety
k Bohu; neraz som badala, že je ich viacej
ako“ švov."

3. Láska trpná. Tá je presný výraz
slova svatého apoštola Pavla, že už nežije on,
ale Kristus v ňom, to jest ako miesto neho.
Svatá Katarina Janovská o tom vravi: „Blaho—
slavená duša, ktorá je vo všetkých veciach pre
seba mřtva, lebo vo všetkom žije pre Boha
a celá je pre Boha. Potom Boh sa zmocní jej
slobodnej vóle, nenechá nič do nej vojsť, čo sa
jemu nepáči." To je láska. ktorá sa celkom
oddáva, ktorej šťastím je nechávat pracovat
Boha, keď odstránila a bedlivo odstraňuje všet
ky prekážky.

Vysoká škola lásky u svatých je pokladni
cou učeníkov božskej lásky.

Máriina svátost.
3. Plnosť ctností.

Kajúcnosť.
Univ. prof. Dr. P. Mag. Gašpar Friethoff, OP.

Ako Kristus ani neveril ani nedúfal, — lebo
mal to, čo je dokonalejšie, totižto blažené hla
denie a oblažujúcu držbu, — tak vzhl'adom na
neho musíme volačo vylúčit' z daktorých mrav
ných ctnosti. Kristus nielen bol bez hriechu,
ale aj vonkoncom nemohol hrešiť; metafyzicky
bolo nemožné, aby hrešil, ako bolo povedané.
Veď vlastný a špecifický predmet ctnosti ka—
júcnosti je odvrátenieod vlastného hrie
chu; teda keď vylúčime možnosť vlastného
hriechu, musíme vylúčiť aj ctnosť kajúcnosti.
Preto Svaté oficium odsúdilo pobožné, ale vel'
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mi chybné zvolanie: Kajúce Srdce Ježíšovo,
zmiluj sa nad nami!1 Zato Kristus mával bóf
nad hriechmi iných a to váčši, ako najskrúše
nejši hriešnik voI'akedy mohol mať nad vlast
nými hriechmi, lebo Kristov ból' prýštieval
z váčšieho poznania a z váčšej lásky.

Ani Mária, panna, nepoznala hriech; preto
nijako nemohla trúchliť nad vlastnými
hriechmi. Teda ako Kristus nemal ctnosť ka—
júcnosti, tak ani Mária! Zato vel'ký rozdiel je
medzi Kristom a Máriou v tejto veci; už sme
povedali a hneď odbornejšie budeme o tom
uvažovať: Kristovo synovstvo zahřňa v sebe
metafyzickú nemožnost hrešiť, no božské ma
terstvo Márii to nedalo. Kristus vonkoncom
nemohol zhrešiť (impeccabilis), Mária zasa ne
hrešila (impeccaminosa)! Teda ako Mária ozaj
nikdy nemala nijakýhriech, tak nemala žial',
bolesť, skrúšenosť nad svojimi hriechmi. Ale
mohla hrešiť, preto nevyhnutne mohla sa
kajať. Preto netreba zavrhovať tvrdenie, že
Mária mala ctnosť kajúcnosti, hoci nikdy
nemala jej úkon, bo vždy chýbala jeho pod—
mienka, totižto vlastný hriech. Ako Kristus,
tak aj Mária mala vel'mi vel'ký ból' nad hriech—
mi iných, ból', ktorý iba ból' vlastného Syna
mohol prevýšiť.

Statočnosť a miernosť .
Nesprávne tvrdenie by bolo, keby volakto

hovoril, že najhlavnejši úkon týchto základ
ných ctností, ktorých podmetom je nižšia
schopnost (kým opatrnost je v rozume a spra
vodlivosť vo vóli), spočíva v krotení vášní.
Keby to tak naozaj bolo, dozaista tieto ctnosti
by neboly ani v Kristovi ani v blahoslavenej
Panne, lebo citový život bol v nich vonkoncom
zladený. Veď v obidvoch, ako povieme, póvod
ná spravodlivosť bola v tejto veci obnovená.
Ale najdóležitejšie v týchto ctnostiach je, aby

' A. s s. 1894, str. 319.
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všetky naše úkony spravovaly sa podl'a roz
umu, osvieteného svetlom milosti. A toto spra
vovanie bude tým dokonalejšie a úplnejšie,
čím viacej bude človek pánom svojich vášní.
Preto je očividné, že aj základné ctnosti boly
v Kristovi a v Márii najdokonalejšie.

Zdržanlivosť .
Táto vlastnost je menšia ako. ctnost.

Vo vlastnom smvsle je rozvrhnutie vóle
na krotenie prudkých zlých vášní (najma na
kol'ko ide o šieste prikázanie). Teda zdržanli
vosť predpokladá nezriadené vášne. Preto táto
vlastnosť je vylúčená z pokladu Kristových
a Máriiných ctností. V nevlastnom smysle zasa
vravime o zdržanlivosti, keď sa dakto zdržuje
od nedovolených vecí; preto takto chápaná
zdržanlivosť bola v Kristovi a Márii v čo naj
vyššej miere.

Hanblivosť.
Tento cit nie je ctnosť, ale trpnosť. Je to

tižto strach z potupy. Ako pocta je dókazom
niečej vynikajúcnosti, tak potupa je dókazom
nedostatku dakoho, najma pre hriech. Preto aj
viacej hanbíme sa tých, ktorých dókaz pokla
dáme za závažnejši. Teda sú dva druhy I'udí,
ktorí sa nehanbia. Najsamprv necudni, ktori sa
už nemóžu hanbiť a vlastnými zločinmi sa
chvascú. Potom vekom pokročilejší a velmi
ctnostní l'udia, ktori už nepokladajú za ťažké
vyhýbat hocičomu potupnému, preto sa aj ta
kého neboja. No jednako hanblivosť u nich je
vždy možná, aspoň ako prvé hnutie. Predsa len
aj l'udia sa zvyknú hanbiť veci, ktoré sa len
vidia zlými, ale aj to je len nedostatok; bo na
ozaj ctnostný obidvom veciam vyhne: aj tomu,
čo je potupné, aj tomu, čo sa takým vidí. A tak
pýrenie, hanblivosť predpokladá, že človek nie
je ani veI'mi zlý, ani velmi ctnostný! Teda ná—
plň ctnosti v Kristovi a Márii celkom vylučuje
hanblivosť.
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Ostatné ctnosti.

Teda Panna Mária prehojne mala všetky
ctnosti a dary, — okrem niektorých, ako sme
teraz vysvetlili, — ale všetky sa navonok rov
nako neprejavujú. Mimo jej velmi velkej vie—
ry očividná je jej veličizná láska, ktorou
OVplyvnená súhlasi s materstvom Muža bolestí,
aby svoj- l'ud vymanila z hriechov, a keď sa
blíži hodina Muža bolestí, s ním nevýslovne
trpí. Preto Cirkev svátá na ňu vzťahuje Sira
choveslová: „Ja som matka krásneho milo—
vania.""' ——Podivná bola aj opatrnost, preto ju
velebíme vzývaním: Panna najmúdrejšia. —
Vzývame ju ai ako výbornú nádobu pobožnosti.
— Sváti Otcovia chvália jej poslušnost s vierou
V Drotikladnom porovnani. Svátý Iren vravi:
„Ako ona (totižto Eva) nenoslušnosťou zavinila
smrť aj sebe aj celému l'udskému pokoleniu,
tak i Mária poslušnosťou stala sa príčinou spá
sy svojej a celého Iudského pokoleniaf“ — A
Máriino milosrdenstvo je príslovné: Matka mi
losrdenstva! _ Vel'kodušnosť a trpezlivost' jej
zaslúžily meno Matky bolesti. — Čistota zasa
meno Panna pannien. — A svoju poníženosť
s a m a (6 aká krásna je božská múdrosťl) si za
slúžila velebiť vo svojom slávnom Magni
ficat!

Nie je zbytočné pripomenúť, že všetky tieto
ctnosti boly nadprirodzené ctnosti, ktoré Boh
vlial s posvácujúcou milosťou. No to nijako
nevylučuje, ba ešte viacej potvrdzuje, že Mária
mala aj prirodzené ctnosti pre neprestajné cvi
čenie (askéza). Veď ciel' takýchto prirodzenvch
ctnosti ani v terajšom spasnom poriadku nepri
chádza na zmar. Ich úlohou je pripravovať na
r_ladprirodzené ctnosti, nakol'ko totižto odstra—
nUJů prekážky. Veď skúsenosť nás poúča! Celý
poklad našich nadprirodzených ctností nebrání
áby sme ešte v mnohých veciach neboli vel'mi

'-' 24, 24. “ Adversus haer. 3, 24.
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nedokonali (asketické nedostatky!). Jednako
viaceri bohovedci myslia, že Mária síce takéto
ctnosti konala, no nezískala ich vlastnou čin
nost'ou a horlivosťou, keďže Boh vo chvíli ne—
poškvrneného počatia jej s nadprirodzenými
ctnosťami vlial aj prirodzené ctnosti. Preto Má—
ria mohla byt' od najútlejšieho veku vzorom
všetkým a jednotlivcom: Zrkadlo spravodlivosti.

Svátý Tomáš Akvinský
a mlsuná myšlienka.

II. Misijná myšlienka
v učení svžitého Tomáša Akvinského.

P. Ernest Bindáč, SVD.
So stanoviska odbornej misijnej vedy ne

móžeme sa uspokojit s doterajšim zistenim.
V duchu dnešného vedecky podloženého misij—
ného hnutia musime predložiť otázku: Čo ho
vori svatý Tomáš 0 otázkach misijnej náuky,
misijnej teórie?1

Vopred načim upozornit, že stredovek ešte
nepoznal misijnú vedu, nepoznal ani dnešnú
formuláciu jej otázok; preto nečakajme na od
povede, aké pýta moderná misijná veda. Mi
sijná činnosť bola zrejmá. Ju odóvodňovať a
dokazovať jej potrebu bolo zbytočné. Zástup
covia Cirkvi a viery stáli v tvrdom misijnom
boji. Nebolo času na teoretické úvahy o potre
be &odóvodnení boja; bolo treba bojovať, prak
ticky a presvedčivo zasiahnuť, kde to bolo naj—
potrebnejšie. Misijní idealisti tiež nepotrebo
vali učené úvahy o povinnosti k misijnej čin
nosti, ako vobec zdravý katolicizmus nepotre—
buje tieto vývody, lebo je v sebe misijný tak,
ako je zdravý človek živý! Stačilo im poznat
posledný rozkaz Kristov, vedieť o pravdivosti
jeho viery a vidieť ešte tolkých poblúdených
pohanov a oduševnene sa zapojili do apoštol
skej práce.

* Porov. mój článok v Kultúre 1943, č. 4.
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Preto P. Gickler, OP, má pravdu, keď ho
vorí: „Nesmieme sa teda čudovať, keď nikde
v spisoch svátého Tomáša nenájdeme výslovnú
rozpravu o misijnej otázke v našom dnešnom
smysle tak, ako ju žiada dnešná misijná veda."2
Nechceme teda ani my viac hl'adať a nájst',
ako móžeme očakávať; ale je nemožné, aby
v učení svatého Tomáša k tejto základnej otáz—
ke Církvi sa nič nenašlo. Keď už výslovne a
formálne o misijnej otázke nerozprával, prí
deme iste k jej základom závermi; lebo vopred
vieme, že v každej správnej budove katolíckej
bohovedv musí byť obsiahnutá. No dúfame, že
sa nám podari presvedčivo dokázat kladný po
stoj svátého Tomáša k misijnej otázke. Uro
bime to, keď sa opýtame:

A. Čo hovori veI'ký Aquinas k Zá kl a d o m
misijného diela?

B. Čo mvsli o povinnosti Církvi a ve
riacich k misijnej činnosti?

Prvú otázku chceme objasnit dvojako:
1. So stanoviska celkovej teologickej sústa

vv svatého Tomáša.
2. So stanoviska jeho postoja k jednotlivým

filozofickým alebo teologickým otázkam,
ktoré sa v nejakej forme týkajú vykúpe
nia. Práve tu sa chceme uskromnit' a vy
berieme si len jednu, celkom šoeciálnu
otázku.

1. Odóvodnenie misijnej činnosti so stano
viska celkovej teologickej sústavy svatého To
máša Akvinského.

Základnými stlpmi každej misijnej teórie
sú vznešené pravdy o jednom trojjedinom Bo—
hu, ako je východiskom a ciel'om celého stvo
renia, o jednotnosti l'udského pokolenia, o jed
nom vykúpení a jednej odmene na konci časov.

Svatý Tomáš hovori práve o tvchto základ
ných pravdách tak jednoducho a jasne, ako nik

'-' Priester und Mission 1926.

264



to pred nim. Východiskom je mu Boh trojjedi
ný (unus et trinus). Vnútorný život jediného
Boha je taký bohatý. že sa dáva, ako by zviac
násobuje, čím vzniká nesmierne hlboký a ne
pochopitel'ný prúd božieho života v najsvátej—
šej Trojici od Otca k Synovi a v Duchu svátom
zpiatky od Syna k Otcovi. Tam sa od vekov
odohráva v božsky uzavretom kruhu prvá „Mis—
sio", vzor a prvý prameň každej misijnej čin
nosti, ktorá vychádza od Otca a privádza v Sy
novi skrze Ducha svatého l'udstvo zpět k Bohu.

Kruh nekonečne bohatého a šťastného vnú
torného života najsvátejšej Trojice nemal ostať
všestranne uzavretý! Boh chcel dať účasť na
svojom šťastí aj iným a preto myslel svoje veI'
ké ..Fiat" od najvyšších stvorených duchov až
po najmenšiu neživú hmotu. Nás zaujima na
jma I'udstvo, ktoré stojí medzi rišou čistých
duchov a hmoty a v sebe spojuje obidve riše.
Co do vnútornej spojitosti je jednotné, hoci aj
rozčlenené.

Je jednotné vo svojom východisku z Boha.
Je jednotné vo svojom biologickom póvode.
Je jednotné vo svojej prirodzenosti.
Bolo a je spojené tou istou milosťou, ktorá

ho mala a má priviesť zpiatky k Bohu, ktorá ho
má zapojiť do vnútrotrojičného kruhu života
božieho v Synovi skrze Ducha svatého (in Filio
per Spiritum Sanctum) a má mu dať zúčastniť
sa na božskej prirodzenosti a blaženosti („con
sortem divinae naturae" et beatitudinis).

Tak plánoval Boh, človek však ináč rozho
dol. A ako sa všetci mali narodit v milosti, tak
prichádzajú teraz v hriechu na svet ako „sy
novia hnevu", a tým je celé I'udstvo spojené
j e d n ý m nešťastim!

Len Boh mohol pomócť a p oslal (misit —
missio!) svojho Syna, ktorý sa stal človekom
(abv bol misionárom), aby svojou obetou zno
vu všetkých zapojil do vnútorného života bo
žieho; hovoríme, aby nás spasil. Nemalo sa to
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však stat automaticky, ako pri pramilostí v rají,
ale každý musí být začlenený do tela Kristov—
ho, musí zaujat osobné stanovisko, musí sa
osobne rozhodnút, lebo objektívna vykupítel—
ská milost Spasitel'ova neprichádza samočinne
na človeka, ale je uložená v Církvi a jej pro
striedkoch milosti.

Hlavou tejto ustanovízne ostáva Kristus
a tak je hlavou celého l'udstva, lebo Církev
je pre všetkých určená. Svatý Tomáš výslovne
učí, že Kristus je hlavou tých, ktori sú s nim
spojení. je hlavou aj tých, čo ešte nie sú s ním
spojení, ale k spáse sú predurčení: napokon je
hlavou tvch, ktorí hoci by mohli byt s nim
spojeni, predsa nie sú a nikdy nebudú.3

Včlenenie do tohto ústrojenstva Církvi, kto
rého hlavou je Kristus, začína víerou. „Bez
víery nemožno sa Bohu páčit. Lebo kto prístu
puje k Bohu, musí verit, že je..."4 Ako žiak naj
prv veri učítel'ovi, tak musí aj človek najprv
verit, aby sa mohol zúčastnit v pravde, Nestačí
však iba verit; musím aj vedieť, čo treba verit!
Kto chce vojst do večnej spásy, musí verit
v Boha trojjedíného a vtelenie Syna Božieho.
Akože človek mal prist k tejto viere? Azda
z vlastnej mocí? To nebolo možné, a preto mu
sel Boh sám zasiahnut. Zjavíl tieto pravdy nie
ktorým l'uďom, prorokom, apoštolom. Oní sa
mali postarat o to, aby táto pravda bola ďalej
oznámená.5

V jednotlivých pripadoch, pravda, móže
ešte aj dneska Boh bezprostredne zasiahnut.
A s istotou treba tvrdit (certíssime tenendum
est), že sa o to postará, abv napr. domorodci
v pralese, ktorí podl'a svojho svedomia mravne
žijú, bolí zachránení. Poznajú pravdy najsvžá
tejšej Trojice a vtelenía (trinítatis a incarna
tionis) alebo priamym, vnútorným osvietením

“ Suma teolog. II, 8, 3—4.
' Žid. 11, 6.
“ Summa contra gentes II, 154, l.
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(per internam inspirationem) alebo Boh im
pošle misionára ako Petra Kornelovi.6

No to je len celkom mimoriadna cesta; ce
lému zamierem'u božieho poriadku je oveI'a
primeranejšie, aby po ukončení zjavenia l'udia
sa sami postarali o jeho ďalšie rozširenie.7

Po tomto prehl'ade postupu myslenia svá
tého Tomáša netreba veru jasnejšieho odóvod
nenia našej misijnej činnosti. Nejde teda len
o nejaký bledý, viac-menej nejasný vývod; on
je zrejmým dósledkom, ktorý železnou dósled
nosťou vyplýva z celku jeho učenia. A preto
smieme dať Schmidlinovi pravdu, keď konšta—
tuje:„Scholastika na čele so svatým
Tomášom stvorila dogmatický zá
klad misijnej náuke, dala nám
dogmatické a apologetické pred
poklady pohanských misii"s

NAŠE NÁDEJ E.

Na cestu do života.
P. Marcel Horniak, SS.

Viera ako ctnost je súhlas a prilipnutie člo—
veka celou dušou k nadprirodzenému, Bohom
zjavenému poriadku. Predpokladá teda aj naše
presvedčenie, t. j. súhlas rozumu. Kým sa vie
rou l'udský um, podopretý milosťou božou,
povznáša do najvznešenejších duchovných sfér
a k transcendentným hodnotám, zatiaI' sa niž
šie schopnosti majú úlohu stupienkov pri stú
paní ducha. Tento by sa nedostal na vrcholce,
keby mu chýbala hoci aj slabá, ale predsa len
nevyhnutná opora l'udských sil. Sú teda aj ony
potrebné. Ako čarovné kvety, úchvatne krásne
držia sa len na slabých byl'kách, tak ani plody

(_*De veritate 14, 11, 1.
' Sum. c. gent. III, 77, 154.
“ Misionslehre, str. 9. 66.
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milosti sa neudržia na strome života, ak ne—
budú s nim spojené tenkou stopkou rozumu
a vůle. A hoci by Pán Boh mohol vo svojej
všemohúcnosti aj priamo zasahovat do osudu
človeka, predsa to nerobi, ale čaká jeho spolu
prácu, aby sa mohla uplatnit l'udská Slobodná
vófa.

Aká vznešená úloha pre človeka: aby ten,
čo nemá nič svojho, mohol byť spolupracovni
kom Najvyššieho, ktorý by mohol o ňom roz—
hodovat bez vlastného prispenia. Nečudo, že
myšlienka důstojnosti a ňou spojenej I'udskej
zodpovednosti otriasa svedomim tých, čo berú
vážne a v plnom dosahu r'neno kresťana a 2 ne
ho vyvierajúcu velkú závaznost Bohu a svoj—
mu náboženskému presvedčeniu. Preto s úža
som a ustrnutím pozoruju, ako sa u niektorých
úprimná Viera mladých rokov a s ňou spojená
náboženská ochota meni .z rozumnej poddaj
nosti zrelšich rokov na namyslenú odbojnosť
alebo na utajený odpor a vzdorovitosť. Svedo
mitejší sa bojazlivo a úzkostlivo pýtajú, ako
vstúpiť na arénu života a oddat sa moderným
vedám bez toho, žeby nové náuky nenarušily
v nás duševnú rovnováhu? Akú metódu má
použiť mladý katolicky vzdelanec pri svojej
rozumovej výchove?

Cirkev nežiada, aby každý nový hosť, čo
prichádza do tohto slzavého údolia a chce byt'
pokrstený, poznal základné pravdy náboženské.
Na to sú tam miesto neho rodičia alebo krstni
rodičia. Musi žiť prv, než by vedel rozlúštiť
filozofický problém života; musi najprv poznat
a zachovat svoje povinnosti, a len potom shá
ňať titul na oslobodenie od nich a výhovorky
na ospravedlnenie; musí najprv poznat a milo
vať Pána Boha, a len potom debatovat o kosmo
logických a teologických dókazoch jeho jest
vovania. Pravda, má sa predíst' aj opačným
výstrednostiam. Ako si může zachovat' vieru
a neklátiť sa v nej ten, komu už od útleho ve
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ku siali do duše pochybnosti? Ako sa móže
príkloniť k ctnostiam a osvojit si ích, keď sa
im na každom kroku vysmievajú?

Práve preto sa Církev usiluje utvoríť priaz
nívé podmienky &isté predpoklady pre výcho
vu dietok, za ktorých by viera mohla zapustit
v ich dušiach hlboké korene už v útlom det
skorn veku a postupne sa upevňovala. Je to
povinnost rodičov, aby svoje detí vychovávali
podl'a katolíckych náukových a mravných zá
sad. Medzi slobodné a rozumné individuum
dieťaťa a autoritu neomylného učitelského úra
du Cirkvi postavená je láska rodičov, ktori sa
postarajú, aby deťom podávané náuky neostaly
pasívne alebo spósob podanía nebol neprime
raný a násilný. Svázok lásky, ktorý ich spája
s rodičmi, umožní, aby s telesným pokrmom
prijaly od nich aj pokrm duševný, bez toho,
žeby sí uvedomily prípadný nesúzvuk alebo
protivy, ktoré by sa kde—tumohly vyskytnúť
medzi vlastnou individualitou a vyšším poriad
kom, ktorému sa ona (individualita) má po
drobiť.

Rovnováha a súlad medzi rozumom a vie
rou, medzi vol'nosťou & autoritou sa obyčajne
narúša, keď sa mládež vytrhne z blahodarného
rodinného ovzdušía a jeho vplyvu. Veď nemu
síme dokazovat, že v našej duchovnej oblasti
je ešte vždy dosť bacílov na uduseníe duchov
ných zárodkov, zvlášť keď u postihnutého nieto
dostatočnej zásoby vnútorných sil na odolanie
náporu zlých spoločnosti.

Počínaníe a postoj našich l'udí, najmá mlad
ších, je skoro vždy ten istý, keď je v ích prí
tomností napadnutá vol'aktorá pravda alebo
náuka nášho náboženstva. Miesto aby odpove
dalí na nadhodenú otázku a pochybnosť od
stráníli, sami si ju osvoja, ba ju ešte prenesú
aj na ďalšie pravdy a náuky. Cítía sa ako by
pristihnuti pri klamstve; Viera sa v nich pod
lamuje, chabne; začnú vynechávat náboženské
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úkony alebo ich redukujú na nevyhnutné mi—
nimum, lebo sa to od nich dórazne žiada,
a začnú si utvárať o náboženstve & Církvi ne—
správne úsudky podla vlastného rozumu a kde
tu podchytených poznámok a posudkov. Na to
však, aby odstránili pochybnost poučením
z knih alebo osobnými dotazmi a informáciami
na patričných miestach, nemajú silu alebo
odvahu.

Iní budú aj ďalej veriť a konať svoje nábo
ženské povinnosti; ani vážne štúdium neza
nedbajú. Len sa nenamáhajú nadviazať a udr
žať styk medzi náboženstvom a ostatnými pred
metmi svojich štúdií alebo odboru a zamest
nania. Tým by si utvorili správne nábožensko
sociálne názory, primerané ich stavu a budú
cemu povolaniu. Nevedia alebo sa ostýchajú
využiť svoje náboženské znalosti a zapojiť ich
do praktického denného života.

Tak prví ako druhi len čo sa oboznámia
zvlášť pri štúdiu filozofie s dvoma hlavnými
sústavami: s racionalizmom a pragmatizmom,
v prvom alebo v druhom z nich budú vidieť
potvrdený a kanonizovaný svoj postoj voči
pravde, aj Bohom zjavenej, a sotva sa od nich
odklonia.

Descartes naučil moderných racionalistov,
že ak si chcú nadobudnúť a zaistiť čim váčšiu
zásobu osobných vedeckých názorov, majú vy
chádzať z ničoho. .. Aby totižto pochybovaním
udusili & zatlačili pozostatky starých nábožen
ských právd, zvykov a predsudkov a do očiste
nej duše kládli základy stavby nových právd.
— Rozum vraj nemá ničiť náboženstvo, ale ho
len ignorovat; móže ho trpiet' pri sebe, ale bez
toho, žeby s nim nadviazal styky, či už ideové
alebo praktické. V Descartesovi, keďže mal
pevnú vieru, nejavily sa zhubné následky zmý
lenej zásady; ale jeho odchovanci na začiatku
vyhlásili vieru a náboženstvo za zbytočné, ne
skór ho pokládali za dotieravé, až ho napokon
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vyhlásili za nepriateIa pokroku a vedy. Preto
ho treba nivočiť na každom kroku.

Dejiny modernej filozofie budú aj dejinami
každého mladého človeka, ktorý by sa vo svo
jej rozumovej výchove pridřžal metódy Descar—
tesovho racionalizmu. Lebo keď pochybovaním
vyhasne v ňom oheň viery, zanedbá postupne
aj praktické zachovávanie etických zásad kres
ťanských. Odstúpiť, keď aj len na čas, od istých
náboženských právd a mravných zásad bude
mať za nevyhnutný následok, že človek pre
stane plniť náboženské úkony a modlitby, čo
obyčajne privádza k duchovnej tuposti a ne
vere.

Druhý smer, smer francúzskeho mysticiz
mu, ktorý roznietil Pascal a i dnes udržiava
Blondel, zastáva metódu pragmatizmu alebo
činnosti: Žiť podl'a viery aj keby ju neratifiko
val rozumový súhlas. Zapojit náboženské prav
dy aj do praktického života, aby si na ne na
vyklí tak, žeby po nich túžili, keď pre iné nie,
aspoň zo zvyku. — Tu však zabúdajú, že aj
myslenie je istý druh činnosti, ba že činnosť
len natofko móžeme pokladať za l'udskú, na—
koIko ju inšpiruje a podopiera rozum, od kto
rého pochádza. K čomu by však viedla číra
prax francúzskeho mysticizmu bez spolupráce
a účasti rozumu? Bola by to činnost mechanic
ká, pudová; ba keby sme sa nebáli, že nás od
súdia pre používanie tvrdého, ale tu jedine
priliehavého výrazu, nuž musíme povedať —
animálna.

Kým Descartesova metóda vedie k nevere,
metóda filozofie činu vedie k náboženskej sen
timentálnosti, s velmi hmlistým obsahom a má—
lo presným dosahom. Prináša istý pocit pokoj—
nosti tých, čo sa citia v mystickom spojení
S božstvom; no zabraňuje mu venovat váčšiu
pozornost osobnému Bohu, definovat jeho vlast
nosti a zistiť konkrétne vzťahy medzi Bohom
&Tuďmi. Nič sa vraj nedá presne ustáliť a preto
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len to ponechat na prival životných dejov
a okolností. Chcú byť slepí, lebo vo tme i pre
ludy možno pokladať za skutočnosť. Takáto
povrchná viera, nepodložená istým a hlbokým
presvedčením, umožňuje systém dvojitého ži
vota. Srdce sa móže opájať sladkými preludmi
potechy, ale rozum ostáva na poli kladných
faktov, kde sa citovým rozbehom duše ničoho
nedožičí; Boh sa musi uspokojit chvífkovým
mystickým vzblknutím; kým celý rozum sa
oddáva výlučnej službe vedy. Pre vieru ostáva
len nepatrná čiastka duše bez toho, žeby si
uvedomili z toho vyvierajúci vnútorný rozpor
a pokúsili sa zaistiť vnútorný duševný súzvuk.

Kto sa zrieka ťažkej, ale vznešenej povin
nosti vlastnej rozumovej výchovy a oddáva sa
len ako by silou zotrvačnosti iba vonkajšiemu
praktizovaniu náboženstva, ten neutvorí v sebe
pravý charakter kresťana-katolíka. Tým sa len
zvýší počet bigotných nevercov a doplnia rady
náboženských diletantov.

Metóda rozumovej výchovy katolíka je
priam taká, ako metóda filozofie. Ani jeden
filozof, ak mieni začať svoje štúdiá bez pred
sudkov, nebude pochybovať o všetkých poznat
koch. Lebo ak by vychádzal z absolútnej po
chybnosti, nuž móže sa dostať iba k absolútnej
pochybnosti, lebo z ničoho móže byť len nič
tak v prírodnej oblasti, ako v oblasti duchovnej.
Každá sústava, aj keby si neviem ako nároko
vala, že je volná a nezávislá, predsa len vy
chádza z istej dogmy, t. j. 2 istej zásady viac
menej plodnej, ktorá sa postupne rozvinie pod
rozličnými hl'adiskami, asirniluje zásady naoko
rozlične, vylučuje, čo mu nepatrí, a z toho, čo
dovedna patrí, utvorí súladný obraz jednotnej
myšlienky. Takto býva v počiatočnej intuicii
zahrnutá už aj intuicia konečná; a v predpo
klade už aj záver.
_ Teda nie metodická eliminácia právd, lež
lCh metódická integrácia je základom postupu
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každej filozofie; nie počiatočná pochybnost, ale
počiatočná istota. Túto vedeckú metódu majú
použiť mladi katolicki vzdelanci a adepti vedy
pri svojej rozumovej výchove. Pri posudzovaní
viery vychádzat bude z viery. Kto by sa chcel
vzdať viery len preto, aby mohol volnejšie
& bez predsudkov podať o nej svoju mienku,
ten by si počínal ako biolog, ktorý zabije živo
čicha, aby mohol na jeho mřtvole študovať ži
votné _zjavy. Vieru nemožno študovať na obe
tiach nevery, 'ale'íeň'na organizmoch, žijúcich
z viery.

V pomere ako sa šíri náš vedecký obzor,
má sa prehlbovať aj Viera a na jej posilnenie
sa majú použiť aj nové poznatky, ktoré získáme
štúdiom dejin filozofie a iných vied. Štúdiom
dejin sa presvedčíme o častom požehnanom za
sahovani Pána Boha do osudov Církvi a vždy
v pravý čas, a ako smeruje každý taký zásah
aj k záchrane I'udstva. Filozofia nám dokazuje,
ako sa I'udský rozum, lákaný falošnými hesla
mi vedy, pokroku a slobody, prebíjal k blud
ným názorom, len aby nemusel prijať jedine
zdravý a spol'ahlivý, ktorý mu Boh ponúkal.
Podivný, ba zázračný zjav, ako sa božia náuka
a zákony božie zachovaly neporušené cez tolké
storočia aj pri tol'kých a takých prikrych nápo
roch, pri tolkých slabostiach osób a nedostatku
prostriedkov, že celé Iudstvo sa orientuje ku
Kristu a ani najkrutejšie prenasledovania ne
móžu to zabránit; že zásady katolíckeho ná
boženstva odpovedajú na všetky potreby živo
ta, na záujmy srdca, na problémy vedy: Toto
sú prvky, ktoré mocne prispejú k upevneniu
organizmu viery a robia ho odolným proti všet—
kým nástrahám a úkladom.

Kto dobre pozná tento podivne jednotný
a súladný celok náboženských náuk, který nám
dáva naša svátá Viera, ten sa může pokojne
& bez obrazov venovat aj štúdiu podrobnosti
a rozoberať aj jednotlivé pálčivejšie otázky.
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Sme istí, že nebude stát' pred svojimi odpor
cami s pocitom obavy ako ten, kto sa podujíma
brániť neudržatel'né pozicie; lež s hrdou a seba—
vedomou istotou, ako kto vládne náukou, ktorá
je podopretá nielen l'udskými dókazmi, ale sa—
mým zjavením božím, ošl'ahaná búrkou & ná—
pormi blízo dvatisic rokov.

Slovom: naši katolicki vzdelanci pri svojej
rozumovej výchove sa nemajú uberať cestou
zápornej apologetiky, ktorá začína obranou
Jána Husa a končí obviňovaním Alexandra VI.
alebo pri spore Galileiho; ale apologetikou
kladnou, ktorá vie predložiť živými farbami
velkolepý obraz katolíckych náuk a len potom
sostúpi k podrobnostiam, ktoré v súbornom vi
deni budú mať len druhoradý význam, skoro
nehodný povšimnutia. Keby sa vtedy aj na
vol'aktorú nadhodenú otázku alebo pochybnost
hneď neodpovedalo, to by neoslabilo našu vieru
ani našu úctu. Nezabúdajme, že ako sa na zdra
vom tele l'ahko zahoja nepatrné rany, tak aj
duchovná sila veriaceho l'ahko pomóže odstrá
niť menšie pochybnosti. A ako v'áčšie rany
možno úspešne liečiť len lekárskym zákro
kom, tak aj na odstránenie váčších pochyb—
ností rozhodne by sa žiadala pomoc duševných
lekárov.

Na obranu vlastnej důstojnosti.
P. Marcel Horniak, SS.

Dóstojnosť, slovo, ktorému velmi často dá
vajú nesprávny význam. Veď aj obecne použi
tý význam tohto slova nezodpovie smyslu, aký
mu dáva kresťanské náboženstvo. Niektorým
sa zdá, že dóstojnosť sa vyjadruje a zachová
rešpektovaním konvenčných, zvlášť zdvorilých
predpisov, ktoré použivame v stykoch s l'uď
mí & ktorými dokážeme — ako sa hovori
__ svoje správanie. U týchto sa důstojnost sto
tožňuje s pravidlami zdvorilosti. Nemusíme
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dokazovat, že to by bolo velmi málo; veď pra
vidlá zdvorilosti vztahujú sa iba na vonkajšie
spůsoby, kým vieme a všetci cítíme, že sídlom
pravej důstojnosti je a má byť naša duša.

Ale vo svete — aj keď on prijme, že dů
stojnost súvisi s mravnou stránkou života, —
predsa kolko ráz ju vidíme sfalšovane; kol'ko
ráz záleží len na veciach vonkajšich, neraz
pochybných, ba priamo mylných a falošných.

Podl'a obecných zvykov za pravú důstojnost
tej-onej osoby pokladajú alebo jej obvyklý
postoj, ktorým si nadobudne a zaístí úctu iných
a primerané miesto a stupeň v hierarchii spo
ločenskej. Velmi často můžeme pozorovat, ako
húževnate l'udia sa prídřžajú istých noriem,
ktoré sú v príamej protive s každou zdravou
krest'anskou zásadou, len aby neutrpela ujmu
ich důstojnost a nebola nejako narušená. Na
ukážku niektoré!

.,Keď ste nadhodili nejakú myšlíenku alebo
vyjadrilí ístú mienku, aj keď by sa Vám zdalo,
že je nie správná a že ju neudržíte, musite
trvat na nej a hájit ju." — Pravdeže, je to
omyl, ba neraz aj vyložená nepravda. Hlavné
však, že neustúpi, a tým je důstojnost zachrá—
nená.

„Ak nás urazili, máme si v záujme svojej
důstojnosti žiadať zadosťučinenie a odprosenie,
čo by sa čo robilo", aby sa tým vzbudila a udr—
žiavala nenávist. pomstychtivost'. hádky a hnev,
ktorými urážku a zlo nenapravíme. A zabúda
sa, že Ježíš Kristus, najviacej dourážaný a tu
pený, umrel odpustivši svojim mučitel'om,
svojim katom.

„Je v zaujme našej důstojnosti, aby sme si
zaístili rýchly postup a stále napredovaníe na
rebríčku úradných a čestných titulov a funkcii
bez toho, žeby sme si robili výčitky svedomia,
keď pritom sme použili spůsoby, s akýmí nie—
ktori nesúhlasia." Kým našou povinnosťou je
horlivým a statočným plnenim svojich povin—
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ností úctu priniesť úradu & funkcii, lebo veď
v tom je naša pravá důstojnost.

„Ziadajú od nás istý skutok, ba azda len
gesto, ináč dosť slušné, len trochu nezvyklé
a nášmu sociálnemu postaveniu na prvý po
hl'ad neprimerané, z obavy, že by ním utrpela
naša důstojnosť, keď ho odmietneme." — Do
paroma! Veď si len nemyslíte, že advokát, le—
kár, profesor, vládny radca ponesie balíčky,
bude sa zastavovat na ulici pri biednom žobrá—
kovi, kým nájde pre neho šesták almužny, ale—
bo sa'zastavi na rozhovor s jednoduchým de—
dinským strýcom, hoci aj bratancom, na rozho
vor. A predsa myslím, že si čítal, ako prevážal
po turínskych 'uliciach do káry zapriahnutý Pier
Giorgio Frassati, syn grófa a talianskeho vel“—
vyslanca V Berline, a nepriniesol tým hanbu
svojmu rodu, ale opačne slávu.

„Nech sa každý pohybuje v spoločnosti
a v prostredí, primeranom jeho stavu, a nech
sa neuponižuje k luďom nižšej sociálnej triedy,
čo by bolo na úkor jeho důstojnosti..." No,
veď preto evanjeliový príkaz, podl'a ktorého
všetci sme bratmi. — „Vážené osoby, učení
páni, společensky vysoki by sa rozhodne ne—
mali miešať medzi chudobných, nevzdelaných
a baviť sa s deťmi, lebo tým ponižujú svoj stav
a důstojnost.. ." Úbohý Cottolengo, chudák
Don BoSco, ako sa len mohli tak pozabudnúť!
— „Neuponižujte sa prejaviť službu iným . . ."
Veď na to sme na svete, aby sme slúžili Bohu
najprv a potom tým, čo potrebujú našu službu
lásky, preukázanú im z lásky k Bohu. Tak sa
máme cvičit v dobrých skutkoch a nasledovat
Bohom nám daný vzor — Ježiša Krista.

Mohli by sme pokračovat v týchto zjavoch
zo života, ale aj tieto nám stačia. Stačia nám,
aby sme sa presvedčili, ako svet kladie základ
důstojnosti iba na pýchu, namyslenosť, sebec
ký blahobyt a hovenie vlastným chúťkam a za
budne hlavné: zásadu rovnosti a bratstva, ktorá
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je základom Evanjelia. A zdá sa, že I'udia za—
budli na vec nie všedného významu.

V kresťanskom poňati důstojnosť je čosi
iného. Ona vlastne spočiva V uznaní našich
vysokých l'udských kvalit bez toho, žeby sme
ich posudzovali v porovnani jedných l'udi
s 'druhými, lebo veď pred Bohom všetci sme
jednaki; všetkých nás jednako stvoril a- určil
pre nebo. Naša důstojnost a vůbec všetkých
Tudi má korene vo vznešenosti nášho původu.
a ten máme od Boha (on nás stvoril) a vo svo
jom poslednom cieli, vo večnom spasení; v ne
konečnej cene božskej krvi, ktorou sme boli
vykúpeni; a v hodnosti, na ktorú nás povýšil
svojim vykupitel'ským dielom Ježiš Kristus,
keď sme sa stali súčiastkou toho viniča, kto
rého koreňom je on sám. — Pravá důstojnost

' kresťana spočiva v uznaní a v prijati týchto
vznešených sv'ázkov a ochotnom poddaní sa
povinnostiam a závázkom, ktoré z nich vyvie
rajú; inými slovami žiť život ozaj kresťanský.
Toto dáva menšiu alebo váčšiu hodnost nášmu

natel'nej miere prekoná všetky vymyslené &
predstierané stupne l'udskej hodnosti, je tá,
ktorú Církev pririekne, keď niekoho povýší
na oltár, keď ho vyhlásí za svátého.

Teda velký rozdiel je medzi kresťanským
& svetským poňatim důstojnosti; kým prvá za
kládá sa skůr na priznani práv, ktorých uzna
nie si nárokujeme, zatial kresťanská opiera sa
o statočné, úprimné a svedomíté plnenie svo
jich povinnosti. Důstojnosť života nás núti, aby
sme boli starostlivi radšej o práva iných než
o svoje; a spreneverime sa tejto důstojnosti,
ak zanedbáme dobro iných pre svoje pohodlie,
pre svoju rozkoš a záfuby. Pravú hodnosť si
zaistime len, keď budeme správne chápat pra—
vý cieI' svojho života a budeme sa starat o jeho
uskutočnenie bez toho, žeby sme sa starali o to,
či sa pred niekým uponižime, alebo nie. — Po
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dl'a toho základom krest'anskej dóstojnosti je
miesto pýchy, ambicie a sebalásky poníženosť,
jednoduchost, hfadanie &uplatňovanie pravdy;
priznať sa k svojim povinnostíam & statočne
ich plniť.

Myslieť si, že důstojnost tej alebo onej
osoby sa meria podl'a toho, akú úctu si vie
vynútit' na základe svojho úradu a s nim spo
jeného titulu, je velký omyl; dóstojnosť rastie,
len keď sa ona osoba bude tak správať, aby
bola súca na vyššie úrady, a ak si zaslúži, aby
ju ním poctili. Váčšia bude dóstojnost' človeka,
čo by mal právo na vyšší úrad & titul, ale mu
vyhýba, sa ho zrieka, — lebo keby ho prijal,
prišiel by do sporu s vlastným svedomím ——
než toho, čo tým povýšením bol odmenený, lebo
v záujme kohosi vplyvného neváhal sa dopustiť
nespravodlívostí, lebo nezákonnosti; ba v po
slednom pripade sa previnil proti pravej dó—
stoínosti. A sotva bude kto pochybovat, že dó
stojnosť mučeníkov nebola nekonečne váčšía
než zverských sudcov, čo podpisali ích rozsu
dok, alebo aj samého cisára, čo vydal dekrét
na ich prenasledovanie.

Kresťanstvo prinieslo pravý prevrat do po—
nímania l'udskej důstojnosti, nakolko ju hod—
notí s celkom iného stanoviska. Isté predsudky,
naozaj povahy pohanskej,_ ešte sa nepodarilo
celkom vykoreniť z nášho života. Bude povin—
nosťou tých, čo sa posilňujú pravou náukou
a zásadami Kristovými a vidia pravdu v pra
vom, nefalšovanom svetle, aby tieto pohanské
názory boly odstránené.

Nebojme sa aj hlasnejšie pripomenúť, že
práca je vec svatá, ktorá nesnižuje a neuráža
hodnost nikoho, hocikým by bol. Pokladajú ju
za trest boží, ale je ona aj odmenou, a má nám
byť ctou, že můžeme svoje schopností, dary to
božie, použit na osoh l'udstva a na slávu božiu.
Nestratí z hodnosti, kto pracuje, nech je to len
práca statočná, aj keď patrí do skupiny tých,
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ktoré pokladajú za skromné & nizke zamest
nania. Veď Syn Boží Ježíš Kristus, ktorého
v hodnosti nikto neprevýši, bol tesárom. _

Ani tá služba, ktorú pre iných konáme,
nesnižuje našu důstojnost; ba opačne zošlac_h
tuje ju tým, že iným poslúžime, najmži keď sa
pri nej může zachovať samostatnosť, aby sa
mysel' l'ahšie povzniesla k Bohu a svedomie
neutrpelo ujmu. A či nieto aj svátej slúžky
Zity a svatého pastiera Vendelína? A najvyš—
šia autorita Církvi svatý Otec nepoužíva čest—
ný titul Servus servorum Dei?

Aj poslušnosť vo veciach spravodlivých,
preukázaná tým, čo ju právom můžu žiadať,
ak nie je neúprimná, zlomysel'ná, nanútená,
je v súlade s l'udskou důstojnosťou. Poslúchať
znamená uznať, že je nad nami vyššia autorita,
ktorá má poverenie & zodpovednost, aby sme
konali, čo nám rozkáže, aj keď toto uznanie
autority bolo spojené s ponížením sa. Aj prí
padné odmietnutie poslušnosti může byť skut
kom důstojnosti, ale nie vtedy, keď ju odmie
tame len preto, že bola rozkazo—murazená naša
pýcha, sebaláska, alebo že sa pre ňu musíme
zrieknuť nejakého půžitku. V tom prípade,
pravda, len keď sa ten rozkaz a s nim spojená
poslušnosť protivi vyššej zákonitej autorite
alebo zákonu, ktorého zachovanie je našou vý
slovnou povinnosťou. Tak to bolo u mučeníkov

Priznať sa, že niečo nevieme, neuberá na—
šej důstojnosti; veď je to čin úprimnosti a hold
pravde. Nebáť sa uznat, že sme sa mýlili, alebo
opravit prípadné nepresné tvrdenie, odprosiť
za urážku, iným učinenú, nepodrýva našu au
toritu a důstojnost, ale ju upevní a dvíha. Tak
aj používat zdvorilé spůsoby __ a to aj voči
tým, čo ich voči nám nepreukázali, a voči oso
bám vyššieho postavenia zachovat sa jemne,
primerane ich stavu, je znakom vznešeného
ducha a pravej důstojnosti, ako má byť vlast
nosťou osůb vzdelaných a zdvorilých. (V takom
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prípade žiada aj naša dóstostojnosť použiť spó
soby ostrejšie.) Vonkajšie formy a spósoby
zdvorilosti sa majú vždy zachovat okrem pri
padu, keby ich pokladali za súhlas činov ne
spravodlivých a neslušných. V takom prípade
aj naša dóstojnosť pýta použiť spósoby ostrej
šie, rozhodné a sebavedomé. Pravda, ani vtedy
by nebolo dóstojné snížiť sa k urážkam, nádav
kám & opovrhnutiu.

Všetko toto asi nebude v shode s našimi
zvvkmi a názormi a to len preto, že je v nás
ešte vždy dosť toho pohanského, hoci nás
predchádzajú celé storočia kresťanskej kultúry
a kresťanských zvykov. Ale je našou povin—
nosťou reagovat proti týmto zbytkom starých
chýb a pracovat na tom, aby sa všade a v úpl
nej miere uplatnily názory, vyvierajúce z náu
ky Kristovej. Buďme hodnými učeníkmi Kris
tovvmi: v tom je naša povinnost, naša velkosť,
naša pravá dóstojnosť, ako aj samo slovo hovorí.

DO VÝŠAV.
Božie telo.1

Svatý Ambróz.
Kto je póvodcom sviatostí, ak nie Pán Ježiš? Tieto

sv'iatosti prišly z neba, pretože všetok svoj póvod
majú v nebi. Naozaj velký a božský je to zázrak, že
Boh sypal s neba- mannu svojmu národu a že l'ud
jedol, hoci nepracoval. Ty azda povieš: Mój chlieb sa
často užíva. Ale tento chlieb je chlebom len pred
sviatostnými slevami. Len čo nastane premenenie,
z chleba sa stane telo Kristovo. Teda uvažujme nad
týmto! Ako móže byť chlieb telom Kristovým? Pre
menenim. Na aké a na čie slová sa chlieb premení
na telo Kristovo? Na slová samého Pána Ježiša. Lebo
všetky ostatné slová svatej obety prinášajú Bohu
chválu, sú modlitbou za rud, za panovníkov a za všet
kých ostatných. Keď prichádza čas sviatostného pre
menenia, kňaz už nepoužíva svoje vlastné slová, ale
slová Kristove.

' Teda Kristove slová vykonávajú p—remenenie.Kto—
re Kristove slová? Zajste tie, ktoré všetko stvorily.

' Na sviatok Božieho tela 24. júna.
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Rozkázal Pán, a bolo nebo. Rozkázal Pán, a bola zem.
Rozkázal Pán, a boly moria: Rozkázal Pán, a vzniklo
všetko stvorenie. Teda vidíš, aké účinné sú Kristove
slová. Ak však taká moc je v slovách Pána Ježiša,
že začalo jestvovať to, čo nebolo, o kolko účinnejšie
sú na to, aby premenily na iné to, čo bolo. Nebolo
neba, mora, zeme. Ale č_uj hovoriaceho: On povedal,
a stalo sa, rozkázal, a bolo stvorené. Aby som ti teda
odpovedal: Nebolo telo Kristovo pred premenením.
Ale po premeneni, hovorim ti, že je už telo Kristovo.
On povedal, a stalo sa, on rozkázal, a bolo stvorené.

Teraz sa vráť so mnou k mojej myšlienke. Vel'
kým a ctihodným je, že Zidom padala manna s neba.
Ale uvažuj, čo je viacej: manna, a či telo Kristovo?
Iste telo Kristovo, lebo on je póvodcom neba. A na
ozaj. kto jedol mannu, zomrel, kto však bude jesť
tento chlieb, odpustia sa mu hriechy a nezomrie na
veky. Preto len tak nie z dvlhejchvíle hovoríš „Amen",
keď prijímaš; už v duchu vyznávaš, že prijímaš Kris
tovo telo. A keď ti kňaz hovorí: „Telo Kristovo", ty
odpovieš „A.men", čo znamená „Tak je". Čo jazyk
\'yznáva, toho sa s láskou aj drží. Prel. Fr. P.

Modlitba za obsiahnutie poníženosti.
Svatá Terézia Ježiškova.

O Ježiš, ty si povedal, keď si chodil po zemi:
„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcem.
a nájdete odpočinok pre svoje duše."1 Mocný vládca
nebies, áno, moja duša nachádza odpoč'mok, keď teba
vidí odetého podobou a prirodzenosťou otroka, ako sa
až tak snižuješ, že umývaš nohy svojim apoštolom.
Spominam si vtedy na slová, ktoré si povedal, aby si
ma naučil poniženosti: „Dal som vám totižto priklad,
aby ste aj vy robili tak, ako som ja učinil vám Nie
je sluha váčší nad svojho Pána... Keď to viete, bla
hoslavení budete, keď to budete činiť."'-'Pane, podl'a
týchto slov, čo vyšly z tvojho tichého a poníženého
Srdca, chcem činit s pomocou tvojej milosti.

Chcem sa ponižovat a podrobovat svojou vól'ou
vóli svojich sestier bez toho, aby som im v niečom
protirečila alebo skúmala, či majú alebo nemajú právo
mi rozkazovat'. O mój Miláčik, nikto nemal tohto
práva voči tebe, a predsa si poslúchal nielen svátú
Pannu a svatého Jozefa, lež aj svojich katov. Teraz
v Hostii vidim, ako v plnej miere dovršuješ svoje
zničenie. O božský Král' slávy, ako ponížene sa po
drobuješ svojim kňazom a nerobíš rozdiel medzi tými,
čo ťa miluju, a tými, ach beda, čo sú vlažni alebo

1 Mat. 11, 29. =*Ján 13, 15, 16, 17.
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chladní vo tvojej službe. Móžu posunut dopredu alebo
dozadu hodinu svatej obety, ty vždy si pripraveny,
aby si sostúpil s neba na ich vyzvam'e.

O mój Miláčik, pod rúškom bielej Hostie, aký
tichý a ponižený srdcom sa- mi zjavuješ! Nemóžeš sa
viacej ponížiť. aby si ma naučil poníženosti; i ja, aby
som odpovedala na tvoju lásku, chcem zaujat posledné
miesto, zúčastnit sa na tvojich poníženostiach, aby
som „mala účasť s tebou'"' v královstve nebeskom.

Velmi ťa prosim, mój božský Ježiš, aby si mi
poslal poníženie vždy, keď sa budem usilovat vyvýšiť
sa nad iných.

Ale, Pane, ty poznáš moju slabost; každé ráno
si umienim cvičit sa v poniženosti a večer spoznám',
že som sa dopustila ešte vel'a chyb pýchy. Pri tomto
pohlade som v pokušení znechutit sa; ale viem, že
znechutenie je tiež z pýchy; chcem teda, ó mój Bože,
na tebe jedinom zakladat svoju nádej, bo ty můžeš
všetko, ráč učinit, aby v mojej d-uši zrodila sa ctnost,
po ktorej túžim. Aby som dosia-hla túto milost tvojho
nekonečného milosrdenstva, vždy ti budem opakovat:
„Ježiš tichý a pokomý srdcom, správ srdce moje po
dobné svojmu!" Prel. Anton Bagin.

Potreba lásky.
Svatý Augustín.

Ako sa može uprimne radovat ten, ktorý dobro
nemiluje? Z čoho sa teda raduje? S kým iným móže
mat človek pravý pokoj, ak nie s tým, ktorého ozaj
miluje? Kto by vel'kodušne vytrval dokonca v dobrom.
keby nehorel láskou? Kto by bol dobrotivým, keby
nemiloval toho, kto-rému pomáha? Kto by bol dobrým,
keby ho takým nerobila láska-? Kto ozaj verný,
keby sa nevyznačoval vernosťou, ktorá koná z lásky?
Kto skutočne skromný, keby ho k tomu neviedla
láska-? Kto by sa chránil toho, čo poškvrnuje, keby
nemiloval to, čo mu dodáva- krásy? Preto právom
dobrý Učí-teť tak často odporúčal lásku ako takú,
ktorú si výlučne máme nadobudnúť, lásku-, bez kto
rej ostatné ctnosti nemóžu prospievať, lásku, ktorú
nemůžeme mať bez ostatných ctností, ktoré nobia
človeka dobrým. Prel. Fr. P.

Dokonalá duše.
Svátý Ambróz.

_ Dokonalá duša sa odvracia od hmoty, vyhýba
vsetkému nemiernemu, nestálemu a zlému a pohřda

“ Ján 13, 8.
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nim; ani nevidí, ba ani sa nechce približiť k zemskej
enej skazenosti. Dokonalá duša upiera myseI'

na veci božie, a preto sa strání zemskej hmoty. Útek
jej napočiva v tom, že zanecháva zem, ale že žije
na zemi a predsa mtrváva v spravodlivosti a mier?
nosti, zrieka sa chýb, nie však celkom používania
vecí tohto sveta.

Dokonalá duša pohřda vecami viditelnými a smy
slovými, nezostáva v nich, ale ani se. nezdržiava pri
pohřdavých myšlienkach, ale povmáša—júc sa čistýun
smýšl'anim nábožnej mysle, vystupuje k veciam ne
viditel'ným, večným & plným na divy. 'Iúžiac totižto
po zdokonalení, upiera zrak na ono jediné božské
dobro a je presvedčená, že nič iné netreba hra-dať,
pretože to, čo drží, je naj—vyššie.Preto takýto muž.
v ktorom je duševná krása, oplýva sám v sebe, lebo
sám sebe stačí. A taký človek nie je nikdy sám, lebo
Boh ako dobrotivý jeho pán je s ním vždycky.

Prel. Fr. P.

Ovocic ducha je láska.
Sv'átý Augustín.

Láska je naším ovocím, ako hovorí apoštol, po
chádzajúcim z čistého srdca, z pokojného svedomia
a z pevnej v-i'ery. A tou láskou, ktomu sa milujeme
vospolok, milujeme aj Boha; lebo, keby sme nemilovali
Boha, nemilovali by sme sa am“vospolok. Každý totiž
ak miluje Boha, miluje aj svojho bližného ako seba
samého; lebo ak nemiluje Boha, nemiluje ani seba.
V týchto dvoch p_rikázaniach je celý zákon a proroci.
Toto je naše ovocie. A preto keď nám ho zdórazňovaL
povedal: „Prikazujem vám aby ste sa milovali vospo
lak." Aj Pavol, apoštol, ked' proti skutkom tela od
porúčal ovocie ducha, predovšetkým toto ustanovil.
ked' vravel: Ovocie ducha- je láska. Potom sú ostatné
ctnosti., ktoré pochádzajú z lásky ako z prameň-a všet
kých ctnosti a od lásky závisia. Tie sú: radost, pokoj,
zhovievavosť, dobrotivosť, dobrota, vemosť, zdržan
livost', čistota. Prel. Fr. P.

ŽIVOT.
Martýri v Katynskom lese.

Úryvek z přednášky univ. prof. Dr. F. Šubika.'
Nechcel by som zapierať, že l'udská pravda sa

nekiižuje aj inde a nechcel by som tvrdit, že to krvi—

! Uverejňujeme v smysle nariadenia ÚŠB v Bra
tislav,e č. 15.660/6-1943-ÚSB.
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prelievanie, ktoré sa dnes po celom svete deje, po
kladám m kultúrny akt. Ludstvo rozhodne hlboko
kleslo, no katynslq'v pripad nám ukazuje na nieco
hroznejšieho. Ukazuje nám sadizmm, perverzitu,
aziaistvo vo svojej najprišernejšej nahote. Je to
beštialita, s akou sa už 25 rokov likvidujú tisicky
Tudi pod terorom bol'ševického panstva v sovietskom
Rusku-. V Katynskom lace sa bude dlho vykopávať,
a nielen pol'ské, ale i staré hroby ruskej inteligencie
a občíanstva budú čoraz viacej a hroznejšie žalovat
na bolševických V1ahov, ktorí na krvi nevinných obeti
budujú svoj zvrhlý raj a ktori túžia podmanit pod
svoje krvavé panstvo cel-ú Europu, ba i celý svet.

Ak niekto tvrdi u nás, a istá čast“ slovenskej in—
teligencie to naskutku tvrdí, že našou spásou je jedine
sovietske Rusko a že v tomto sovietskom Rusku už
niet krvilačného bol'ševizmu, ale nacionalizmus, tak sa
príšerne mýlí, alebo úplne vedome, pod vplyvom za
hraničného rozhlasu, rozširuje nepravdu a želá si zá
nik slovenského národa, jeho kultúry a zánik sloven
ského štátu Je vecou úradov, aby týchto pomýlencov,
streštencov alebo zavádzačov priviedly k rozumu ci
tel'nejším spósobom, než tomu bolo doteraz. Ak sa
niekomu páči sovietsky raj, hložme sa mu na. padák
a shoďme ho do toho raja, nech na vlastnej koži
skúsi dobrodenie ním zbožňovaného panstva. Ak nie
kto koketuje s bol'ševizmom, nech ide ta a nech tu
nepožíva a nevyužíva výhody tohto štátu, ktorý sa mu
nepáčí. Lahko je tu niekomu robiť salónneho bol'še—
víka a sedieť pritom v teplom úrade štátnom alebo
privátnom, sedieť v banke, sedieť v arizovanom ob
chode, sedieť na vel'kostatku, sedieť za profesorskou
katedrou, sobrať 10.000Ks za operáciu chudobnej ro
botničky, sedieť za stolom riaditel'a nemocnice kdesi
na vidieku, byť členom správnej rady, brat tantiémy,
tučnieť z čierneho obchodu. Viem, že mnohí neveria
katynskému pripadu a na zverstvá, ktoré až, dosial'
bol'ševici popáchali, zabudli. No, na tom nezáleží.
Důležité je, že správne je orientovaný slovenský Pud,
a ten jeho postoj voči bol'ševizmu je jasný. Postoj
rudu bol vždy jasný. Nech si tá zavedená časť inte
ligencie nemyslí, že l'ud bez nej nevyžije. Slovenský
národ žil bez inteligencie temer 9 storočí & je tu!
No, inteligencia bez hidu nevyžije, odumrie a vyschne
ako odlomená haluz.

Pán prezident Republiky mal minulého týždňa
prejav k novým slovenským poručíkom. Tento prejav
mal by byť vyplakátovaný v každej našej decline, lebo
istá časť inteligencie Šte stále kalí tu vodu tvrdením
že slovenské vojsko na východe bojuje proti slavian
skym bratom. To nie sú Slaviani na druhej strane.
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ale bolševické hordy! Niet statočného Slováka, ktorý
by sa nestotožňoval s týmito slovami pána prai
denta: „Pre slovenský národ ako kmeň slaviansky bolo
to vecoů zvláštnej cti, aby svojou účasťou na boji“
proti bolševizmu smazal s mena slavianskeho hanu
a Vškvrnu bolševického sadizmu, ktorou pošlwnú'la
infeři'álha" táto beštialita čistý štít slaviansky, lebo
sadická krvilačnost a barbarské zverskosť, neodšk'rie
pitel'né „to známky bolševického imperiaJizmu."

To sú slová otvorene, jasné, hovoriace za nás
všetkých v zaujme nás všetkých.

Slovák, ktorý má čest a zdravý rozum, vie, kde
jeho miesto a má správny názor jak na celú záleži
tost v Katynskom lese, tak na všetky metody, ktoré
používa k získaniu a presadeniu svojej moci najváčší
nepriatel' l'udskej kultú-ry — bolševizmus. Iba povahy
slabé, iba duše plytké nie sú prístupné a-rgumentom,
alebo, ak ich aj prešvedčíte, chytrácky prenášajú svo
je protidóvody na vedvl'a-jšiukol'aj, na záležitosti napr.,
ktoré by silou mocou kompromitovali nemecký boj
proti bol'ševizmu, ktorého sme aj my účastni. Holt,
vedl'ajšia ulička a žadné dvierka sa musia- za každú
cenu robiť, lebo'„kdyby se neco stalo _ tak oni nic"!.(.

Shrňujem: v Katynskom lese boly nájdené tisícky
mrtvol pol'ských dóstojnikov. Nie sú to archeologické
nálezy, lebo majú _zlatézuby. Cas zastrelenia je man-ec
a apríl r. 194-OfVšetky dokumenty sú pravé. Všetko
nezvrátitel'ne dosvedčuje, že ide o beštiálne zavra
ždenie časti pol'skej inteligencie. Všetky okolnosti na
sve'dčujú tomu, že vraždu previedly orgány bolševic
kej G_PU.

Celá záležitost dokazuje, že v sovietskom Rusku
sa od r. 1917 teroristické metody ani o vlas nezmenilv,
že tam níet ani nacionalizmu, slavianoňlstva, ale ako
som mal možnosť vidieť v Smolensku, že tam je so
ciálna ubohost; Katynský pripad nám dokazuje, čo by
nás čakalo na Slovensku, v Europe i na celom svete,
ak byt takáto moc ovládaná najnižšími pudmi, prera—
zila ocelový val armád, bojujúcich na východe za
lepšiu budúcnosť novej Europy & tým aj za nás.

Bojujme a pracujme, aby pomník, ktorý bude
stát v Katynskom lese, nebol pre celý svet iba čer
veným výkričnikom žaloby, ale aby bol aj strašli
vým mementom, ba aby bol aj správným ukazova
tel'om cesty, ktorou sa musí svet i Iudstvo uberať,
aby nedošlo už viacej nikdy k tragédiám, podobným
katynskej tragédii. , < \
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LITERATÚRA.
P. ENRICO M. PARAVAGNA,OP: Fra Candi

do. Dall'azione cattolica a-l chiostro. Vydala Vysoká
teol. dominikánská škola v Chieri, Taliansko 1943,
str. 229, broš. L. 10. V krátkych dvoch mesiacoch vy
chádza táto kniha v druhom vydaní. Dal by som ju
do rúk každému katolíckemu mladíkovi, lebo v nej
nájde jednoducho a prirodzene nakreslený život mla
dého „katolíckeho akcionára", povedali by sme SKM
istu, ktorý s pol'a KA odchádza do dominikánskeho
kláštora, kde v krátkom čase dozrieva pre nebo. Ako
desaťročný chlapec stáva sa členom KA detskej sekcie
ako ministrant u dominikánov. Tam ukazuje svoju
výbojnost a smysel pre božie veci. Noskoršie na do
minikánskom gymnáziu je organizátorem SKM a pod
vedením kňazov hlbšie sa vžíva do úmyslov svatého
Otca organizovat“ mládež v jednom rímskokatolíckorn
rámci. Usiluje sa poznat seba samého, aby sa pre
svedčil, či je súci na takúto činnost. Jeho životopisec
nebojí sa otvorene písať aj o jeho chybách; ale práve
v tom je výchovný význam tejto knihy, že nekreslí
život dobrého mladíka bez nedokonalostí, ale pouka—
zuje aj na zápasy, ktoré hrdina prežíval, kým dozrel
na apoštola. Fra Candido bol dominikánský veselý
a žartovný, a pritom hlboko vnímavý a poslušný. Pre
tieto ctnosti stal sa vodcom svojich rovesníkov, prie
bojníkov KA v SKM, ale nie nadlho. Vnútorný hlas
zavolal ho do kláštora dominikánov, kde nastúpil cestu
liturgicko—mystickej školy duchovného života, na kto—
rej sa mal pripravovať n-a apoštolát. Ani tuná nebol
mu cudzí šport a dovolená zábava, lebo toto všetko
bolo popretkávané hlbokým štúdiom a modlitbou.
Profasori, ktorí ho v tom čase poznali, píšu o ňom
ako o najideálnejšom vzore noviciátneho života. Božia
milost rýchle si kliesnila cestu k jeho srdcu, preto
rýchle ho ovládla. Fra Candido v prvej polovičke no
viciátu dozrel pre Krista, ktorý ho povolal k sebe.
Postava tohto dominikánskeho mladíka vyrástla v KA
v srdci SKM, preto v Taliansku jeho životopis sa stal
vodcom mládeže organizovanej v KA. Je to prvá
SKM-istická hviezda na nebi Cirkvi rímskokatolickej_.
preto si naozaj želáme, aby aj katolícka slovenska
mládež poznal-a život ideálneho člena KA v Talian
sku. Životopis Odporúčame našim vychovávatel'om:
bolo by naozaj potešujúce, keby bol v krátkom čase
preložený do Slovenčiny. Nedajme sa predbehnúť iný
mi národmi. — im.

DEJINY SV. ANGELY z NERICI. 2. svázok; vy
daly sestry uršulínky v Trnave 1943, str. 498, cena
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neudaná. Zásluhou ctih. ss. uršulínok v Trnave vy
chádza druhý svázok dejin a života svatej Angely
a rehole, ktorej je patrónkou. „Anonymné" dejiny sú
prejavom vel'kej skromnosti, s akou pracujú sestry
u-ršulínky na najdóležitejšom apoštolskom úseku -
vo výchove dievčenskej mládeže. Stačí povrchne pre
listovať túto knihu, aby sme sa presvedci-li, že s re
hol'ným životem týchto sestier sú čiastočne spojené
aj dejiny Cirkvi svatej v Europe. A netreba sa čudo
vat'. Veď kde išlo o mládež, 0 výchovu a vyučovanie,
tam bol aj du-chovný zápas. A v tomto zápase vždy
čestne obstály sestry uršulínky. Ich kultúrmyr boj,
metódy vo výchove a vo vyučovaní nesú aj dneska
historickú pečať pravého katolíctva a v našich kra
joch pravej slovenskosti. Vel'mi zaujímavá je krátka
kapitola o reholi svatej Uršule na Slovensku. Tu vi—
dieť hlbokú duchovnú tendenciu, ktorá mala zavlád
nut' vo výchovných prostriedkoch, najma keď išlo
o upadajúci kláštor v Košiciach. Knihu odporúčam
našim vychovávatel'om, najma učitel'kám. Niektoré
výrazy v knihe mohly byť preložené n-ašskvmi slo
vami. — im.

MARCELLÉGAUT:Ringen der Seele um
Gott. Verlag Ráber und Cie. Luzern 1942, str. 262,
viaz. Fr. 8.50. Náboženské zjavené pravdy neradi po
čúv-ajú ludia-, čo nemajú vel'a času hlbať a uvažovat,
ale chcú každú vec akosi vidieť, poznat celkom prak
ticky. Toto mal na mysli spisovatel, keď začal celkom
moderne a nášmu človeku primerane vysvetlovať, aká
je cesta, ktorá vedie k nebeskému Otcovi. Tohto ne
beského Otca liči tak nežne, tak milo, že každý si ho
musí obl'úbiť a usilovat sa stat“ jeho synom, jeho
milým dieťaťom. Spisovatel v ničom sa neodklonil od
Evanjelia; ba naopak, celá kniha je hlbokou meditá
ciou Evanjelia, preto niektori kritici ju prirovnávajú
ku knihe Tomáša Kempenského O nasledovani Krista
Pána. Slovami Krista Pána prihovára sa k moderné
mu človeku a- vedie ho k praktickým životným záve
rom, vyplývajúcim z prežívania tejto náuky. Kniha
je pisaná -I'ahkým slohom, neunavi čitateI'a a pritom
ho zasvětí do večných božích plánov. Objednajte si
ju v Misijnom knihkupectve v Nitre. — im.

G. CHEVROT:Petrus der Apostel. Verlag
Ráber und Cie. Luzern 1938, str. 275, broš. Fr. 5, viaz.
Fr. 6.50. Základom tohto diela sú rozhovory Krista
Pána s Petrom a Kristove výroky o ňom. Autor chce
ukázat, akú metódu používa Spasitel' pri duchovnej
výchove apoštola Petra. Kristus dobre vidi ohnivý
temperament Simona Petra;, jeho okaté chyby, a pri
tom aj dobré vlastnosti; preto raz ho pochválí, ino
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kedy jemne potresce a to tak, že nezabudne pridať
kvapku útechy. Výchovný spůsob božského Majstra
má slúžiť za vzor každémru vychovávatel'ovi &duchov
nému vodcovi, preto spisovatel' sa usiluje opísa-t', ako
Kristus Pán obyčajného galilejského rybám vychoval
za svojho následovníka. Peter bol vrtkavý &.bojazlivý,
ale vedel milovat; preto Kristus Pán mohol odstra
ňovat jeho nedokonalosti a kreslit v ňom svoj vlastný
obraz. Spisovatel' zdůrazňuje, že keď Petr—ovechyby
neboly prekážkou úzkého spojenia s Kristom, lebo
vedel milovat & l'utova'ť, rmy tiež můžeme silne dúfať,
že ani naše hriechy ňou nebudú, keď pójdeme za
Petrom v šl'apa-jach lásky. Peter sa stal nositeliom
kfúčov Kristovho královstva na zemi. Našou úlohou
je zachovávat zákony tohto král'ovstva, ak chceme sa
zúčastnit na sláve, v ktorej žije rybár Peter. Kniha
na rozjímanie, lebo autorovi sa podarilo vystihnúť
jemné spósoby Spasitel'a pri výchove svatého Petra;
a je dóležité, aby to každý poznal. Knihu odporúčam;
dostať v Misijnom kníhkupectve v Nitre. — im.

ALBERTINE SCHELFHOUT-VAN DER MEULÉN:
Werde glůcklich! 5. vydanie.VerlagRáber und
Cie. Luzern 1941- str. 88, broš. Fr. 1.80, viaz. Fr. 2.80.
Buď šťastná! Kol'ko ráz sa naskytne človeku príleži
tosť povedať našim devám: Konaj to, a budeš šťastná!
Pravda-, slovo šťastie je veI'mi relativne, keď dievča
nevie, v čom vlastne spočíva dievčenské šťastie. Au
torka tejto knihy iste hlboko nazrela do dievčenskej
duše, keď sa odvážila Opísať cestu k dievčenskému
šťastiu. Začíná takto: Sedemnásťročná. Aké ideály má
takéto dievča? Jej ideál nevyrastá len z duše samej,
lež formuje ho a-j okolie. A to okolie je pestré, všeli
jaké, prajné aj neprajné. Záleží na tom, či „sedem—
násťročná" pozná & z duše pochopí pravý dievčenský
ideál. K tomu jej chce pomócť táto kniha-. V krátkom
čase vyšla v pía-tich nemeckých vydaniach a neviem
v kol'kých holandských. To nasvedčuje, že je životná
a praktická. Našim katolickým devám vrelo odporú
čam. Dostat v Misijnom knihkupectve v Nitre. — im.
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Casopis vychádza prvého každého mesiaca okrem
prázdnin. Závierka čísla do 5. v mesiacl. Predplatné
na rok 36.50 Ks. Bohoslovci a študenti 25 Ks. Pre
Maďarsko & Pengó. Čislo šeku revue Smer 6181.

Po prázdninách. Od BratiSIavy až po Medúlaborce
mal som príležitosť a šťastie stretávať sa pri všelija—
kých príležitostiach s členmi smeristickej rodiny. BOIy
to naozaj milé stretnutia; len to ma nevysvetlitel'ne
prekvapilo, že naši smeristi marujú si redaktora ako
starca, ktorý má vau'i šest desiataok na pleciach. Ne
myslim, že by fyzická stan-oba mala byť akési Impri—
matur určitej zrelosti. hoci to nezapieram. Ale vo
váčšine prípadoch som sa presvedčil, že naše hnutie
bolo vítané preto, že je prejavom večne mladej rim
skokatolíckej Církvi a že slúži večným záujmom kato
líckych Slovákov, najma inteligentov. Nemán'ie ani
najmenši osobný záujem; ten je nslučiterný s domi
nikánskym svedomim, náš záujem sa stotožňuje s na)
svátejšími záujmami katolickych Slovákov. ktoré sa
žasa kryjú so záujmami svatej Cirkvi rimskokatolic
kej, preto naše hnutie ceikorn prirodzene prirastá
k srdcu každého katolíckeho inteligenta. So dňa na
deň aj my dozrievame, rastieme, to je tiež prirodzené'.
ale nad tým všetkým vznáša sa boží Duch. ktory
vnuká najčistejšie city lásky k Bohu & blížnému
a súčasne- umožňuje nám stávat sa poslušnýmí ná
strojmj v nepremožiterných rukách božích.

Vzácna návšteva. 11. júna redakciu Smeru na
vštívil vel'ký priater Slovenska pán správca SPOlku
sv.Hieronyma v Záhrebe Dr. Josip Andrič. So vzác—
nym hosťom prerokovali sme všetky náboženské a
duchovně otázky, ktoré sa týkajú nás, aj bratov Chor
vátov. V čom sme videli najpevnejšie ohnivo 5901“
Patričnosti? v tom, že ako dva slovanské národY. dlhé



storočia prenasledované tým istým bičom napravo
dlivosti, nespreneverili sme sa Rímu! Ostali sme verní
svatej Církvi v časoch, keď iné národy s bohatšou
katolickou minulosťou zakolísal'y a vera jednotlivcov
odpadlo. Vcrnosť k Civkvi zabezpečila nám čestné
miesto v rodine iných národov sveta; preto aj naša
budúcnosť bude sa vyvíjať v lone svatej Církvi. v kto
rej žije Viťaz Krisus na veky. To je svatá pečať du—
chovného p- .. „vínům .“. „.... v sme
ristickej rodine.

Zmeny adrles. Po prázdninách naša administrácia
má vel'a roboty so zmenamí adris, najma tých, čo
opustili gymnázium. Je to nepríjemné pre nás aj pre
vás, keď nedostanete Smer na. čas a na presnú adresu.
Naša administrátorka je až velmi svedomitá, preto
vás prosí, aby ste zavčasu oznámili zmenu bydliska
s udanim predošlej a najnovšej adresy.

Smerlstom v zahraniči. Viete dobre, že ste nám
práve taki blizki. ako sneristi. čo žijú pod Tatrami.
Smeristi, je vás dosť za hranicemi Slovenskej repu
bliky, no jednako nepatríte ešte všetci do našej ro
diny. Ide najma' o zahraníčnú katolícku slovenskú
inteligenciu. Co chceme od vás? Peniaze? Predplatné?
U nás o toto všetko stará sa dobrotivý Pán Boh.
Chceme vaše duše, vaše smýšl'anie, vaše srdcia! Chce
me, aby ste ani na chvíl'očku neostali nevemí Bohu.
lebo vernosť k Bohu je u nás legitimáciou národnej
sporáhlivosti. Prebo sa postarajte, aby Smer čí1a1 a
prežíval každý zahraničný katolík Slovák. Nech ne—
bude gymnázia alebo ťia-adu,v ktorom by katolicky
inteligent nečítall Smer. Smeristická inteligencia na
Slovensku bude sa len tešiť, keď vám, za hranicami,
bude mócťbratskými rnilodairmi umožňovat čítat Smer.

Vdp. profesorov a katechétov náboženstva prosl
me. aby propagovali náš časopis medzi šudentmi na
jmá vo vyšších triedach. Studentem davame Smer za
hajnižší poplatok, a chudobnýrn, keď ich budete od
porúčať, zadarmo. Studentom v Smere venovali sme
zvláštnu rubriku, do ktorej sami píšu. Očakávame
teraz pomoc od kňazov, ktorí so študentmi pracuju.
Ukážte im náš časopis, informujte ich o našem hnutí,
na vašu spoluprácu čakáme a budeme vám za všetko
vel'mi povd'ačni.

K. V. Milovat svoj národ je vec dobrá, o tom
nepochybujte. Ba pre katolíka je to svatá povinnost.
vec zrejmá. Ale neučte sa rodoláske od rudí, ktorí
miluju národ ústami, pri arizácii, pri mastných hrn
coch a na výhodných miastach. Tí nemilujú národ,
ale seba; národ, ako celok, pokladajú za tučné zvie
ratko, ktoré načirn roútvrtiť, najest sa z neho a nič
viacej. Správná láska k národu prejavuje sa vo sve
domitom plneni povinností ponajprv voči tomu, kto
udržuje národ, voči Bohu, a potom vo svedomitom
plneni stavovských povinnosti. Keď každý jednotlivec
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bude mať„správne vyriešený pomer k Bohu, ked' bude
vzorný v plneni stavovský povinností, potom može '
byti uistený, že vykonal jdóležitejšiu národnú po—
vinnost. Všetko ostatné bu zrejme. Naučte sa talQo
milovat svoj národ, svoju (.

SvEtú omšu za spolupracovnikov, čitaterov a apo
štolov smeristického hnul-ia odsluuži redaktor 7. sep

tembra. Súčosne prosil-ry oltárnycb bra v, aby prisvatej omši památalin našu smeristick rodinu.
T. L. Zlý duch má všelijaké možnosti odvrátit

dušu so správnej cesty, najma s cesty denného od
straňovania nedokonalosti a dóvemejšieho stotožňo—
vania s božou vól'ou. Preto pokúša dušu aj takto, keď
jej našuškával, že nakol'ko jej minulost bola velmi
poškvrnená., nie je súca teraz vystúpit vyššie, vari
postačí, keď ostane na tom stupni, na ktorom je.
Diabol totiž vie vel'mi dobre, _že kto nepokračuje na
\.ESTC.oc Bohu nestojí, lež klesá. Ale památajte, '
boů': milosrdenstvo je vačšie, ako strach z minulé
života, preto v každom takom pokušení si povedzte:

ravda., nie som súci vykonat ani króčik dalej,
ale s u milosťou hej. Budem poslušným vnuknu—
tiam božej milosti, nebudem im odporovat, a o ostatné
nech sa poutarrá Pán Boh.

Naši mřtvi: MUDr. Jozef Rak, Bratislava. Dobrý
Pán Boh nech je mu večnou odmenou.

Dary na. šudentský tlačový fon'd: Sbierka na pri
míciách dp. St. Naha-lku—Micha'licu v Láptovskej Tep—
ličke, 150 Ks; JUDr. Ján Zatko, vládny komisár,
Trenčín, 100 Ks; František Zak, kaplan, Lak. Nová
Va, 100 Ks; Ing. A. Vagáč, Trenčín, 100 Ks; Ján Tiso.
riaditel', Zilina, 50 .Ks; Jakub Fekete, farár, Degeš.
30 Ks; Dr. Eugen Filkorn, kanonik-prelát, Nitra, 23.50
Ks; Viktor Slíacky, vládny komisár, Ružomberok, 13.50
Ks; Margita Peťová, učitelka. Baldovce, 13.50 Ks;
František Bernadič, dekan, Sereď, 13.50 Ks; Alžbeta
Slavnická, Nemšová, 13.50 Ks; Luise Estel-bazy, Ujlak
pri Nitre, 13.50 Ks; Cyril Nádaždy, Bratislava, 13.50
Ks; Sestry dominikánky, Trebišov, 3.50 Ks; Pavol Se
bsta, farár, Chrapov, 3.50 Ks; Ján Muzi-in,profesor,
Michalovce, 3.50 Ks; Július Senaj, Bratislava, 3.50 Ks;
Fr. Dvoran, Prevoz, 3.5 Ks.

Stedrým dal-com Srdečné Pán BoB zaplat!

SMER, revue pre duchovný život. Vydá
vajú trenčianski dominikáni. Zodpovedný redaktor
Dr. I. Muller. Použivanie novinových známok po
volené výmerom Min. dopr. a ver. prác, rezort pošto
vý v Bratislave pod čis. 144.487-IIII1-1940. Dozorný

tový úrad Trenčín. — 'I'lač: V. Ce ko. končin.



CESTY.

Posvácovanie spoločnosti.
Dr. Inocent Muller, OP.

4. Posvěcovanie stavovských záviizkov.

Stavovské závazky a z nich vyplývajúce
práva a povinnosti móžu byť pre jednotlivcu
prostriedkami na duchovné zdokonalovanie
alebo aj prekážkami duchovného vzrastu. Lebo
povinností nášho stavu čiže nášho povolania
sú v súhlase s božou vól'ou; keď ich teda ko
náme s úmyslom poslůchať Pána Boha, riadiť
sa zásadami lásky, kresťanskej opatrnosti a
spravodlivosti, pomáhajú nám posv'ácovať sa.
A zas naopak, keď svoje stavovské práva po
uživame len na to, aby sme sa obohatili, aby
sme si získali uznanie druhých; stávajú sa pre
nás žriedlom hriechu a pohoršenia.

Na svoj stav a na všetko, čo je s ním spo—
jené, musíme sa dívat ako na prejav božej
vóle, ktorá nás k nemu vyvolila & chce, aby
sme vytrvali a nemenili povolanie bez vážnych
dóvodov. V rade povolaní a zamestnani, ktoré
sú od Pána Boha, prozretel'ne je určené aj naše.
Keď sa teda k nemu hlásime, móžeme byť
uistení, že plníme božiu vól'u. Pravda, vždy sa
vyskytnú pripady, v ktorých z vážnych a pre—
myslených dóvodov aj povolanie musí sa zme
niť. Keď nám to zdravý úsudok rozumu káže
vykonat, buďme uistení, že aj táto zmena je
začrtnutá v prozretel'nom pláne božom.

Preto zamestnávatel', robotník, úradnik, ob
chodnik, poslanec, kňaz atď. vo vykonávaní
svojich povinnosti má sa podrobit Bohu, všetko
konat v duchu kresťanskej spravodlivosti a lás
ky. Takto každý jeho čin bude zamierený k po
slednému ciel'u, bude to skutok, ktorým sa bu
de posvácovať. Tým sa, pravda, nijako nevylu
čuje druhotný ciel', napríklad nadobúdanie ma
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jetku, zaisťovanie budúcnosti deťom atď. Keď
takto hl'adíme na stavovské povinnosti, I'ahko
si vysvetlime, že svatcov máme vo všetkých
povolaniach.

Toto neuznáva pracovná etika dnešných
čias, ktorej ide len o zisk, a nie o to, ako prist
!( zisku. A tu katolík aj vo svojom stavovskom
povolaní musí si uvedomit, že najprv musí
hl'adať král'ovstvo božie a jeho spravodlivosť,
a použije také prostriedky, ktorými pride do
tohto král'ovstva. Inými slovami, jeho stavov
ské povolanie nesmie mu byť posledným cie
I'om, ale len prostriedkom na dosiahnutie cieI'a,
samo má mu pomáhat kráčať k ciel'u. Duchovní
učitelia odporúčajú, aby sme pri plneni stavov
ských povinnosti častejšie pozerali na to, čo
konajú v tých istých okolnostiach vážni kato
líci. Lebo sú už vžité niektoré spósoby, ktoré
sa nedajú meniť, ak nechceme škodit sebe alebo
aj iným. Pravda, v konaní móžeme sa prispó
sobovať len vážnym a dobrým l'uďom, a nie
takým, ktorí s obchodníckou vypočítavosťou
vedia všetko ospravedlnit aj vo svedomi, keď
ide o zbohatnutie, & potom vyhlásia všetko za
svaté, čo im k tomu pomáha. Tu nám dáva váž
ne napomenutie Kristus Pán, ktoré sa vzta
huje na každý stav: „I-II'adajte teda najprv
král'ovstvo božie a jeho spravodlivosť, a toto
všetko sa vám pridá.'" Keď budeme hradať
vo všetkom najprv božie král'ovstvo, nikdy sa
nestane, že by nám povolanie pohltilo všetok
čas aj činnosť tak, aby nám neostala ani chvi
I'očka na sústredenie v Bohu a na vážne uva
žovanie o tom, či svojimi skutkamí naozaj
vo všetkom hradáme najpv božiu vól'u.

Keď takto vykonáme všetky svoje stavov
ské povinnosti, každý deň nášho života bude
mohutným ohnivom na reťazi dobrých činov.
ktorými sa budeme posvž-icovať.A veru niet
práce alebo zamestnania, ktoré by sme nemohli

* Mat. o, 33.
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vykonat v tomto duchu. Dokonalý priklad nám
dal Pán Ježiš, ktorý sa vedel posvácovať naj
všednejšou prácou v domácom kozube aj vel'
kou apoštolskou činnosťou, keď hlásal Zidom
príchod nebeského královstva. A veru, keď
rozoberáme život otca rodiny, matky, úradnika,
lekára, rolníka, robotnika atď., prídeme na zá
ver, že každý deň dáva im tisic príležitosti cvi
čit sa v láske, v trpezlivosti, vo spravodlivosti,
v miemosti, v tichosti a v mnohých iných ctno
stiach. A keď to nezanedbávame, cez deň mó
žeme si ziskat vela zásluh, povzbudit bližného,
pomócť mu alebo poradit a takto nepriamo pra
covat na jeho spáse. V tomto duchu vykoná—
vané stavovské povinnosti, uschopňujú človeka
účinne vplývať aj na iných.

5. Posviicovanie apoštolátu.

Niet ani najmenšej pochybnosti o tom, že
apoštolát, starostlivost o spásu duše bližných,
musi byť prostriedkom na osobné posvácovanie,
pravda, keď dobre chápeme pojem apoštolátu.
No v dnešných časoch sme svedkami celkom
iných zjavov. Apoštolát pre mnohých je nepria—
mou príčinou roztržitosti, akejsi prostrednosti
\; duchovnom živote, ba pre niektorých prile—
žitosťou k hriechu a hádam aj príčinou zatra
tenia. Poniektorých zachvátila pracovná ho
rúčka tak, že žijú len vonkajšiemu svetu, ne
ostáva im chvíločka ani na najzákladnejšie po
vinnosti osobného duchovného života. Ich mrav—
ná výška klesá, a preto oživajú v nich ututlané
vášne, ktoré pripravujú smutný pád. K nadpri—
rodzenej láske k dušiam zamieša sa zvyčajne
láska prirodzená a čisto smyslová. Pod kepien—
kom spoločnej starostlivosti o dobro iných pá—
chajú sa neopatrnosti a zvyčajne prichádza
k bolestným výsledkem. A príčinou toho všet
kého je zanedbávanie osobného vnútorného
života. Nemajú zásluh, preto výsledky ich von—
kajšej činnosti sú nepatrné, lebo božia milost
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nezúrodni takú činnost, pri ktorej modlitba
nemá takrečeno miesta; a vieme, že modlitba
je dušou každého apoštolátu.

Načim pripomenút'kňazom aj laickým apo
štolom, že medzi prostriedkami na ziskávanie
duši je určitá stupnica, ktorú neslobodno
prevrátit. Najúčinnejši prostriedok je modlitba
a obet, potom dobrý priklad a napokon slovo
a čin. Ako vzor stoji pred nami sám Syn Boží.
Celý jeho život mohli by sme pomenovat mod
litbou & obetou. Kým nevystúpil ako vel'ký
Učitel-Mesiáš, tridsat rokov žil skrytý od sveta
a pripravoval sa na verejnú činnost, ktorá
trvala len tri roky. Najprv prežil a vyskúšal to,
o čom kázal iným. A nezabúdajme, že apoštoli
práve v tom boli svojmu Majstrovi najpodob
nejší. Starostlivost o hmotné veci nechávali
diakonom, aby mali viacej času na modlitbu
&na hlásenie evanjelia: „My budeme zotrvávat
pri modlitbe a vysluhovaní slova "' A svátý
TJavol akoby chcel odůvodnit toto slávnostné
\yhlásenie apoštolov: „A tak ani ten, čo sadi
nie je nič, ani kto polieva, ale Boh, ktorá dáva
vzrast."3 Toto vel'mi dobre pochopili stredoveki
světci a učenci, preto aj rehole a velké kato
licke ustanovizne stredoveké majú pečat naj
čistejšieho chápania apoštolátu. Im neišlo o akú
koIvek činnost, im išlo o božiu činnost. Preto
prostrednici božej činnosti, božej milosti, usi
lovali sa podrobit vo všetkom prvému Hýba
telovi každej činnosti, Bohu, a stat sa súcimi
nástrojmi tohto nepochopitelného božieho hý
bania. Boli světí, preto ich prostredníctvom
konal Boh zázraky. ktorým moderný akcionár
nerozumie. Na stredoveké „prečo" dával odpo
\eď Pán Boh. Prišli bludári alebo polobludári,
a ti na každé svoie l'udské „prečo" chceli aJ
rudské „preto". A práve preto všetky podniky
týchto l'udi sú naozaj len dočasné, lebo posledné
„preto" dá Božia Prozretel'nost.

2 Skutky ap. 6, 4. “ ] Kor. 3, 7.
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Stredoveký apoštol najprv rozprával s Bo
hom, a až keď sa stal jeho priatelom, keď ako—
tak videl, že vie niečo o Pánu Bohu, začal
o ňom pospolitosti hovorit. Dnešný apoštol musi
byt na futbale, na každom divadle a kine, musi
poznat výsledky všetkých národných aj medzi—
národných zápasov, musí ovládat všetky hry
mládeže od opatrovne až po univerzitu, slovom,
musi byt moderným apoštolom! A výsledky?
Naozaj moderné! Pesimisticky by som to po
vedal tak: Nula rovná sa nule! Ako móže roz
právať o dóvernom živote Boha, keď ho nepo
zná? Ako móže viest k Bohu duše človek, ktorý
sa křčovite drží prostriedkov, — v ktorých há
dam vidí ciel, — a pritom zabúda na najvzne
šenejší ciel? Chyba je v tom, že nerozoznávame
ciel a prostriedky, že nedóverujeme Pánu Bohu,
lež sebe. Všetky prostriedky aj dnešného mo
demého apoštolátu minú, len Boh-Ciel neno
minie. Preto našou povinnosťou je, vyzdvihnút'
zem k nebu, nie približiť nebo k zemi, ako si
to niektorí v horúčkovom rozjarení namysleli.

Aby teda apoštolát nebol pre nás pričinou
duchovného chradnutia, musíme dobre pocho
pit slová svatého Bernarda, ktorý napisal: Apo
štol musí byť' nádržkou. nie jednoduchým ka
nálom! Cez kanál prechádza všetko, čo tam
prichádza a kolko prichádza. Nádržka sa po
najprv naplní, a dáva potom z hojnosti bez
osobnej ujmy. „Si sapis, concham te exhibebis
et non canalemf" Preto apoštolská činnost“svo
jou povahou vyžaduje denné zdokonalovanie.
je velkou pohnútkou osobného posvácovania.

V našich časoch velkou pohnútkou na pesto
vanie vnútorného života je snaha Cirkvi svatej
vychovat náboženskú elitu pre Katolicku akciu,
pravda, bez zanedbávania širších vrstiev. Pove
dal by som, že tu ide o „duchovných inteligen—
tov", o ludí, ktorí dobre vedía, čo je duchovný
život, a duchovne žijú. Kto chce vychovával

' Sermo 18. 3.
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túto elitu, cítí, že ponajprv sám musi byt vnú
torným človekom. Prednáša o asketike a mys
tjke, dáva rady, povzbudzuje k ctnostnému ži—
votu, a toto všetko ho priamo núti k životu
modlitby a k obetiam. Pravda, tu sa predpo
kladá dobrá vól'a konat to, čo chceme alebo
radíme, aby aj iní konali. Keď nechýba dobrá
vól'a a odhodlanost, nenačim sa báť ochabova
nia vnútorného života. Mnohí kňazi začali žit
hlbším duchovným životom preto, že im bolo
sverené vychovávat náboženskú elitu pre apo
štolát v katolíckej akcii.

Takto každý náš vztah k bližnému bude
posvátený, bude znadprirodzený a stane sa pre
nás príležitosťou alebo pohnútkou k životu
ctnostnému a súčasne umožní v duši rýchly
vzrast božieho života.

Ako si možno oživit myšlienku
na Boha.1

J. Lindworski, SJ.

Najvnútornejším jadrom celej
našej náboženskosti musi byt
úcta pred Bohom. Všetkyúmyslya všet
ky predsavzatia, ktoré robíme, musia mať svoju
konečnú a, prirodzene, už nijako neprevýšitef
nů pohnútku v bezhraničnom ceneni si Boha.
Ak je Boh vel'kým magnetom, ktorý riadi naše
pohyby, potom nie je možné nijaké vyšinutie
alebo poblúdenie s dobre premyslenej životnej
dráhy. Ale ako je to so všetkými pojmami,
ktorými myslíme a ktoré používame v reči,
že totižto čím častejšie ich používame, tým sa
stávajú abstraktnejšimi a bledšimi, skoro by sa
mohlo povedať, viac-menej nič neznačiacimi:
tak je to, bohužial', aj so slovom a s pojmom
„Boh". A čo je v praxi velmi hodné pol'uto

'Z chystaného prekladu knihy J. Lindworski,
Psychologie der Aszese.
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vania, je to, že citová náplň, ktorá mala byť
podla pravdy s týmto slovom úzko spojená,
stáva sa čím ďalej tým slabšou a bez života.
Ak sa nepodari zabránit tomuto prirodzenému
pochodu blednutia pojmu Boha, stratia silu aj
najlepšie náboženské cvičenia.

Akú cenu má ešte napríklad cvičenie zdr
žiavať sa v pritomnosti božej, ak myšlienka
,.Tu je Boh", má len ten mizerný obsah, ktorý
slovu „Boh" dáva tlčhuba, čo pri každej vhod
nej aj nevhodnej príležitosti volá: „Ach, Bože!
Ach, Božel" Hore sme povedali, že svátý Ignác
odporúča vo všetkých veciach vidieť Boha.
Prirodzene, světec to nemyslel v panteistickom
smysle; teda nie: „Tieto veci sú Bohom", ale
„.. stoja vo vztahu k Bohu". Jeho
prax, od ktorej si pre rozvoj života modlitby
mnoho sl'uboval, bola: „Za všetkým vidieť Bo
ha." Ale zaiste len vtedy. keď za stvoreniami
nebudeme vidieť len bledú tóňu, lež keď sa
nám za nimi vynorí živý Boh v celej svojej
velkosti a velebnosti. Musíme sa teda starat,
abysa pojem Boha stal naším plným
životným zážitkom, teda aj s tými čr
tami, ktoré budia cit. Tento úsek nášho díelka
chce podat skromný, príhodný návod. Citatel'
musí sa usilovat, aby sa sám dostal ešte vyššie,
než ho tento návod zavedie.

Pomerne lahko si můžeme vel'mi živo
predstavit všetko prevyšujúcu
moc Boha. Predstavme si velkosť našej
zeme. Jej najvěičšie horstvo Himalája vystupu
je nad 8.000 m. (Je asi 50 ráz také velké ako
veža dómu v Koline.) Zdalo by sa, že taký ne
smierny výbežok porušuje gul'ový tvar zeme.
Áno, keby táto gul'a nebola taká nepredstavi
terne velká! Ale keď si ju predstavíme ako
zemegufu s priemerom jedného metra a vrchy
na ňom ako reliéfy, tak Himaláje nie je váčšia
ako zrnko piesku, ktoré nemóže porušit geome
trický tvar gule. Ako prišerne vel'ká musi byt



zemegul'a! Ale teraz slnko! Prenesme v duchu
ozrutnú velkosť zeme do stredu slnečnej gule.
Soberme aj mesiac a vzdial'me ho od zeme
dva razy tak daleko, ako-je teraz. Keby takto
vzdialený obiehal okolo zeme, práve by sa ešte
len dotýkal vonkajšieho okraja slnka. To je
slnko! A potom vóbec celá Slnečná sústava,
slnko so svojimi planetami! A takýchto slneč
ných sústav podl'a astronomického odhadu je
dvaatridsaťmiliónov. Aký musí byť teda ten.
čo ich všetky stvoril, Boh! Už velkost vonkaj
šieho sveta móže človeku nahnat hrózu. Mnohé
vidiecke deti, ktoré sa dostanú prvý raz do
velkého mesta, rýchle bežia pozdlž radu domov,
lebo ich strašia vel'ké múry. Aký pocit by sa
vzbudil v človekovi, ktorý by čo len málo vni
kol do úžasnej velkosti Stvoritel'ovej! Aspoň
trochu to naznačuje Abrahám, keď hovorí Bo
hu: „Keď som raz začal, hovor-iťbudem (ďalej)
ku svojmu Pánovi, hoci som prach a popol."2

Alebopozrimesa na veci najmenšie
zo všetkého, ktoré nie sú už viditelné ani
mikroskopom, na posledné složky hmoty, ato
my. Fyzici ich dneska porovnávajú so slnečný
mi sústavami: V strede je kladne elektrický
nabité jadro (positrón), okolo neho temer v ne
pochopitelnej rýchlosti obieha negativne nabitý
elektrón (negatrón). Počet obehov tohto elek
trónu udáva sa na tisíc biliónov za sekundu.
Keby sa totižto človeku podarilo vyslobodiť
a podrobit si do služby tu pósobiace obrovské
sily, celkom by sa premenila tvár zeme a celej
l'udskej činnosti. Naozaj! Nebesá rozhlasujú
slávu Večného. „Benedicite omnia opera Do
mini Domino!" „ze som raz začal, hovoriť bu
dem (ďalej) ku svojmu Pánovi. hoci som prach
a popol."

Rudolf Otto. protestantský náboženský bá
datel', vo svojej knihe „Das Heilige'"l sleduje

= Mojž. 1, 13. 27.
“ Porovnaj spisovatel'ov článok „Zur Psychologie

der Begriffe" vo Phil. Jahrbuch 1919.
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citové reakcie, ktoré vo veriacom človekovi
vo všetkých náboženstvách budí viera v Boha.
Najprv spomína „pocit tvora", pocit závislej
stvorenej bytosti, ktorý v I'uďoch vyvoláva
nadvládu Boha: „Das Numinose", ako sa
on sám vyjadruje; pocit, ktorý nachádza pria
mo klasický výraz už v uvedených slovách
Abrahámových v rozhovore s Bohom o osude
Sodomy.

Euďom najbližší „numinózny" cit menuje
Otto„Mysterium tremendum". Je to
pocit tiesnivého ohromujúceho tajomstva, kto—
rý sa zmocňuje človeka pri stretnuti s nadpri
rodzenom. To sa musí naozaj len prežiť, aby
človek vedel, čo niečo takého znamená! Ako
človeku bežia po chrbátezimomriavky, keď mu
za jasného dňa v zatvorenej izbe, do ktorej
nikto nemal prístup, zmiznú náhle so stola po
písané hárky, a človek nemóže nikoho obviňo
vať, iba ak nejaké neviditelné bytosti. „Čo sa
to tu robí? Ako si ešte mám izbu chrániť?"
Svatý Peter asi zažil niečo z tejto úzkosti, keď
po zázračnom bohatom love rýb hovoril Ježi
šovi: „Pane, odiď odo mňa, lebo ja som človek
hriešny!" Keď sa toto nejasné, ešte tiesniace
a ohromujúce tajomstvo premeni vo vedomie
pritomnosti velkého Boha, Stvoritel'a všetkých
vecí, tu dostaneme „Mysterium tremendum".
Trasenie sa pred Bohom nemá byť príliš daleko
od našej idey Boha; veď aj sama Církev hovorí
v liturgii: „Tremunt potestates" (trasú sa Moc
nosti). Až chóru „Mocností", tým prečistým
a premocným duchom, dáva za úlohu, triast sa
pred majestátom Boha..Miernejšie, ale nepo
rovnatelne pravdivo vyjadruje svátú bojazli
vost pred Bohom v troch stručných veršoch
protestantský básnik Terstegen:

„Boh ie tu :::-ítomný —
nech všetko stichne v nás
a kloní nech se. mu hlboko, oddaneť'
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Starý zákon nám na mnohých miestach po—
dáva zprávu o svojom Bohu, že vzblkol hnevom.
„Zahori a záhadne sa prejaví, ako skrytá pri
rodzená sila, lepšie povedané, ako sršiaca elek
trina, ktorá sa vybije na tom, kto sa jej pri
bliži" (Otto). Nebola to asi najhlbšia nábožen—
skost, čo zo žiarlivého Boha, ktorý je pustošia—
cim ohňom, utvorila „dobrého Pána Boha". Ale
Michelangelovi — a to bol Bohom obdarený
umelec — nebol cudzi tento spósob predstave
vania si Boha! V Sixtinskej kaplnke na svojom
„Poslednom súde" predstavuje nám Sudcu ako
zúriaceho triumfátora, blčiaceho hnevom, takže
strach odzrkadl'uje sa aj v postave Matky Bo
žej a svatého Jána. Mysterium tremendum!
Mysterium značí tu predovšetkým to „celkom
me", to tajné „božské", pred čim nevieme nájst
ani vhodnú hlásku. Na ilustrovanie tohto citu
cituje Otto hymnus na „Boží majestát" od
E. Langa:

Chór anjelov sa chveje pred tebou,
zrak i tvár si klonia v zem -—
tak strašní: tvár máš. Bože velký!
Ich piesne znejú v diale...
Jak hrůzou skrehne v nemote
vše tvorstvo Tvojou pred tvárou,
čo celý vesmír tajnou plni žiarou.
Svet celý. jak ho vidím.
ó, Duchu nepremenný.
je obraz, ktorým zahalil si Svoju tvár...

Tvoju chválu neprestajne hlása
cherubov a Serafínov chór
:: pred Tebou hlboko Sa kloní
šedých starcov úcty hodný sbor.

Je tvojou všetka Sila, moc i sláva,
je tvojou riša prenesmierna,
je tvojim Svitostan i nedostupný.
čo hrůzou chviem sa. bránou pred jeho.
Ty MajcStát máš nevýslovný,
čo vyšší je než všetky Kozmu divy —
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keď Serafi Ti „Svštý, Svštý, Svitý"
ls hrůzou pejú _.

to hlas je ich [ náš hlas opravdlvý.

Netreba sa bát, že ohl'ad na Mysterium tre—
mendum svedie k jansenistickému pomeru voči
Bohu. Táto pomerne tvrdá myšlienka zodpo
vedá celkom duchu svátej Církvi, ktorá nám
na nedel'u Božieho tela dáva sa modlit: „Sancti
nominis tui, Domine, timorem pariter et amo
rem fac nos habere perpetuum: quia numquam
gubernatione destituis, quos in soliditate tuae
dilectionis instituis." („Pane, daj nám súčasne
trvalý strach pred svojim svátým menom i lás
ku k nemu, lebo ty nenechávaš bez svojho ria
denia tých, ktorých vyučuješ v pravej svojej
láske.") Teda ozajstná láska k Bohu vyžaduje
takéto silné uplatnenie kladných aj záporných
citov.

„Fascinosum". Tak sa zdá, ako by sa
tieto záporné city voči Bohu nesrovnávaly
s otcovskou láskou, ktorú nám v Bohu odkryl
Spasitel. S láskou Otca, ktorý je ešte lepší ako
pozemskí otcovia, ktorý vel'mi dobre vie o všet
kom, čo potrebujeme. Tu je nám vodcorn svátý
Augustinso svoiimi slovami: „Et inhorresco et
inardesco. Inhorresco in quantum dissimilis ei
sum. Inardesco, in quantum similis ei sum,"
(,.Aj hróza sa ma zmocňuje aj vel'ká láska.
Hróza, nakolko sa mu nepodcbám, láska, lebo
som mu podobný.") Že on je niečo „celkom
iné", to nás zastrašuje, ale príbuznosť s Bohem
nás priťahuje. Božské „Mysterium . .. podl'a
jeho kladnej skutočnosti, človek vie prežiť ako
neuveritelne oblaženie, ale predsa zas tak, že

' nie je možné povedať, v čom vlastne to šťastie
spočíva. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo
a nevniklo do nijakého l'udského srdca. — Kto
by nepočul úžasný, tajemný zvuk týchto slov
a nevycitil z nich čosi dionýzsky opojného: Sú
velmi zaujímavé a poučné aj preto, že sú to
slová, v ktorých by cit chcel vyjadrit svoje
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najvyššie napátie — a mysel' tu musí siahať
za samými negáciami".*

Jasnou rečou rozprávajú mystici. Uve—
dieme najprv pseudomystické svedectvo' od
Jamesa (Varieties of Religious Experience):
„V tej chvíli cítil som iba nevýslovnú radost
a rozkoš. Nie je možné dokonale opisat' túto
chvil'u. Bolo to ako hra velkého orchestra, ako
by sa všetky jednotlivé tóny slialy v jediný
súzvuk, ktorý v poslucháčovi vyvoláva len po
cit, akoby jeho duša bola nesená do výšav
& mala sa roztrhať od úžasnej radosti."

„O, keby som vám mohla povedať, čo citi
srdce, ako vo vnútri horí a sa stravuje! Nena
chádzam vóbec slov, aby som to mohla vy
jadrit. Povedať móžem iba tol'ko: Keby len
kvapka z toho, čo citim, padla do pekla, hneď
by sa peklo premenilo na raj." Slová svatej
Kataríny z Janova.

A predsa ti istí mystici používajú strašné
slová o „Mysterium tremendum" v Bohu.

„V týchto nepochopitelných horstvách ná
boženského »kde<<je hravá priepastnosť, ktorú
všetci čistí duchovia móžu cítiť... A to je tá
bezdná hlboká priepasť pre všetky stvorenia,...
tu zomiera duch, ale všežije (alllebend) ďalej
v divoch Boha" (Henrich Suso. „O, beda, tvoja
rozhnevaná tvár je taká hrozná. Tvoje hnev
livé odvrátenie sa je tak hrozne neznesitel'né.
Beda mi! A tvoje nepriatel'ské slová sú tak
hrozne ohnivé, že prerážajú srdce i dušu." Ján
z Kríža hovorí: „Vtedy (v mystickom nazeraní
na Boha), smysly človeka i jeho duch — ako by
na nich ležala nesmierna tmavá tarcha — tak
trpia a v smrtel'nej úzkosti sa trasú, že by si
duša volila i smrt ako úl'avu a občerstvenie . . .:
potom ju Boh natol'ko zničí, rozdrví a pohrúži
do takej hlbokej temnoty, že citi, ako sa roz
padá a ako — pre svoju úbohosť — sa blíži

' Otto 27.
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k zničeniu ukrutným zomieranim ducha. Je to
niečo podobného, ako by človeka divá zver pre
hltla &vo svojom temnom žalúdku stravovala. "

Myšlienka na Boha, vyjadrená rečou „M a
lých prorokov".

V tomto odseku nechceme podat filologickú
rozpravu o reči „Malých prorokov". Chceme
len na niektorých vybraných príkladoch uká
zat, ako oni vo svojej názornej a citom prepl
nenej reči vyjadrujú svoje myšlienky o „krá
l'ovi hroznej vznešenosti" (Rextrc
mendae majestatis v Dies irae). Boží majestát:
Amos: „A Pán Boh zástupov dotkne sa zeme
a hneď uvádne; a všetci jej obyvatelia budú
smútiť a každý sa zdvihne ako rieka a odtečie
ako potok egyptský . . .“ Ktorý vystavil na nebo
svoj trón a na zemi založil svoj svázok, on volá
vody morské a vylieva ich na povrch zeme;
Pán je jeho meno“ Micheáš: „Pán... šliapať
bude po výsostiach zemských a rozprášia sa
hory pod ním; a doliny roztrhnú sa ako vosk
pred ohňom a ako vody, majúce spád dolu."7
Nahum: „Boh horlivý a pomstitel' je Pán na
nepriatel'och svojich a hnevá sa na protivníkov
svojich . .. Pán (prichodi) v búrke a víchre
a oblak je pod jeho nohami. Dohovára moru
& vysušuje ho. Hory sa trasú pred ním a pa
horky pustnú; a zem sa trasie pred tvárou jeho
i okruh a všetci jeho obyvatelia. Kto obstojí
pred jeho hnevom?"“ Ozeáš: „Na nich vylejem
hnev svoj ako vodu.. .“ Za Pánom budú chodit,
ručať bude ako lev; áno, on bude ručať a syno
via mora budú sa bát. .“ A ja budem ako le
\ica, ako leopard na ceste do Asýrsko. Prepad
nem ich ako medvedica, ktorej mláďatá pobra
li, a roztrhám ich vnútornosti, ich pečeň a strá
\im ich tam ako lev; divá zver ich roztrhá. ""

5 9, 5. ' 5, 10.
' Tamtiež 6. "' Tamtiež 11, 10.
7 1, 3 am. " Tamtiež 13, 7.
' 1, 2 an '



Predsa pre pokánie činiaceho Izraela je
Boh i milosrdný. „Uzdravim ich rany,
milovat ich budem dobrovolne, lebo odvrátil
sa od nich hnev mój. Budem ako rosa; Izrael
rozkvitne ako Talia; a rozprestrie svoj koreň
ako Libanon."""

Ale jeho trestom nik neujde: „Ako keď muž
uteká pred levom a stretne ho medveď, alebo
prišiel by do domu a oprel sa rukou o stenu
a uštipol by ho had."la Preložil Pavol Cvacho.

Kontemplácia či činnost?
J. B. Chautard.

„Ako láska k Bohu sa prejavuje úkonmi
vnútorného života, tak láska k bližnému preja
vuje sa činnosťou vonkajšieho života. A keďže
lásku k Bohu a lásku k bližnému nemóžeme
odlúčit, nemóžu byť ani tieto dve formy života
jedna bez druhej," jasne piše svátý Izidor.
Činnost a život vnútorný sa teda navzájom
podporujú. A slávny jezuita Suarez hovori:
„Nemóžeme si predstavit solidnu snahu po do
konalosti, ktorá by nejako nevplývala ako na
činnost, tak aj na kontempláciu." Týmto P.
Suarez vysvetl'uje vlastne náuku svatého To
máša: „Kto je povolaný k činnému životu, ne
právom by sa domnieval, že sa tým od vnútor
ného života dišpenzoval. Vonkajšia činnost je
len prídavok a nijako nezmenšuje potreby vnú
torného života. Vnútorný život a vonkajšia čin
nost nielen že sa nevylučujú, ale jedno druhé
predpokladá. Navzájom sa prenikajú a zdoko
nal'ujú. A ak sa má dat niečomu prednost,
musi sa dat životu vnútornému, ktorý je do
konalejší a potrebnejšif'

Aby činnost bola požehnané, potrebuje kon
templáciu. Keď kontemplácia dosiahla určity
stupeň intenzity, pósobí činnost 20 svojho pre

" Ozeéš 14, 5. " Amos 5, 19.
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bytku. Kontempláciou móže duša čerpať mi
losti priamo z prasvátého Srdca Ježišovho, kto
ré má potom činnosťou rozdávat dušiam. Tak
činnost a vnútorný život pomáhajú svátcom
k tomu, že ich život je podivne jednotný a pre—
níkajú ich duše dokonalým súladom. Svátý
Bernard bol jedným z najvnútornejšich a spolu
aj z najčinnejších mužov svojho veku.

Bohužial, človek velmi často rozlučuje to,
čo Boh spojil. Je velmi málo duší, ktoré doko
nale spojujú vnútorný život s vonkajšou čin—
nosťou. Treba totiž k tomuto spojeniu určitých
pravidiel opatrnosti, ktoré duša obyčajne za—
nedbáva.

Hned na začiatku obetujme všetku svoju
prácu Bohu a pri práci obnovujme často svá
týmí myšlienkami a vrúcnymi vzdychmi svoj
úmysel. Inak sa udržujme v pokoji a ovládaj—
me sa. Niekedy sa móže nahromadiť tol'ko prá
ce, že jej musíme venovat všetky sily. Azda
sme preto na dlhší čas bez slastného spojenia
s Bohom. No Spojenie tým netrpí, kým ho vófa
nepreruši.

Ak je tento stav prechodný, podvol'me sa
mu vel'kodušne. Ak však trvá ďalej, musíme ho
znášať trpezlivo, so strachom a s obavou, aby
sme naň nenavyldi.- Človek je slabý, nestály.
Ak trochu zanedbá duchovný život, čoskoro
strati v duchovných veciach zál'ubu. Pre von
kajši život ho prestane tešiť život vnútorný.
No ak ani pri rušnej činnosti nestratime zá
Iubu vo vnútornom živote, nestratime ani zá
sluhu vnútomého života, ktorý sme museli
obetovať. Inými slovami: takáto apoštolská du
ša krásne a užitočne spojuje život vnútorný
s činnosťou.

Svátý Tomáš shřna podivne túto náuku slo
vami: „Rozjímavý život je sám v sebe zásluž
nejši ako život činný, predsa však si může nie
kto ziskať viac zásluh činnosťou, keď sa napr.
z prekypujúcej lásky k Bohu, na čest a slávu
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božiu, aby vyplnil vólu božiu, zrieka na nejaký
čas radosti vnútornej modlitby." Povšimnirne
si podmienky, ktoré uvádza svátý učitel, aby sa
činnost stala záslužnejšou ako vnútorný život.
Vnútornou silou, ktorá ženie dušu k činnosti,
je plnost lásky, prekypujúcej lásky. Je to pre
dušu obeta, zrieka sa radosti vnútornej modlit
by. A kol'ko vel'mi činných duši je zaviazaných
vďakou tejto svátej, trpezlivo znášanej túžbe
po svatostánku, tomuto skoro ustavičnému du
chovnému prijímaniu. Vďačnostou sú povinné
za to, že ich činnost bola plodná, i za to, že ich
duša činnostou neutrpepla, ale pokračovala
v ctnosti.

Akéže sú výhody tohto spojenia? Svatý To
máš piše: „V spojeni života vnútorného s čin
nosťou záleží pravý apoštolát, hlavně dielo kres
tanstva." Apoštolát predpokladá duše, ktoré sú
schopné, aby sa daly strhnút myšlienkou, aby
sa obetovaly za víťazstvo zásady. Ak sa vnútor
ným duchom stáva uskutočnenie tohto ideálu
nadprirodzeným, ak naša horlivost je vo svo
jom cieli, zdroji, vo svojich prostriedkoch oži
vovaná duchom Krista, potom máme život naj—
dokonalejší, život v celej jeho plnosti, lebo bo
hovedci mu dávajú prednost pred čistou kon
templáciou.

Apoštolát muža modlitby znamená božské
poslanie, horlivost pre duše, prehojné ovocie
obrátení. Je to vzpruha viery, aby sa šírila
spása. Apoštolát svátca je siatba. Vznešenost
takého apoštolátu je v tom, že apoštol pracuje
na spáse bližného bez toho, že by sám utrpel:
Sublimatur ad hoc ut aJiis provideat. Vlievať
božské pravdy do ludských sřdc. Nie je to úlo
ha hodná anjelov?

O pravde rozjimat je dobre, no pravdu šíriť
je lepšie. Svetlo vyžiarovat je viac ako svetlo
iba prijimat. Kontempláciou sa duša živí, apo
štolátom sa dáva iným. A zdrojom takého ide
álneho života je modlitba. Odsudzuje sa ameri—
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kanizmus, kde sa vnútorný život dusi činnosťou.
Krásné slová P. Matúša Crawleya, apoštola in
tronizácie božského Srdca v rodinách, presne
vyjadrujú ducha Cirkvi: „Apoštol je kalichom,
naplneným až po okraj životom Ježiša Krista,
ktorého nadbytok preteká na duše."

Toto Spojenie horlivého apoštolátu a naj
vyšších výšin kontemplácie splodilo najváčšich
svátcov: svatého Bernarda, Dominika, Františ
ka z Assisi, Františka Xaviera, Filipa z Néry,
Alfonza . .. U všetkých sa javí hlboký vnútor
ný život aj vel'ký zdar v apoštoláte.

Vnútorný a činný život! Svátost v činnosti!
Spojenie mocné, spojenie plodné! Aké zázraky
obrátenia pósobíte! O Bože, daj svojej Církvi
mnoho apoštolov, ale vzbuď v ich srdciach,
ktoré horia túžbou po obeti, pálčivý smád po
vnútornom živote! Daj svojim pracovnikom kon
templativnu činnost a činnú kontempláciu a tvo
je dielo bude dokonané! Tvoji robotníci vo vi
nici dosiahnu všetky víťazstvá, ktoré si im
prisl'úbil prv, ako si slávne vstúpil na nebesá!

Preložil Ján Zabka.

Na 85. výročie lurdských
zjavení.

Univ. prof. Dr. Juraj Simalčik.
1.

O zázraku.

Zázrak! Kolko ráz počujeme toto slovo,
uživame ho, a neuvedomujeme si jeho pravý
význam. Mnohým je potrachom, iným zasa
mohutnou silou a najváčšim dókazom pravdy.

Celá stavba kresťanského náboženstva stojí
na pravých zázrakoch. Nimi dokazuje svoj
bo'mký póvod. Preto všetci odporcovia krestan
stva ako zjaveného (pozitivneho) náboženstva
neprestajne napádali a napádajú pravé zázraky.
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Celý boj kresťanstva s protivnikmi tu sa sú
streďuje a tu sa aj rozhodne. Veď modemý
racionalizmus nie je vlastne nič iné ako zapie—
ranie pravých zázrakov, lebo tým zapiera aj
celú budovu, ktorá na nich stojí, totižto zjavené
náboženstvo.

Veď čo hlása pravý zázrak? Ze učenie, pre
ktoré sa zázraky dejú, je priamo od Boha; preto
ho človek bezpodmienečne musí prijať a podl'a
neho zariadíť celý svoj život. Kde je teda pra
vý zázrak, tam je aj pravé božské učenie. Ináč
ani nemóže byť. Výstižne hovorí o tom s v a t ý
Tom áš Akvinský: „Nemóže sa stať, žeby nie
kto, kto hlása falošnú náuku, mohol uskutočniť
pravý zázrak. Lebo zázrak len božskou silou
možno vykonat, a tak Boh by bol svedkom
nepravdy. A to je nemožné."1 A zasa naopak,
kde je pravý zázrak, tam je aj pravé učenie
Boha. Že zázrak je možný, vyplýva z pravého
a čistého pojmu, ktorý má mať človek o Bohu.
Zdórazňujeme, že z pravého a čistého pojmu,
lebo kto nemá takýto pojem o Bohu, — ako
napriklad monizmus, deizmus, panteizmus a ra
cionalizmus, — nemóže pripustiť pravý zázrak.
Načim tento pojem o Bohu v pravom smysle
vyjadrit, čo je možné už svetlom čireho l'ud
ského rozumu.

alej, logická zásada je, že čo sa stalo, je aj
možné, ináč by sa to nebolo stalo. Veď celé vie
roučné dokazovanie zázraku zakladá sa na sku
točnosti, že svaté Písmo hovorí o skutečných
a pravých zázrakoch. Už Starý zákon nám
jasne dokazuje, že Bohom poslané osoby ko
naly zázraky. A Nový zákon, najma Evanjeliá
a Skutky apoštolské, sú plné zázrakov, ktoré
robil Kristus Pán a apoštoli. A Cirkev Kris-r
tova stále sa odvoláva na tieto zázračné uda
losti ako na základné piliere božského zjavenia
a spolu svojho božského původu a poslania.

* Quodlib. II, 6 ad 4; Suma teol. II—II. ot. 178.
čl. 1. a 2.: III, ot. 55, čl. 5. Contra Gent. III, 155.
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Zázrak je teda velká vec! Omráči každého,
či ho prijíma alebo nie. Prečo? Lebo o zázraku
móžeme sa aj fyzicky presvedčiť a poznat, že
póvodca zázraku je sám Boh, ktorý zázra
kom nás chce o niečom poučit'. Teda zázrak sa
uskutečňuje v prirodzenej oblasti a je možný.
Lebo sú zákony, ktoré podliehajú len božej
všemohúcnosti. Tieto nijako nespadajú do po
radia hodnosti so zákonmi metafyziky (logiky,
matematiky a morálky), ktoré sú večné a ne
zmenitel'né, lebo vyplývajú zo samej večnej
a nezmenitel'nej podstaty Božej. Takzvané „zá—
kony" prírody sú však — opakujeme — cel
kom iného rázu. Tu je možná výnimka bez to—
ho, že by bol narušený absolútny svet meta
fyzický. Práve tak, ako zákonodarca može uro
biť isté výnimky, to jest oslobenia zpod vše
obecného zákona, ktorý vydal, keď chce do
siahnuť určitý ciel'; len duch zákonodarstva
musi byt zachovaný, ktorý je stály a nezmeni
tel'ný, to jest požiadavka spravodlivosti (iusti
tia legalis).

Pri takomto správnom osvetleni zázraku ne
možno namietať ani to, čo ináč odporcovia
s velkou zál'ubou radi namietajú, že zázrak
vraj stojí v protive s poriadkom prírody. Zasa
len správny pojem o Bohu musime mať pred
očami. Stačí, keď sa odvoláme na najvačšieho
učenca-teologao Bohu svatého Tomáša
Akvinského, ktorý tak krásne hovorí: „Boh
nerobi nič proti poriadku prirody nestálou
premenlivou vólou; veď už od večnosti vedel
a chcel urobiť to, čo uskutočnil v čase. Teda
tak zariadil celý beh prírody, že svojim večným
usnesením vopred ustálil už aj to, čo občas
mimo poriadku prírody chcel uskutočniť."2 Slo—
vom Anjelský učitel' hlása pravdu, že aj zázrak
je už vopred uložený do večného a nezmeni
tefného božského plánu. Aj keď teda zázrak
zdanlivo by sa protivil poriadku prirody,

"' Thom. Pot. 6. 1 ad. 6.
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no rozhodne sa neprotiví poriadku božiemu.
Alebo ako Jean Paul výstižne poznamená

.,Co je zázrakom na zemi, to je zákonom
naanebi. "“

No iná otázka je, či zázraky móžeme aj po
znat'. Dogmatická veda v tom ohlade je už dó
kladne spracovaná. U nás, na Slovensku —
okrem iných — Dr. A. S pesz vo svojom od
bornom diele: „Okultizmus a zázrak" píše:
,.Katolícka teologia a viera odpovedá, že aspoň
v niektorých pripadoch určite možno zázrak
poznat, hoci zasa v niektorých pripadoch vel'mi
ťažko ho určit, a vtedy je lepšie nevypovedať
úsudok. Poznatelnosť zázraku totižto dokazuje
ponajprv okolnosť, že keď Boh chce človeku
niečo oznámit, použije na to aj vhodný pro
striedok, a zázrak je tu jediným mostom od
človeka k Bohu)"

Nie je naším ciefom teraz púšťať sa do po
drobnej rozpravy o poznatelnosti zázraku z roz
ličných, najma filozofických hl'adísk. Veď sme
už spomenuli, že za správneho pojmu o jestvo
vaní a podstate osobného Boha zázrak vyplýva
celkom logicky. Ani nejdeme podvracať rozlič
né námietky odporcov práve s tohto hl'adiska
(Hume, Strauss, Renan). Lebo tito a im podob
ni ponimajú Boha, jeho podstatu a vlastnosti
celkom mylne. A takto aj „zázrak", ako ho oni
ponímajú, je tiež mylný, nesprávny.

Chceme však zdórazniť to najhlavnejšie.
Že zázrak — už akýkol'vek mylný pojem by
mal niekto o Bohu a akokolvek by sa vzpieraJ
poznat pravý zázrak — móžeme určite poznat
už podla samej jeho povahy, keďže zázrak ——
ako vieme — je zjav, ktorý fudské smysly po
badajú, zjav, ktorý prevyšuje všetky sily prí
ry.od

Nepomóže tu nič ani najnovšia náuka o tak
z_vaných skrytých zjavoch prírody (okultíz

“ Schutz, Domatika I, Pešť 1937, str.
' Spesz: Ok'thJ'zmus a zázrak, Trnava 17932,str. 122.



mus), ku ktorej sa moderní nepriatelia zázra—
kov najnovšie vel'mi radi utiekajú. Lebo hoci
okultizmus móže mať a v istých prípadoch aj
naozaj má isté podivné zjavy, no rozhodne nie
pravé zázraky. Dr. Jozef Trikál, univ. prof.
v Pešti, vo svojej knižke: „Okultizmus vo svetle
filozofie""' jasne dokazuje, že okultizmus s pra
vým zázrakom nemá naskrze nič spoločného.
Tam sa dočítame, že skryté čiže okultistické
zjavy, ktoré sa občas vyskytujú, nie sú ničím
iným, ako rozvinutím (ístým vypestovaným
spósobom) prírodných sil, driemajúcich v duši
človeka; kým naopak pravý zázrak svojou po
vahou poukazuje na priamy zásah všmohúceho
Boha. A táto povaha zázraku má rozličné stu-
pne ako každá vec a udalost v prirode. Odhliad
nuc od iných stu ňov, chceme poukázat len na
najváčší z nich. 0 to má byť? Nič iné ako po
ukázanie na to, že keď v niektorej udalosti
bezpečne zistíme, že niečo vzniklo, sa pridalo,
čo tam predtým nebolo, tak to vol'ačo nového,
to plus, nemohlo vzniknúť z prírody. Lebo nič,
ani priroda nemóže dať, čo nemá. Keď teda
nejaká udalost ukazuje nové stvorenie, ako
napr. rozmnoženie niekolko chlebíkov na viac
tisíc, tak povaha takejto udalosti zrejme doka—
zuje, že tu priroda sama bola bezmocná (lebo
pát chlebíkov neobsahuje v sebe aj viac tisic
podobných chlebíkov), ale že tu priamo a bez
prostredne účinkoval sám Tvorca prírody, vše
mohúci Boh ako tvoriaca príčina. Lebo podl'a
základnej filozofickej zásady každá vec a uda
losť vyžaduje dostatočnú pričinu (principium
rationis sufficientis). Príroda však nevie a ne—
móže nič utvoriť, čo v nej niet, to jest stvoriť.
Zákon o zachovani hmoty (Levoisier) a ener
gie (R. Mayer) to nepodvratne dokázal, čo je,
móžeme povedať, skoro najváčším objavom
v prírodovede.

5 Trikál: Oukltizmus vo svetle filozofie. Pešť 1931.
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A týmto sú úplne odbavení aj tí odporcovia
zázrakov, ktorí práve preto nechcú prijať zá
zrak, lebo vraj nevieme, dokial' siahajú poso
bivé prirodné sily. No to netreba pri zisteni
zázraku. Veď práve o tom hovoríme, že“stačí
nám vedieť len to, dokial' n e sia h a j ú otázne
sily prirody. A práve vyššie sme zdůrazňovali,
že priroda nemóže dať to, čo nemá, nemóže
nič stvoriť, to jest priviesť niečo z ničoty do
jestvovania. Metafyzicky je totiž isté a nepod—
vratitel'né, že stvoriť móže jedine Boh. Stvore
nie totiž predpodkladá nekonečnú moc a silu.
Veď vyvolá celú podstatu, nielen podobu (for
mu) — ako l'udski umelci — ale i látku (ma
teriu). A to znamená stvoriť z ničoho, to jest
utvoriť niečo, čo vóbec nebolo. Medzi nebytim
a bvtím rozprestiera sa však nekonečná pria
pasť, ktorú zrejme tiež len nekonečná pričina
móže presklepiť. A to je Boh. Stvoriť niečo je
teda navonok najváčší čin, vyplývajúci pod
statne z neobmedzenej moci. Kto vie stvorit'
niečo, i čo by to bolo akokol'vek malučičké, ten
vie l'ubovolne hocičo stvoriť, i to najváčšie.

A táto neobmedzená čiže nekonečná stvori-.
teIská moc nemóže sa ani preniesť na druhého.
Nemůže sa uskutočniť cestou prostriedku, ná
stroja. Lebo veď prostriedok má len tú úlohu,
aby už jestvujúcu látku pripravil na prijatie
činnosti hlavnej príčiny. Stvorenie však -—ako
sme vyššie spomenuli — nesmeruje na už jest
vujúcu látku (materiu), aby jej dalo len nejakú
podobu (formu), ale i samú látku vyvolá. Nieto
tu teda látky, okolo ktorej (materia circa quam)
by sa točila otázna činnost. Sprostredkovacia
pričina len prevezme od hlavnej príčiny danú
činnost a ďalej odvádza k látke, ktorú podl'a
úmyslu hlavnej príčiny má pretvorovať. Ale
konečné čiže obmedzené stvorenie ako také je
vonkoncom nesúce na to, aby prevzalo a od
vádzalo nekonečnú moc stvorenia! Do obme
'11n



dzenej nádržky nemóžeme preliať nekonečné
more.

Túto neobmedzenú a nepreveditel'nú moc
stvorenia božieho krásne a dókladne rozviňa
na rozličných miestach svojich diel Anjelský
učitel' svatý Tomáš Akvinský, pričom sa
ukazuje ozajstným verduchom sveta.o

Pri tomto poznamenávame ešte len tol'ko,
že od sprostredkovacej príčiny (causa instru
mentalis) treba presne rozoznať takzvanú prí
ležitostnú príčinu (causa occasionalis). Kým
prvá, ako sme videli, je vonkoncom neprevedi
tel'ná pri stvoreni alebo pri zázrakoch takého
rázu, pri ktorých sa javi nové stvorenie, zatial'
druhá celkom pekne móže slúžiť a občas aj
slúži v rukách božích ako príležitosť k usku
točňovaniu zázrakov. Myslíme tu totiž na Bo
hom poslané osoby, ktoré z božej moci robily
zázraky. Taki boli proroci Starého — a apoštoli
Nového zákona, okrem Ježiša Krista,
ktorý z vlastnej moci a sily robil aj najváčšie,
nové stvorenie, vyžadujúce zázraky, keďže J e
žiš Kristus bol a je Boh v l'udskejpodobe.
V takýchto prípadoch Stvoritel'om bol aj tu
jedine Boh, l'udské osoby boly len príležitost
nou príčinou, čo znamená len mravné spolu
pósobenie.

A takáto udalost, ktorá po dókladnom skú
mani poukazuje na nové stvorenie, je zázrak
najvyššieho stupňa, stojaci svojou podstatou
nad celou prírodou. A takýto zázrak, aj keby
sa len raz prihodil, stal by sa hneď skúšobným
znakom (kritériom) božského poslania tej-ktorej
osoby a pravdivosti zjavenia božieho. Lebo, ako
sme to vyššie rozoberali, dokazovacia sila ta
kého zázraku vyplýva z jeho povahy (nové
stvorenie) a odvoláva sa na najvšeobecnejšie
zásady logického a metafyzického poznávania
v človekovi. Preto zázrak je nad všetky časy.
Nie je viazaný k nijakým pokrokem alebo prú

' Thorn. I, 45, 5. Gent. II, 20, 21; Pot. 3, 4.
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dom rozličných dób práve tak, ako logika
a metafyzika. Preto na jeho poznanie ani ne—
treba vždy dobre vycvičeného rozumu. Lebo
na poznanie toho, že vol'ačo teraz jestvuje, čo
predtým nebolo, stačí aj obyčajný prirodzený
(teda neškolený) l'udský rozum. Veď všeobecné
zásady logiky a metafyziky aj v takomto roz
ume sa uplatňujú, i keď patričný nemá o tom
vedeckého vedomia. Ide tu len o zistenie skut
kovej podstaty faktu & nie o pričinu. Podobne
robí aj veda. Jej úlohou je zistiť, či patričný
úkaz sa naozaj stal a či sa dá prirodzene vy
svetlit. Keď obidvoje zisti kladne, jej úloha,
ktorá — ako vidno — je len záporná, je skon—
čená. Ci ide teraz o zázrak, to jest ako o kri
térium zjavenia božieho, o tom móže sa vyslo
víť jedine Církev, keďže ona dostala toto zja
venie, ona ho stráži a vysvetl'uje. A dostala to
od samého J e ž iš a K r i s t a a apoštolov, ktorí
svoje poslanie tiež zázrakmi dokázali. Hlavne
Ježiš Kristus svojím zmřtvychvstanim.
Preto zázračný úkaz nikdy nie je osihotený,
ale súvisi s istým učením a poslanim. Preto je
to vec vždy vážna, bijúca do očú už na prvý
pohl'ad. Preto Církev občas celému svetu pri
pomina nezmenitel'nú pravdu, ktorú jej Pán
Boh sveril. Snem vatikánský napr. vyhlásil:
„Je vyobcovaný, kto by tvrdil, že zázraky vó—
bec sa nemóžu stať, a preto všetky vypravo
vam'e o nich, ešte aj vo svátom Pisme obsiah
nuté, treba zadeliť medzi rozprávky a bájky
(mýty); alebo že zázraky istotne nikdy nemó—
žeme poznat a nimi božský póvod kresťanské—
ho náboženstva pravidelne dokázat."T To vy
hlásila Církev ako najvyšší neomylný úrad
učitelský vo veciach viery a mravov a čo s tým
to úzko súvísí.

Zázrak však je mimo dokazovania zjavenia
božieho aj znakom a výsledkom svátosti
Církvi. Ked“ sa teda v dejinách občas vysky—
_; Denz. 1813.
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tujú zázračné úkazy, Cirkev, pravda, je na strá—
ži, aby nič nenarušilo — ani v najmenšom zá
kladnú známku svátosti. Preto si podržuje po—
sledný úsudok o zázraku.

Církev podl'a sl'ubu svojho božského zakla—
datel'aJežiša Krista má trvat až po skon
čenie tohto hmotného, fyzického sveta. A pri
sl'úbil aj to, že tak on ako aj Duch svatý stále
budú účinkovat v tejto Cirkvi. Prisl'úbil aj to,
že pravé zázraky budú sa i nad'alej diať v jeho
Církvi. Veď u svě-itéhoMarka čítame, že všet
kých tých, ktorí uveria v Ježiša Krista, „tieto
z namen i a budú nasledovat: v mojom mene.
budú vyháňať diabolstvá, novými jazykmi ho
vorit, hadov dvíhať a keď niečo smrtonosného
vypijú, neuškodí im; na chorý ch budú ruky
vkladat, a tito budú sa d o b r e m a ť".“

Božský sl'ub ustavične sa vyplňuje v Cir
kvi. V každom veku boly, sú a budú pravé
zázraky v jej lone ako neprestajné dókazy jej
božského původu a poslania.

Najnovšie takéto ústredíe zázračných úka
zov je Lourdes (Lurdy). Jestvuje už osem
desiaťpáť rokov (od r. 1858), kde sa osemnásť
ráz zjavila Matka Božia, Nepoškvrnená Pan
na Mária teraz už za svátú vyhlásenej Ber
nadette Soubirousovej. A odvtedy dejú sa tam
nesčíselné a vel'ké zázraky, zistené najsamprv
najprísnejšou vedeckou kritikou a v mnohých
prípadoch aj cirkevnou vrchnosťou za zázračné
uznané. To presváté a slávne miesto nachádza
sa sice v krajine Francúzska, ale svoje blaho
darné účinky a milosti ako každá božská vec
rozprestiera široko-daleko, na celý viditefný
svet. I tu sa dejú zázraky rozličného stupňa.
váčšie a menšie, ale všetky sú zázračné.

V tejto študijnej rozprave chcem podrobne.
a prísnou vedeckou kritikou podat takýto zá
zrak a to z najváčších lurdských zázrakov, kto
rý sa síce nestal v samotnom Lurde, ale v sú—

" Mk. 16. 17—18.
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vislosti s ním v belgickom Flandersku; svojou
velkoleposťou omráčil a omračuje stále celý
vedecký svet. Bolo to a je zázračné uzdravenie
istého flámskeho robotnika P e t r a R u (1d e r a
z ťažkej, viacročnej, lekársky a prirodovedecky
vonkoncom nevyliečitel'nej kostnej zlomeniny
nohy. Vo svojej, už v druhom vydani vyšlej
knihe: „Zázračný Lourdes"9 opisujem tiež túto
udalost, ale len nakrátko, stručne, nakol'ko to
tiž v sústavnej rozprave o celkovom predmete
je to možné, tu však obšime, použitím všetkých
možných vedeckých prameňov usilujem sa zá
zračný tento úkaz podat a osvetliť.

(Pokračovarúe.)

' Dr. Simalčík: Zázračný Lourdes, Ban. Bystrica
1932, 298—307.

Mnohotvárna milost božia.
Š. Náhalka-Michalica.

Milost neruší pestrú rozličnosť prirodzených
darov l'udi, ktorá má svoj póvod a smysel -—
ako mnohoraká bohatost stvorenia vóbec —
v zobrazovaní nekonečnej dokonalosti božej.1
Naopak! Povznáša, zvel'aďuje, zapína do ciel'o
vitosti vyššej, k nadprirodzenému ciel'u. Preto
sa vnútorný život Církvi, nakol'ko je vo svojej
podstate působením milosti božej v l'uďoch,
javi bohato diferencovaným. Povrchný pohl'ad
by tu azda mohol vidieť neusporiadanú hroma
du nesúvislých prvkov. No 0 nič takého nejde!
Vel'ká rozličnosť činitel'ov sa spája v organic
ký súbor. Jednotlivé „protichodné" sily nestoja
vedl'a seba a proti sebe ako extrémy, čo by sa
navzájom vylučovaly a zapieraly. Sú v polaríte.
A póly sa nevylučujú, ale podmieňujú. Utvá
rajú zdravé napátie, vlastné každému živému
ústrojenstvuř A Cirkev je taká. Zivé ústro—

' Suma teolog'cká I, 47, l.
o

' R. _Guardini: Der Gegensatz. Versuche zu einer
Philosophie des Lebendňg-kmrkreten, Meinz 1925.
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jenstvo, čo má jeden životný zdroj: Hlavu —
Krista, jednu životnú silu: milost!.s

Tak sa javila tvár vnútorného života Cirkvi
z cyklu prednášok o rozličných školách du
chovného života, ktorý bol usporiadaný na
podnet milánskej Katolíckej univerzity bož—
ského Srdca na Gregoriánskej univerzite v Rí
me. Medzi 26. marcom a 6. aprílom t. r.
v ósmich konferenciách bola reč o asketike
a mystike augustiniánov, karmelitánov, domi
nikánov, jezuitov, redemptoristov, školy kar
dinála de Bérulle, františkánov a benediktínov.

Duchovně dedičstvo vefkého hyponského
biskupa živi rehol'u augustiniánov. V ich du
chovnej výchove kladie sa dóraz na lásku, čo
tak mohutne horela u svatého Augustina, na
poniženost a chudobu, chápanú ako oslobodi
tefku od prekážok na ceste k Bohu.

Na duchovně poklady Karmelu poukázal
P. Gabriel, známy redaktor časopisu'Vita car
melitana. Duše, ktoré sa radikálne zbavily
podl'a vzrou a náuky svatej Terezie z Avilly
a svatého Jána od Križa všetkého, čo neslúži
nadprirodzenej láske, spejú najkratšou cestou,
povestným „nada — nič", do božej dóvemosti.
Dóvernosť s Bohom v láske, to je duchovný
Karmel.

„Kto viacej poznáva, viacej miluje; kto
viacej miluje, viacej dostáva" Tento výrok
svatej Kataríny zo Sieny charakterizuje du
chovný život rehol'nej rodiny, ktorá dala Cir
kvi svatého Tomáša. Dóraz na primát pozna
nia — v duchovnom živote kontemplácia —
nevylučuje však praktický apoštolát. Domini—
kán je apoštol, bojovný apoštol, ale apoštol
kontemplujúci. Dóraz mariánsky patrí tiež
k základným svojráznym znakom tejto školy.

Formácia vhodných nástrojov apoštolátu na
tých miestach, kde to najviac treba, deje sa

= Ján 15, 1—11; 1 Kor. 12, 4—19.
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zdórazňovanim hladania váčšej slávy božej
všade a vo všetkom, dórazom na poslušnost
a utváraním ovzdušia modlitby. Tak u jezuitov.

„Velký prostriedok spásy — modlitba" je
u redemptoristov základný zákon rozvoja du
chovného života. Láska — najmilšie slovo svá
tého Alfonza — je, pravda, ciel“ a má byt' od—
poveďou na božiu lásku k nám. No — chcete
milovat? Proste o lásku! , .,

Všestranná osobnost kardinála de Bérulle
vykonáva značný vplyv poňatím krest'anského
života ako života „v inom", t. j. v Kristu.
Preto hlavný důraz na náuku o mystickom tele
Kristovom, v ktorom má kresťan žit život
„božsko-ludský a l'udsko—božský".

Známy františkán P. A. Gemelli. rektor
milánskej Katolickej univerzity, vylíčil fran
tiškánsku askézu ako snahu o podobnost s Kri—
stom. (Podobnost, konformita, je viacej ako
nasledovanie!) Kl'účom osobnosti je vól'a. Táto
má prvé miesto. Odtial' důraz na Slobodu. Po
níženosť a chudoba — pani, ktorú zvlášť milo
val assiský „poverello" sv'átý František, sú
ďalšími podstatnými črtami františkánov.

Regula „discretione praecipua" — tak cha
rakterizuje svátý Gregor Velký regulu svátého
Benedikta — stvárňuje duchovný život bene—
diktínov umiernenou vyrovnanosťou, vlastnou
rímskej praktičností. Modlitba (opus Dei), ale
aj práca (známa norma: Ora et labora) sú pra—
videlnými prostriedkami, ktoré vedú k nor
málnym výškam v duchovnom živote, k mysti—
ke. Prednášal J. E. kardinál Schuster.

Hl'a, jediná reč, — len v rozličných obme—
nách! —, čo všetci hovoria: „Stratili sme svoje
meno, stratili sme svoje povolanie, máme už
iba jedno meno ako svoje jediné meno a svoje
jediné povolanie: Ježiš, to znamená: Boh spasi.
Naše jedno meno je toto jedno povolanie: spo
lupósobiť s ním, s Vykupitel'om na jednom
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diele spásy."" U všetkých spoločný ciel': Osobne
.,dospieť na muža dokonalého, na mieru veku
plnosti Kristovej","' sociálne v Cirkvi „budo—
vat telo Kristovo";“ spoločná milost, ale „mno
hotvárna".7

Svátý Tomáš Akvinský
a misijná myšlienka.

III. Povinnosť k misijnej činností.
P. Ernest Bindáč, SVD.

2. Podobne možno hl'adať základy misijnej
činnosti v postoji svatého Tomáša k jednotli
vým filozofickým a teologickým otázkam, kto
ré sa osobitne týkajú vykúpenia. Uskromnime
sa s jedným dókazom, ako ho obširne a odborne
a dókladne previedol P. Ohm, OSB, v štúdii:
Die Stellung der Heiden zu Natur und Uber
natur.

P. Ohm skúma najprv postoj svatého To
máša k pohanom a jeho posúdenie ich stavu.
Potom sa pýta: Čo učí svatý Tomáš

a) o položení pohanov s hradiska prirodze
ného poriadku,

b) o položení pohanov s hl'adiska nadpri
rodzeného poriadku?

Odpoveď na prvú otázku možno shrnúť
v troch vetách:

1. S prirodzeného hl'adiska citi aj pohan
túžbu po pravde. Jeho túžbu móže uko
jiť iba nadprirodzené zjavenie.

. Pohan pozná prirodzený mravný zákon,
usiluje sa ho splnit; no len s p om oco u
milosti sa mu to podari.

. Každý človek, tým aj pohan, citi v sebe
túžbu po blaženosti. Táto túžba nájde

!Q

00

' E. szywara: Crucis mysterium, Paderborn 1939,
str. 13. '

L Ef. 4, 13. " Ef. 4, 12. 7 ! Peter 4. 10.
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úplné utišenie iba v nadprirodzenej ob—
lasti, v blaženom videni Pána Boha.

Také je podfa svatého Tomáša položenie
pohanov s hradiska prirodzeného poriadku. Či
treba ešte silnejšieho dóvodu pre misijnú čin
nost? Veď za riadnych okolnosti bývajú poham
len misijnou činnostou vytrhnuti z beznádej
ného položenia do nadprirodzenej oblasti mi
losti, kde jedine nájdu uspokojenie, zdokona
lenie svojej prirodzenosti, po ktorom teda celá
ich prirodzenost priamo kriči!

I na druhú otázku možno odpovedat v troch
vetách:

1. Každý človek má konečný nadprirodze
ný ciel'. Aby ho dosiahol, potrebuje b ez—
podmienečne milost božiu. Schop
nost (potentia oboedientialis) prijat mi
lost nestrati ani najpodlejší človek. ——
Moment pre každú misijnú činnost, pa
storačnú a ináč apoštolskú prácu velmi
potešujúci.

. Velmi dókladne poukazuje svátý Tomáš
na potrebu viery, milosti, prostriedkov
milosti, príslušnost ku katolíckej Církvi,
z čoho znovu vysvítá potreba misii. „Ako
že uveria tomu, 0 ktorom nepočuli? A
akože počujú bez kazatefa? No a akože
budú kázat, keď ich nepošlú?"1

3. Správne prízvukuje svátý Tomáš, že zá
sadne dostane každý človek, teda i pohan,
milost na spasenie potrebnú, a nie menej
dórazne uči, že riadna cesta k spaseniu
je cesta prislušnosti ku katolíckej Církvi.

Tým je ozaj majstrovským spósobom s hI'a
diska filozofie a vierouky dokázaná potreba
a význam misijnej činnosti. Lenže svátý Tomáš
nikde nehovorí o týchto pravdách zpod špeci
álneho misijného zorného uhla. ale s hradiska
všeobecne teologického.

' Rim. 10. 14—15.
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B. Moderna misijná veda skúma dókladne
základy misijnej činnosti, ale níe menej
svedomitemusí riešit otázku o povinnosti
k misijnej činnosti. Keď je misijná činnost
potrebná, kto preberá povinnost a zodpoved
nost za jej uskutočnenie? Keď Církev, tak aj
jej členovia! Ale všetci v rovnakej miere? Od
pápeža až po posledného veriaceho? Svátý To
máš sa o týchto otázkach nevyslovil, ani tam,
kde by sme to priamo očakávalí, totiž vo vý
klade k výslovne misijnému textu: „Iďte teda
a učte všetky národy."2 Naznačuje však, že
Církev dostala tento rozkaz a preto ona má
povinnost a právo ho vykonávat. Ale „Církev"
je najprv len abstraktný pojem a pozostáva
v skutočnosti z členov. Oni preberajú teda túto
povinnost, ale v akom odstupňovaní, o tom
svatý Tomáš mlčí. Móžeme však vycítit, že na
vlastnú pást nesmie nikto hlásat evanjelium.
že potrebuje úradné poverenie Církvi, ktorá
ho posiela, lebo nie je ani dovolené na vlastnú
pást dišputovat s nevercami.a

Predsa sa pokúsil P. Wirtgen, SVD,*dokázat
v učení svatého Tomáša všeobecnú povinnost
katolíkov k misijnej činností. Quaest. dísp. de
caritate5 hovorí o povinnosti lásky zachovat
a rozširovat „Bonum Divinum". Z toho jemne
a obratne vyvádza P. Wirtgen povinnost šírit
„Král'ovstvo božie". Myšlienka iste vel'mí blíz
ka, ale povinnost k misijnej činnosti je v nej
obsiahnutá v najlepšom pripade iba zahalene
(ímplícite). Preto správne poznamenal Schmid
linf že tento výklad je trocha nútený a po
dobne by sa daly aj mnohé iné texty svatého
Tomáša vysvetlit.

: Mat. 28,19.
* Suma teolog. II—II, 10,7
' Divus Thomas: Zur Begrůndung der Missions—

Šlebe nach dem hl. Thomas, 1932, str. 509.5

' Zeitschrift fůr Magionswisoenschaďt XXIII
str. 180
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Musíme teda konštatovat: Formálne svátý
Tomáš nehovori o misijnej povinnosti.

Odkrylí sme tým „negativum" v učení sv'á
tého Tomáša? Negatívum v tom smysle, že
v tom čase teoretické úvahy o otázkach misij
nej náuky ešte neboly známe. Hoci sa tomu
čudujeme, predsa nesmieme zabudnúť, že vtedy
ako ešte aj v najnovšom veku misie neboly
predmetem sústavne-vedeckého skúmania a zá
ujmu. Misijná veda ako najmladšia teologická
disciplína je ešte len 30.-ročná, hoci praktická
misijná činnost je taká stará, ako Církev sama.

Táto skutočnost' prekvapuje, prekvapuje aj
u sv'átého Tomáša; je však pochopitelná. Mi—
sijná činnost je najprv praktická. Misijná čin
nost a tým aj misijná povinnost je v katolíckej
Církvi zrejmá! Nemáme zvláštnych rozpráv ani
o tom, že človek má dve oči, lebo je to zrejmé.
Ako druhé oko patrí k dokonalému človekovi,
tak patrí misijná povinnost do katolíckej Cir
kvi, tak patrí aj k učeniu svatého Tomáša
Akvinského.

NAŠE NÁDEJ E.

Katolíckym študentkám.
EmiliaGáborová.

Byt študentkou, a najmá študentkou kato
lickou, je samo v sebe akási výsada, ktorú si
musíme vážit najmá my katolícke študentky.
Veď okolo seba vidíme tol'ko mladých, súcich
a nadaných dievčat, ktoré by chcely študovat,
a nemóžu, a keby vari študovaly, istotne by
viacej dokázaly, ako my. Ale je vel'a aj takých
dievčat, ktoré sice študujú, ale pritom sú iba
beztvarou masou, ktorá sa rozkysne tam, kde
ju položia.

Ale mřtvolná nečinnost v mladosti je naj
ošklivejšia vec, aká len móže jestvovat. Veď

320



katolicka mládež musi horieť za ideálmi, musí
sa zapalovať za Dobro a Krásu. Butujem také
študentky, ktoré vedia presedieť bez záujmu
a vnútorného ohňa celé dni 3 mesiace, a nijako
sa nezapojujú do uskutočňovania programu,
ktorý im určil Boh; na všetko len nečinne
pozerajú.

My, kat. študentky, musíme si uvedomit, že
žena je rovnocennou složkou v živote každého
národa, preto v dejinách národov znamenala
vždy mnoho. Ale musíme si uvedomiť aj to,
že do behu dejin účinne zasiahly len duševne
vel'ké ženy, ženy, ktoré svojou rozumovou vý—
chovou stály na úrovni mužov a ktoré svojou
duševnou silou a vel'kosťou dobývaly si srdcia
&duše iných. Listujte v dejinách l'udstva a pri
dete na záver, že boly ženy, 0 ktorých sa vela
hovorilo a pisalo, ale prestalo sa o nich hovorit,
keď matka zem prijala ich do svojho lona. Za
budlo sa na ne, lebo ich život, ich práca, ne
mala trvalú hodnotu. Boly to figurky, ktoré sa
ukázaly a hádam svojim vonkajškom očarovaly
okolie, získaly si sympatie a preto na určitý
čas aj vládly. Ale ako čas ich postavil na pre
stol obdivu, tak ich tiež odstránil, a časom na
ne ludia zabudli. Také ženy nemyslely na to,
že hodnota človeka spočiva v snahe prist do
večného života, žiť večne s Bohom, pre kto
rého sme všetci stvoreni. Tie ženy patria mi
nulosti, v pritomnosti sú pre nás len výstrahou
a budúcnosť nebude už na ne ani spomínať.

Ale poznáme aj také ženy, ktorých život
a činy hovoria aj po smrti. Neboly to len pa—
sívne osoby, hoci žily v ústraní, lebo vedely
byť posilou, útechou a vzpruhou pre tých, ktorí
trpeli pre vec náboženskú alebo národnú vo
vázniciach alebo na bojištiach. Aj ony chcely
byť vel'ké, ale nie pred svetom, pred l'uďmi,
lež pred Bohom. A tým, že netúžily po I'ud
ských oslavách, hlboko zaoraly do l'udského
života a súčasne ukázaly cestu k pravej rud
skej a ženskej velkosti.
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Boly to ženy, 0 ktorých by som povedala,
že išly za Kristom s horúcou túžbou počúvať
ho & nasledovat jeho život. Išly za ním vtedy,
keď konal zázraky, keď ho l'ud oslavoval, keď
ho chceli vyhlásit za krára, keď ho slávne vi
tali v Jeruzaleme, ale išly za ním aj po krížo
vej ceste až na Kalváriu a pod krížom vytr
valy s Kristom až do konca. Boly to ženy, kto
rým nebola cudzia pokora a odriekanie. Hej,
pokora, ktorá nás tlačí k zemi, lebo vieme,
že sme krehké stvorenia a že bez Boha nie sme
nič. Ale tá istá pokora dviha ženu, lebo kto sa
vie ponižiť pred Bohom, toho Boh povyšuje
až k sebe. A odriekanie? Veru, keby bolo via
cej takých žien, ktoré by chcely žiť primerane
svojmu stavu a nič viacej, ktoré by vedely
z lásky k bližnému priniesť len malé obete,
verte, že vel'a slz by zmizlo s tvárí ubiedených.
Neskromnosť, neumřtvenosť zatvrdzuje srdce
a zatvára ho duševnej alebo telesnej biede
bližného. Listujte v životopisoch svátíc a uvi
dite, že nie je medzi nimi ani jedna, ktorá by
nebola trpela, ktorá by sa nebola vedela vel'
kodušne zriekať nielen zbytočných veci, ale aj
takých, ktoré im stav alebo povolanie dávalo
a dovolovalo. Preto máme katolícke hrdinky
tak z královských palácov, ako aj z kláštorov
alebo zo sedliackych chalúp. Vel'ké ženy z krá
lovských palácov boly chudobné duchom, lebo
vedely, že l'ahšie je ťave prejsť cez ucho ihly.
ako bohatému vojsť do nebeského královstva.
Boly to v najvlastnejšom smysle sociálne pra
covničky, lebo čo maly, nepokladaly za svoje,
ale za dar, ktorý im Boh dal, aby ho podaro
valv iným.

Velké ženy videly svoju vel'kosť v službe
Bohu. V rodinnom kruhu usilovaly sa utvoriť
živý obraz svatej rodiny, v ktorej Matka Božia
teplou láskou svojho srdca vychovávala svoje
svaté Dieta ako ponižená dievka Pánova. Vo
všetkých velkých ženách obdivujeme dve veci:
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Alebo dokonalý obraz matky, ktorá vychová—
vala deti živým príkladom, alebo statočnú ne
premožitel'nú pannu, ktorej l'alia čistoty bola
vzácnejšia ako pozemský život. Boly to ženy
veI'ké duchom, vel'ké srdcom, ženy vel'ké v Bo
hu, pred ktorým sa korily, ktorému slúžily,
ku ktorému sa verejne hlásily. A neraz sa sta
lo, že o tých ženách nevedel nikto, kým žily:
ich skutky prehovorily až po ich smrti, lebo
netúžily po tom, aby svet odmeňoval ich prácu,
odmenu očakávaly až u Boha.

A tieto skryté, v ďalekej minulosti žijúce
ženy prihovárajú sa k ženám všetkých čias,
všetkých národov práve tak, ako v časoch, keď
žily a živým prikladem učily. Na tie svet neza
budol, lebo Boh ich zapísal do večnej paměti
národov, keď ich vyzdvihol na svoj trón ako
žiarivý priklad ženského života, ženskej krásy
a velkosti. Táto dejinná skutočnosť nech je aj
pre nás povzbudením k nasledovaniu ich života.

Dnes, keď už nad naším národom prehr
melo tol'ko búrok, Cirkev i národ kladie aj na
nás, študentky, váčšie požiadavky, a my iste
samy citime, že samy musíme priložiť ruky
k robote & čo len skromným činom prispieť
k vel'kej obrode sveta. Ale to dokážeme len
vtedy, keď budeme devy, vel'ké duchom a silné
v Bohu. Hej, devy, študentky vel'ké v Bohu
a s Bohom! Potom nebudeme I'ahostajné k to
mu, čo sa u nás a okolo nás deje, ale budeme
rozduchovať pod popolom vážnych časových
potrieb stlmované iskierky svojich schopností.
aby sme ich zavčasu postavily do služieb dobra.
Nepotrebujeme chorobné typy leňochov, ne
podnikavých, zastrčených I'udi bez chrbtovej
kosti. Takíto l'udia, & najmá ženy, nezname
najú nič pre kolektivum. Preto nezabúdajme,
že na nás čaká Cirkev aj národ, aby sme raz
prakticky riešily životné problémy. To doká
žeme len vtedy, keď nezabudneme, že Boh je
naším Otcom & Církev našou milou matkou,
s ktorou žiť a v ktorej mrieť je božia výsada.
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DO VÝŠAV.
Mária.1

Sv'átý Bernard.
Meno panny, Mária. Povedzme si niečo o tomto

mene. ktoré sa vraj preklada „hviezda nwrská".
A ozaj. Ona je tá vznešená hviezda čo vyšla z Ja
kuba, ktorej iúče osvetl'ujú celý mmm-. Ona je tá
pradávna a vynikajúca hviezda, ktorá je nevyhnutne
vyzdvihnutá nad toto velké & romiahle more, žiariac
ctnosťaxni a svietiac prikladom. Kto poznávaš, že sa
zmietaš vo vlnobití tohto sveta—,uprostred búmk
a vetrov a nekráčaš po pevnej zemi, nespúšťaj oči
5 tejto žiariacej hviezdy. a-k nechceš. aby ťa pohltila
búrka. Ak nastanú vichry pokušení, ak narazíš na
skaly súženi, pohliadni na hviezdu, volaj Máriu! Ak
ťa zmietajú vlny pýchy, ctižiadosti, skleslosti alebo
závisti, pohliadm' na hviezdu, volaj Máriu. Ak ťa zne
pokojuje vel'kosť tvojich hriechov, ak ta desi oškli
vosť svedomia & už-už ťa pohlcuje priehlbina zá
rmutku a priepast zúfalstva, myslí na Máriu! Ak ju
nasleduješ, nezblúdjš, ak ju prosíš, neupadneš do zú
falstva, a-k myslíš na ňu, nechybíš; ak ťa ona drží.
neklesneš, ak ťa chrání, nemusíš sa bát, ak ťa vedie.
neunavíš sa, ak je k tebe milostivá, dójdeš k ciel'u.
Tak sám na sebe skúsiš. že bolo správne povedané:
„A meno panny, Mária!"

'Na 12. septembra.

Mučeníctvo Panny Mária.2
Svátý Bernard.

O mučeníctve Panny Marie vieme jednak zo Si
monovho proroctva, jednak zo samej rozpravy o umu
čení Pánovom. Tento je postavený (hovorí svatý sta
rec o malom Ježíškovi) na znamezúe, ktorému se bude
pxotirečiť a tvoju vlastnú dušu (povedal Márii) pne
m'kne meč. A veru preblahoslavená Matka meč
naozaj prenikol tvoju dušu. Ináč, keby ju nebol pre—
razil, nebol by vníkol ani do tela tvojho Syna. A keď
tvoj Syn už bol naposledy vydýchol, nemilosrdná
kopija, ktorá otvorila jeho bok, už nezastihla jeho
dušu, ale celkom prenikla tvoju. Jeho duša' tam už
nebola, a-le tvoja sa odtiar nedala nijako odtrhnúť.
Preto tvoju dušu prenikla taká silná bolest, že ta
plným právom voláme viacej ako mučen-icon, lebo
sucítná láska prevýšila každý pocit telesnej bolesti.

—Na 15. sept. sviatok Sedembolestnej P. Márie.
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Či sa ťa nedotkly bolestnejšie ako meč tíe slová. ktoré
celkom prenikly tvoju dušu a siahaly až na rozhraníe
duše a ducha: „,Zena hl'a Syn tvoj?" O aká výmena!
Namíesto Ježíša- je ti daný Ján, namiesto majstra
učeník. namiesto učitel'a žíak, namiesto Syna Božíeho
syn Zebedeov, namiesto pravého Boha obyčajný člo
vek. Ako by tieto slová neprenilcly tvoju dušu. ked'
číra spomíenka na ne rozrýva naše srdcia. hoci sú
bezcitné a tvrdé ako železo?

Nedivte sa, bratia, že Mária bola mučenícou v du
ši. Nech sa divi len ten, ktorý sa už nepamatá, že po—
čul, ako Pavol apoštol medzi najváčšimí chybami po
hanov spominal to, že sú bezcítni. Také niečo bolo
daleko od vnútla Máriinho, nech je daleko aj od jej
služobníkov. Ale niekto azda povie: Čí nevedela už
dopredu, že zomrie? Áno, vel'mi dobre vedela. Či ne
dúfa—lastále, že vstane? Iste, ani trochu nepochybo
vala. A predsa cítila bolest s Uln'ižovaným? Ano;
a vel'kú bolest. A vóbec, a-ký sí divný, bra-t mój, a od
kial' berieš takú múdrosť, že viac obdivuješ Mariu.
ktorá citi spolu so Synom, a-ko Syna-, ktorý trpí. On
mohol zomnrieťtelom, ona však nemohla spolu s ním
zomrieť srdcem? Ze Syn uma-el to urobila láska. nad
ktorú nikto vačšej nema-l; že matka sa stala muče
m'cou v duši, to tiež spósobíla láska, ktorá — okrem
lásky Kristovej _ tiež nemá pá—ru.Prel. Fr. Prívara.

Modlitba svatého Františka Serafínskeho
k Panne Márii.

Zdravas, Pani svatá, Král'ovná najsvátejšia, Božia
rodíčka Mária, ktorá si večnou Pannou, vyvolenou
najsvátejšim nebeským Otcom, ktorú posvětil naj
svátejšim nebeským Otcom, ktorú posvátil najsva'
tejšim milovaným Synom & Duchom svatý-m, v ktorej
bola a je všetka plnost milosti a všetko dobro. Amen.Prel. Fr. Prívara.

Ako můžeme Boha chválit celý deň?
Sv'átý Augustín.

Ci jazyk vydrží celý deň premýšl'ať o chvále
božej? Hl'a, trochu dlhšie som hovoril, a už ste una
vení. Kto by teda vydržal celý deň chválit Boha?
Prinášam tí líek, ako máš celý deň chválit Boha
ak ho chceš chválit. Cokolvek konáš, dobre čiň.
a chválil si Boha. Kedykol'vek spievaš hymnus, chvá
liš Boha. Čo robí vtedy tvoj jazyk, ak spolu nechválí
Boha aj tvoja duša? Ochabuješ v spievaní hymnu
prstávaš, aby si sa občerstvil? Neopi sa, & chválil si
Boha. Odchádzaš aby si si pospal? Nevstávaj, aby si
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konal zlo a chválil si Boha. Pracuješ? Nepodvádmj.
a chvál il si Boha. Obrábaš rol'u? Nezačinag sudy,
a chválil si Boha. Svojimí nevinnými skutkami budeš
chválit Boha celý deň. Prel. Fr. P.

Slúž Bohu, aby telo slúžilo tebe!
Svatý Augustin.

Telo je tvojou manželkou, je tvojou slúžkou.
Rozmýšl'aj, ako chceš, predsa len prideš na myšlíenku,
že si telo musíš pod-robiť a že aik bojuješ, boj sa musí
skončit dobre pre teba-. Ak sa- totižto vyžaduje, aby sa
nížšíe poddávanlo vyššiemu, to i ten, kto chce mať
podm—obenénížšíe veci. musi sa poddať vyššiemu, ako
je sám. Uznaj tento poriadok, & tak najdeš pokoj!
Ty sa poddávaj Bohu, telo nech sa poddá tebe. Co je
spravodlivejšie, čo je krajšie, ako keď se ty poddávaš
vyššiemu, nížšíe tebe. Ty slúž tomu, ktorý ťa stvoril,
aby tebe slúžilo to, čo stvoril pre teba. Nepomáme
totiž tento poriadok a ani ho neodporúčame: aby totiž
najprv tebe sa poddalo telo, a až potom ty Bohu,
ale naopak: tento poriadok: Najprv ty sa poddaj
Bohu, a telo sa potom poddá tebe. Ak však pohřdaš
tým aby si sa ty poddával Bohu, nikdy nedosiahneš.
aby sa telo poddalo tebe. Ak neposlúchaš Boha-, bude
fa týrať vlastný otrok. Prel.

Úkon obetovania seba ako zápalnej obety
mílosrdnej láske dobrého Boha.
Svatá Terézia Ježiškova.

(Sv'átá Terézia Ježiškova nosila na svojom srdci
vo dne v noci tento akt obetovania sa v knihe

svatých Evanjelií.)
O mój Bože, blahoslavená Trojice, túžim ta mi

lovat a pracovat na tom, aby ťa aj iní malovali, pra
covat na osláveni svatej Církvi zachraňovaním duši,
čo sú na zemi, a vykupovanírn tých, čo trpia v očistci.
Túžim dokonale plniť tvoju vól'u a dosiahnuť stupeň
slávy, ktorú si mi pripravil vo svojom král'ovstve;
slovom túžim byť svatou, ale cítím svoju slabost
a prosím ťa, ó mój Bože, aby si ty sám bol mojou
svátostou.

Keďže si ma až tak miloval, že dal si mi svojho
jediného Syna, aby bol mojim Spasitel'om a mojim
snúbencom, nekonečné poklady jeho zásluh sú moje;
obetujem tí ich so šťastím a ponižene prosím, ab Si
pozeral na mňa len Tvárou Ježíšovou & v jeho Srdci,
čo horí láskkou.

Obetujem tí ešte všetky zásluhy svatých, čo sú
v nebi a na zemi, ich skutky lásky a tiež svatých
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anjelov; konečne obetujem ti, ó blažené Trojica. lásku
a zásluhy svatej Panny, mojej drahej Matky; jej _odo
vzdávam svoje obetova'níe a pmsím ju, aby ti ho
predniesla.

Jej boaký Syn, mój premilý Snúbenec v dňoch
svojho smrtelného života nám povedal: „Keď budete
niečo pýtať od svojho Otca v mojom mene. dá vám!"
Som teda istá, že vypočuješ moje túžby... Viem,
() mój Bože. že viacej chceš dať. preto viac túžob
vzbudzuješ.

Cítím vo svojom srdci nesmierne túžby a dóver
čivo fa žiadam, aby si prišiel zaujat moju dušu, Ach!
nemůžem prijimat tak často, ako túžim; ale, Pane.
nie si všemohúci? Zostaň vo mne ako vo svatostánku,
nikdy sa nevzďaluj zo svojej malej hostie.

Chcela by som ťa potešit za nevďačnosť zlých
a prosím ta ponížene, aby si mi odňal slobodu nepá
čiť sa ti. Ak niekedy padnem zo slabosti, tvoj boqu'v
pohřad nech hneď očistí moju dušu, míčiac
moje nedokonalosti ako oheň, ktorý všetko v sebe

ara.
Dakujem ti. ó mój Bože, za všetky milosti, ktoré

si mi dal; najma za to, že si učinil, aby som bola
podrobena prisnej skúške utrpenia. Radostne budem
rozjimat posledný deň o tebe, keď poneslem žezlo
lcríža; keďže si mi ráčil dať tento kríž taký drahý,
dúfam, že v nebi tebe sa pripodobním a uvidim na
svojom oslávenom tele žiariť svaté rany tvojho utr
penia.

Po odchode zo zeme dúfam. že půjdem požívat
teba do vlasti; ale nežiadam si hromadit zásluhy pre
nebo, ale túžim pracovat pre tvoju jedinú lásku, pre
jediný ciel', aby som ti působila potešenie, potešovala
tvoje svaté Srdce a zachraňovala duše, čo ťa budú
milovat večne.

Večer tohto života zjavim sa pred tebou s prázd
nymi rukami; lebo nežiadam ťa, Pane, aby si počítal
moje diela. . Všetka naša spravodlivosť je poškvr
nená vo tvojich očiach! Chcem sa teda zaodiať tvojou
vlastnou Spravodlivosťou a prijať z tvojej lásky
tzeba samého ako večné vlastnictvo. Netúžim za iným
trónom a inou korunou ako za tebou, ó mój Miláčik.

Vo tvojich očiach čas nie je nič; „veď tisíc rokov
ako deň včerajši".2 Ty můžeš teda vo chvil'ke pri—pra
viť ma. aby som sa zjavila pred tebou.

Aby som žila v úkone dokonalej lásky, OBETU
JEM SA AKO CELOPAL TVOJEJ MILOSRDNEJ
LASKE, prosím, aby si ma neprestajne stravoval,

' Ján 14, 23. * Zalm 89, 4.
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nechával prelievať do mojej duše vlny nekonečnej
než-nosti, čo skrývaš v sebe. a aby som sa tak stala
mučenicou tvojej lásky, ó mój Bože!

Nech ma toto utrpem'e pripravi na to, aby som
sa zjavila pred tebou, a učiní konečne, aby som
zomrela a aby moja duša bez meškania vrhla sa do
náručia tvojej milosrdnej lásky!

m, mój Premilý, pri každom údere svojho
srdca obnovovat toto obetovam'e nespočitatel'ne až
kým „tiene sa nachýlia'? a ja mohla som ti odovzdať
svoju lásku vecne tvárou v tvár!

MÁRIA - FRANTISKA - TERÉZIA JEZISKOVA
A SVKTEJ TVARE!

Na sviatok najSVStejšei Trojice 9. jůna milostivého
roku 1895.

300.-dňové odpustky, keď veriací budú sa modlit
toto Obetovanie sa s poníženým srdoom & nábožne
aspoň od slov: „Aby som žila v úkone dokonalej
1ásky..." až do konca.

Plnomocné odpustky každý mesiac pri riadnych
podmienkach. ziska ten, kto sa bude modlit túto
modlitbu po všetky dni mesiaca.

Prel. Anton Bagin.

Verim v Boha Otca všemohúceho...
Svatý Augustín.

Co sa stáva, stáva sa iba vtedy. ak Boh chce.
aby sa to stalo — či už tým, že aspoň dovolí, aby sa
to stalo, alebo to priamo sám učiní. A netreba nám
pochybovat, že Boh koná dobre, hoci s jeho dovo
lením sa niekedy aj zle stáva. Aby sa zle stalo, dovo—
I'uje to iste iba po spravodlivom uvážení; a miste
všetko, čo je spravodlivé, je dobré. Hoci to, čo je zlé.
nakol'ko je zlé, nie je dobré, predsa je dobré, že nie
je na svete len dobro, ale aj zlo. Keby to nebolo
dobré, že jestvuje aj zlo, tu zaiste všemohúce dobro
by to vedelo prekaziť. Všemohúcemu dobru je bez
všetkej pochybnosti tak l'ahko učinit to, čo chce, ako
nedovolil, aby sa to stalo, čo nechce. Ak by sme to
neveiiii, už samý začiatok vyznania našej viery by bOl
\ nebezpečenstve lebo v ňom vyznávame, že verime
v Boha Otca všemohúceho. A naozaj: Len preto sa
menuje všemohúcim. že může učinit. čokol'vek chce.
že účinok všemohúcej vůle nemóže prekaziť vói'a ni
jakého stvorenia. Prel. Fr. P.

“ Pieseň 4. 6.
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ŽIVOT.

Neprimeraná terminologia.
V prvých storočiach kraťanstva pojem „kl—stan

stvo" a „kresťanský" celkom sa kryl s učením Ježíše
Krista. Krestan, to bol druhý Kristus smýšl'am'm aj
životem. Neskoršie, ako vieme z dejin, začaly sa tvoriť
váčšie—menšieskupiny kresťanov, lebo nevysvetl'ovalí
si všetci rovnako Kristovo učenie. Tu je začiatok blu
dov, rozličných siekt, ktoré sa odštepily od Církvi.
ktorej hlavou bol rimsky pápež. Vyznavačom pravého
Kristovho učenia bol potom len ten, kto poslůchal
rímskeho pápeža. 'kto teda bol členom rímskokato
líckej Cirkvi a nie akejkol'vek kresta'nskej spoloč
nosti, lebo len rímska Církev je majitelkou a neomyl—
nou vykladačkou Kristovho učenia. Preto najčistejšie
krestanstvo je rímsky katolicizmus. A práve preto
celkom sa vžil zvyk vyjadrovat neporušené Kristovo
učeníe výrazom: rímsky katolicizmus. a človeka. ktorý
žije a hlása pravé učenie Krista: rímsky katolík. Dnes
pravý vyznavač Kristov je katolík, ktorý uznáva
rímskeho pápeža za zástupcu Kristovho na zemi a po—
dl'a Kristovho učenia žije. Preto pojem čistého kra
ťanstva kryje sa len s pojmom rímskeho katolicizmu.
To si načim najm'ai dneska velmi dobre uvedomit'.
lebo keď pod pláštikom lu—est'anstvadovol'ujú si je
dnotlivci aj spoločnosť dosť odvážne činy, to ešte
neznamená, že so všetkým tým súhlasi aj Ci-rkev
rímskokatolícka a že všetko doslovne sůhlasí s náulnou
rimskokatolickou. Krestanstvo dnes poznáme vo vše—
Bjakých formách: preto keď sme rudsky úprimní. ne
budeme sa hlásit len za kastanov, ale otvorene po—
víme. ku ktorej forme kresťanstva sa hlásíme, lebo
ako vravím, pojem lcrstanstva je dnes velmi široký
& otsiahly. S tohto hradiska neviem si vysvetlit. prečo
by se maly na Slovensku zakladat časopisy a nakla
datelstvá, v ktorých by vydávali díela písané v „du
chu Mestanskom'; pre „krstanskú inteligenciu" od
.kresťanských literátov" atd'. Katolici u nás napi.
majú Spolok sv. Vojtecha. evarnjelici Tranoscius a
každé z týchto vydava-telstiev predstavuje inú formu
kresťanstva; neutrálne krest'anstvo nejstvuje. Ani
sváti Cyril a Metod neprinieslí nám nejaké všeobecné
krestanstvo ale rímskokatolícke kresťanstvo, a k to
muto kresťanstvu u nás na Slovensku hlásime sa
len my, katolíci; nikto iný nepokladá
svi-itého Cyrila & Metoda za vierozves
tov, len my katolíci. Preto iné vieroučnéza
mierenie má kniha- p'isaná pre evanjelikov, iné ak je
pisaná pre katolíkov. hoci obidve mohli bv sme na
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pamenovat kresť ' "
kom ináč zneje'„_

* To vidiet už z toho. že cel

'„ši'stanský" v katolíckej tlačí,ináč napriklad evanjelickej. Co chcem tým
všetkým .»2ě mw, katolíci, drbne sa len
svojho katolicizmu, a všetkému, čo konáme, dajme
jasnú pečať rimskeho katolicizmu! Keď popúšťame
na akési neutrálne kresťanstvo, to budí podou'e'nie.
že chceme dvom pánom slúžiť. Móže sa stat, že s ta
kým neutrálnym lcresťanstvom získame kde-tu úspe
chy, ktoré budú len osobné, lež všeobecnej veci len
poškodíme. Vemý syn Církvi Kristovej móže byt stů
pencomlen rimskehokatolicizmu.Miille1-.

Vojna neni špás.
Vojna je od nás ďaleko, necítíme jej strašné ná

sledky tak, ako iné národy Europy. Za to mali by sme
denne na kolenách Pánu Bohu ďakovať. Ale my vi—

dime, že náš človek len kritizuje vojnu, neuvažuje
o jej príčinách a nemysli na to, že hádam on tiež
priložil polienko na oheň svetoveho požiaru vojny.
Málo je tých, čo kritickým okom hl'aadía na svebové
udalosti dneška. A ešte menej je tých, čo pozerajú
na vojnu a jej následky pod zorným uhlom večnosti.
My sa pýtame, čo bude s dušami tých.k.1:ori padli na
fronta,- ktorí denne hynú v ohni zápalných bomb.
ktori nie sú pokrsteni, lebo nemohli byť? Mnohi
z týchto odchádzajú na druhý svet nepripravení;
okolnosti boly také, že nemohli alebo hádam v strachu
zabudli myslieť na posledné veci. alebo smrť ich za
stihla vo Spánku atd'. Keď jedna duše má váčšiu
hodnotu, ako všetky prirodzené bohatstvá sveta, čo
povedat o tisících dušiach, ktoré práve pre vojnové
okolnosti nepridu k ciel'u, pre ktorý sú stvorené? Hej,
vojna je strašná vec! Nepriaznivo vplýva na život
h á-rsky, a-le ešte nepriaznivejšie na život mraw
ný a súčasne ohrozuje aj večnú blaženost človdca.

odlime sa a žime tak, aby sme si zaslúžili oslabodenie od hladu, moru a vojny. Můller.

Vieš, čo máš vlastného?
Ozaj vlastného? Nič alebo skoro nič, ale ak chceš,

můžeš mat všetko! Súhlasím s tebou, že slovo moje
je velmi sugestivne a lákavé a moct ho použit na
niektoré veci a predmety ukoji naše. azda cez dlhé
roky prechovávane sny a túžby, hoci nie vždy opráv
nené. Vec, o ktorej můžeš povedať, že ti prináleží
a je tvoja, je ti milá, ako by kus tvojho ja.

Všimnime si však zblízka vol'aktoréz tých vecí,
ktoré ty obyčajne svojimi nazývaš. — Či si bohatý
alebo chudobný, máš viac alebo menej peňazi. Sú
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tvoje? — Hej? — Mysliš?... No, pozrimel... Naj
samprv od koho si ich dostal? Azda si ich zdedil po
otcovi alebo po inom pribuznom alebo ako odmenu
za vedeckú pracu, preukázanú službu, či ako vzácny
dar verkodušného priatel'a? — Ale neboly vždy tvo
jím vlastníctvom a ich statočný původ ťa opravňuje
na aktualne ovládanie.

A teraz, povedzme, — a toto je velmi důležité —
sú peniaze tvoje v tom smysle, že si ich pravým, abso
lútnym majitel'om a můžeš s nimi robiť, čo chceš? _
Hej — odpoviaš mi ty. — Ah nie, vravím ja. — Mů
žeš ich minút na svoje potreby alebo na potreby svo
jej rodjny, můžeš z nich pomůcť núdznym, milodar
na dobročinné diela a bohumilé podujatia, ale ne—
můžeš ich použiť na svoje vrtohy a neužitočné
mámivé zbytočnosti; rozhodne nie na úkor spravodli
vosti a lásky; nie na to, aby si sa ty radoval, keď
sú iní v nezavinenom biednom položení. Slovom jest—
vujú akési zákony, ktoré musíš rešpektovať pri po
užiti svojich peňazí a ktoré ti znemožňujů, aby si
ich nazval svoji-mi. aspoň nie svojimi tak absolutne.

Tieto zákony můžeme shrnúť na jeden a to je
zákon Kristov. Je to zákon spravodlivosti a lásky
spolu. .,Co zvyšuje, dajte na almu'mu" (Luk. 11, 41).
— Takže čiastku peňazí máš použiť na vlastné potre—
by a pre potreby tých, čo sú ti sverení, & ďalšie máš
použiť na uravenie biednych a v núdznych. „Dajte"
— to je nozkaz boží. Dve pov-innosti, ktorým nemůžeš
vyhnúť, kladu ruku na jednu a na druhů čiastku
peňazi, ktoré si ty nazval svojimi a ktorých, ako si
\idel predsa nie si majitel'om. ale len opatrovníkom
a správcom z poverenia božieho a v mene Boha—.

Chápeš myslím, že keď hovoríme o peniazoch,
rozumieme pod tým akúkol'vek formu hmotného bo
hatstva. — Tak aspoň tá inteligencia, rozum, veda ——
aspoň to bude moje myslíš si. A necháš sa unášet
citmi pýchy a namyslenosti, lebo ťa pokladajů m
vzdelanca, bystrého odhalovatel'a ta'jov prirody a ve
dy, umelca slova. pera, dláta alebo štetca...

No dobre! Smiem ti však pripomenúť, že tie vlohy
nepochádzajú od teba samého; veď vieš, že sa u teba
len zdokonalily, vďaka štastiivej výchove & priazni
vého prostredia, a=leony sú predovšetkým dal-mí Pána
Boha. ktorý ti ich může vziat dnes-zajtra, dopustiac
na teba dajakú chorobu alebo nešťastie.

Pán Boh ti ich sveril, aby si ich využil. A keď aj
máš z nich slávu a- zadosťučinenie, to nie je ich
prvotný a vylučný ciel; keby si ich však nevyužil.
neslúž'ia svojmu cieru; ich zlým používaním zradíš
Toho, čo ti ich sveril. Musíš ich teda použit na dobré
a len na dobré, lebo len tak budú použité podla
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úmyslu Stvoritelmovho Keď teda nie si \ol'ný pri ich
používaní, nemáš ich volat svojimi. ale radšej si často
pripomenúť, že ti ich Boh dal.

Za svoju pokladáš rodinu, v ktorej si sa narodil,
a neskór ešte s váčšou zál'ubou to, čo si si založil
vstupom do stavu manželského. Ale keď budeš ženu
volat svojou a deti svojimi, nezabudni, že Pán Boh
dovolil l'ud'om túto vznešenú ustanovizeň, aby vyho
veli božskému poslaniu, ktoré jej on sveril. — Man
želka ti je alebo bude daná, aby ti bola družkou, a nie
otrokyňou: aby ona zdokonal'ovala teba a ty ju, aby
ste mali deti, čo majú poznat Boha, milovat ho, jemu
slúžiť a tak rozširova—ťjeho úctu a čest. Len takto
budete nástrojom božského posla-mia.— A deti, ktoré
oprávnenou pýchou budeš volať svojimi, tiež sú stvo
reniami božími, a nemóžeš o nich rozhodovat podl'a
svojej l'úbovóle, lež ich musíš vychovávat podl'a bo—
žích zákonov a pripraviť ich, aby boly ochotnými stať
sa tým a robiť to, čo chce od nich on a nie ty.

Ak si leká-rom, advokátom, obchodníkom, robot
níkom, rol'nikom, ty budeš vždy hovoriť o svojom
povolaní. Chraň sa však pridať „svoj e" podl'a okol
nosti menší alebo vačší doraz a zvuk pýchy, namy
slenosti, ctižiadosti alebo opovrhnutia a odporu. Ono
je tvoje, nakorko ho prevádzaš; ale nemóžeš ho
použiť na zlú vec, pre svoje chúťky. Veď ono je ur
čené na osoh všetkých, na odstránenie ich biedy, na
žaistenie blaha vlasti, n-a napravenie krivd, ním máš
šíriť pravdu, hájit spravodlivosť; všemožne sa pričiniť,
aby sa zachovaly zákony mravnosti.

Veru aj naše povolanie spravujú božie zákony;
ono je nástrojom božej vóle. Lebo veď on dáva I'u
d'om zvláštne náklonnosti a povolenia, aby nimi upo
zornil na cestu, ktorou chce, aby bola upravená naša
činnost. Ak zblúdiš na plané csty, staviaš sa proti
pLánom božím; ak ho zanedbáš, dopustíš sa bezprávia,
lebo nechávaš nečinný nástroj, ktorý Boh určil, žeby
vykonal vari mnoho dobrého. Keď si tým povolanim
aj získaš to, čo tí je potrebné, aby si mohol žiť svo
jim životom,a keď máš z neho pocit zadosťučinenia,
ako kto správane používa prostriedky, ktoré mu boly
sverené, pre dobro a pravdu, vtedy si v práve: neza
búdaj však, že ciel'om tvojho povolania nemá byt
zisk ani tvoja osobná zál'uba a uspokojenie, čo ti Pán
Boh dožičí len ako odmenu za dobre vykonanú robotu;
veď pov-innost pozostáva z dobre vykonanej práce
a jej ciel'om má byť sláva božía a blaho rudstva.

Ak teda nemůžeš sám rozhodovat o cieli svojho
povolania, ktoré predsa len svojim voláš, používaj
toto slovo v tom smysle, -— ako pri bohatstv e — že
ono ti je len sverené ako nástroj na mchovanie zdo
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konal'ovanie, a máš ho pouzit na dobré, veď na to ti
ho Pán Boh sveril.

— Nemám teda — vraviš mi — nič svojho z toho,
čím vládnem?

— Ba hej! Svoje ctnosti a svoje nemu můžeš
volat naozaj svojimi. Za ne dostaneš odmenu alebo
tiest. Ale neresti sú nešťastné vlastnosti, lebo ti prí
nesu škodu. Ctnosti můžeš pokladať za svoje. ale nie
na základe len svojich zásluh, lež najprv a nado
všetkc, lebo Boh vložil ich zárodok do tvojej duše
a dáva ti potrebnú milost, aby si ich zúrodnil.

Jestvuje však, drahý priatel', aj istá skutečnost,
ktorá je ozaj a absolutne tvoja, ak chceš. Ona je taká
mocná, že nijaká iná moc ti ju nemóže vyrvať: je
preto všemohúca. Musíš sa k nej pritúliť takými
citmi, ktoré by nemohol umlčat alebo zatlačit nijaký
iný cit, a to může byť teda iba láska, láska nekonečná.
Táto skutočnost všemohúca, nekonečne milujúm, jest
vuje. Je to ten, čo sa stoto'uluje s láskou: Boh, ktorý
je láska.

Hl'a, kto je tvojím; absolutne tvojím. A nie je to
slovo až prehnane odvážne. Veď Pán Ježiš sám po
\edal svojim učeníkom, keď ich učil modlit sa: „Vy

sa teda takto budete hmodlievať: Otče náš. ." Onoteda vyšlo z úst b
Všetky ostatné veci, ktoré svojimi voláš, ti móže

odňat l'udská alebo božská moc; ale vždy ti ostane,
ak to aj sám budeš chcieť, t„ j. kým sa nedopustíš
smrtelného hriechu — ostane ti nekonečná láska,
Boh, naše všetko. A bude tvojím, ozaj tvojim. Móžgš
nim disponovat; jeho srdcom, ochranou, intimnou spo
ločnosťou, kedykol'vek budeš chcieť; lebo on je v tebe
so svojou milosťou, žije vo tvojej blízkosti, v kaž
dom svatostánku, a Kristovo bobké telo pride sa spo
jiť s tebou vo svátom prijimanl.

Keď apošto' Tomáš videl rany vzkrieseného Spa
sitel'a Ježiša Krista, padol pred ním na kolena & vra
vel: „Pán mój a Boh můj." A Pán Ježiš ho nazval
blahoslaveným. Blahoslavený budeš teda aj ty, čo
veriš. Aj keď nemůžeš nazvat svojimi bohatstvo, roz
um, rodinu; no móžeš svojím nazvat Boha samého,
ktorý je bohatstvo, láska nekonečná, Otec a Pán
celého sveta. P. Marcel H orn ia k, SS.

LITERATÚRA.
P. ARNOLD JANSSEN. Náldadom Misijného do?

mu v Nitre. Str. 237, cena 28 Ks. Krátky &sovy
odstup, ktorý nás deli od smrti P. Janssena, umož
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ňuje nám hlbšie nazriet do tajov duše tohto moder
ného apoštola. Lebo keď sa dívame na obrovské dielo,
ktoré vykonal a vykonava ski—aesvojich synov, pýta
me sa, kde načerpal tol'ko sil na prekonávanie nad
l'udských preka'žok, ktoré stály v ceste jeho snahám.
A ked' prelistujeme celý životopis, vidíme. že P.
Janssen bol dokonalo poslušným nástrojem v božích
rukách. preto konal úzraky. Milost božia priprav o
vala ho na velké misijné dielo od malučka. a iste
nábožným rodičem d'a-koval za pevné základy, na kto
rých bola postavená budova jeho duchovného života
aj budova misijného diela. Dna. keď dielo tohto vel“
kého apoštola sa rozrástlo do svetových rozmerov,
iste každého z nás bude zaujímat život a začiatočné
práce zakladatele. Kniha je písaná l'ahkým štýlom,
pútavo, našim čitatelom vrelo odporúčam _- im.

JEAN-MARIEde BUCK: Caracteres diffi—
ciles. Ed. Dsclée, de Brouwer, Paris 1943,str. 251.
broš. fr. 30. Kniha je pisaná pre rodičov a vychová
vatel'ov mesiskej mládeže robotnickych vrstiev. kto
rej životné podmienky nedovolujú uplatnit sa na- vyš
ších miestach. Z týchto skupin obyčajne sa grupujú
proletári. lebo sa vravi, že vraj tí l'udia nemůžu byť
ničím iným, len tým, čim sú. Práve preto pri výchove
mestskej robotnickej mládeže konajú sa vel'ké chyby
a vychovávatelia opierajú sa v orientácii dost často
len o polopravdy. Nedóverujú Církvi. lebo tá pripo
mina náboženské, intelektuálne, morálne a sociálne
hodnoty výchovy. Autor z mnohých vlastných skúse
ností napisal knihu, v ktorej prakticky ukazuje ako
načim vychovávat jednotlivcov rozličných pováh aj
v chudobných rodinách. Všima si prostredie rodiny.
odkrýva mylné cesty výchovy a naznačuje správne.
Kniha patri do rúk každého vychovávatel'a. — im.

Dr. JOSIP ANDRIC:Vi1ika Ljubav. Roman
iz života slovačkih Hrvata. Vydalo Hrvatska književ
no Družtvo sv. Jeronima., ako 99. knihu Knjižnice
Dodrik Romana. Zagreb, 1942, str. 158. Cena neudaná.

Dr. Andrič, chorvatský Kukučin., v románe .,Vilika
Ljubav" zachycuje verne život dedinčanov Hrvatskog
Groba na Slovensku. S ich životom spája ho bratská
láska svojho národa. Nenávist matiek Pavla a Kristi
ny rozbije ich vel'kú lásku. Pavol odchádza do Arne
rilcy za bohatstvom, ktorým si chce naklonit matku
svojej Kristiny. Po niekolkoročnom pobyte v cudzine
Pavol sa vracia, ale jeho Kristína sa už dotial vy
dala. Z nešťastnej lásky on trati rozum.

Ale Dr. Andrič v románe „Vilika Ljubav" uka
zuje a'j kus slovenského narjnovšieho dejstvovania.
Vystupuje do popredia náš Andrej Hlinka ktorého
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autor osobne poznal; odhaluje jeho pravú tvár: člo—
vek bezmedznej lásky k bližnému Kniha každému
poslúži na lepšie poznanie bratského národa, ktorého
malá časť žije aj u nás. _ pK

HUGO RAI-INER:Abendlándische Kir
chenfreiheit. Verlag Benz-igenEinsiedeln 1943.
str. 378. viaz. RM 9.50, broš. RM 8.20. Otázka vztahu
medzi Cirkvou a štátom bola vždy predmetom štúdii
a rokovaní na obidvoch stranách. Zdůrazňova-lo sa.
že Bohu nači—mdat, (:O jemu patrí, a cisárovi, čo patri
cisámvi. A v dejinách katolickej Církvi, najm'á na
zapade, táto otázka- bola velmi často pretriasaná a
vieme, že pri riešeníach nedosiahlo sa vždy shody;
nebolo vždy jasné, pokial siaha v niektorých prípa
doch moc cirkevná & alco daleko móže zasahovat
svetské rameno, najma keď išlo o veci cirkevno
politické. Autor podáva v knihe historický postup
riešenia pomeru medzi Cirkvou a štátom v prvých
ósmich storočiach. Začína- pápežom Klementem roku
96 a končí pápežom Mikulášom I. roku 865. V knihe
sú uverejnené mnohé, dosial' neznáme dokumenty.
ktoré svedčia o tom, že súhra- medzi mocou cirkev
nou a politickou bola odjakživa pakladaná za prvý
predpoklad spoločenského života. Dnes veru táto otáz
ka je tiež aktuálna; preto kniha nebude zaujímat len
historikov, ale všetkých, čo študujú politické otázky
5 náboženského hradiska. _ im.

Dr. ERDMANNHANISCH:Geschichte Russ
lands. I. Band, 2. vydanie. Verlag Herder und Co.
Freiburg im Breisgau 1943. str. 250, broš. RM 5, viaz.
RM 6..40 Pri tejto knihe zvlášť načim zdůraznit auto
rovu vedeckú presnost a objektivnost, s ktorou shod
nocuje každý úsek ruských dejin. 'Iieto dejiny Riska
_ od začiatku až po 18. storočie _ pisal Nemec, kto
rému išlo o správne chápanie niektorých politických
zásahov ruských cár—ova panovnikov, ktoré maly
vplyv nielen na vnútorné vedenie štátu, lež utvorily
pre Rusko zvláštnu zahraniční: atmosferu, ktorá bola
predohrou Mnej smtuácie.Sú to dejiny stručné, alevecné a informujú objektívne. _ im.

Dr. JAN REKEM:Teplanské duchovně
piesne. Zo staršej eschatologickej poezie Považia.
Edícia „Trenčan", Trenčín 1943, str. 72 s obrazovou
prílohou. Cena 30 Ks. Náš slovenský l'ud je tvorivý,
nedíva sa na veci a činy slepo, ale kriticky, a čo vidí
a prežíva, zvýrazní slovom alebo spevorm To sme
videli nedávno pri našom slovenskom prevrate a aj
dnes. Slovák vedel každú situáciu zbásniť alebo aspoň
zveršovať a tiež zhudobniť. Len si tak všimnite naše
piesne, ach, kol'ko pravdy je v nich, kolko správ-nej

335



kritiky. Nečudujme sa preto, keď Dr. Bekem vydava
stan-é teplanské duchovně piesne dnes, keď sa akosi
odkloňujeme od „starej slovenskosti". V teplanslcých
piesňach nezrači sa len hlboko vnímavá duša Teplá—
nov, ale katolicka duša všetkých Slovákov. S malými
obmenami stretávame sa s podobnými piesňami po
celom Slovensku. Autor poslúžil celoslovenskej veci,
keď tieto perly nášho duchovného katolíci-ceho života
zpristupnil širšej verejnosti a vyzdvihol si-lu“tvorívého
génia nielen svojich rodákov, lež všetkých Slovákov.
Krásne fotografie na konci knihy svedčia, že Teplá
nikdy sa neodklom'la od lmtolíckej tradicie, SKM má
tam staré, hlboké korene, z ktorých iste vyrastie
mohutný strom katolíckeho zivota na Pováží. — im.

HERMANNSKOLASTER:Sestra Beata. Pre
ložil Július Simko. Vydalo Misijné nakladatelstvo.
Sti—avnik, p. Hrabušice, str. 223, Ks 24. Priklady
tiahnu, a mládež hradá priklady v knihách, v kinách
& divadlách. Mládež chce čitať knihy, v ktorých vy
stupuju hrdinovia s mimoriadnyn'ui činmri, ktorí sa
vymykajú z úzkeho kruhu všedného života!. A pra
vých hrdinov všade nevidí, ani nenachádza. Táto
kniha predstavuje našej mládeži vzor, na ktorom je
čo obdivovat. Nakladatelstvo mi píše, že „netúži po
literárnej sláve, ktorá je vrtkavé, ale chce v čím via
cerých dušiach zapálit nezištnú lásku k Bohu a k bliž

nému, aby naša mládež bola a-j smýšl'aním katolická_ božia" Nuz satu-a Beata mnohým ukáže cestu
k pravej láske, preto jej životopis vrele odporú
čam. _ ím.

JOZEF ŠPIRKO:Výtvarné p a mia t k y
Spišskej Kapituly. Vydala Matica slovenská
v Turč. sv. Martine 1943.Slovenský Vatikán _ Spiš
ská Kapitula, je vzácnou klenotnicou umeleckých pa
miatok. ktoré sú dejinnými svedkami našej minulosti.
O týchto pamiatkach píše autor v knižočke s hradiska
historicko—umeleckého.Keď si ju preštudujete, uznáte,
že Kapitula je slovenský Vatikán, aspoň v ma-lom
vydani. _ im.
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VSETKÝM SMERISTOM. Všetci dobre viete. že
v dnešných časoch. hoci nestúpa hodnota vecí, stúpa
ich cena. Bastáva sa aj to, že keď vecná.hoanota vecí
kleSIa, ich cena neklesla. ale naOpak, stúpla. Toto
vel'mi pociťujeme aj v kníhtlačiarniach, no jednako
usilujeme sa aj vo vojnových časoch ist svojim čita—
tel'om v úStrety vo všetkom. Doteraz dopláceli sme na
všelijaké predpísané prirážky, ale predplatne sme ne
zvýšili; všetko sme hradill zo študentského fondu.
V poslednom čase kníhtlačiareň bola nútená zakůDiť
papier za zvýšená cenu, a to, pravda, my muSÍme za
platit. Položka je velká.. Predplatné do konce. roka ani
teraz nezvýšime, lebo sme presvedceni, že smeristi po
chopia, o čo v dnešných česoch ide, a že mim pomůžu
všetko zaplatit. Preto vkladáme složenky a odvoláva
me sa na vel'kodušně srdcia. Viete dobre, že pre nás
peniaze sú iba prostfiedkom na uskutočňovanie posla
nia všel'udského, nadprirodzeného, bez ktorého každé
l'udské úsilie vymeje v katostmfálnu prázdnotu du
cha, ktorú v model-nom slovníku pomenovali medzi
národnou neistotou. Smeristl, keď klopeme na vaše
šl'achetně srdcia, prosíme len tehličku“ na “budovu;
ktorú na Slovensku chceme postaviť Spolu : vami.
Verim, že tato výzva nebude máma a že nám—Domo—
žete hradit nepredvidanč doplatky.



K zmenám adr-les; Všetky zmeny adries vybavuje
adminish'ácia pred expediclou Smer-u. Ale musite
uznat, že zmenu adresy, nemůže previesť vtedy, ked
pisatel nenapíše- ani svoje meno, ani adresu. .V pou
slednom čase dostali; sme urgencie, že už tak a tak
dlhosomnaizmmmieste,a$mermiposielatena
staré miesto; lež milý pisatel? se am nepodpísul ani
netmpísal adresu. Vyzqrá to net—azako bmenný list:
Zaznamenávam to len ako km'iozítu, lebo napísať list
& nepodpísntsn, to nie--je nič mimoriadne. Takéto
zvláštnosti redakcie se vůbec nedotknú, ale adminis
tráciu privedú do pany—kom Pneto pri zmene bydliska
ráčte napísať aspoň meno & budúcu adresu Nás topoteší, & vám to iste bude prijemne.

Ctp. buhwlovcom. Vo vás. vidíme žulových štvárí
ňovatel'ov našich myšlienok. Vieme dobre, že vy ste
sol'ou umievavého Slovenska, preto netreba zdůraz
ňovat, že s vašóu spoluprácou rá'aame na každom kro-L
ku. Naplňte se apoštolským duchom svátého Pavla.
aby ste obstáli na diecéznoni tronte, ktorý je len ne—
patrnou súčiastkou mohutných akcii, ktoré podniká
Církev Kristova na Slovensku

Vdp. profesor-om stredných škol. V minulom čísle
sme vás upozornili, že študentom dávame Smer za
snížený popl'atok alebo na vaše odporúčanie zadarmo.
Preto vás úctivo prosíme, aby ste upozornili svojich
žiakov na náš časopis. Viete dobre, že pre vysokoško—
lákov otvorili sme zvláštnu rubriku, do ktorej si sami
píšu. Stredoškoláci sa pripravujú na univerzitu. Keď
teda budú v spojení so Smer-om, súčasne budú spo
jení s katolíckym programom bratislavských vysoko-j
školákovi

Sůbeh. Viaceri smeristi napísali kritiku na obálku
nášho časopisu. Nie je možné všetkým vyhoviet. Po—
šlite nám ideové návrhy. Tie najlepšie primerane od
meníme. Poznáte náš ciel, nuž pokuste se zvýraznit
ho obrazne.

K. C. Na obálke Smeru odpovedám na viaceré
listové dotazy nie preto, aby všetci vedeli, čo mi po
niektorí píšu, lež preto, aby sa z odpovedi všetci po
učili. Osoby neprwádmm & jednou poznámkou dá—
vam odpoveď na Viaceré listy.

M.F. KeďsomvminulomčísleznačkeK. V.
radil, aby sa neučila rodoláske od arizátorov atd'.,
vóbec som myslel na tých, ktorí čestne p_lm'asvoje
povinnosti, a najmá, nemal som na mysli inú osobu
okrem tej mačky. Odpoveď bola všeobecná, a ked' sa
niekoho súkromne citlivo dotkla', to je jeho osobné
vec. Bola to odpoveď celkom vecná, o tom nemčim
pochybovat

L. P. Všelijako sa kradne. Keď sa v úrade riadne
nepracuje, to je tiež krádež. Stát alebo podnik vás



neplati preto, aby ste sa s kolegyňami celé hodiny
rozprava-li alebo „úradne" prechádzali po meste, ale
preto, aby ste úradovaúi. Keď stránky nadávajú na
úrad, to sa potom priamo vztahuje na Vás.

F. 2. To je práve chyba, že horliví katolíci vyhý—
bajú činnosti v 'kartolickej akcii. Dobre žit duchov
ne,tojezáklaad.A1esámKristusPánnámda1p1-í—
klad, že to nestačí. On bol svatý, najsvátejší Boh,
preto išiel lovit duše. Dnes svátá Církev, Kristova
nevesta, každého volá na rybolov duší. Keď sa na
tomto rybolove nezúčastnia duše horlivé, duše pre
siaknuté životem Kristovým nemůžeme ich pomeno
vať horlivými. Od koho vlastne máme očakávať po—
moc? Od tých, čonábože'nsky živoria? Ti čakajú na
duchovne živých. Preto myslím, že je to zrejmé, aby
ste sa- stali apoštolom katolickej akcie.

G. 1. Nikdy som na'iešil v Sme-re otázky politické,
lebo dogmaúcko—morálne zásady, o ktorých píšeme
stále, vztahujú sa na každú rudskú činnost, toda. aj
na politiku. Podl'altoho teda mohli by ste si'dát od
poveď aj na otázku, či máte byt členom strany. Ale
na uvážem'e vám odpovedám: Každý národ je dielo
božie, má teda boží nárok na jstvovanie. Aby jest
voval, musí tvorit dsuševnýaj fyzický organický celok.
Vonkajší preja'v tejto vnútornej jednoty prejavuje sa
v organizácii, ktorú reprezentuje strana. Ze je poli
ticky nevyhnutná, o tom nieto najmenšej pochybnosti.
Keď se teda cítíte národovcom, nemůžete sa vylučo
vat z organického celku národa. A keď sa' vylučujete,
nuž buďte skromný a aspoň pred l'ud'mi netrúbte, že
ste taký alebo onaký národovec'. To isté by som po
vedal o katolikoch, ktorí- v reči bývajú pápekkejší
ako papež, ale keď papež povedal, aby boli členmi
katolíckej akcie, tak okrem prikyvnutia nosem nevy—
konali nič. Ich osobné pohodJie je im milšie ako bor—
ba a boj. To je zrejme. Ale tým nepatri budúcnosť.

N. A. Najvyššie hodnoty zastávajú a predstavujú
hodnotne najvyšší a najcennejší rudia. Ale nemusí to
byťvždytak. Móžesastat, žečasovéokolnostiposta
via na prestol mp_rezentácievelkých hodnót ludi pro
stredných alebo aj podprostredných. Tým, pravda, vec
sama nie je znehodnotená, len zle repmentovaná.
A keby ste videli, že aj tí najsúcejší ludia sklamali
alebo padli, nikdy se. nesmiete znechutit & zanechat
cestu dobra, lebo ideál je viac ako ten, čo ho pred
stavuje. Za svaté ideály hodno žiť _aj mrieť. 4,
SMER, revue pri duchovný život. Vydá-'
vajú tren dominikáni. Zodpovedný redaktor
Dr. I. Můller. Používanie novinových mámok Po“
volenévýmomMindopr.aver. práqremrt
vý v Bratislave pod čis. 144.487-111/1-1940.namorni

úrad Trenčín. _—'rlač: V. CelkO.
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CESTY.

Ján Haranta:

Omša ex voto.
Pa'f rokov tomu. Jeseň. Nebo čisté

a rozsýpané šuští dolu Iístie,
astrami smutku zakvitaiú chrámy,
tak o tom čase mysel' rozprava mi . . .

Daleko : domu. Láska naliehala

písavať matke listy Do videnia,
kde prvá slasf som zažil Premenenia,
zas všetko krajšie úfnosť spatriť mala,

A stíchol škripot kolies vozataiov
a iné časy rozbreskly sa : taiov.
To verím pevne, čo mi viera dala,
že ruka božia viesf ich neprestala.

Lež ked sa v roku rozpáperia lúky
a v detských očiach nová radosf zhára,
znie pripomienka s lístku breviára,
že obet' svc'itú priniesf mám za muky,

čo v minulom, i v tomto, v dalšom čase

v beztvárnom smútku trápia duše naše
a Prozretel'nosť v rumoch to!ké chrámy

pre budúcnosť či koniec ticho chrání?
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Prirodzený život človeka').
Dr. Inocent Miiller, OP.

Za poltreťaroka obšírne sme písali o té—
mach: V čom spočíva krestanská dokonalost,
o závaznosti k dokonalosti a napokon 0 pro
striedkoch na dosiahnutie dokonalosti. Teraz
bude reč o samom nadprirodzenom živote. Lo
gickejšie by bolo, keby sme boli najprv vy
svetlili podstatu nadprirodzeného života, lež
v Smere sledovali sme praktický ciel': Hned
na začiatku museli sme poukázat, že vyšší du
chovný život nie je nijaký luxus alebo výsada
niektorých vyvolencov, ale že Boh každého
volá k tomuto životu. Tento predsudok chceli
sme vyvrátit, a preto sme dokázali, že k správ—
nemu duchovnému životu všetci sme viazaní.
Tým bolo tiež odóvodnené smeristické hnutie
na Slovensku a naše úsilie vychovat nábožen—
skú a duchovnú elitu katolíckych inteligentov.

V nasledujúcich článkoch budeme študovať
podstatu nadprirodzeného života. Aby sme lep
šie poznali vznešenost tohto života, ktorý nám
Pán Boh dáva zadarmo, dobre bude aspoň na
krátko opisať prirodzený život človeka, ktorý
nadprirodzeným životom nebýva zničený, lež
zachovaný a zdokonalený.

Človek' je naozaj tajomná bytost, složená
z tela a z duše, z hmoty a z ducha, ktoré v naj
užšom a v najintimnejšom spojeni tvoria jednu
prirodzenosť & jednu osobu. Móžeme povedať,

* Svatý Tomáš Akv.: Suma teol. I, ot. 93—102;
Garrigou-Lagrange, OP: Perfection chrétienne
et contemplation, sv. I., str. 47 & nasl.: De reve
latione, sv. I., str. 197 a nasl.; A. M. Meynard..
OP: Traité dela vie intérieure, časť I., str. 3
a nasl.; Chrysogonus a Iesu Sacramentato, OCD:
Asceticae et mysticae summm str. 1 a nasl.:
Matthias J. Scheeben: Die Natur und Gnade,
str. 15 a nasl.; Dr. M. Matthijs, OP: De imagine
Dei in homine secundum docrinam S. Thomae
Aq.; A. Tanquerey: Précis de heologie ascéti
que et mystique, str. 36 a nasi.



že svet duchovný sa spojil & prenikol svet
hmotný a vznikla takto bytost, ktorá predsta
vuje dokonalost vesmíru v malom vydaní; je
to malý vesmír, mikrokOZmos, ospevujúci ne
konečnú božiu múdrosť, ktorá v krásnu by
tostnú jednotu spojila dve, celkom rozlišné
bytosti. Malý vesmír, ktorý predstavuje človek,
je plný života. Svatý Gregor Velký rozlišuje
V človeku tri životy: život rastlinný, živočišny
a rozumový. Človek žije ako rastlina, lebo pri
jíma pokrm, rastie a rozmnožuje sa. Zije tiež
ako zviera, lebo smyslami poznáva vonkajšie
predmety, má smyslovú žiadostivosť, vášne a
samovolne sa pohybuje. Napokon rozumovým
životom sa podobá anjelom, lebo rozumovo
poznáva nadsmyslové bytie, pravdu, a vol'ou
slobodne vyberá rozumom predkladané dobro.

Tieto tri životy nie sú v človeku akési sa
mostatné jednotky, ale jeden preniká druhý;
je medzi nimi súradnosť a podradnosť, ktorá
má jeden ciel': dokonalost celého bytia, celého
človeka. Lebo zdravý rozum a biologický zá
kon súčasne diktuje, že V každom složenom
byti život sa udržuje a rozvija len vtedy, keď
medzi jednotlivými prvkami je súradnosť a keď
jednotlivé prvky sú podradené prvku hlavné
mu, ktorý ich používa, aby sa pri živote udr
žal. Preto v človeku schopnosti nižšie — rast
linné a smyslové — musia byť podrobené roz
umu a vůli. Táto podmienka pravého l'udského
života je nenahraditelná; kde chýba alebo kde
nie je celkom uskutočnená, tam sa život zosla
buje, až napokon prichádza smrť; lebo kde nie
je v organizme podradnosť, prichádza rozpadá
Vanie prvkov, ktorá končí smrťou.

Preto nielen sv'áté Písmo, lež aj pohanskí,
zdrávo uvažujúci filozofi pomenovali život bo
jom. Hej, život je boj, lebo naše nižšie schop
nosti s celým zápalom túžia po rozkošiach, po
smyselnej slasti, kým schopnosti vyššie sú za
merené k čestnému dobru. A medzi tými dvo
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ma SChopnosťami často prichádza k boju. Veď
S úsenost nás učí, že mnohé veci, ktoré sa nam
Páčia alebo ktoré pokladáme za užitočné, me
SÚ Vždy mravne dobré. A tuná rozum musí
urobiť poriadok, musí bojovat proti nižším na—
klonnostiam a nad nimi zvíťaziť. To je boj du,—
cha Proti telu, boj vóle proti vášňam, ktory
neraz je prudký & bolestný, lebo sa odohrava
V samom človeku, ktorý nebýva vždy na kazdy
útOk Pripravený.

Ale načim vedieť, že hnutia nižších schop—
nosti, hoci by boly aké silné, dajú sa ovládat.

eď naporúdzi je velká sila vóle, ktorá pomo—
cou rozumu má nad vášnívými hnutiami štvo
rakú moc: Moc predvidania, ktorá spočíva
v tom, že múdrou a stálou ostražitosťou pred
vidame & súčasne predchádzame alebo zame
dzujeme zbytočnú obrazivosť, citovost, vnima
VOSťa nebezpečné hnutia. Dalej moc zakazat
alebo mierm'ť prudké a náhle hnutia, ktore
vzniknú v duši. Tak napríklad móžem zabránit
ociam dívat sa na nebezpečný predmet, sv03e„!
0 razotvornosti móžem zakázat zdržovat sa pri
Zlých predstavách; keď sa ozve v duši hnev,
f.“óžem ho zmierniť, ovládat sa. V moci vole
Je tiež zosilňovanie alebo zoslabovanie hnut1
Vášní- Napokon vól'a má moc riadiť všetky
hnutia k dobru, a tým ich odvracia od zla. Člo—
vek teda má možnost a prostriedky vládnuť
“?i hnutiami nižších schopností, viťaziť nad
mmlv aby nebol ich otrokom. __ „

krem týchto vnútorných bojov v du51clo
veka ozýva sa hlas proti Stvoritel'ovi. Pravda.
zdravým rozumom všetci poznávame a teore
tlcky al uznávame, že vo všetkom musíme sa
podrobit svojmu najvyššiemu Pánovi, musime
1:10pOSIÚIChať.Nuž a táto poslušnost tiež nieco
Cloveka stojí. Človek túži po nezávislosti, chce
by? Sarnostatný a preto nerád sa kloní pred
bOZOUautoritou. V duši človeka ozve sa pýcha,
ktorá mu nahovára, že mu bude lepšie, keď
340



bude rozkazovať. A nad pýchou človek zviťazí
iba pokorným uznanim svojej úbohosti, svojej
nehodnosti a slabosti, lebo len tak uzná neod—
škriepitel'né práva Stvoritel'a na stvorenie &vo
všetko sa mu podrobí.

Teda už v prirodzenom stave každý človek
musí bojovat proti trojakej žiadostivosti, aby
sa udržal na l'udskej výške.

Keď človek v boji statočne vydrží a nepod—
I'ahne zlým náklonnostiam, právom móže oča—
kávat nejaku odmenu. Jeho nesmrtelná duša
pride na hlbšie a va'čšie diskurzivne poznanie
pravdy a Boha a tiež k čistejšej a trvalejšej
láske. A zas naopak, keď v boji dobrovolne
padne a ťažko sa prehreši proti zákonu a keď
pred smrťou svoj čin neol'utuje, nepride k ži
votnému ciel'u, zaslúži si trest, ktorý spočiva
v tom, že neuvidí Boha a bude trápený tresta
mi primeranými vel'kosti a tažkosti hriechu.

Toto je človek ako koruna stvorenstva, ako
najdokonalejši tvor vesmíru. Lež dobrý Pán
Boh neuspokojil sa len tým, že človeka obdaril
tol'kými a takými prirodzenými darmi, že vy
niká nad všetko stvorenie. On ho vyzdvihol
k vyššej důstojnosti, keď ho obdaroval mimo
prirodzenými a nadprirodzenými darmi. O vy
zdvihnuti človeka do nadprirodzeného stavu
bude reč v ďalších článkoch.

Dokonalf.
Teolog. prof. P. Emilián Soukup, OP.

Posledně skúmam'e o najhlbšich dosiahnu—
tel'ných koreňoch l'udského života potvrdilo
odvekú zásadu viery, že Boh všetko stvoril
so zákonom čo najváčšieho možného zdokona
l'ovania. Dr. A. Parkos-Nitra vravi o telesnom
živote: „Zivotné činnosti spósobujú vývoj k roz
voju, ktorý sa ukazuje aj u poškodeného orga
nizmu, ba práve u tohto, a ktorého ciel'om je
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dokonalý jednotlivec svojho druhu. Rozličné
bytosti neusilujú teda o dajakú formu dokona
losti, vlastnú im ako jednotlivcovi, ale každá
sa vyvija v smere dokonalosti vlastného druhu.
Toto úsilie ovláda nielen individuálny vývoj,
ale aj celý vývoj kmeňov. Teda nemyslím, že
ciel vývoja je v samom jednotlivcovi, ale
že jestvuje aj nadindividuálny cieI', ktorý spo—
čiva mimo daného jednotlivca."1

Ak pridáme k prírodovedeckej myšlienke
myšlienku viery, že božia milost nenarúša pri—
rodzenosť, ale ju zdokonaluje, to jest povznáša
a doplňa jej možnosti, zachovávajúc pritom
zákony a spósob života prirodzenosti, povie
me najprenikavejšim bohovedeckým spósobom
myšlienku o kresťanskej dokonalosti tými istý—
mi slovami uznaného odborníka v bádani o ži
vote, len prenesenými do vyššieho, božského
poriadku: Boh ustálil, aby životné úsilie člo
veka smerovalo k nadprirodzenému cielu. Pre—
to dal mu posvácujúcu milost, aby spósobil tak
nový vývin a rozvoj životnej činnosti fudskej
duše, ktorý sa má ukazovat tiež u poškodenej
duše, ba priam 11 nej. Ciel'om tohto rozvoja,
povinného pre bezvýnimočné povýšenie na ces
tu k nadprirodzenému cielu, je nadprirodzene
dokonalá l'udská duša. Rozličné ludské bytosti
teda neusilujú o dajaký spósob dokonalosti du
chovného života, vlastný len im ako jedíncom,
ale každá duša sa má vyvijať smerom k doko
nalosti spoločnej všetkým dušiam, povýšeným
do nadprirodzeného života vo viere a milosti.
Tento spósob smerovania k dokonalosti ovláda
vývoj celej pospolitosti kresťanov. Teda vývin
k dokonalosti neurčuje sám jedinec; je tvar
dokonalosti, ležiaci mimo jedinca, ktorému sa
každý jedinec musi podrobit a prispósobovať.

Z veeného použitia prírodovedeckej poučky
vidíme dvoje: Najsamprv dókaz zo samej pod

1 Pojem života vo fyziologii 1934.
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staty l'udského prirodzeného života, že nadnri
rodzená dokonalost je povinnosťou každého
kresťana nejakým spósobom a v nejakom stup
ni; po druhé vidíme potrebu ustálit dajako
sposob dokonalosti, ktorý by bol mimo povahy
jedinca, ktorý by mohol byť ciel'om úsilia kaž
dej kresťanskej duše, žijúcej v milosti a božej
láske. Sváti sú učitel'mi v prvom aj V druhom.

Dokonalý kresťanský život je úplný rozvoj
možnosti, ktoré l'udskej duši poskytuje milosť.
Viera a láska; je život V mravo-ch, riadených
náboženstvom, a to spósobom, ktorý prekročil
neúplnosť a polovičatosť, ktorú sa usiluje dó
sledne vymýtit vo všetkých odboroch. Doko
nalost je šl'achtenie ducha, aby uchopil svátú
pravdu, nakoIko možno v celej jej plnosti
a hlbke; šl'achtenie vůle a srdca, aby maly
svátú lásku v celej jej rýdzosti a sile; šl'achte
nie výkonných sil, aby sa navonok bezchybne
prejavovaly skutkami svátej lásky. Sváti uka
zujú smysel zásady, ktorú božský Spasitel'
hlásal od začiatku svojej pósobnosti, zásady
o v a č š e j spravodlivosti.

V dňoch jeho působnosti videlo sa nemož
ným ešte dokonalejšie zachovávat boží zákon,
ako ho zachovávali farizeji &zákonníci so sko
ro tisícimi podrobnými predpismi. A jednako
Pán vravi: „Ak vaša spravodlivosť nebude
váčšia ako farizejov a zákonníkov, nevojdete do
nebeského král'ovstva." Osobnosti a spósob ná
boženského života svatých zrejme ukazujú,
že táto vá čšia spravodlivosť je povinný ciel'
a povinná úloha, ktorej každý kresťan musí
venovat všetky svoje sily ducha. Vidíme to
tižto postavy svatých nielen v pustovniach, ale
bez výnirnky v každom období I'udského veku,
v každom postavení I'udského života, v každom
odbore najrozmanitejších l'udských činností,
možností aj nemožností. A každý do okruhu
svojich životných okolností volal ku svojim
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druhom slovo svatého Pavla: „Prajem si, aby
všetci l'udia boli ako ja.""

Na svatých sa tiež javí nadindividuálny,
obecný ráz, ktorý musí mať dokonalost a úsilie
o dokonalost u každého kresťana. Obecný ráz,
ktorý nie je výlučným, nenapodobitelným svoj
rázom jedinej a ojedinelej osobnosti. Na svá
tých zretelne vidíme pokračovanie božej myš
lienky, uloženej v prirodnom zákone o doko—
nalosti, ako sme ju uviedli na začiatku: že aj
duchovná nadprirodzená dokonalost je pribli
žovanie jedinca ideálnemu vývinu celku.

V nadprirodzenom živote nejde o rozmanité
druhy ako v prirode, kde druhy sú odchodné,
napriklad človek, zvíera, bylina; v nadprirodze—
nom rozvoji l'udskej duše je len jeden druh,
lebo je len jeden ideál tohto rozvoja, totižto
božia dokonalost, ako ideál postavená vo vte
lenom jednorodenom Božom Synovi. Čím via
cej sa duša priblíži k tejto dokonalosti, tým via
cej je tiež dokonalejšia & tým je v nej ucele—
nejšie vyjadrená úplnosť bytia, ktorá stojí nad
bytím jedinca ako takého. Podla náuky viery
božia dokonalosť založená je v absolútnej ne
složitosti a jednoduchosti, kým človek svojím
životom, svojimi prejavmi a požiadavkami je
velmi složitý. Filozofia hovorí, že složitosťou
daný je pojem nedokonalosti. Teda aj u svá
tých musíme vidieť tento ďalší krok, úsilie
o priblíženie k božej jednoduchosti.

V nadprirodzenom snažení svatých o doko
nalosť je táto cesta naznačená &vyjadrená naj
obecnejšou zásadou sebazapierania, to jest od
mietania seba, unikam'a sebeckosti, aj v pri
rodzene celkom oprávnených prejavoch sebec
kosti. Na začiatku cesty svatých toto unikanie
prejavuje sa ťažkými asketický mi činmi, v kto—
rých je značná složitost. No vždy jasnejšie vy
niká a uplatňuje sa kladný smysel takého uni

'-' 1 Kor. 7. 7.
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kania sebe, totižto odovzdanie seba celkom Bo—
hu v jednoduchej láske. Svátý Tomáš Akvin
ský o tom napisal: „Dokonalost kresťanského
života vlastne &bytostne spočiva v láske; a to
prvotne v láske k Bohu, druhotne zasa v láske
k bližnému. Na túto dvojakú lásku dané sú
hlavné prikázania božieho zákona. Podružne
a nástrojove dokonalost spočíva v radách, kto
ré všetky — ako aj prikázania — podriadené
sú láske."“ Vonkajšiu složitosť prikázani, von
kajšiu složitost prejavov rád, totižto rehol'nej
chudoby, čistoty a poslušnosti, svátý Tomáš
uvádza na jednoduchost, na lásku k Bohu. Bo
láska je vo svojom bytostnom smysle naj
jednoduchšia, lebo je najdokonalejši spósob
odovzdania, ktorým sa človek sbližuje s dru
hou bytosťou, odovzdávajúc sa aj vo svojom
najosobitnejšom jadre. Totižto neodovzdáva
len časť z vonkajšej složitosti, ale odovzdáva
svoju dušu, ktorá svojou jednoduchosťou obsa
huje všetky hladiská složitosti.

Keby sme nemali svátých, ktorí vývojom
svojho života a najmá jeho vyvrcholením nám
ukazujú až po posledné dósledky uskutočnené
sblíženie s Bohom, jedinou dokonalosťou v nad
prirodzenom poriadku, uskutočnenou najdósled—
nejšim spósobom, aký je na zemi možný, nikdy
by sme nepochopili smysel modlitby Pána Je—
žiša, hoci by sme tušili, že hovorí o ideále do
konalosti, keď prosí: „Ja v nich a ty vo mne.
aby sa stali dokonalými v jednote, aby svet
poznal, že si mňa poslal a že si ich miloval, ako
mňa miluješ"

Kým niet v človekovi úsilia smerom k tejto
jednoduchosti, dotial' niet v ňom ozajstnej ces
ty dokonalosti. V tom je tiež jedinečná výsada
a svojráz kresťanského náboženského života
a kresťanskej mystiky. Táto cesta dokonalosti

=*Suma teolog. u_n, 184, 3.
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& táto dokonalost je výlučný majetok kresťan—
ského náboženstva, ako je vonkoncom cudzí
každej takzvanej mimokresťanskej mystike, aj
tej mystike, ktorá zdanlivo vedie k najjedno
duchšiemu spojeniu cez nesmieme odriekavé
sústavy asketických úkonov, totižto indickej
mystike; lebo jednoduchosť tejto mystiky je
jednoduchosť smrti a zničenia. Ale kresťanská
dokonalost svojou cestou vedie k jednoduchosti
životného vyvrcholenia, k jednoduchosti spo
jenia láskou s najvyššou dokonalosťou, ktorá
je spolu vyvrcholený život, keďže je prameň
všetkého života. Aj to povedal Pán Ježiš: „Pri
šiel som, aby mali život, aby mali nadbytek
života."

V poslednom čase P. A. D. Sertillanges, OP,
povedal slovo, ktoré móže byť novým heslom
v kresťanskej dokonalosti a v chápaní dokona
losti svatých. V knihe Zázrak Cirkvi vravi,
že „král'ovstvo božie v nás je: pochopit sa,
uskutočniť sa, prekonat sa".

Netreba ďalej podrobnejšie rozberať dve
praktické zásady cesty kresťanskej dokonalosti,
ktoré tiež sú tak výrazne vyjadrované na za
čiatku cesty dokonalosti u svátých, že nemožno
slúčit cestu dokonalosti s akýmkol'vek dobro
vol'ne udržovaným hriechom a že dokonalost
nemóže záležať v hromadeni asketických výko
nov, nech by ono bolo neviem aké usporiadané.
Keďže hriech je nástroj složitosti, lebo je ná—
stroj k nedokonalému; asketické úkony, prav
da, sú nástroje lásky k dokonalému, ale len
nástroje, ktoré tým viacej strácajú význam,
čim viacej je vypracované a na prácu súce to
jediné, láska, jednoduché odovzdanie jedno
duchej Dokonalosti, absolutne odovzdanie ab
solútnej Dokonalosti.
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Krfdla, či prífaž ?
Maa—celHorniak, SS.

Dva protichodné filozofické smery priniesly
dve, zrejme vzájomne si odporujúce teórie
o náruživostiach.

„Treba ich celkom potlačit" — zneje mien
ka stoikov.

„Načim ich slepo nasledovat" — odporú
čajú zastanci náuky hedonistov.

Zatlačiť ich úplne? To je čiry sen! To je
nemožné. — Nasledovať ich a oddávat sa im?
To by bola hanba, veď je to nemožné.

Ak ich zatlačite, čo bude z človeka? Apa
tický, bezcitný tvor . .. Pravý hlupák. Ale, cha
rakter sa neutvorí apatiou, úplnou bezcitnos
ťou ducha; iba pósobivou, aktivitou duševných
schopnosti a nadovšetko rozumu a vůle.

„Čo chcú vytrhnúť zo srdca mládeže mla
distvý vzlet, činorodý rozbeh a blahodarné nad—
šenie, ktorých korene rastú v náruživostiach?"
Povie si nejeden dotknutý.

Nech sa len uspokoja. Veď vieme, že sa oni
nedajú zničit a potlačit; vieme, že je to boj,
ktorý sa začína prvým používaním rozumu a
končí posledným dychom. Pascal hovori, že vek
nijako nerozhoduje ani o začiatku ani o zániku
týchto dvoch náruživosti, to jest lásky a am—
bicie.

Teda prvá teória neobstojí. Nemůžeme ju
prijať.

Ani druhá. Ak je čirym snom úplne ich po
tlačit, je hanba sledovat ich, lebo:

1. znamenalo by to zrieknuť sa názvu a dó
stojnosti človeka. Filozofia nás uči, že človek
je animal rationale : rozumné zviera. A práve
rozumom sa liší od zvierat (animalia irrati
onalia). Kto sa teda necháva unášať zviera
cimi pudmi, výslovne sa zrieka rozumu, ktorý
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by mal použiť na rozoznávanie dobra od zla
tým šlachetným úmyslom, aby mohol vyhýbat
neresti a navykať na ctnosti.

2. Bolo by to zrieknuť sa názvu kresťana.
Zjavenie božie nás učí, že človek pozostáva
z tela a z duše. Telom sa podobá zvieratám, tvo
rom, čo Boh stvoril, hoci pre isté vlastnosti,
súlad milosti a krásu, je z nich najdokonalejši.
Ale svojou dušou sa liší od nich, lebo tá je
stvorená na boží obraz a na podobnost božiu
a vykúpená predrahou krvou Krista Pána. Kto
sa však slepo oddáva svojim náruživostiam,
vrhne blato, kal na obraz boží, zavrhne vyku—
pitel'ské dielo Kristovo, nie je kresťanom, ale...
pohanom. Preto:

3. bol by to návrat k pahanstvu. Pred prí—
chodom Krista Pána — veď to dobre vieme —
pohani mali zvláštny kult tela, lebo nepoznali,
že to, čo zaručuje pravú velkosť človeka, nie je
hmota, do ktorej je odiaty, ale „dych života",
ktorý-vdýchol Boh do blata, vlastnými rukami
učineného človeka. Kto hovie svojim smyslom,
je pohan, nakol'ko zaznáva podriadenosť tela
duši a svrchovanost duše nad telom. Slovom
bolo by to

4. prevrátiť poriadok, ktorý Boh ustanovil.
Medzi týmito dvoma krajnosťami možno

azda nájsť strednú, zlatú cestičku? Ale áno.
Ponúka nám ju Aristoteles, keď hovori, že vraj
máme s nimi filozofovať. To znamená, máme
ich brzdiť, opanovat ich, potlačit ich a podrobit
vedeniu rozumu, aby sme ich použili na do
siahnutie kresťanských ideálov. Teda pravá
cesta: ovládanie seba samých v plnom smysle
slova.

„Náruživosti sú najváčšou mocnosťou sveta,
ak nie sú jeho najváčšou slabosťou", ktosi na
pisal. Ony možu povzniesť celý svet, ale nás
móžu aj strhnúť do najbiednejšieho stavu.
0 nich večne plati podobenstvo o zrne, ktoré
padlo do viacej alebo menej dobrej pód.Y- ZÚ“
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rodniť a skypriť pódu srdca a tak využiť k dob
ru náruživosti, to je v našich rukách, . . . v mo—
jich, tvojich, v rukách každého jedného z nás.

Vezmite napríklad energie prírody. Ak sú
potlačené, olúpia l'udstvo o velké, nesmierne
dobrodenia velkého potenciálu, velkej činnosti,
čo v sebe skrývajú. Nechajte ich vol'né, zničily
by celý svet, kým opanované a rozumne upra—
vené aj tie najhroznejšie sa staly velmi užitoč
nými a l'udstvo obšťastňujú tol'kými vynálezmi
a prispely k nášmu pokroku a obecnému roz
voju kultúry. Svetlo (elektrické), ktoré sme
poznali, len keď sa za strašnej búrky zjavilo
medzi tmavými mračnami, aby nás svojou žia
rou a rachotom zdesilo, dnes osvetluje ulice,
dielne, sviatočné schódzky, posiedky a radostné
zábavy, zmeniac tmavú noc v jasný deň. Lode.
poslušné nepatrným a lahodným zásahom ruky
strojnika, prevážajú obrovské náklady a pláva
júce paláce s niekol'ko sto cestujúcimi. Dyna
mit trhá celé vrchy, aby spájal národy, ale tiež
móže trhať a hubiť l'udí a výplody l'udského
umu: stavby a iné diela techniky. Hl'a, nesmier
na moc človeka nad energiou; prečo by nemo—
hol človek opanovať duševné energie, svoje
náruživosti?

Zničit ich by bolo detské. Nechat sa nimi
unášať bolo by otroctvo. Potlačiť, sputnať a
opanovat, to je ušetrenie nesmierne hodnot
ných sil pre naše mravné zdokonalenie.

Potlačiť ich, vravím; lebo ak človek
drží na úzde vlastné náklonnosti a dá im len
rozumne odóvodnenú Slobodu, zaslúži si uzna
nie, lebo tým dokáže, že je pánom nad tým,
čo je v nás živočišného.

Sputnať ich; lebo ak sa nedovolí, aby
ich výbuchy nadobudly nebezpečné rozmery,
vtedy nielenže nás nestrhnú na zlé cesty, ale
ešte nám dajú vačšej odvahy a sily pri vyko
návaní dobra, aj keby to bolo niekedy v pro
tive s našou povahou.
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0 p a n o Va 1!ich; lebo dokonalý kresťan je
anjel nad skrotenou beštiou. Ale aby sme túto
beštiu skrotili, musíme skrotiť tak, ako sa robi
s ohnivým koňom: dať jej zubadlo a úzdu držať
nakrátko, aby nás neniesly, kde by samé chce—
ly, ale tam, kde my chceme.

Len keď sme prinútili telo zabudnúť na je
ho primitívnu divokost a náruživosti sme skro
tili a podrobili vedeniu a moci rozumu, len
vtedy budeme mócť volať z hlbin srdca: Po
žehnané náruživosti.

Len malý obraz. Bolo to v kostole svatého
Hieronyma v Toulouse. Mladý rehol'ník vystu
puje na kancel'. Pohl'ad neúprosný, hlas trúch—
livý, posunky rúk vyhrážajúce. Zdá sa, ako by
chcel blesky soslať na zástup poslucháčov. Slo—
vami a pohybmi rúk chce čím jasnejšie a pre
svedčivejšie opísať zvláštny stav hrozných ne
šťastí, čo l'udstvu priniesly neskrotené náruži
vosti a vášne. Ale kazatel' sa zrazu zastaví, ako
by sa chcel na chvíl'u sústrediť. Oči všetkých
sú na nebo upreté... Hrobové ticho . .. Dych
všetkých zastavený. Čakajú, že azda vysloví
poslednú kliatbu nad náruživosťami a budú
mócť počuť slová slávnostného odsúdenia a za
vrhnutia. Ale zrazu vnorí svoj pohl'ad na Ukri
žovaného, a hla, jemný, milý úsmev sa zahráva
na jeho perách, tvár mladého rehoI'nika sa vy
jasni a žiari ako lúče mesiaca za búrlivých,
tmavých nocí. — A P. Lacordaire, OP, ako by
bol nabral nových sil, pokračuje silným, ale
milosťou božou preniknutým, rniernym hlasom:
„Náruživosť je v človeku ako meč lásky. A kto
že by mu ho chcel vytrhnúť pre tie nesčíselné
nešťastia, ktoré zaviňuje, bol by podobný tomu,
čo by chcel polámať Homérovu lutnu, lebo ňou
ospevoval falošných bohov. Ach, nelámte, ne
ničte túto lutnu, vezmite ju z rúk slepého bás
nika a oslavujte ňou dobrodenia, slávu a meno
Boha najvyššieho. Spievajte, zem vás počúva
a nebo vám odpovie, lebo lutna Homérova je
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aj lutnou Dávidovou; & náruživosť človeka vie
síce aj usmrtit, ale vedela aj svet spasit na
Golgote." Tým teda, čo cítia v sebe záchvaty
a oheň náruživostí, nech nestrácajú odvahu.
Nech sa radšej poďakujú Bohu, že im dal pri—
ležitosť k zdokonalovaniu. „Sila v chorobe sa
zdokonal'uje",1 vravel Pán svatému Pavlovi,
keď ho prosil, aby mu odňal „osteň tela".2

Tak teda náruživostí, ktoré kladú taký silný
odpor túžbam a ideálom mladých l'udí a vysta
vujú ich skúškam, dávajú im aj príležitosť
k boju. Kto bude odvážne bojovat, toho duch
zosilnie. Nebude azda nová metafora: „oheň
náruživostí", ale priliehavá. Oheň pre neroz—
umných býva nebezpečný, zhubný, lebo páli,
ničí. No pre tých, čo vedia ním obozretne na
rábať, má užitočné a blahodarné účinky, lebo
svieti, oteplieva, očisťuje. Voči náruživostiam
neslobodno byť nerozumným. Treba ich vedieť
podrobit správe rozumu. A vtedy sa stanú
vzpruhou, ktorá bude vždy vedieť pobádať ich
duševně schopnosti, keď ide o príležitosť vyko
nat niečo dobrého, a s jej pomocou sa odváž
nejšie a rozhodnejšie postavia na odpor zlu.

Bez náruživostí, bolo povedané, nemóžeme
byť I'uďmi. Bez silných náruživostí nemůžeme
byť pevným charakterom, lebo silné náruži
vosti, keď sú skrotené rozumnou silou, vyko—
najú vel'ké veci a privádzajú k rozumnosti
a šI'achetnosti. Otvorte dejiny! Čítajte životopis
velkých konvertitov. Zisťujte v nich dve ob—
dobia, jasne oddelené. V prvom vel'ká, ne
zriadená náruživosť ich strhla azda až pod
obraz boží. Lebo sa dopustili najhorších skut—
kov. V druh om pod dotykom milosti tá istá
náruživosť, dobre, správne zachytená a využitá,
povzniesla ich až nad úroveň velkých l'udí,
ktorí sú schopní vykonat skutky viacej ako
hrdinské. Udalosť Magdalénv, „hriešnice" pre

* 2 Kor. 12, 9. '-' Tamtiež 7.

351



náruživosť lásky; ale „kajúcnice" z lásky ku
Kristovi.3 — Zivot svatého Pavla, „prenasledo
vateI'a Kristovho" pre nenávist voči kresťan
stvu: ale „kazatel Kristov" z odporu k nepria
tel'om Církvi. To sa opakovalo cez dlhé sto—
ročia a opakuje sa aj dnes, azda za iných okol
nosti a pri iných náruživostiach. Veď je známy
priklad svatého Augustina, svatého Ignáca,
Františka Xaverského a dlhý bezpočetný rad
horlivých kresťanov, ktori nemohli odporovat
milosti božej, lebo ich priviedla zo stavu dušev
ného otroctva k slobode dietok božích.

Ako by všetci jednohlasne volali: Pocitili
sme trpký osteň náruživosti, ale sme sa pre ne
strmhlav vrhli do všelijakých nerestí; tak sme
z nich pomocou milosti božej vstali a nabrali
sily dať sa na cestu ctnosti, ktoré sú žriedlom
a zárukou pokojného a radostného duševného
rozbehu. Neslobodno si nechat ujsť roky mla—
dého zápalu a vrenia, aj keď v dušiach rozlieva
sa hrejivá láva náruživosti, lebo čim skór sa
ona schladi, tým skór ztuhne, zmeni sa v naj—
úrodnejšiu pódu ctnosti a stane sa základom
pevného charakteru.

Na 85. výročie
Iurdských zjavenf.

Univ. prof. Dr. Juraj Simalčík.

2.

Rudderova choroba a jeho zázračné uzdravenie.

V severnom Belgicku, v takzvanom Flan
dersku, medzi mestami Brugge a Ostende, kde
za svetovej ako aj za terajšej vojny zúrily
krvavé boje, leží váčšia, asi 2.500 obyvateI'ov

'" Prečítajte si krásne dielo Rubatscherovej: Mon—
na Margarita v krásnom preklade Slavkovrana.
Vydala MS 1943.
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počitajúca flámska obec Jabbeke. Tu dňa 2.
júla 1822 narodil sa syn chudobného robotnika
Peter Rudder (de Rudder alebo po flám
sky Derutter, niekedy Deruyter).1

Už od svojej mladosti bol zamestnaný u isté-
ho miestneho šl'achtica, statkára Du B us de
Gisignies ako lesný robotník. Bol velmi usi—
lovný, milej povahy, statočný, ale nadovšetko,
ako sa na roduverného Fláma patrí, hlboko ná
božný rimskokatolík. Vychádzal vždy ráno so
sekerkou do blízkeho lesíka svojho zamestná
vatela, aby tam pracoval.

Bolo to práve 16. februára 1867, keď sa
v obvyklom čase poberal za svojou prácou.
Bolo to ešte blízo kaštiel'a Du Busovho, keď sa
stretol s dvoma svojimi kamarátmi robotníkmi,
bratmito Knockaertovými, ktorípri rú
bani stromov chceli oslobodiť strom, padnutý
na mladú plantáž. Ale nevládali. Rudder im
chcel pomócť. Túto kresťanskú a kamarátsku
ochotu však draho zaplatil. Práve keď svoju
sekerkou obsekával konáriky v ceste stojaceho
stromu, otázne brvno, už na spadnutie, vo chvi
li, keď spomenuti bratia chceli ho vyzdvihnúť,
s velkým rachotom spadlo na Ruddera a cel—
kom ho privalilo. Zdeseni kamaráti horko
ťažko ho oslobodili a odniesli do kaštiel'a. Rud
der bol dlho v bezvedomí, a keď z blízkeho
mestečka d'Oudenbourgu privolaný lekár Dr.
Aff enaer prišiel, zistil, že obe kosti na la
vej nohe Ruddera, to jest kosť holenná a lýt
ková, sú drsne prerazené, dokonale zlomené.
Ako-tak narovnal kosti a dal na ne silný gyp
sový obváz.

Pre ukrutné bolesti nešťastnika o pár týž—
dňov ten istý lekár vzal obvaz dolu. A vtedy
sa mu predstavil pred oči jeho strašný obraz.
Videl a zistil, že zlomené kosti nielen nesras
taly, ale skór odďal'ovaly sa. Utvorila sa ošklivá

' Bolsius: Pierre de Rudder, Paris 1913, str. 41.
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rana medzi nimi, plná neznesitel'ného hnisu.
Končatiny otáznych zlomenin začaly snetivieť
(gangrén), ba zmizla aj okostica z nich. Okrem
toho zjavila sa i na priehlavku tej istej nohy
podobná snetivá rana, ktorá vznikla ustavič
ným odtokom hnisu zo spomenutých zlomenin.
Hnisavá rana, keď sa stýka so vzduchom, je
vždy povážlivého rázu a velmi ťažko sa hojí.
_Tým váčšmi bolo to v Rudderovom prípade,
lebo v tom čase lekárska veda ešte nepoznala
dezinfikovanie (antisepsu), a preto nie div, že
Dr. Affenaer už pri prvej prehliadke zbadal,
že všetky jeho lekárske úsilia budú asi márne.

Zamestnavatel Rudderov pokúsil sa o všet
ko možné, aby ťažko raneného zachránil. Dal
zavolat viacej lekárov. Boli to: dvaja z Brugge:
Dr.Tchackert a Dr.Verriest, ďalejDr.
Bu ylaert z Varsennaere a hlavne Dr. T h i
riart, profesor z Bruselu.

Teda piati lekári ho v prvom období ne—
šťastia ošetrovali. Nemohli však nič vykonat
a preto jednomysel'ne navrhovali odňat zlome—
nú nohu. Rudder však k tomu nijako nechcel
privoliť. Preto radšej trpel ohromné bolesti
a ležal na posteli celý rok. Rany mu stále hni
salv a končatiny oboch zlomenin stále sa od—
ďal'ovaly a už celkom viditelne vyčnievaly
z nohy.

Po roku vstal a pomocou bariel mohol sa
horko—ťažkopohybovat. Rany sa však nijako
nehojily. Z Ruddera sa stal skutočný a nevy
liečitelný mrzák. Živoril z malej penzie, ktorú
mu dával zamestnávatel'.

Roky sa miňaly. Prišiel rok 1874, teda už
siedmy od ťažkého poranenia. Keďže amputá—
ciu nohy nechcel ani teraz privoliť, mnohí
z hore spomenutých lekárov ho opustili. Len
Dr. Affenaer ho občas navštívil a vždy sa zhro
zil nad stavom úbohého. Pri jednej takejto ná—
všteve rana natol'ko hnisala a zlomeniny na—
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tol'ko vyčnievaly, že spomenutý lekár musel
vybrat z nich značný úlomok odumretých kos
tí, takzvaný sekvester, ktorý činil asi 3 cm.
Slovom medzi zlomeninami bola už 3 cm
prázdnota.

Okrem hore spomenutých piatich lekárov,
ktorých statkár De Bus dal zavolat k Rudde
rovi, zmieňujeme sa teraz o riadnom a povin—
nom ošetrujúcom lekárovi, ktorý ako okresný
lekár mal na starosti aj obec Jabbeke. Bol to
velmi svedomitý a velký ludomil Dr. Van
Hoestenberghe, z mestečkaStaehille.On
často navštevoval Ruddera a odborne mu ob
vázoval nohu. Keď ho z jari r. 1874 (teda po 7.
rokov) znovu navštívil, žasol nad obrazom, kto
rý sa zjavil pred jeho očima. Sotva totiž sňal
obvaz, neznesitefný hnisavý zápach naplnil celú
izbietku Rudderovu, takže musel otvorit oblok.
I on zistil vlastnými rukami vyššíe spomenutú
značnú vzdialenosť oboch stále snetivých odu
mretých kosti zlomenej nohy. Keď začal ohy
bovať stehno nohy, vzdialené končatiny hneď
vyskočily na povrch. Ba čo viac, mohol skrútiť
nohu tak, že jej pata prišla celkom dopredu,
slovom mohol krútiť nohu tak, ako dajakú
rotačnú os.

Pri takomto žalostnom, ba neslýchanom
stave Dr. Van Hoestenberghe poradil sa už
so spomenutým Dr. Verriestom z Brugge. Oba—
ja boli tej mienky, že noha Rudderova je na—
vždy stratená. A preto teraz i Hoestenberghe
navrhoval, aby bola odňatá a Dr. Verriest mu
aj určil termín (január 1875), kedy sa má hlá
sit v štátnej nemocnici v Brugge. Rudder však
aj teraz odmietol. Preto Verriest zriekol sa ho
definitivne.

Dr. Hoestenberghe však už aj z povinnosti
ako okresný lekár neopustil svojho pacienta
ani teraz. Navštevoval ho i ďalej a keď už iné
nemohol vykonať, aspoň obvazy mu dával, čo
inokedy vykonával si sám Rudder alebo jeho
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starostlivá manželka. Koncom januára alebo
začiatkom februára 1875 znovu ho navštívil a
vykonal svoju obvyklú povinnost.

Takto živoril Rudder už ósmy rok vo svo
jom úbohom stave. Manželka spolu s ním zná
šala jeho ťažký stav. Okrem toho musel sa sta—
rať aj o dve dietky, z ktorých jedno, synček
mal ešte len 3 roky a druhé, dievčatko 15 ro—
kov, keď sa bolo prihodilo ich oteckovi otázne
nešťastie.

*

I sám Rudder teda videl, že jemu l'udská
veda už naskrze nemóže pomócť. Nestrácal však
nádej. No neskladal ju už do l'udskej pomoci.
Už od malička bol nábožným človekom a pre—
javoval zvlášť nežnú úctu k Matke Božej, pre
blahoslavenej Panne Márii. Táto úcta, spojená
s nádejou, stupňovala sa ešte váčšmi, keď čítal
alebo počul o tých mimoriadnych uzdraveniach,
ktoré sa prihodily v blízkom pútnickom me—
stečku Oostackeru.

Oostacker!... Toto malé mesteckone
ďaleko Gentu (vo Flandersku), nazývané obec
ne „flámskym Lurdom", je najúctivejším a
najnavštevovanejším pútnickým mariánskym
miestom katolíckeho Belgicka. Jeho původ je
velmi jednoduchý, ale tým významnejší.

Ako na celom katolickom svete stále a stále
stavajú kaplnky &posvátné jaskyňky na poctu
preblahoslavenej Panny Márie lurdskej, tak to
bolo aj v Oostackere.

Istá grófka z Courtenbourne r. 1870 zriadila
tam vo svojom parku akvárium, umiestené
v malebne postavenej jaskyni. Nasledujúceho
roku dala postaviť do nej sochu preblahoslave
nej Panny Márie lurdskej, zhotovenú verne
podla póvodného lurdského vzoru. Oostacker
ský farár slávnostne posvětil sochu, za ktorou
čoskoro bola postavená a vysvátená malá, ale
velmi pekná kaplnka. Grófka nielen ochotne
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povolila veriacemu l'udu pristup k jaskyni a
kaplnke, ale sa postarala aj o to, aby do otáz—
neho akvária bola nalievaná aj voda zo zázrač
ného prameňa lurdského, aby takto veriaci I'ud
mohol sa z vody napiť, ňou sa umyť a odnášať
si ju domov. A vypočutia ani nechýbaly. Mnohí
našli tam uzdravenie alebo ul'avenie svojich
neduhov; čoho zvesť rozširila sa široko-daleko.

Vedel teda o tom — ako bolo spomenuté —
aj úbohý Peter Rudder. Tak často spomínal:
„Keby som aj ja mohol ta putovat, presvátá
Panna akiste by mi vrátila Zdravie! . . ." KoI'ké
prekážky stály mu však v ceste! Prekážku,
ako sa ta dostať taký zmrzačený, by ešte ako
tak zdolal; ale ako premócť najvěičšiu prekážku,
ktorú staval do cesty jeho zamestnávateI', spo
menutý Du Bus. Bol len naoko katolikom,
len z etiketných a „diplomatických“ dóvodov.
V duchu bol liberálom, to jest nevercom. Kedy
kol'vek mu Rudder predniesol žiadosť putovat
do Oostackeru, vždy ho odmietol. Hovoril mu
vždy pri takejto príležitosti, že „je ochotný
starat sa a to, aby ho ošetrovali lekári, ktorých
by si Rudder žiadal, ale nemóže a nechce sa
vystavit posmechu, keby ho poslal na púť"."'

V júni 1874 však umrel tento starý liberál.
Jeho nástupcom V hradnom panstve stal sa je
ho syn, ktorý aspoň v tom bol lepší od svojho
otca, že sa nechcel miešať do vnútorných veci
svedomía nikoho, teda ani Rudderovho. Pri
spela v tom ohl'ade mnoho aj manželka spo
menutého nového zemepána, ktorá bola naozaj
dobrá katolička.

Rudder teda mohol nastúpiť svoju dávno
túženú púť, ktorú ustálil na 7. apríla (v stredu)
roku 1875.

Ráno o 4. hodine toho istého dňa, v sprie
vode svojej manželky a za jej pomoci, ťažko
sa vliekol s dvoma barlami z domu. Že v akom

2_Bertrin: Histoire critique des événements de
Lourdes, Paris 1913, p. 243.
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stave bol, móžeme uzatvárať z toho, že cesta
k miestnej stanici vlakovej, dial'ky nie celého
poldruha kilometra, trvala mu skoro tri hodi
ny, keďže pre svoju chudobu musel ísť pešky.
Strážnik stanice Peter Blomme s inými troma
mužmi posadili ho do vlaku, ktorý išiel do Gen—
tu. Tu s tými istými ťažkosťami ho sosadili
a posadili do poštového vozňa, který ho zavie
zol do pútnického mestečka Oostackeru. Tu za
sa musel nastúpiť na omnibus, ktorý odvážal
pútnikov až k samému posvátnému miestu. Pri
poslednom sosadnuti stal sa však zvláštny prí
pad. Sprievodca omnibusu totiž zbadal, že pod—
laha vozňa je značne znečistená zapáchajúcim
hnisom. Celkom pochopitelné, že verejne &dosť
surovo dal na javo výraz svojmu rozhorčeniu,
čo Rudder a jeho manželka bez slova museli
pretrpieť. Pričina tohto nemilého pripadu bola
tá, že cestou obvaz Rudderovej nohy sa uvol'nil
a hnis pomaly odtekával. Tiež bezprostredný
dókaz jeho úbohého stavu.

Konečne horko-ťažko dorazil až po samu
jaskyňu a kaplnku oostackerskú. Celkom vysi
leného posadili do prvého radu pútnických la
vic. Na požiadanie, aby si uhasil smád, podali
mu pohár vody, čo ho trošku občerstvilo. Po
tom za stálej pomoci manželkinej začal sa ťaž
ko poberať za sprievodom pútnikov, ktorí po
dl'a obyčaje tri razy mali obisť otáznu kaplnku.
Bola to malá, len niekolko minútová cesta. Dva
.razy vykonal ju aj mrzák Rudder a chcel aj
treti raz, ale už nevládal. Klesol. Hustý pot sa
1131z jeho čela a upadol skoro do bezvedomia.
Manželka a ešte jedna neznáma osoba odvliek
ly ho znovu k laviciam, aby ho tam uložily.
Keď sa Rudder trošku prebral, povedal im len
tolko, aby ho uložily nie do prvého, ale do
druhého radu lavic, lebo už pri prvom sedení
tam zbadal, že stále hmýriaci zástup dotýka sa
nevedomky jeho chorej nohy a spósobuje mu
tým nesmiernu bolest. Tak sa aj stalo.
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Mohlo už byť hodne predpoludním. Keď si
Rudder trošku oddýchol, stále držaný spome
nutými osobami a chorú nohu mavši vystretú
na prednej lavici, začal sa modlit. Nebola to
dajaká sústavná modlitba, ale skór hlboký vý
ron jeho ubolenej duše. Pozdvihol svoje ruky
k nebesám a prosil Boha, aby mu láskavo od
pustil všetky hriechy. Potom obrátil slzavé oči
k prekrásnej soche preblahoslavenej Panny
Márie lurdskej a prosil ju, aby mu vyprosila
u Boha uzdravenie. Pýtal túto vel'kú milost ani
nie tak pre seba, ako skór pre svoju rodinu,
aby totižto ako zdravý a schopný práce mohol
vyhladávať sám svoj denný chlebík a uživit
takto manželku a díetky. Táto vrúcna kajúca
prosebná modlitba trvala sotva dve minúty.

Ako sa takto spokojne modlil, naraz zbadal,
že sa ho zmocňuje akýsi mimoriadny pocit.
Sám nevedel, čo to má byť a odkial' prichádza,
lebo dosiaI' nikdy nezažil vol'ačo podobného.
Pocit tento sa však vždy viacej zváčšoval, až
dosiahol extázu. Tu naraz bez toho, žeby o tom
vedel, vstal na nohy bez bariel, približil sa
k mariánskej soche, padol na kolená pred ňou
& rozopátými rukami a zaslzenými očima ďalej
sa modlil. Keď sa o niekolko minút prebral
z podivného tohto stavu, s úžasom zbadal, že
kl'ačí bez bariel. „Pane Bože, kde som? Kde
sem?" — zvolal. Uprel svoj zrak na Madonu
a pokračoval: „O Mária, Matka- Panna, tu kl'a
čím pred tvojou sochou, vďaka ti!" Vtom išiel
zpiatky, prevzal svoje barly, odniesol ich k so—
che a zavesil na jaskynnú skalu.

Keď to manželka videla, zdrvená až na dno
duše, volala za ním: „Čo sa to stalo, Peter?
Čo robiš, čo robiš?" Rudder však nič neodpo
vedal, lebo pohrúžený do vrúcnej ďakovnej
modlitby vykonal aj obvyklú trojitú cestu okolo
jaskyne. Okolostojaci pútnici prepukli v hlasitý
plač a manželka omdlela.
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Keď Rudder dokončil ďakovanie a manžel
ka aj pútnici prišli k sebe, hneď pobrali sa
všetci na zavolanie do blízkeho kaštiel'a spo—
menutej grófky de Courtebourne. Tu Rudder,
obnaživši I'avú nohu, s najváčším prekvapením,
ba zdesením zistil, že otázna, predtým taká zo
havená zlomená noha je celkom uzdravená.
Hnisavé rany snetivé V kolene ako aj na prie—
hlavku nohy celkom zmizly. Ale najpodivnejšie
bolo, že zlomené kosti a cez viacej ako osem
rokov od seba vzdialené už na tri a polcenti
metra, razom sa spojily, zjazvily a pevne zace
lily. Obe nohy boly teraz už rovnako dlhé.
Len maličká, ako by modroforebná nitkovitá
čiarka označovala presne miesta predošlých
ťažkých rán.

Návrat Rudderov do rodnej obce Jabbeke
bol ozajstný triumf. Doma čakala ho celá obec
a slávnostne privítala svojho zázračne uzdra
veného rodáka. Potom išli všetci do farského
kostola, kde slávnostným Te Deumom zakon
čili poďakovanie Bohu za takú vel'kú milost.

*

Tento opis choroby a uzdravenia Rudderov
ho, ktorý svojou mimoriadnosťou a dojímavo—
sťou priamo omračuje človeka, zvečnili vo svo
jich spisoch najma dvaja výteční francúzski
učenci a odborníci v odbore lurdskom. Prvý
Dr. Juraj Bertrin, profesor katolíckej uni—
verzity v Paríži, vo svojom svetochýrnom prís
ne vedecko—kritickom diele: „Kritické dejiny
lurdských udalosti (Zjavenia a uzdravenia)",
o ktorom diele — vo svojom predhovore k ne
mu — vtedajší tarbsko-lurdský biskup Dr.
František S choep fer napisal, že je to „kni
ha, ktorá je pre mňa definitívnou históriou

“ Dr. Georges Bertrin: Histoire critique des évé—
nements de Lourdes (Apparitions et Guérisons),
Paris, Librairie Gabaldza 1913; pag. 239—267.
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slávny lekár a skoro štvrťstoročný predseda
zisťujúcej lekárskej kancelárie lurdskej, ktorý
okrem iných, najma vo svojej lekársko-od
bornej knihe „Lourdes, Uzdravenia'" podáva
tiež vedecko-kriticky otázny pripad Rudderov.
V predošlom opise opieral som sa teda na
týchto dvoch velkých odborníkov.

(Pokračoval-nie.)

NAŠE NÁDEJ E.
Práva srdCa.
MarcelHorniak, SS.

Týmito slovami sa oháňajú najčastejšie tí,
čo by chceli nimi ospravedlňovať svoje sprá
vanie, lebo aj citia sami, že sa ono neshoduje
s istými zákonmi božími a že je v protive aj
s láskou, ktorá nás má viesť k našim bližným.

Ale prv, než by sme sa venovali otázke sa—
mej — vážne, ako si právom zasluhuje — vy
riešme predbežnú otázku, či totižto naše srdce
vobec móže mať volajaké práva. Nezabúdaj—
me, že na svete iba jeden si může robiť nároky
na absolútne práva, a to je Boh. Stvorenia
majú len povinnosti. Ozajstné právo iba jedno:
mócť plniť svoje povinnosti, to jest mócť poznat
a plniť práva božie. Čo inými slovami znamená:
Milovať Boha a slúžiť mu. Jedine toto je ich
absolútne právo, v ktorom im nemůže a nemá
nik prekážať. A oni radšej majú pretrpieť aj to
najhoršie, hoc aj smrť podstúpiť, než vzdať sa
tohto práva. Najodvážnejšími hlásatel'mi práva
milovat Boha a slúžiť mu boli a sú mučeníci.

Čo myslieť teda o právach srdca?
Srdce je velkým ohniskom, v ktorom sa za

palujú city, čo spájajú l'udí medzi sebou a
' Dr. Gustave Boissarie: Lourdas, Les Guérisons

Paris (L*ouvre de Lourdes, Téqui) 1911; pag
36—46.
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jedného k druhému. Tieto sa vlastne shrnú
vo dva hlavně: v lásku a nenávist. Ale nená—
vist výslovne zakázal ten, čo nám v reči na ho
re uložil milovat aj nepriatel'a. Ostáva nám
teda iba jedna povinnost srdca: milovat. Milo—
vať Boha nadovšetko a v ňom a pre neho milo
vať svojich bližných. Teda srdce nemá možnost“
volby, lebo sa musí prispósobiť príkazu lásky
a v tom vidieť svoju najvznešenejšiu a najmil
šiu povinnost.

No a práva srdca? Podla tohto nijaké.
Veď napokon kto by si nárokoval práva,

keď z tej povinnosti sála toI'ká dobrota a láska
božia! Či nemáme radšej ďakovať Bohu, že mie
sto práv, s ktorými by bola spojená aj vel'ká
zodpovednost. dáva nám radšej sladkú a milú
povinnost, pri konaní ktorej sám nám posky
tuje aj potrebnú pomoc a zaisťuje odmenu?
Otázka práv srdca by tak bola vyriešená.

* * *

Keď je reč o srdci, obyčajne sa myslí na
srdce ako na sídlo & stredisko zvláštnej lásky:
tej, čo priťahuje jedno pohlavie k druhému.
S čím sú spojené aj isté fyziologické zjavy,
predstavy, túžby a akési duševné ukojenie. Hej,
to je tá láska, ktorá dosiahne svoj plný rozvoj
v manželskom stave. Ale prv, než by sa k tomu
dostala, musí prejsť cez váčšie alebo menšie
pripravné obdobie. Táto však nemusí vždy kon
čit v manželskom stave. Pre mnohých, bohu—
žiaI, sa rozvíja a vyvija v odklone a v odstupe
od pravého smeru. Práve takejto láske, ktorá
začína akýmsi hmlistým snom, predstavou,
akousi neurčitou nádejou, a bohužial', niekedy
aj rozochvením a rozpálením tela, obyčajne
dáva sa meno láska. Teda o tejto je reč. Z tejto
sa narodil aj výraz, na ktorom si tol'kí zakla
dajú a pred ktorým dávajú prednost mnohým,
omnoho vážnejšim povinnostiam, lebo v nej
vidia jediné a výlučné právo srdca.
362



Má teda práva láska, tento cit mladých sí'dc,
ktoré sa rozochvejú pred ušl'achtilou, milou
postavou mladej devy? Každý uzná, že sa toto
slovo vel'mi zneužíva, dáva sa mu všelijaký
význam a stáva sa nejasným, ba podozrivým,
lebo mnohý ho používa podl'a svojej Iubovóle
& nestará sa o to, či aj druhý, čo ho počuje,
dáva mu taký smysel a či ho azda v mysli
a v predstave nesnižuje.

My mu dávame kresťanský smysel. No tým
netvrdíme, že by sa ono mohlo používat aj
v inom, podlom smysle. Nie. Slovo láska má
mať len jeden smysel, a to kresťanský. Ostatné
ho len uponižujú. Ti, čo by chceli lásku zne
uctiť, nemali by ho nikdy použiť. Keď je po
užité v kresťanskom smysle, vtedy sa má po
kladať za čosi sv'áté, vznešené, také vznešené,
ako je vznešená úloha, ktorú mu Pán Boh sám
dal a ktorú ona označuje.

Láska, to je bezpochyby složitý, ale velmi
vznešený cit, ktorý sa zmocňuje tela, duše aj
srdca a ktorý Boh dal l'uďom, aby si uvedomili,
že sú povolaní k zvláštnej, samým Bohom ur—
čenej úlohe. Ale majú sa na ňu pripravovať
vážne a svedomite. Teda láskou sa ukladá po—
vinnosť, aby jeden druhého neodvádzal od
tohto vznešeného poslania. To je jediné právo,
čo láska dáva. Kto by sa mu protivil, alebo
v inom smysle sa chcel zariadiť, než to spome
nutý zákon ustaluje, odmieta a zavrhuje po
vinnost, ktorá, keďže je božského původu, je
nedotknutelná a nezmenítel'ná. Kto by ju chcel
upravit podl'a vlastnej I'ubovóle, žiadal by nie
čo takého, čo sa protiví určitému a jasnému
božiemu zákonu. A to je hriech. No a na vec
hriešnu nik nemá právo.

Z tohto však vyplýva aj iný následok, ktorý
si tiež načim uvedomit, že totiž láska, ktorá
vyhladáva veci protizákonné. nemá a nemůže
mať nárok na toto pomenovanie, o ktorom bolo
povedané, že je světě a vznešené. Je to zneuži
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tie takého krásneho slova tam, kde možno po
užiť iba meno: náruživosť, vášeň. A keďže ná
ruživosť je viac-menej dobrovolne a úmyselne
spósobený neporiadok a vzbura proti zákonu,
teda poklesok, &ten si nemůže nárokovat nija—
ké práva, ale ani pomenovanie lásky.

* * *

Takéto reči, ktoré sa zakladajú na suchej
logike, asi neuspokoja hlásatel'ov a zastancov
„práv srdca", ktorí povedia: Co může taká
chladná, mrazivá logika tam, kde život vrie,
city sa búria, náruživosť rozpaluje, až unáša.
Hej, ale kto chce rozumom narábať, ten potre
buje logiku, veď ona je základom rozumovania.
Kto chce sísť s cesty logiky, ten l'ahko side aj
s rozumu. Či tak nepochodia tí, čo sa nielen
príliš odvolávajú, ale aj využivajú svoje práva,
zvlášť na poli srdca? Veď to priznávajú aj sami
častou výhovorkou, ktorá už prešla aj v pore
kadlo: „Kde ide o záujmy srdca, tam zdravý
rozum ustupuje. Nemá slova."

A oni si myslia, že tým odóvodnia, ospra
vedlnia, upravia všetko. Neuvedomujú si, že
všetko, čo zmenšuje, zatlačuje a prekáža roz
umovým schopnostiam, treba odsúdiť, lebo člo
veka uponižuje na úroveň nemých tvorov. Ba,
neraz ešte aj nižšie. Lebo tie sa aspoň riadia
podl'a pudu a rešpektujú ho; kým človek, za
chvátený a unášaný náruživosťou a vášňou
„lásky a právami srdca", i do bahna sa vrhne.
Bohužial, ani vážnejšia úvaha by ich o tomto
nemohla presvedčiť o prevrátenosti takého po
čínania.

Predsa sa len zastavme ešte chvilu pri ná—
rokovaných právach, ktorými sa chvascú & na
ktoré sa odvolávajú. Chcú teda, aby srdce bolo
vol'né obrátiť sa napravo a nal'avo, aby sa za
viazalo, zadalo len jednej osobe na celý život?
Alebo meniť predmet lásky vždy, keď city,r
srdca zmenia smer? Abv svoju moc uplatňovalo
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a prevádzalo bez akýchkolvek noriem a záko
nov, aj keby to musel niekto platiť horkými
slzami, zahanbujúcim pokleskom a hriechom?
Že či sa to může robiť? Bohužial, skutky to do
kazujú, a preto nik to nebude zapierať. Táto
sloboda, bohužial, jestvuje, ale či majú na to
právo? Či sa to krásne meno Sloboda nezme
nilo na zvrhlosť?

Opýtajte sa len tých, čo horlia za nezá—
vislosť srdca. Či im to prináša ozajstnú radost,
keď sa tak nechajú unášať vlastným citom?
Či je to dóstojné Iudskej vóle, praktického
používania a uplatňovania tej slobody, o ktorú
sa bijú a ktorú teraz musia uplatňovat len na
takom obmedzenom poli? Veď nevidia ďalej
od svojich vášní. Ak sa tým má dať výraz I'ud
skej mohúcnosti, tej l'udskej schopnosti, ktorá
si může volit, robiť, čo chce; kde sa človek už
nemůže volne rozhodnúť, lebo čosi silnejšie sa
mu stavia do cesty a mu v tom prekáža, tam
už badať akúsi podradnosť, ktorá neprináša
čest a tým menej Slobodu. To je už cesta
otroctva.

Priznávať srdcu práva je teda priznať sa
k istej forme otroctva, ktoré mu dáva len
chvilkové uspokojenie, akési opojenie citov,
ale V duši zanechá nespokojnosť, ktorá mu bu
de stále pripomínať, že zneužil svoje práva.
Práva srdca! Ono sa to lahko povie; ale ak ich
prijímate, keď vás srdce tiahne k istej osobe,
musíte ich rešpektovať aj vtedy, keď tá osoba
nie je hodna vašej lásky. Lebo nestačí povedať:
Poslúchol som hlas srdca. Rozkazuje srdce?
Teda musíte sa pýtať, či vás volá plniť vzne
šené poslanie alebo nízko ukájať hriešne vášne.
Póidete, kde vás ono tiahne, hotoví vsadit do
hry vlastnú dóstojnosť a vážnost, čest a meno?
Srdce má právo meniť predmet lásky, keď sa
už nasýtilo? Teda tak? Nerobí vám to starosti,
že vol'akto ostane s rozbitým srdcom, so zlome
nými nádejami na posmech sveta, azda zahan

365



bený a uponížený? Lebo neslobodno zabudnúť,
že kto sa nebojí uponížiť osobu milovanú, ne
miluje ju; a nemožno milovat osobu, ku ktorej
nemáme úcty. Pravá láska ukládá a žiada úctu
k milovanej osobe. Ak sa potom srdce, ktoré
sa stalo otrokom nízkych vášní, nechá unášať
ta, kde niet iného, iba bahno hriechu, ako si
móže ešte nárokovat akési práva srdca?

Teda srdce nemá nijaké práva, ak len tie,
ktoré sú spojené s povinnosťami a vyvierajú
zo slobody, to jest mócť si vybrať osobu, ktorú
miluje, láskou hodnou tohto názvu, láskou svá
tou. Ak sa chceš viazať na celý život, dobre.
ale len s jednou; založit si rodinu a tak splňať
úlohu, ktorú ti určiť má právo iba Boh tak,
ako ju určil aj prarodičom. Toto právo dal Boh
len nad tou osobou, s ktorou máš prežiť celý
život. Nárokovať si v tomto vlastnú slobodu
namiesto božieho zákona a nechat sa unášať
srdcom, ak nie priamo telom, to je zneužívanie
práva a slobody.

O akí úbohí sú ti, ktorí si zakladajú na svo—
jich domnelých víťazstvách, tí, čo dávajú srdcu
všetky práva a podrobujú seba, vlastnú slo
bodu, česť a důstojnost, často aj šťastie tyran
stvu jeho práv, ktoré ich robia otrokmi.

Počujte mienku muža, ktorý poznal svet
a mal možnosť nazrieť do mnohých duší, zvlášť
mladíkov, — veď ho milovali, lebo sa im s lás
kou venoval, — P. Lacordairea, OP, čo vravi:
„Pravá láska je čistá. Ona má sídlo v srdci
a nie v smysloch. Smyselnosť ju uponižuje,
ju vyháša. Nik nie je tol'me vzdialený od lásky
ako hýrivec. Čím je srdce čistejšie, tým váčšmi
ho Boh učiní schopným ozajstne milovat, milo
vat vytrvalo." Obyčajne opak toho pokladajú
za pravdu. Lebo zabúdajú, že v sexe človek
nie je vládcom, ale služobnikom, priamo otro
kom. Sú akísi špecialisti, profesionalisti lásky,
ktorí sa v tom zdokonalili; ale bývajú rafino
vanými sebcami. A nezabúdajte, čo hovori Na
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sledovanie Krista: „Keď sa myslí len na seba
samého, vtedy už zmizla láska." Prehnaná smy
selnosť je hrobom srdca. Teda i lásky. Ale čím
živší je pocit osobnej ceny, hodnoty a cti, tým
čístejší a rýdzejši, ozajstnejší a vyšší je tvar
lásky. Pravá láska ukládá úctu a je spojená
s bojazlivosťou. Kto sa nebojí uponížiť osobu
milovanú, nemiluje ju.

Pravda, nájdu sa umelci pretvarovania; ale
ti zabudli na velmi důležité pravidlo: Pravá
osobnost, ktorá si je povedomá vlastnej ceny
a má smysel pre čest, bojí sa zneuctiť a uponí
žiť milovanú osobu. Medzi osobami bez cti mó
že sa prejaviť sexuálna vášeň, nepravá súdrž—
nosť, spoločenstvo V neviazanosti, ale nie láska.
Nemorálnosť sa javí v úžasnej plochosti & du
ševnej prízemnosti, ktorá sa prezrádza častými
banálnosťami.

Zrieknuť sa slobody a oddat sa tyranstvu
práv srdca je otroctvo, ktoré si mnohí hneď
včas neuvedomia, lebo jeho prvé účinky zdajú
sa príjemné. Ale je to otroctvo, nakolko sa člo
vek podrobuje tomu, nad čím by mal vlastne
vládnuť. Namiesto toho by mali prijať a plniť
zákon toho, ktorý je večná Pravda, Spravodli
vosť a Dobrota, prijať jeho autoritu a láskavé
vedenie a svoju Slobodu uvíesť do súladu s jeho
vól'ou. To nielenže neuponižuje, ale povznáša.
Či nie je lepšie príjať zákony Boha, nášho lá
skavého otca, než sledovat domnelé práva srdca,
ktoré sa z poddaného stávajú bezohl'adnými
tyranmi?

Keď tak uVážite, vy odvážní, smelí mladíci,
ktorí ste prístupní šlachetným činom a vel'ko—
dušným obetiam, ktorí ste hotoví zlomit aké
kol'vek nespravodlivé jarmo za vlastné práva
a ochotní za ne aj život dat, na poli lásky by
ste nemali mať program dóstojný a primeraný
činom šl'achetného ducha, kresťanského pove
domia?! Mali by ste si pokladať za čest, že mó—
žete svoj život, život l'udí, ktorí sa možu mýlit,
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uviesť do súladu so zákonom, ktorý dáva Boh
neomylný. Lebo on vám móže dať aj duševné
prostriedky, pomocou ktorých zachovávanie zá
kona vám nebude ťažké. Keď sa srdce bude
domáhat svojich" práv, buďte na pozore, lebo
len jedna láska si zasluhuje vaše city. Tá, čo
Boh zošlachtil a povýšil natol'ko, že sa stala
pokračovatel'kou jeho stvoritelského diela, pri
udržovani a množení l'udského pokolenia.

Nemali by ste zabudnúť, že človek sa tým
váčšmi vyvyšuje, čím váčšmi sa zrieka svojich
práv a usiluje sa plniť svoje povinnosti. Lebo
niet krajšieho výmeru života, ako je ten, čo
hovorí: Život je povinnosť.

Činnost katolíckych
talianskych vysokoškolákov.

DT. Carlo Carb one.

Organizačný rámec.
Hoci talianski katolícki vysokoškoláci tvoria

časť mládeže katolíckej akcie, predsa ich cie
lom je vyhranenejšia formácia a im primerana
činnosť vo dvoch organizáciách, navzájom od
chodných, pre mužov a ženy. Totožným pre
obe organizácie je organizačná schéma ako aj
organizačný plán. Rovnako najdóležitejšie a
všeobecné činnosti (ako kongresy, sjazdy, štu—
dijné týždne, generálne shromaždenia) sú je
dnotné pre mužské a ženské skupiny. Prvot
nou bunkou je sdruženie katolíckej akcie vy
sokoškolákov, ktorá jestvuje v každom meste.
ak je ono sídlom univerzitným. V menších
mestečkách, ktoré nemajú univerzitu, ale v kto
rých býva zvlášť cez prázdniny vysokoškolská
mládež, sú takzv. sekretariáty, ktoré účinkujú
ako sdruženia s obmedzenou činnosťou.

V Rime je ústredné predstavenstvo vysoko
školákov a vysokoškoláčiek, složené u oboch
z predsedu (prezidenta) a z asistenta cirkev
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ného, ktorých vymenúva svátý Otec. Ostatní
členovia, ktorých pre rozličnú činnosť vyme—
núva predseda a asistent, spolupracujú s nimi
pri vedeni celého hnutia. Na to sú povolani
najma poradcovia pre štyri oblasti, na ktoré
je rozdelené Taliansko (severozápad, severo—
východ, stred a juh).

Sdruženia ako i sekretariáty vedú prezident
a cirkevný asistent, ktorých vymenúva miestny
biskup. Mimo toho shromaždenie ročne voli
poradcov pre rozličné funkcie (obyčajne sedem
alebo osem). Medzi nimi sú rozdelené funkcie,
(okrem prezidenta, tajomnika, pokladníka) ako:
poverenci pre misie, tlač, študijné krúžky, pre
konferenciu svatého Vincenta, ktorá sa stará
o chudobných. Dalej vymenúva poverencov
pre fakulty, ktorých úlohou je viesť propagan—
du, sdružovat poslucháčov rozličných fakúlt;
vždy pre každú fakultu vymenúvajú aj dele
gátov pre študijné krúžky.

Činnosť sdružení:

Sdruženia rozvijajú svoj pestrý program
podl'a troch bodov: nábožnosť, kultúra, apo—
štolát.

Nábožnosť. Duchovný život pokladajú
za základ a za vrchol celého života katolických
vysokoškolákov. Nadprirodzený život, so dňa
na deň stupňovaný a chápaný vo formách čo
raz viacej-sa zapojujúcich do cirkevnej liturgie.

Vysokoškoláci každú nedel'u, povolávajúc
profesorov a tých, čo s nimi sympatizujú, zú
častňujú sa na svatej omši vo zvláštnej kapln—
ke, občas v budovách samej univerzity, ak
v nej sa nachádza, ako v Ríme slávna kaplnka
Borominov. Na svatej omši zúčastňujú sa po
liturgický s misálom v ruke.

Každý týždeň súci kňaz dáva náboženské
kurzy, pre ktoré na niektorých miestach vy
dávajú archy, vysvetlujú vhodné texty alebo
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aj schémy, často ozaj vedecké, ktoré prináša
vysokoškolský katolicky týždenník „Azione
Fucina".

Je snaha širiť uzatvorené trojdňové duchov
né cvičenia alebo jednodenné, takzv. Ritiri mi
nimi. Tento pohyb v posledných rokoch za
znamenáva neobyčajný postup. Každý mesiac
v mnohých mestách a v sídlach rozličných fa
kúlt, ak tieto sú vzdíalené, odbavujú sa prvo—
piatkové slávnosti so svátou omšou, svátým
prijimanim a s večerným klaňanim pred naj—
svátejšou Sviatosťou.

Na Velkú noc dbajú o to, aby zadosť učinili
cirkevnému predpisu. Pred vel'konočnou spo—
veďou býva Obyčajne trojdňový cyklus pred
nášok, na ktoré povolávajú profesorov a štu
dentov.

Kultúra. Kultúrna činnosť je pestrá &
starostlivo pestovaná. Je zrejmé, že pre vyso
koškolákov ona musi byt na prvom mieste.

Bázou všetkej kultúrnej činnosti je zrejme
týždenný náboženský kurz. K tomu sa pojí
kurz scholastickej filozofie, na ktorom sa všetci
zúčastňujú, kde sa študenti soznamujú s hlav
nými bodmi našej filozofie. Toto je tým po
trebnejšie, že V talianskych školách nevyučujú
filozofiu, ale len dejiny filozofie. A to pre tvr
dem'a idealistov, že dejiny a filozofia sú totož
né, ako učí senátor Gentile, exminister, pó
vodca školskej reformy, nim vypracovanej
pred ósmimi rokmi. Filozofia sa vykládá so
zvláštnym zretel'om na jej vztahy k vede,
k dejinám, umeniu atď.

Náboženstvo a filozofia slúžia ako solidna
priprava pre študijné krúžky. Do každého
krúžku vstupujú za členov iba študenti urči—
tého odboru a preberajú problémy, otázky tý
kajúce sa ich učebného pol'a. Obyčajne deli sa
na štyri: profesura, prirodne vedy, medicina,
právo.
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Každý študijný krúžok je vedený poveren
com (viď vyššie), ale mu predsedá kňaz a takzv.
maestro — učitel, absolvent nejakej fakulty,
jeden z našich profesorov, kompetentný v tom
to odbore. Maestro riadi rokovanía, rieši ná
mietky, ale vo všeobecnosti on nemá pripra
vovat prednášky. To je úlohou študentov. Bolo
by zbytočné podotknút, že po prednáške nasle
duje debata, na ktorej sa všetci móžu zúčastnit.

Tak isto účinkujú misijné a umelecké krúž
ky, na ktorých je účast volná. Na oboch pra
cujú s najváčším vzletom. Aby táto kultúrna
činnost mohla dosiahnuť svoj cieI', v každom
sdružení musia zriadit knižnicu a zaistit miest
nost pre čitáreň s knihami, časopismi, novina
mi, o ktoré je váčší záujem, ktoré sa vyznačujú
živou aktuálnostou.

Vyspelejšie sdruženia usporadujú pre mest
skú verejnost poučné prednášky kompetent
ných I'udí, ktoré majú rozšíriť a utvrdit kres
tanský svetonázor. Otvorenie nového akade
mického roku deje sa vždy so zvláštnou sláv
nostou, ako aj na konci roku: so svátou omšou,
so svatým prijímaním, valným shromaždením,
so slávnostnou rečou a s bilancou vykonanej
práce &poradami o budúcom programe. V škol
skom roku, v prvých marcových dňoch slávia
deň svatého Tomáša Akvinského, ochrancu
študujúcej mládeže; táto slávnost má vyzniet
čo najmohutnejšie práve v kruhu mestskej in
teligencie.

Naopak celkom intímny charakter má „deň
fučinov" (Fucino znamená katolíckeho vyso
koškoláka). Týmto už prechádzame na pole
ozajstného a p o š t ol á t u.

Tento deň má za cieI' sbratanie všetkých,
najma nových vysokoškolákov a precítenie
krásnych ideálov rodiny fučinov, ich potrieb.
ich ašpirácií, ich vznešených cielov.

Naopak slávnost imatrikulácie má hrmotný
a zábavný charakter; je to obrad úradného pri
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jatia nových vysokoškolákov do radov katolíc—
kej akcie. Táto zábavná činnost V každom vý—
značnom prejave má svoje miesto; ona ozna
čuje radost zo života kresťanského &svátú ve
selosť, vždy keď sa srdce riadi podI'a vóle božej.

Tu sa organizujú často recitácie, spevy,
maškarné plesy atď., čím sa nemálo prispeje
na dobro chudobných a na dobro misií. Chu—
dobni, misie, tlač, umenie sú rámcami, v kto
rých sa tak charakteristicky odzrkadl'uje čin—
nost mladých Fucinov. Biednym, hlavne V po
sledných časoch, venujú zvláštnu starostlivost.
Nie je možné predstavit si sdruženie, ktorému
by chýbala konferencia svatého Vincenta, kto—
rej ciel'om je navštívit a povzniesť hmotne 'aj
mravne biednych v ich domácnostiach. Pri tej—
to činnosti s jednej strany robia dobro a s dru
hej, navštevujúc pribytky najváčšej biedy,
ziskavajú si vzácne Skúsenosti pre život. Misij—
nou činnosťou usilujú sa rozšíriť misijně po
znatky prostredníctvom prednášok, tlače atď.
a pomáhat misiám modlitbou a hmotnými pod—
porami. Študijné krúžky misijně snažia sa vy
pracovat misijné témy s hradiska čisto náuč
ného; ich výsledky sú známe už z tlače. Kato
licku tlač akademici podporujú čítaním, rozši
rovanim a prispievanim. Kde-tu začínajú orga
nizovat dni katolickej knihy; takto majú velký
podiel na lepšom zajtrajšku. O umenie sa sta
rajú mladí umelci spolu s kritikmi, oduševňu
júc sa najm'a' výstavami, súbehmi, odmenami,
prejavujúc tiež živý záujem o cirkevné umenie.
Napokon fučisti dávajú sa nadšene do služieb
diecéznej katolickej akcie.

Celková činnosť.

Celková činnost presahuje okruh univer
zitného sídla každého sdruženia a je vedená
ústredným predstavenstvom, pričom mu po
máhajú poverenci jednotlivých „úradov", kto
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ré majú na starosti najrozličnejšie odvetvia
(napr. misie, umenie, rozveselenie' atď.).

Všetka táto činnost sa sústreďuje okolo
mesačnika „Studium", ktorý sa stal teraz vý—
lučne orgánom absolventov, a okolo týžden
níka „Azione fucina", ktorý vydáva naklada
tel'stvo Studium, ktoré je vlastníctvo katolic
kych vysokoškolákov. Nakladatelstvo vydáva
aj prednášky a archy, sbierku papežských pre—
javov „La catedra", ďalej pekne vybavenú a
vedecky spracovanú misijnú literatúru, um_e
lecké sošity, básne a aktuálne brošúrky. Cel
kový život talianskych vysokoškolákov, podpo
rovaný touto vydavatelskou činnosťou, ktorá
sprostredkuje ozvenu každého jej dóležitejšie—
ho činu, móže byť shrnutá do tých bodov:

1. Celonárodné shromaždenie, ktoré sa schá—
dza každý rok v Ríme s cieI'om predebatovat
organizačně otázky, vybrať poradcov pre do—
tyčné oblasti, posúdiť a schválit mravnú a
finančnú bilanciu.

2. Celonárodný sjazd, na ktorom sa zúčast
ňujú členovia z celého Talianska, je každý rok
na inom mieste. Sjazd je vedeckým strediskom
všetkej ročnej kultúrnej práce a jeho organi
zovaniu sa venuje zvláštna pozornost. Obecne
na každom sjazde — okrem usmernenia du
chovného a liturgického — najma večer a ráno
rátajú s prednáškami obecného záujmu, v kto
rých preberajú určité témy, cez školský rok
prebrané v študijných krúžkoch, s praktickými
schódzkami krúžkov a so schódzkami zvlášt—
nymi pre misie, umenie atď. Činnost sjazdu sa
uverejňuje.

3. Sjazdy jednotlivých oblastí, na ktorých
vypracujú a pripravia materiál pre celonárod
ný sjazd. Na tomto sa zúčastňujú aj ti, ktorí
pre rozličné príčiny nemóžu sa zúčastnit na
poslednom sjazde. Každý sjazd je venovaný
rozboru zvláštnej otázky: výsledok tejto práce
sa predloží sjazdu.
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4. Celonárodným sjazdom sú podobné ročné
sjazdy misijné a umelecké; prvý z nich bol
vždy v Ríme. Sjazdy organizuje dotyčný
,.úrad", ktorý má hlavné slovo aj v ústrednom
predsedníctve. So sjazdom umelcov je obyčajne
spojená výstava fučistických umelcov alebo ich
súbehy. Sjazd umelcov rozhoduje a organizuje
účasť katolických vysokoškolákov na celoná
rodných prejavoch umenia, zvlášť cirkevného.

5. Študijný týždeň uzatvára rad celonárod-_
nej činnosti; táto sa odbavovala v Ríme vždy
cez vianočné prázdniny; ona nie je kópiou
sjazdu: tu podávajú bilanciu, výsledok práce,
kým v študijnom týždni pripravujú prácu.
V posledných rokoch tieto schódzky majú cha
rakter čiste scholasticky, (v lepšom slova smý
sle), zvlášť filozofický.

Záver.

Toto je v krátkosti činnost talianskych ka
tolickych vysokoškolákov, ktorí sa usilujú po—
stupovat podl'a hesla svátého Otca: „Vždy via
cej a vždy lepšie" Sú šťastni, keď sa móžu
naučit alebo keď si můžu vymenit svoje ná
zory na prácu so svojimi bratmi iných národ
ností, na ktorých pozerajú s úprimnou, svátou
a krestanskou bratskostou. Všetci sme bratia,
všetci sme bojovníci pre jednu myšlienku Kri
stovho královstva, všetci sme občanmi teraz
pozemskými a zajtra šťastnej večnosti.

DO VÝŠAV.

Ako máme vnútorne žiť.
Blahoslavený Henrich S u s o, OP.

_ Pane, je mnoho rozličných cvičení a spósobov
života. Jeden taký a druhý zasa iný; aj múdrych l'udí
Je velmi mnoho a navzájom sa líšia. Je načíselný
počet knih a náuk bez počtu. Večná múdrosť, pouč ma
krátko o tom, čo skrývajú hlbiny týchto vecí, na čo
by som mal najviacej dba-ť na ceste pravého života.
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Večná Múdrosť: Toto je pravé, najosožnejšie a
najkratšie poučenie, aké len možno v knihách nájst',
aby si bol stručne poučený o celej pravde, čo sa týka
na'jvyššej dokonalosti posváteného života: Odlúč sa
od všetkých ludí, očisť sa od všetkých predstáv, oslo
boď sa od všetkého, čo by so sebou mohlo priniest
prilipn-utn'e,starostlivost a malichernost, a zamier svo
ju mysel' k ustavičnému, tajomnému hfadeniu na- Bo
ha,vktorombysimapocelýčmsnosilpredsvojím
zrakom s pevným upretim, od ktorého by tvoje oko
nikdy neustalo. Ostatné cvičema v chudobe, poste.
bedlení alebo iné umřtvovania mmier k tomu istému
alelu. A natol'ko ich uplatňuj, nakol'ko ta můžu k ne
mu priviesť. Hl'a', tak získaš najvyšši stupeň dokona
losti, čo medzi tisícmi ani jeden nepochopí, lebo svoj
ciel' vidia v iných cvičeniach. Preto tak dlho blúdia.

Služobm'k: Pane, kto može neprestajne hl'adieť
na tvoju tvár?

Večná Múdrosť: Nikto z tých, čo žijú na tomto
svete. Len preto som ti to povedal, aby si vedel, kde
máš pristáť a kde sa máš ponáhl'ať a kde máš tahat
svoje srdce. A keď sa ti odnime pohl'ad na mňa, má ti
byť, ako by si stratil večnú blaženost, a máš sa zase
vrátit, odkial' si vyšiel, a dávat si pozor; bo ak ho
stratíš, si ako plavec, ktorý v divnom šialení Vichra
stratí stožiar a nevie, kde sa obrátit. No ak sa ešte
nevieš trvalo pri ňom zdržovat, nech ta časté návraty
a stále úteky privedú k ustáleniu a návyku, pravda,
nakol'ko je to možné. Počuj, počuj, milé dieťa, úprim
né naučem'a svojho verného Otca a zapam'átaj si ich;
zatvor si ich do srdca. Uváž, kto je ten, čo ti dáva
toto naučenie, a ako to vážne myslí. Ak chceš byť
vždy dokonalejším, stavaj si to pred oči; či už sedíš,
stojíš alebo chodíš, stále si mysli, ako by som ta práve
napomínal vraviac: „Milé dieťa, ží vnútorným, čistým
a vznešeným životom, a tak čoskoro prenikneš do mo
jich slov a poznáš aj dobro, ktoré ti bolo ešte velmi.
velmi skrytě."

Služobm'k: Buď na veky pochválená, večná Múd—
rosť. Ale keby som to, mój Pán a vemý Priatel',
nechcel robiť, prinúť ma k tomu svojimi sladkými slo—
vami a láskavými naučeniami. Pane, chcem; a musím
vynaložit na to všetku starostlivost, aby som to usku
točnil.

Zohrievajúca láska.
Alžbeta Leseurová.

Aké krásne sú počiatky krest'anskej Církvi, vy
ličené v Skutkoch apoštolských! „Všetcí veriaci boli
sjednotení a všetkým bolo spoločné, čo mali. Predá
valí svoje pozemky a svoj majetok a rozdel'ovali, ako
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kto potreboval. Tiež sa každý deň zdržovali V chráme
v jednote toho istého ducha. A lama-vši chlieb po do—
moch, požívali svoj pokrm radostne a s prostým
srdcom; pritom chválili Boha, & všetok l'ud ich mi
lovaJ1."

Všetok l'ud ich miloval, totižto nepatrní a uponi
žovanní, tí, ktorí veri-li s nimi a- ako oni, avj tí, ktorí
dosial' nemali ich božskú vieru. Oni, pohřdaní, nená—
videní, nedávno naš-li prostriedok, aby ich všetok l'ud
miloval. Kol'ko krestanov by si mohlo teraz dať toto
svedectvo? Kol'kí majú v srdci evanjeliový plamen.
ktorý očisťuje & osvecuje všetko, čo sa mu priblíži?
Vráťme sa ku svatému pnameňu; k Evanjeliu, božie—
mu slovu. Tu čerpajme poučenie pre- mravnú silu,
hrdánskú trpezlivosť, nežnosť ku všetkým bytostiam a
k dušíam. My, kresťaznila, vždy 'sa ch-ráňme dolomit
nallomenú trstinu alebo zahasit' dohárajúci knót. Táto
trstina je vari trpiacia a bol'avá duša jedného nášho
brata, & bezcenný knót, ktorý stlačí naša řadová ruka,
je často ušl'a-chti-lý duch, ktorého sme mohli oživit
a pozdvihnúť. Dávajme pozor; nič nie je také jemné
a posvátné ako l'udská duša, nič sa nemóže tak l'ahko
rozbit. Nech každé naše slovo, každý náš skutok ob
sahuje živú silu, ktorá prenikne do iných duší a dá
im svetlo a silu a ukáže im Boha.

List svatej Terézie Ježiškovej
sestre Celine.

JEZIŠ. 8. mája 1888.
Drahá Celina!
Sú chvíle, v ktorých sa pytam seba samej, či je

to naozaj pravda-, že som na Karmele? Niekedy to ani
nemůžem veri-ť! Cože som urobila pre dobrého Boha-,
že ma zahfňa tol'kýmci mi-losťami?

Už mesiac sme odlúčené! Prečo hovorím odlúče—
né? Aj keby bol oceán medzi nami, naše duše by boly
spojené. Jednako viem to, ty trpíš, že ma už nemáš,
a keby som sa počúvaila, prosila by som Ježiša, aby mi
dal tvoj žiar; ale pozri sa, nepočúvam sa; bála by
som sa, že by som bola sebecká, keby som pre seba
chcela lepšiu čiastku, totižto utrpeníe.

Máš pravdu, život je často ťažký a trpký; ťažké
je začínat lopotný deň, najma keď sa Ježiš skrýva
pred našou láskou. Cože robí tento milý Priatel'? Ci
nevidí našu úzkost, ťarchu, ktorá nás tlačí; kdeže je?
Prečo nás nepríde potešit?

Celina, nič sa neboj, je tu, celkom blízučko pri
nás! Diva sa na nás; žobre od nás túto námahu, tieto
slzy... Potrebu-je ich pre duše, pre našu dušu; chce
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nám dať takú krásnu Owenu. O, uisťujem ta, že ho
to vel'a stojí, keď nás n-apája horkosťou. Ale vie, že je
to jediný prostriedok, aby nás pripravil na to, žeby
sme ho poznávali, ako on sa poznáva, aby sme sa aj
my stali bohmi! O, aký údel! Aká vel'ká je naša duša!
Povznesme sa nad veci pominuterné, držme sa v ur—
čitej vzdialenosti od zeme. Vyššie je vzduch taký
čistý! Ježiš sa móže skrývat, ale tušime ho...

ŽIVOT.
B. Necchi.

Dr. Budovít Necchi narrodilsa v Miláne 19.
IX. 1876 a studoval lekárstvo a filozofiu ako dóverný
priatel'Augustina Gemelliho, s ktorýmvždy
horlívo debatoval o svetonáhl'adných zásadách; boli si
velmi úprimne oddaní a svome študovali obl'úbené
svetské vedy; ale na poli náboženskom sa nemohli
shodnúť, lebo Necchi bol horlivý katolík, prísne
konfesionálneho života, avšak Gemelli bol vol'no—
myšlienkár a dočasne aj predsedom ilstej slobodno
murárskej lóže; v tom sa nidý neshodli. Necchi bol
v lekárských vedách vynikajúcou autoritou v od'bore
neuropathologie, ale bádal aj v psychologii (o rozlič—
ných predshavách a iné), psychofyziologii (o objekti
vite smyslového poznania, o psychologickej analýze
a pod.), vo filozofii (o probléme priestoru a času, ako
sti hmotného sveta atd.), a tu hlavne bol obhajcom
scholastickej (neoscholastickej) filozofie, pri čom mu
bol výtečným vodcom P. Mattiussi, SJ. VeI'mi sa
zaslúžil o štúdium l'udského poznávania a skvele uká
zal, čo zrnóže zdravý rozum (lmnen naturale), osvie
tený vierou; bol skvelým obhajcom katolíckej nauky
V čase, keď to bolo v Taliansku najviac potrebné
a keď k tomu patrila nem-alá obetavosť voči vyšším
ciel'om. Bol horlivým pripravovatel'om katolíckej um
verzitý Božského Srdca. v Miláne, ktorú konečne za
ložil pápež Pius XI., svatej pamati, spolu s Gemel
lim. Stal sa tiež prezidentem talianskej spoločnosti
pre filozofické a náboženské štúdie a mal aj dosť
iných důležitých vel—ejnýchfunkcií; bol aj terciárom
františkánskej rehole. Zomrel pomerne mladý 11. I.
1930, A po jeho smrti sa naraz Gemelli obrátil,
složil profesúru histologie a embryologie na univerzite
v Turine (kde bol jeho nástupcom do nedávna žid
Jozef Levi), vyštudoval teologiu, stal sa kňazom,
vstúpil do františkánskej rehole, sta-l sa profesorem na
uvedenej univerzite Božského Srdca. Pre mimoriadne
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zásluhy o túto univerzitu je jej permanentný, doži
votný Rector Magniiicus. Keď mu predložili otázku
prečo a akým vplyvom tak rázne konvertoval, (G e 
melli) odpovedel slovami známymi z officia (bre
viára)o svátomJánovi Nepomuckom: „Secre
tum meum mihi, secretum meum mihi" Ale my by
sme sa tažko bránili pomysleniu na vplyv mřtveho
už Necchiho. l_Jripravy na beatiíilnačný procesNecchiho sú už v prúde.

Univ. prof. MUDr. J. F. Babor.

Zamaskovaný palác.
Keď tak padne ničivá bomba na prízemný, po

prípade na jednoposchodový dom, _ ako som to ví
del nedávno v Turine _ jej“ explozívne účinky Vidí
každý chodec. Inak vec dopadne pri viacposchodo
vých budovách, ak sa podlhovasté výbušné teleso
zavítá do hrebeňa strechy alebo msiahne časť domu
od dvora. Keby sme nevideli detonačné účinky hroz
ného uvol'ňovania stlačenej plynovej masy na vytr
haných a rozfřkaných oknách a na ceste zanesenej
škridlicou, tažko by sme si uvedomili blízkost tej
nesmiernej skazy.

Blázon by bol každý majitel takého domu, keby
ponasádzai nové obločné rámy a upravil celú budovu
zvonku tak, aby dosta-la póvodný výzor. A predsa
my to robíme, keď bomby naj-rozličnejších vášni ex
plodujú v našem duchovnom paláci. Hovorím, v pa
láci, lebo každý inteligent, či duchovný či laik, je
svojím vzdelanim a životným postavením viacposcho—
dovou budovou, ktorá vyniká nad ostatné. Nuž a keď
sa stalo, čo som vyššie spomenul, tento náš bombar
dovaný palác ostane celý iba zvonku. Trhliny sa totiž
starostlivo zamaskajú sympatickým travertinom zdvo—
rilosti a pretvárky. Žije sa na prizemi náboženskej
l'ahostajnosti, sebectva & pohřdania inými. Casto sa,
pravda, sestupuje do podzemia hra'bivosti, mamonár
stva a požívačnosti. Ba sem sa chodí aj po opium
smyselnosti & mravnej hniloby. Návštevnikom sa.
pravda, pritom rozpráva o vel'kolepých salónoch dob
ra, humanity a počestnosti, ktoré sú vraj na vrchných
poschodiach. No nikde nevidno zdvih ani schodiste,
po ktorom by sa ta chodilo. A pýtat sa nahor, aby
sme si ta- išli pozriet, bolo by domácemu pánovi vef
mi odporné, ba bola by to priamo bezočivosť a hrubá
nezdvorilosť. Tam chodi len on sám, a -to tiež len
vo zvláštnych životných okolnostiach, ktoré sa ináč
v bežnom slovníku na—zývajúhryzenie svedomia, ale—
bo po nečakaných úderoch. Pozerá tú hrózu rozvalín.
tú rozkydánosť svojej důstojnosti. Ale ani vtedy ne
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vidí všetko dobre, lebo sú ešte prášky na uspatie
svedomia a okrem toho mravně podzemie a salónne
poschod-ia nemajú rovnaké svetlo.

Len Boh, ktorý vidí vždy & všade všetko, má
pojem o tejto spustlosti v impozanmej budove nášho
postavenia a vzdelania. Ale a-j l'udía sa všeličo dozve
dia o takom zamaskovanom paláci. Vyškriabu sa po
niklovanou odkvapovou rúrou našich slov & skutkov
až hore do „salónov", azda si odpl'ujú a povedia: Mo
demý obielený hrob! E. Macák' SS.

Znehodnotená hodnota.

Raz sa ma ktosi pýtal, prečo mladá nastupujúca
inteligencia tak pudove bočí od kostola . .. Nuž preto,
_ odpovedaal som, — že jej výchova nedala pochopit
jej životnú důležitost a kaleidoskop smyslových pó
žitkov dnešného sveta vedel ju pevnejšie zachytit
než nadsmyslová vel'kosť domu božieho. Prvý dojem
chladu pri vstupe do kostola rýchle sa mení na ne
príjemný a omínajúci pocit bezúčelnosti či zbytoč
nosti. Prichádzame do kostola ako l'udi-a' dneška.
u ktorých je rozhodujúcou vel'mocou vnímanie očí &
smyslov vóbec. Rozum a vól'a—strácajú u nich _
aspoň prakticky — svoje prvenstvo, ktoré im prisúdil
už Platón. Nuž a slabé smyslové zážitky vyvolávajú
i slabé výkony duševných schopností. A podl'a toho
sa potom nesprávne formuje aj náš postoj ku kostolu.
Vždy sa mýlime, keď ideme do kostola len pre von
kajšie smyslové zážitky, ako je poézia sviatkov, tra
dicionalizmus, občasná zvedavosť na bohoslužby, spev.
hudbu a pod. Ale toto je velmi biedny a nábožensky
bezcenný kapitál domu božieho, ktorý vytIka váčšina
dnešnej pospolitosti zo svátých obradov. Je to upo:
nižujúca skromnost a nenáročnost, ktorá sa uspOkon
aj čirým listím, — ako leňochod ——len aby sa ne
musela namáhať za ovocím. Ach, a v kostole je neko
nečne viac ako lístie estetických a spoločenských zá:
žitkov. Ale tu načim zatvoriť mihalnice telesných oču
a vo vrúcnej modlítbe rozumu, vóle i srdca padnutí
na kolená a pokorne opakovat: Verim, Pane! Klamam
sa Ti! . .. Ak budeme tento úkon viery uvedomele
opakovat viac ráz pri každej návšteve kostola, dom
boží sa stane po čase domom našim, naším vlastným,
lebo sme dietky božie. Potom pochopím? hodnotu
kostela a bude nás doň viesť presvedčeme, hlbOká
pravda: idem do domu Ježiša Krista,_ sv0jho brata,
teda i do domu svojho, nie do jeho nájomneho domu,
ktorý si z neho urobia cez bohoslužby mektore po
vrchně, lenivé, zmákčilé duše. E. Macák, SS.
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Boží spolupracovníci.
Jedným z najváčšich darov, ktoré nám dal večný

Boh na cestu životom je mohutná síla:, ktorá nás usta—
vične núti a ženie do činnosti, do tvorenia. Tu ako by
Boh bol spravil z nás svojich pomocníkov v dielni
večnosti. Clovek musí tvoriť, a to je už čosi vefké
a vznešené. Boh dal zo svojej neemiernej žiare. sily
a svetla i nám podiel, vložil oheň do našej duše,
ktorý horí, preniká žilami, ktorý nám nedá pokoj
a núti nás tvoriť, napodobňovať i vymýšl'ať nové
cesty. Tvoriť hmotné aj duševně hodnoty nielen na
záchranu vlastného bytia, ale aj také, ktoré druhým
skrašl'ujú a ul'ahčujú život. Zapálil plamienok i v na
šom kahančeku, aby sme hl'adali cestu k Svetlu všet
kých svetiel, aby sme už tu na zemi si pripomínali
stratený raj. Preto je pravým smyslom každej tvorby
hl'adanie Boha, hl'adanie dokonalosti a krásy, hlada—
m'e I'udskejších, ba božskejších foriem nášho života.
Preto tvorenie takto chápané živi a povznáša i vtedy.
keď po vykonaní diela vkráda sa zavše do našich
sřdc akýsi smútok, bolest, nepokoj, bo zavše musíme
pociťovat nedokonalost; veď to, k čomu sme azda
úmornou prácou došli, je len slabým zábleskom toho.
čo sme chceli stvoriť, odbleskom iba jedinkého lúča
z nesmierneho mno'mtva nám nedostupného svetla.

Sme l'udia, ktorí lcradneme svetlá s výši-n; ale
kým sa nám mysel' vrátí zpět na zem, držíme na
dlani iba niekol'ko drobných iskier z mohutného slnka.

Tvorenie je naša spolupráw s Bohom. Každá
spolupráca je podmienená vzájomnou shodou spolu
pracovníkov. Každé dielo musí vychádzať z určitej
myšlienk'y. Boh dal do našich rúk beztvázmu hmotu,
aby sme z nej tvorili hodnoty podl'a jeho večných
úmyslov. A tým úmyslom je láska-. Ozaijstné hodnoty
tvori len ten, kto vychádza z tohto predpokladu:
Z lásky k Bohu a z lásky k bližnému.

A tu prichodíme k na-jváčším omylom fudstva:
Človek netvorí z lásky k Bohu a netvorí z lásky
k bližnému.

Netvorí z lásky k Bohu, lebo zapiera- jeho svrcho
vanost. Netvorí z lásky k bližnému, pretože bližného
mať predpokladá určitú rovnost l'udi v plneni záko
nov božích.

Rovnost v plneni všetkých zákon-ov a teda i zá
konov lásky. A práve človek je ten, ktorý sa zpod
tohto zákona najviac vymyká. Nechce vziat na' seba
rovnako a-j povinnosti. Sám si tvori zákony, sám si
určuje bližných. Triedi a to podl'a vlastnej zásady
a nie božej. Nezná braftstvo synov božích a preto
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nepokládá zákon lásky za závazný pre všetkých a voči
všetkým. Útvory, ktorým mal slúžiť Bohu, pomáhat
bližným, použil na obranu vlastnej pýchy. Človek
nielen že nemá lásky k Bohu a bližnému, ale je žiar
h'vý aj na ostatných, brání im v službe božej, bráni
im v láske k bližnym, aby ich tým viacej pripútal
do vlastného otroctvaa. Človek stráca kontrolu vlast
ných činov, vládu samého nad sebou.

Človek chcel byť zavše nezávislý, svrchovaný.
Závislost od Boha značí totižto akési obme-dzenie
viastného konania a vlastnej vóle, ktoré musíme
usmerniť pod'l'a hl'adísk večnosti, znamená ustavičnú
kontrolu skutkov a tvorivej činnosti našej, znamená
neprestajné návraty k studnici na'jváčšej múdrosti,
k láske k Bohu a k láske k bližnému. A to bezpo—
chyby znamená brzdenie našich vášní. Znamená prá
cu, kde na nákove času stvávrňujeme, krešerne zo seba
obrazy synov božích.

Človek stvárňuje hmotu aj myšlíenky podl'a svo
jej vóle. Usiluje dójsť k tvarom dokonalejším. Mat
radost z dokonalého útvaru je jeho ciel'om. A nemusí
to byt zlé. Chyba sa začína až tatn, keď človek, zasle—
pený úspechom, sám sa vyhlás za Stvorzitel'a & Pána
všetkých vecí. Nečiní tak azda preto, že by uznával
vel'kosť svojho diela, ale ptreto, že chce byt nezá
vislým, ktorý nie je Bohu ničím dlžný, ktorý si může
smelo zavolat do vesmíru svoje Neslúžim!

Pokušitel' sl'ubuje človeku najčastejšie velkosť.
Budete ako Bohovia._Všetko to bude tvoje! Sl'ubuje
nový raj, bez práce a ťažkostí, ale aj bez lásky! Pre
tože človek nebude musieť usmerňovat svoje skutky
podl'a úmyslov božích. Jeho útvory budú slúžiť len
a len jemu, a nie bližným. Túžba po tvorení je v nás.
je jedným z najradostnejších skutočností práve tak,
ako naša túžba po pravej vel'kosti. Zachvacuje naše
duše ako mocný príkaz boží, ktorému sa neubrání
nik a nijaké stvorenie. A je to krásne! Chytí nás za
ruky a vedie cez všetky ťažkosti k ciel'u, k formám
dokonalejším. Každé dielo chceme mať ucelené a do
konalé. Z každého diela chceme mať voiačo. Ak sú
naše zámery vo shode so zákonom božím, potom chce
me mať z nášho diela uspokojenie a radost. Preto
musíme pristupovat ku každému dielu s láskou. Ona
má byť hybnou silou pri stvárňovam' hmoty aj ducha.

Ale my sme zlé deti. Obraciame sa rúhavým Vý
smechom k Bohu. Vyhlasujeme svoje diela za večný
svoj ciel', ba iderne dalej, svoje dielo vyhlasujeme za
prostriedok boja proti Boh-u. Myslíme si, že keď sa
nám občas podari zrkadielkom svojej tvorby odrazit
trocha lúčov z večných prameňov božích do tmavého
kúta žitia, že sme vynašlí slnko. že sami sme slnkom.
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Nejde tu o hrejivú radost“ z vykonanej práce. Nie
v tom je zlo. Zlo je v pýche a nadutosti človeka. Zlo
je tam, kde z prostriedkov dobra spravíme nástroje
kiiatby a nenávisti, kde hmotu nestvárňujeme & ne
riadime duchom lásky, ale duchom vzájomnej nená
visti, kde z hmoty nechceme tvoriť modlitby, ale rú
ham'e sa. Preto sa mem' hmota v rukách našich na
klíartbu. Lisk našich útvorov nás zaslepuje. Preto ne
vidíme na vlastné cesty a chceme ukazovat cesty
iným. Boh sídlí v neprístupnom svetle; buďme vďační
keď z jeho žiare aj k nám prileti svetlo. Ukazuje nám
do života a nie do záhuby, ukazuje nám cestu láskv
a nie nenávisti. Ale svieti aj na našru nahotu a biedu,
našu slabost a závislost. Preto značí otvorenie očú,
pl'ijatie tohto svetla i pokoru a lásku.

Ty, Bože, si krásny vo svojej velebnosti, nech sa
ti klania v pokore dielo rúk tvojich...

Nie moje meno, ale tvoje meno nech je pochvá
lené, nie moje, ale tvoje dielo nech je chválené.1

Naše dielo musí mat pečat lásky. Bez nej aj naj
geniálnejšie útvory ducha l'udského stanů sa pre l'ud
stvo kliatbou. Pretože naším díelom bez lásky sa vr
háme proti večnému trónu Všemohúceho. Výsledok
sami vidíme! Chlieb sa obracia na kameň, ryby na
jedovatých hawdov.Lietadlá, rádio, svetlo a oheň, čo
všetko nám pomóžu bez lásky? Sú iba dlhým radom
utrpení. Tie krásne útvory m'e sú riadené láskou.

Stelesnené myšlienky, sformovaná hmota, nástro
je človekom riadené, obracajú sa proti človeku. Pom
sti sa hmota azda zato, že človek chcel ju použiť na
výsmech Boha?

Potom sa hmota strašne pomstí.
Jednako l'udia sa nedajú poučit. Možno po tejto

hroznej tragédii svedú všetko na Boha. Možno kamene,
nástroje, hmota budú opat mlčať nemotou vekov ako
snívajúce železné beštie, možno potom neozvú sa na
ďalšie rúhavé výzvy súboja človeka- s Bohom. Ale
azda len preto, aby tým hr0znejšie znovu zem sa
otriasala a naplnila sa hrózou ich apokaliptickej
pomsty.

NáSf-I'OJ'v rukách lekára i vraha je rovnako po—
slušný, je ria-dený vól'ou človeka; ale pokial' je v ru
kách našich, zlaďme svoje snahy s úmyslom večného
Tvorcu, nášho Majstra & buďme naozajstnými jeho
SDOlupracovníkmi. Nevyužívajme slobodnú vól'u, ne
núťme hmotu do foriem bohorúhavých, ale stvárňu
Jeme ju do modlitby lásky. Július Senaj.

* Nasled. Krista 3, 4, 5.
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Dobrudinoom. Na našu výzvu v minulem čísle
mnohí z našich č'rtatetov vecne odpovedali. Teší nás,
že je veratakýdgčonásúmnechMaktm-ýmmó
žeme dáva-ovat. Nesporninam vefkodnúiých mecénov.
ktorých v smeristických radoch je dost. Tí nechcu,
aby sme im verejne ďakovali. Ale je tu skupina štu
dentov, bohoslovcov, úradnikov a úradničiek. ktorí sa
zniekli určitého pohodlia a pom-ili smeristické hnu—
tie. Všetkým tým čo najsrdečnejšie dekujeme.

K. V. Nepoznám vás, ale váš list prezržgža, že
Wa? Heiked'učitetdvojemevásremesloa
okrem peknýchmm nič v“ nezaujínn.Ja vám
naozaáúvidímsamatmktm'únevieteznáiať. Clovekjemnývwdy,keďjeatnsPánunBM&lneď
ho nikto nevymišuje. M1čať,s nikým nehovorit, hlbať
o veciach rudsky nepodmpítel'hých, to je občerstve
nie. Vera rozprávame, de málo počúvame P. Boha.
ktorýsaazvelenvňcbostLNepokladaile, ,dedinlh-l
mnotu"zatrest,lebonuestdrýslmnahwhajnie)e
rňýokýmdotrodarím

Torana dat-r. „'ZOIuwoda„ slovenske!kul:Mvm'čmemwžekeďmm
fmmamlnuivyxtúpilnapláňsoSuia'omasedídw



Veritas, neslúčil som sa diadph'novane so SSV (prečo
práve so SSV 'a“nie s mými katolickými nakladatel-'
stvuni?), & to podI'a pána h. len'preto', lebo SSV mi
nebo! dosťMitrý, alebo nie dosťortodomý. Pán h.
pretomysli, žeprremňa tértřmnnmdatur. Alem-áve
tel-tiun datla-, a to je: Dobre si mój článok prečítat
dobre mu rozumíet, & potom pámh. iste pochopí
že v „Obrode" odpovedá hádam na svoje osobné úva
hyaleboúujmy,alenienato,očomje1ečvmjom
článočm (A keď niečo citujen v úvodzovkách. tak
to cimjem správne, nie Merle). Teda keď chcem
niečo správne trefit, tak si to musím ponajprv dobre
obzriet, & až potom vysueuť. Vkladať subjektivne vy—
svetl'ov-anie cudzím, objektívne jasným slovům. mys—
lím, že me je logické. Nech je teda jasné, že níjaké
prívety som nenapisal na adresu „Obnxiy", ktorá
vtančaseeštenejestvovala. Ak niekto mojuvše—
obemúúvahuvzťaimjenasebatojejehoosobná
vec. — Dr. Můller.

0. N. Katolicka Církev nikdy nehlásala, že člo
vek musí v sebe všetloo zapil-jet, zriecť sa všetkého
a žít čiste dudmvne. To učia najmá tí, ktorí so správ
nym chápaním katolidcej askézy nemajú nič spoloč
nné,aabysajejnemuselipodmbiť, tvrdjažejemvti
pn'rodzená. Na ich adresu múdru odpoveď napisu!
Gandini: „Novodobá dogma, podla kun-ej Instan—
stvo ako také je nqariatel'ské smysbm a svetu, takú
dogma musi byt zavrhnutá. Neslobodno najmá za
budnúť, ako kresťanstvo viedlo & ešte vždy vedie
úpomý boj proti dualizmun & špiritualizmom všet
kých druhov, ako celkom zrejme usiluje o to nie svet
mířit, ale vykúpiť a' pramenu. Kresťanstvo sa usiluje
priviesť celého človeka.| do živého vztahu k Bohu
Pretomta'byfvšakmetrhmntépmo.ktoréhoviaže
ksvetuTotoputolavovólLvdmoctveávelnej
žiadcstipomoci, majetlmapohlavi. Trebanájsťspó
sob, ako toto mojivo pretrhnúť; to je však vecou indi
viduálneho povolením." Nežada se od každého mv
naké mamutie, de od každého sa žiada premóct
vsebetqčomprdtážaúzkosawojifsBohom.
A to nie je mivočenie človeka.

Dary na študmtlký notový fond: Shia-ka na
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CESTY.
Človek

v nadprirodzenom Iisku.
Dr. Inocent Můller, OP

Boh sa takrečeno neuspokojil, keď v bytosti
človeka sústredil vlastnosti a vznešené výsady
stvorenstva hmotného aj duchovného. Do jeho
prirodzenej krásy a dóstojnosti chcel vložiť
vol'ačo božské, preto ho vyzdvihol k sebe, po—
volal ho k účasti na svojom božskom živote,
vyzdvihol ho do nadprirodzeného stavu.

Na pochopenie vyzdvihnutia človeka do ríše
života nadprirodzeného načim si ponajprv ob
jasnit pojem nadprirodzena, lebo jeho zapiera
nie alebo nesprávne chápanie móže mať škod
livý vplyv na správne chápanie duchovného
života, ktorý je nadprirodzený. Tak napriklad
naturalisti zapierajú nadprirodzený poriadok,
teda zapierajú aj zjavenie, a preto kresťanstvo
alebo lepšie povedané, katolicizmus, pokladajú
len za vyššiu formu prirodzeného vývoja ná
boženského cítenia. Proti tým treba dokázat
možnosť a jestvovanie zjavených nadprirodze
ných tajomstiev. Na druhej strane stari aj naj
novši agnostici, potom idealisti a pozitivisti
tvrdia, že hoci by aj dačo nadprirodzeného jest
vovalo, my l'udia nemůžeme to poznat, preto
prakticky nemá pre nás význam. Na námietky
týchto myslitel'ov odpovedajú naši apologéti.
Našou úlohou je vysvetlit pojem nadprirodzena
tak, ako to učí katolicka Cirkev, lebo správne
pochopenie tohto pojmu ul'ahčuje riešenie aspoň
niektorých námietok protivníkov.

l. Pojem nadprirodzena.

Nadprirodzeno podla učenia katolíckej Cir—
lwi je to, čo je' nad každé stvorené bytie a pre
25 385



sahuje síly a požiadavky každej stvorenej pri
rodzenosti, hoci nepresahuje jej trpnú, zdoko
nalitel'nú schopnost. Rozlišujeme dvojaké nad—
prirodzeno: Nadprirodzeno Vz 1!a ž n ě, ktoré
prevyšuje požiadavky tohto alebo iného stvo
renéhobytia, ale nie každého; tak naprí
klad čo je—prirodzené pre človeka, je nadpri
rodzené pre psa, ktorý človeka poslúcha; alebo
čo je prirodzené pre anjela, je nadprirodzené
pre človeka. Dalej nadprirodzeno a b s o l ú t n e,
ktoré prevyšuje požiadavky a sily nielen stvo
reného bytia, ktoré už jestvuje, lež aj toho,
ktoré by vůbec mohlo jestvovať. Je to naozaj
boží dar, na ktorom sa zúčastňuje stvorené by
tie konečným spósobom, ako to stvorené schop
nosti pripúštajú. Nadprirodzeno absolútne me
nuje sa tiež nadprirodzenobytostné alebo
p o d s t at n é; ním móže byť alebo sama božia
prirodzenost, ako napríklad pri vtelení, alebo
účast na božej prirodzenosti, ako je posvácu
júca milost. Nadprirodzeno vztažné menuje sa
tiež nadprirodzenočo do spósobu, keď sa
nejaká vec uskutoční nadprirodzeným sposo
bom, ako napríklad vzkriesenie mřtveho.

Pri vtelení Boh sa spojuje s l'udskou pri
rodzenostou v osobe Slova, a to tak, že l'udská
prirodzenost Ježíšova prebýva v druhej osobe
najsvátejšej Trojice a pritom l'udsky sa neme
ní. Preto Ježíš je človek svojou l'udskou pri—
rodzenostou, a pritom je skutočný Boh svojou
osobou. Toto Spojenie dvoch prirodzeností
v jednej osobe je podstatné, nie v tom smysle,
že by z nich utvorilo jednu prirodzenost, lebo
obidve ostávajú nedotknuté, ale len v jednej
osobe, v osobe Slova. Preto sa menuje spoje
ním osobným alebohypostatickým.
Preto tajomstvo vtelenia je v najvyššom stupni
nadprirodzeno podstatné.

Posvácujúca milost je tiež bytostným nad
prirodzenom, lenže v zmenšenom stupni. Lebo
milost tiež neničí osobnost človeka; človek
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ostáva človekom, len ho božsky, hoci pravda
prípadkovo, meni v prirodzenosti a v činnosti.
Milostou posvácujúcou človek sa nestáva Bo—
hom, ale Bohu podobným, účastným na božej
prirodzenosti, stáva sa súcim Boha priamo po
znat v blaženom videni, — keď sa už milost
premení na slávu, — lebo vtedy uvidí Boha
s tváre na tvár tak, ako sa sám vidí. Táto vý
sada zrejme prevyšuje schopnosti a požiadavky
aj najdokonalejších stvoreni, lebo je to priama
účast na božej prirodzenosti, z ktorej potom
takrečeno rastú aj činy naozaj božie. A keď
milost posvácujúca V nebi pride k dokonalému
rozkvetu a nebudeme ju móct stratit, stane sa
prameňom činov, ktorých formálny predmet
bude celkom ten istý, _ako predmet nestvore—
ných činov vnútomého božieho života.1

Prvému človeku udelil Boh obidva druhy
nadprirodzených darov: Dar neporušenosti (do—
num integritatis, nadprirodzený čo do spósobu),
ktorým bola I'udská prirodzenost zdokonalená
&súčasne prispósobená na prijatie milosti. Na
pokon milost samu, dar bytostne nadprirodze
ný. Obidva tieto dary pomenovali bohovedci
póvodnou spravodlivostou.

2. Dary mimoprirodzené.

Dar neporušenosti zdokonaluje l'udskú pri—
rodzenost, ale nevyvyšuje ju k dóvernému na—
živaniu s Bohom. Pravda, je to dar mimopri
rodzený, lebo prevyšuje požiadavky a sily člo—
veka, ale nie je bytostne nadprirodzený. Eud
skej prirodzenosti prináša výsady, na ktoré
nemá nijaké právo; a hoci tieto výsady priro
dzenost zdokonalujú, jednako v podstate ju ne
menia. K týmto výsadám patria: Vh'ate vede
níe, vláda nad vášňami a nesmrtelnost tela.

a) Podl'a psychologických zákonov prichá

' Gan'ilgou-Lagrange, OP: K Bohu, str. 22—26_
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dzame na poznanie veci postupne, vedcami sa
stávame po“ tvrdej, namáhavej práci. Od pri
rodzenosti nemáme nijaký nárok na to, aby
sme všetko a hneď vedeli. Musíme sa učiť.
Ale u prvých rodičov bolo to ináč. Adam bol
hlavou a vychovávatel'om l'udského pokolenia;
preto Boh, aby mu ul'ahčil túto úlohu, dal mu
vliate poznanie všetkých právd, ktoré mal po—
znať, a súčasne ul'ahčil mu nadobúdanie skúse
nostného poznania. Svatý Tomáš píše: „Ako
prvý človek bol stvorený V dokonalom stave,
čo sa týka tela, aby hneď mohol rodit, tak bol
tiež stvorený V dokonalom stave, čo sa týka
duše, aby mohol iných poučovat a spravovat.
Iných však nemůže poučovat, keď sám nie je
poučený. Preto prvý človek bol tak stvorený
od Boha, že mal vedomosť o všetkom, o čom
má byť poučený. A to je všetko to, čo je v sile
prvých zásad v sebe známych, totižto čokol'vek
l'udia móžu prirodzene poznat. Ale na spravova—
nie života vlastného aj iných nevyžaduje sa len
znalosť toho, čo sa móže prirodzene vedieť,
lež aj poznanie toho, čo presahuje prirodzené
poznanie, lebo život človeka je zamierený k ne
jakému nadprirodzenému ciel'u; ako my pre
spravovanie svojho života musíme poznat,
čo obsahuje Viera. Preto aj o týchto nadpriro—
dzených dostal prvý človek také poznanie,
aké bolo nevyhnutné na spravovanie ludského
života podI'a onoho stavu. Ale iné, ktoré ani
prirodzenou usilovnosťou človeka nemožno po
znat, ani nie sú potrebné na spravovanie l'ud
ského života, prvý človek nepoznal: ako sú
myšlienky l'udí, budúce veci a niektoré jednot
livosti, ako kol'ko kamienkov je v rieke a iné
podobné."2

b) Boj proti náruživostiam a vášňam je úde—
lom nás všetkých. Úprimne túžime po dobre,
a na druhej strane cítime ťarchu nižšej žiado—

""Suima teol. I, ot. 94, čl. 3.
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stivosti, ktorá sa kloní k smyslovým a nižším
rozkošiam. Prví rodičia boli oslobodení od to—
hoto otroctva žiadostivosti. Pán Boh im udelil
zvláštnu silu nadvlády nad vášňami, takže ne
bolo im ťažko bojovat, hoci tým neboli zba
vení možnosti zhrešiť. Adam nebol otrokom
vášní, ktoré človeka prudko ženú do priepasti
zla; bola V ňom iba určitá náklonnost k radosti,
pravda, podrobená kontrole rozumu. Svátý To—
máš vraví, že v stave nevinnosti nížšia žiadosť
bola podrobená rozumu, preto všetky vášne
holy podrobené rozumovému úsudku. Vól'a
prvého človeka bola podrobená Bohu. nižšie
schopnosti zasa rozumu, telo duši; z tejto pod
radenosti vyplýval v duši dokonalý poriadok.
Kým rozum' bol podrobený Bohu, dotial' roz
umu boly podrobené všetky nižšie žiadostivosti.
Ale podrobenie tela duši a nižších síl rozumu
nebolo prirodzené; ináč by bolo ostalo aj po
prvom hriechu. Preto svátý Tomáš z toho vy—
vodzuje, že prvá podrobenosť, ktorou rozum
bol poddaný Bohu, nebola iba podla prirodze
nosti, ale podl'a nadprirodzeného daru milosti,
lebo účinok nemóže byť váčší ako príčina, preto
Anjelský učitel' tvrdí, že prvý človek bol stvo
rený v milosti, ktorá bola príčinou vnútorného
súladu v človeku.3

c) Človek je naklonený k chorobám, & ko—
niec-koncom musí aj zomrieť. Od tohto zákona
prírody bol prvý človek oslobodený, aby jeho
duša mohla sa vol'ne venovat vznešenejším po—
vinnostiam. „Pravda, telo prvého človeka ne
bolo nerozkladné silou nesmrtelnosti, ktorá by
bola v ňom, učí svátý Tomáš, ale bola v duši
nejaká sila nadprirodzene Bohom daná, skrze
ktorú telo mohol zachránit od každého poru
šenia, dokial' ona oštala podrobená Bohu. A sta
lo sa to rozumne. Lebo rozumová duša presa
huje pomer telesnej hmoty; preto bolo vhodné,
aby sa jej na začiatku dala sila, ktorou by

' Suma teol. I, ot. 95, čl. 1.
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mohla telo zachovat nad prirodzenost telesnej
hmoty.“

Lež všetky tieto výsady dostal človek preto,
aby sa stal súcejším zužitkovat dar ovel'a vzne
šenejší, dar vonkoncom nadprirodzený — p osvácujúcu milost.

3. Výsady nadprirodzené.
Človek od prirodzenosti je boží služobník,

je vecou Boha, je jeho majetkom. Ale Boh
vo svojej nevyspytatel'nej múdrosti a láske
rozhodol, že človeka prijme do svojej rodiny,
že ho prijme za vlastné dieta, aby sa stal jeho
dedičom v nebeskom královstve. Za túto neko
nečnú lásku nikdy dostatočne Pánu Bohu ne
poďakujeme. A aby toto prijatie za vlastného
neostalo iba obyčajnou formalitou, Boh dáva
človeku vlastnost, ktorou sa stáva účastným
na jeho vlastnom živote. Je to milost, vlast—
nost stvorená, ale skutočná, ktorou sa človek
stáva súcim poznávat nekonečne vyššie svety
ako tie, ktoré odhaluje prirodzený rozum,
a ktorá človeka uschopní vidiet Boha v blaže—
nom videni a milovat ho tak, ako sa sám mi
luje. Je to posvácujúca milost, ktorá zdoko
naluje a takrečeno obožuje podstatu duše.
S posvácujúcou milostou sú spojené vliate
ctnosti a dary Ducha svátého, ktoré dávajú
nadprirodzenú pružnost všetkým duševným
schopnostiam; ďalej milost pomocná, ktorá
udržuje činnost tohto nadprirodzeného orga
nizmu, aby konal skutky nadprirodzené, božie
a pre večný život záslužné. O tejto milosti ob
širnejšie bude reč V článku o ospravedlnení
človeka.

Všetky tieto výsady dostal Adam nie sám
pre seba, lež ako hlava l'udského pokolenia,
dostal to ako dedičstvo pre vel'kú rodinu svo
jich potomkov, ktorým by ho bol odovzdal,
keby bOl býval ostal Bohu verný.

' Suma teol. I, ot. 97, čl. 1.
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Na 85. výročie
Iurdských zjavenf.

Univ, prof. Dr. Juraj Simalčík.

3.

Vedecké zistenie a dokázanie tohto zázraku.

Viďme teraz vedecké dókazy tohto pripadu!
Ide tu najsamprv o historickú skutočnosť celej
udalosti. Pre l'ahší prehl'ad budeme postupo—
vat geneticky, to jest s kroka na krok tak, ako
sa všetko stalo, a všade uvedieme príslušné
dókazy prameňov. Túto úlohu ul'ahči nám aj
istý časový odstup, keďže každá významná
udalost ukáže a dokáže sa vždy len po istom
časovom odstupe, keď všetko chladno a triezvo
možno posúdiť a vypovedať konečný úsudok.
Tak je to aj v Rudderovom prípade, od ktorého
uplynulo už (od samého uzdravenia totižto)
šesťdesiatpáť rokov.

Kde sa Rudderovo zázračné uzdravenie roz
šírilo, vzbudilo ohromný rozruch a vzrušenie.
Predovšetkým však v jeho rodnej obci Jabbe
ke, kde mrzáka Ruddera každý poznal, každý
na vlastné oči videl jeho zlomeniny nohy.
Vo vel'kom nadšení obec odbavovala devát
dňovú pobožnosť, spojenú každý deň s velkou
svatou omšou vo farskom kostole. Bol to istot
ne najkrajší skutok a priklad vzdávania vďa
ky Bohu. Bud sa očividne polepšoval, zlé zvy—
ky a rozličné neresti v obci a okolí začaly
miznúť.

No aj vedecky zisťovali a opisovali túto
udalost.

Hneď na treti deň po uzdravení, to jest 9.
apríla 1875 navštívil Ruddera jeho prvý ošetru—
júci lekár Dr. Affenaer. Keď preskúmal
už uzdravenú nohu, začal slziť a vzrušené zvo
lal: „Vy ste dokonale uzdravený. Vaša pred
tým zlomená noha je také neporušená ako
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dneska narodeného dieťaťa. Všetky Iudské po
kusy boly márne. Ale čo nemohli vykonat le—
kári, to vykonala Panna Mária! . . ,'" Mimo
chodom poznamenávame, že Dr. Affenaer bol
ináč liberálne, to jest nie kresťansko-katolícky
smýšTajúci človek.

V ten istý deň navštívil uzdraveného aj
Dr. Van Hoestenberhe, ktorý najlepšie
poznal—Rudderov pripad. Ako už bolo spome
nuté, bol to velmi svedomitý lekár, ktorý už
od univerzitných lavic poznačil si do lekárske—
ho notesa každého svojho pacienta a jeho cho—
robu, aby takto mal dokonalú evidenciu. Tak
sa dostal aj Rudder do tohto notesa, hneď po
prvej návšteve, keď Dr. Hoestenberghe bol zi
stil opísanú už zlomeninu. Je tam značka:
„P. De Rudder frac (ture) 18]67.J. G."2
Potom — ako vieme — ošetroval ho celých
osem rokov. A hl'a, dňa 9. apríla 1875 aj on
osobne sa presvedčil o dokonalom uzdravení
Ruddera.

Dňa 13. apríla 1875 dostal Dr. Van Hoesten
berghe od biskupa z Brugge, Msgra Faicta
list tohto obsahu:

„Keď som bol včera večer (12. apríla) na
návšteve V Jabbeke, stretol som sa na tamojšej
fare s Petrom Rudderoni. Menovaný mi roz
prával, že minulú stredu (t. j. 7. apríla) bol
vo chvíli uzdravený v Oostackeru zo zlome
niny svojej l'avej nohy, čo trvalo už osem 3 pol
roka. Keďže Rudder mi hovoril, že ste ho Vy
ošetrovali, úctivo by som Vás prosil, keby ste
ma ráčili dókladne oboznámiť — ako si to
tento pripad zaslúži — s povahou zranenia, zi
steného u Vášho klienta. Budem Vám vel'mi
povďačný, pán doktor, keď mi ráčite čím prv
dať odpoveď, ktorú budem pokladať za dóver

* Annales de Notre-Dame de Lourdes VIII, 200
(Bertrin, spom. dielo 256).

? „Peter Rudder, zlomenina, 1867. favej nohy.
(Jambe Gauche). Viď Bolsi-us, spom. dielo 80.
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nú, ak si to žiadate. Brugge, 13_ apríla 1875.
F.—J. biskup V Brugge."a

Dr. V. Hoestenberghe na tento list bisku
pov odpovedal takto: „Rudder mal verkú ranu
na vrchnej čiastke nohy; na dne tejto rany
bolo možno vidiet dve kosti, ktoré boly vzdia
lené od seba asi na tri cm. Nebolo možno ba
dať nijakej známky zacel'ovania. Peter trpel
mnoho a tento stav trval Vyše osem rokov.
Dolná časť nohy bola pohyblivá v každom
smere. Pátu bolo možno obrátit dcpredu. Všet
ky POhYbYbOlY obmedzované len na odolnost
tkaniva. Podávajúc stav veci tak ak som videl,
tvrdím, že noha v nijakom predpoklade ne
mohla byť zacelená medzi tým časom, ktorý
uplvnul od mojej poslednej návštevy až po
púťon-t

Dňa 16- apríla 1875 prišiel do Jabbekke
Emil Scheerlinck, Vikár-kaplánz 005
tackeru, ktorý v pritomnosti tam0jšieho farára
L. Slocka &kaplána-vikára Aug, Rommelaere
ho začal podrobne vyšetrovať celú vec. Vypo
čul zápisnične Ruddera aj všetkých možných
očitých svedkov. Údaje potom spracoval v krás
nej kníhe, ktorá vyšla ešte v júli 1875 pod
názvom „Het Vlaamsche Lourdes"
(Flámsky Lurd).5 Sú tu uvedené medziiným aj
vyššie spomenuté dojimavé slová Dr. Affe
naera, ktoré povedal 9. apríla a ktoré Rudder
dosvedčil. Kniha táto je teda prvým vedeckým
knižným spracovanim Rudderovho pripadu a
slúžila za základ ďalším zisteniam a prácam.

Po týchto lekárskych Zísteniach — ku kto
rým sa pňpojily aj údaje predošlých lekárov.
najmá UŽ spomenutého Dr. Verriesta. který

3 Bolsius, spom. dielo, str. 53 a 79,
* Annal. de N. D. de Loun—dogXXVI, 54_55

(Bem-in, sporn- dielo _244).Táto posledná ná
všteva —- ako ešte mndíme — bola dva alebo
tri mesiace pred púťolL

-"Bolsius, tamtiež 44.
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preskúmal Ruddera máločo po návšteve Dr.
Hoestenberheho (asi vo februári 1874) — vel'
mi pozoruhodné sú výpovede rozličných laic
kých očitých svedkov. Tieto svedectvá sú prá
ve také hodnoverné, ako i lekárske. Lebo v prí
pade, či jestvuje zlomenina a to ešte medzi
priestorom asi 3 cm, móže hodnoverne svedčit
aj nelekár. Veď na to netreba nejakej vedec
kosti, len zdravé smysly, triezvy rozum, dobrú
vóI'u a statočný charakter. To uznávajú sami
lekári aj každé súdobníctvo a vůbec celé l'ud
stvo. O tom sme ináč už hovorili na konci
úvodu o zázrakoch. V protivnom prípade by
sme sa museli zrieknuť poznania skutkovej
podstaty akejkol'vek veci.

A takýchto hodnoverných nelekárskych
svedkov máme i v Rudderovom prípade. Ve
decká kritika ich starostlivo zistila a sosbie—
rala. Všetky úradné a podrobné zápisnice sú
uschované v rozličných archívoch a čiastočne
uverejnené Dr. Bertrinom pod názvom „No
tes et documents" (Poznámkya doklady).
V týchto pod „No 18" nájdeme doklady a zá
pisnice, vzťahujúce sa na náš pripad!s Nemó—
žeme podať všetky doslovne, písané tak krás
ne, starostlivo a dojímavo; preto sa uskrom
nime len na ich podstatu.

Ján Houtsaegher, debnár zo Stalhille
(blízo Jabbeke), videl Ruddera asi pět dní pred
jeho uzdravením. Pod prísahou udal, že videl
na jeho nohe ranu, vel'kú ako dlaň- krvavú
a hnisavú. Na otázku, či noha bola zlomená,
povedal: „Áno. Peter ohyboval nohu rukou
a výsledok toho bol, že z rany vyskočily na po
vrch obe končatiny zlomenej nohy." Tieto kon
čatiny — ďalej — neboly okrúhle, ale zničené.
Rudder mu tiež ukázal, ako mohol svoju patu

“ Bern—in: Notes et documents, No 17 (spomenuté
dielo 511—519).
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prekrútiť dopredu. Videl tiež aj na priehlavku
nohy vel'kú ranu."

To isté potvrdil 4. apríla 1875 aj Budovit
Knockaert, rol'níkv Jabbeke.s

Manželka šlachtica Du Bus udala, že 5. apr.
1875 (teda dvoma dňami pred púťou) Rudder
prišiel do kaštiel'a na dvoch barlách. „Hnaná
zvedavosťou chcela som vidieť jeho nohu. Keď
si obvaz, plný krvi a hnisu, odviazal, skoro nás
omámil neznesitel'ný zápach. Posledné záhyby
obvázu ani nemohli dať dolu; boly hlboko pri
lepené V rane. Pudove som sa odvrátila od to
hoto hrozného obrazu."o

Keď o dva dni neskoršie dostali telegram
z Oostackeru, že Rudder sa tam zázračne u
zdravil, šlachtic Du Bus vzrušene zvolal: „Nik
dy som neveril v zázraky; ale ak Rudder sa
naozaj uzdravil, tak je to ozajstný zázrak,
a vtedy verím."10

Na druhý deň po uzdravení, to jest 8. apríla
1875 Rudder sa predstavil celej rodine Du Bu—
sových, a móžeme si predstavit ich zdesenie,
keď všetci prítomní na vlastné oči zistili a
úradne potvrdili, že Rudder „sa dokonale u
zdravil zo svojej rany a chodí celkom dobre".u

Toho istého dňa, keď spomenutá šl'achtico—
va manželka videla Rudderovu ranu, to jest
5. apríla 1875, podvečer navštívila chorého istá
suseda Rudderova, Mária Wit t i z a el e, ktorá
bola očitou svedkyňou toho, keď si Rudder
prevázoval nohu, a videla rany a zlomeniny
na nej. Na druhý deň, 6. apríla (v podvečer to
púte) sa znovu vrátila k nemu v spoločnosti
iného suseda Rudderovho Eduarda Va n H 00
rena a jeho syna Jula; všetci zotrvali tam asi
dve hodiny. Pri úradnom vyšetrovaní všetci
traja dali najprv o chorobe Rudderovej toto

7 Tamtiaž 513—514.
“ Bertrin, spom. dielo 245.
' Tamtiež 246. “' Tamtiež 253.
" Bertrin, spam. dielo 253.
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osvedčenie: „Podpísaní potvrdzujú, že dňa 6.
apríla 1875 Videli zlomenú nohu Rudderovu.
Obe čiastky zlomených kostí prerazily pokož
ku a boly oddelené hnisavou ranou, dlžky asi
3 cm."12 Na ďalšie otázky Eduard Van Hooren
ešte povedal, že „keď Peter obnažil svoju no
hu, aby ju znovu obviazal, ohyboval ju tak,
že nám mohol ukázať obidve konce zlomených
kostí, . .. ktoré boly značne vzdialené, čoho ná
sledkom bolo, že noha bola pohyblivá, kyvkala
sem i tam a bolo možno ju krútiť'í13 O uzdra—
vení Rudderovom tí istí dali zasa toto úradné
svedectvo: „Vyhlasujeme, že Rudder sa vrátil
zo svojej púte oostackerskej dňa 7. apríla 1875
celkom uzdravený. Kosti boly zacelené, rany
zmizly. Rudder móže chodit, stáť rovno a pra—
covat práve tak, ako pred svojím nešťastím."“

Van Esschen, robotník, pre svoju sta
točnosť odmenený aj občianskym krížom, tiež
dobre poznal celý pripad Rudderov. Veď ako
povedal, bol tiež svedkom nešťastia Rudderov
ho 16. februára 1867; on to bol, ktorý išiel za
volať Dr. Affenaera. Cez celých osem rokov
sledoval Rudderovu chorobu a bol nanajvýš
prekvapený, keď Rudder z Oostackeru vrátil
sa dokonale uzdravený.15

Mimo ďalších svedkov uvádzame ešte hro—
madné osvedčenie významnejších členov cir
kevného aj svetského zastupitelstva a pred—
stavenstva obce Jabbeke, ktoré doslovne zneje:

„My podpísaní farníci obce Jabbeke, vyhla
sujeme, že holenná kost Petra Jakuba Rudde
ra, narodeného a príslušného sem, páťdesiat—
dvaročného, bola natoIko rozdrúzganá pádom
stromu dňa 16. februára 1867, že po vyčerpaní
všetkých chirurgických prostriedkov muži ve—
dy chorého opustili a vyhlásili za nevyliečitel—
ného a všetci, ktorí ho poznali, pokladali ho za

“ Tamtiež 246. " Tamtiež 247. " Tamrtiež 254.
"* Bertrín. Not. et docum. No 17 (spom. dielo 515).
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takého; že ten istý (t. j. Rudder) prosil o pomoc
Pannu Máriu lurdskú, uctievanú v Oostackeru,
a vrátil sa 'domov celkom zdravý a bez bariel
tak, že může sa teraz práve tak, ako pred ne
šťastím venovat všetkým svojim prácam. Vy
hlasujeme tiež, že toto uzdravenie, v okami
hnutí a podivné, sa stalo 7. apríla 1875. Pod—
písaní: L. Slock, farár; Aug. Rommelaere, vi
kár (kaplán); D'Hoedt, starosta; Aug. Stubbe
a P. Maene, členovia sboru; C. Sanders, pred
seda; Charles de Cloedt, člen zastupitelstva a
zástupca starostu; F., Demonie, cirk. pokladník;
J. Callewaert, kancelista; P. de Lorge; J. de
Simpel, obecný radca; L. Bouten Perloot; vi
komt Chr. de Bus de Gisignies. Pečať obce.
Jabbeke, 15. apríla 1875.""

Dr. Bertrin k tomu ešte poznamenáva, že
vikomt Chr. de Bus neveril v zázraky a P. de
Lorge bol liberál a keďže ani na smrtel'nej po
steli sa neobrátíl, bol pochovaný len civilne."

Známy staničný strážnik v Jabbeke, ktorý
tak ochotne pomáhal Rudderoví pri vysadení
do vlaku v deň púte (7. am.), Peter Blom
m e, bol tiež vypočutý. Celý tento priebeh ces
ty bol mu v živej paměti; preto velmi ochotne
& určite svedčil. Udal, že keď pomáhal Rudde
rovi do vlaku, videl (a aj posunkom ruky uká
zal). ako balancovala Rudderova l'avá noha,
čo ho náramne prekvapilo. Preto hneď aj po
vedal Rudderoví: „Ale prečo vlastne cestujete
vy do Oostackeru? Ostaňte radšej doma!"
V ďalšom potom povedal, že ako „bol prekva
pený, ba zdesený, keď večer toho istého dňa
(7. apríla) videl Ruddera sostupovať z vlaku
samotného, chodiaceho dokonale a bez bariel".
Nakoniec ešte raz potvrdil, že všetko, čo udal,
je mu stále v najživšej paměti.“ _

Z oných troch mužov, ktorí pomáhali Blom
meovi vysadit Ruddera do vlaku, najvýznam

1“Bertrin, spom. dielo 255. " Tamtiež 255.
" Not. et docurn. No 17 (Bertrin, sp'om. dielo 517).
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nejší je Baltazár de J acgher, neskoršie tiež
staničný strážník,v Jabbeke. Pri vypočutí sve
dčil, že pred ósmímí dňami otáznej púte videl
bezprostredne Rudderovu nohu, dve rany na
nej a zlomeninu. Tiež sa vyslovil o známom
krútení nohy dopredu, čo aj posunkom ruky
znázorníl. Večer, keď sa Rudder vracal domov,
videl ho už celkom zdravého“

*

Po uplynutí sedemnástich rokov, to jest
r. 1892 znova vyšetrovalí túto vec. Istý belgic—
ký lekár Dr. Roy er v pritomnosti a s pomo
cou istého volnomyšlíenkára, ba dokonalého
neverca M. Trappeníera v samomJabbe—
ke, celkom nezávisle od predošlého, previedol
nové vyšetrovanie. Je to jedna z najdókladnej—
ších prác, ktorú máme v tomto pripade. Všetci
očíti svedkovia, i sám Rudder, ešte vtedy žílí.
Výsledok svojej svedomitej práce shrnul do
týchto slov:

„Predovšetkým od 7. apríla 1875 vůbec ne
jestvoval vláknitý calus (novoutvárajúca sa
kosť) a pri zlomenine, spojenej s ranou a od—
delením kosti, tento calus mal spojiť vtedy
a tým váčšmi za dlhý čas spomenuté úryvky
kosti. A stalo sa opak. Kosti boly navzájom
zcelené priamo (t. j. bez utvárajúceho sa calu
su). Ba čo viac! Eavá noha, hoci nebola zatvo—
rená v nehybnom prístroji vo chvílí uzdrave
nía, neukazovala viac krivosti ako noha pravá.
Konečne aj keď sa stratil značný úlomok kostí
a aj keď úlomky spomenutých kosti boly vzdía
lené od seba díalkou vyše troch cm pred uzdra
venim, nejestvovala níjaká skrátenina v nohe...
Pochybnost by bola nerozumná a 'nasledovne
nezákonná. Každý človek priameho ducha mu
si uznat, že v tomto uzdravení sa prejavíl nad
prírodzený zásah."20 A o spomenutom spolu

" Not. et docunx. No 17 (Bertrin 517—618).
" Bertrin 263.
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pracovníkovi Royerovom, nevercovi Trappe
nierovi, Dr. Bertrin poznamenáva: „Tento vol'
nomyšlienkár bol najprv zarazený, potom hlbo
ko dotknutý a konečne premožený; mal teda
dobrú vól'u, aby uznal zázrak."21

Q

O šest rokov po tomto vyšetrovani Peter
Rudder odišiel z tohto slzavého údolia do več
nej vlasti. Umrel dňa 22. marca 1898 na zápal'
pIúc v 75. roku života. Jeho pohreb bol 25.
marca na sviatok Zvestovania preblahoslavenej
Panny Márie, v ktorý deň roku 1858 sama
zjavivšia sa Matka Božia vyslovila Bernadete
svoje meno: „Ja som Nepoškvrnené počatie!"
Teda Rudder žil po svojom zázračnom uzdra—
vení ešte dlhých 23 rokov. Cez ten čas jeho
život bol neprestajným vzdávanim chvály a
vďaky Bohu a Panne Márii. Skoro každý týž
deň putoval do Oostackeru, aby sa na tomto,
jemu takom památnom a vzácnom milostivom
mieste modlil, chválil Boha a preblahoslavenú
Pannu Máriu a ďakoval za taký vel'ký nebeský
dar. Asi štyristo ráz vykonal túto oostackerskú
púť.

Cez tých 23 rokov šťastného života navští
vila ho vela-vela osób v jeho chudobnom dom
čeku v Jabbeke. Bolo medzi nimi najmenej 30
lekárov, 4 biskupi, asi 300 kňazov a mnoho
iných významných osobností. Pri takýchto ná
vštevách, Rudder vždy ochotne a pohnuté vy—
rozprával his'tóriu svojej choroby a zázračného
uzdravenia. Ako túžil vždy putovat aj do pó—
vodného, do francúzskeho zázračného Lurdu.
Nemal však na to potrebných prostriedkov. No,
dobré duše sa postaraly o to, sosbieraly istú
sumu na tento ciel'; a tak sa stalo, že už vo
štvrtom roku po svojom uzdravení, to jest 9.
mája 1879 mohol osobne odcestovat do Lur
du v spoločnosti niekofkých osób. Tu bol pred

“ Tamtiež 261.
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stavený aj v zistujúcej lekárskej kancelárii
(Bureau des constatations médicales), vtedaj—
šiemu jej predsedovi Dr. F. D. De Saint
Maclouovi a jeho najvernejšiemu spolu
pracovníkovi Dr. G. Boissariemu a mnohým
iným lekárom. Pomocou francúzskeho tlmoč—
nika (keďže Rudder hovoril len flámsky) i tu
vyrozprával svoju zázračnú históriu, ktorá da
la podnet k vedeckému vyšetrovaniu aj so
stránky lurdských lekárov. Svoje výskumy
uložili do riadnej lurdskej kroniky, ktorá nosi
meno: Annales de Notre—Dame de Lourdes.
Výpovede, ba i sama osobnosť Rudderova uro
bily najmá na Dr. Boissaireho taký hlboký do
jem, že neváhal vypovedať o ňom slová: „Je
to pravý Flám a zo svatého pokolenia."22

Osobné náboženstvo.
Léoncede Grandmaison, SJ.

Ak slová chápeme v prisnom smysle, mu—
síme zapierať, že jestvuje osobné náboženstvo.

Keď chvilku rozmýšl'ame o svojom živote,
zbadáme, že popri náboženských úkonoch, kto
ré konáme sjednotení so svojimi bratmi a ako
členovia jedného tela, činíme aj iné úkony —
samovolnejšie, ktoré nehladajú, ba ani nezdá
sa, že by predpokladaly oporu dajakého l'ud
ského prostredia. No tieto intimne výjavy duše,
ktoré sa množia a očisťujú s naším napredova
ním na ceste spojenia s Bohom, sú predsa len
zriedkavé. Náš osobný život v plnom slova
smysle je predsa len vel'mi obmedzený. Človek
náboženský ako človek vo všeobecnosti je na
pokon tak učinený, aby žil v spoločnosti. Učí sa.
napodobňuje iných, je obmedzený, závisí vel'
mi od vrodených náklonnosti, ďalej od výcho
vy, ktorá sa mu dostáva, od prostredia, ktoré
ho obkolesuje.

'-'-'-'Dr. Boissailre, spom. dielo 44.
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Rozprava človeka s Bohom, ktorá utvára
náboženstvo(výrazu rozprava dávam tuná
plný, celkový smysel), prezrádza túto l'udskú
črtu. Historicky každá náboženská úcta sa javí
najprv ako ustanovizeň rodinná alebo kmeňo
vá, národná alebo rasová, slovom ako vec so
ciálna a kolektivna. Človek uctieva, vzýva,
obetuje obyčajne so svojou skupinou.

Toto sú bežné závery. Ako katolíci vieme,
že naša modlitba iba tak je príjemná Bohu,
keď ju konáme V spojení s Cirkvou. Zaznávaná
je tá obeta, čo neprechádza cez ruky nevesty
Kristovej; nechutný je ten chlieb, ktorý sa ne
dvíha v kvase, čo ona „zamiešava do troch mier
múky"; mřtva je každá modlitba, ktorú neoži
vuje miazga, čo pravidelne prúdi cez kanály
Církvi. Hla, to sú dóvody, ktoré nás vyliečia
z ilúzie, že jestvuje úplné osobné nábožen
stvo.

Nuž máme sa teda zriecť výrazu, ktorý do
voI'uje soskupiť a roztriediť úkony vel'mi vý—
razné? Či nemóžeme zachovat meno „osobné
náboženstvo" pre tie naše náboženské skutky,
v ktorých podnet jednotlivca prevažuje, v kto
rých vplyv l'udského prostredia je vzdialený,
kde sa necítí ani vplyv prostredia mystického,
kde každý úd tela Kristovho používa tú pomer—
nú samostatnost, čo prislúcha osobe a ktorá ju
odlišuje od iných? Nemůžeme sa pokúsiť so
skúpiť pod týmto názvom očisteným od každej
dvojsmyselnosti hlavné prejavy nášho súkrom—
ného náboženstva: citovú nábožnosť, účinnú
pobožnosť, asketické úsilie, mystický vzlet?
Neučiniť to — zdalo sa mnohým nepohodlným
a vari detským!

Predsa však prevaha sociálneho prvku vo
v'áčšine historických náboženstiev je taká zre
jmá, že pod tlakom tejto skutočnosti prichádza
otázka: Můžeme pririeknuť značnejšie miesto
osobnej iniciative na poli náboženskom? A aké
miesto?
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Na túto otázku dali nedávno najprotichod
nejšie riešenia a predstavili ich velmi obratne.
Krátky kritický prehfad týchto mienok nám
dáva možnosť vymedziť naše vlastné myšlienky
o tejto otázke.

Prvá teória sa dovoláva najradikálnejšieho
náboženského individualizmu a je zákonitým
vyústením protestantizmu. Ambiciou prvých
reformovaných bolo naozaj prejsť ponad všet
kých prostrednikov osobných alebo „reálnych"
(hierarchia, učitelský úrad, Církev viditelná,
ústne podanie, nevyhnutné obrady) a bezpro
stredne spojiť človeka, alebo lepšie povedané,
„l'udskú dušu" s Bohom. Všetko ostatné pokla
dali za prekážku alebo nanajvýš za praktické,
viacej menej odóvodnené recepty, ktoré si mó
žeme odpustit len preto, aby Spojenie duše
s Bohom bolo čo najužšie. Keďže volnomyš
lienkárski protestanti uskutočňovali tieto prin—
cipy až po posledné dósledky, — Luther,
Zwingli a Kalvín nezbadali celú ich váhu a ne
vyvodili z nich všetky závery —-odstránili po
maly aj tých prostredníkov, ktorých si ešte
vážili aj prvi reformátori: literu Písma, jednu
alebo dve sviatosti, konečne Kristovo prostred
níctvo. Napokon Boh sám ostáva zoči-voči duše
samej. Je zbytočné poznamenat, akú silu dodal
tejto tendencii Kantov kriticizmus.

Predsa však je to iba úsilie, ideál. Augustín
Sabatier, najobratnejši a najdóslednejši zo slo—
bodomysel'ných protestantov, musi uznat, že
určitá spoločenská potreba je žiadúca, aby sa
udržala, odovzdala, rozmnožila a vyjadrila
osobná nábožnosť, v ktorej podl'a neho spočiva
celé náboženstvo. V hypotéze, o ktorej sa prá—
ve rozpisujeme,i keď úplný (totálny) ná
boženský individualizmus nejestvuje, ba ako
priznávajú, nemóže jatvovať, predsa je to
medza, ku ktorej náboženská duša má sa usi
lovat dostať. Verejná bohopocta dogmami, von
kajšou autoritou, spoločnými obradmi sjedno—
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cuje a spravuje náboženské túžby a zážitky
jednotlivcov, no ostáva iba nevyhnutným zlom.
Lebo pohlcuje náboženské citenie, zhmotňuje
ho, stahuje ho do formalizmu a ochablostí.
Je písmenou, ktorá ubíja; duch sa má od nej
oslobodíť, ako najlepšie móže.

Na protilahlom konci utvára sa sociologická
teóría náboženstva. Načrtol ju J. M. Guyau,
no najvýznamnejším jej predstavitelfom je E.
Durkheim. Vychádza z pozitivizmu (vieme, že
August Comte v horlivej reakcii proti revoluč
nému individualízmu pokladá izolovaného člo
veka za nejestvujúceho: „Individuum je iba
abstrakcia") a mieni, že všetok vyšší život Iud
stva, najma náboženstvo, prýští zo sociologie.
Mohol vel'mi dobre nadpisať svoje štúdíe: So
ciologia tvoritel'ská. „Sociálne" táto spoločná
duša, ktorá akýmsi spósobom z ludskej skupi
ny činí jednu bytost, je pre neho skutočne tvo
ritel'om. Podla tejto domnienky náboženstvo
je premietnutím Nadvážnosti (Autority), donu
cujúcej Sily, Bohatstva sociálnej skupiny. Je
súhrnom pudových citov úcty, závisti, osobnej
nehodnosti; tieto city uvedomuje si človek voči
Spoločnosti, voči sjednotenému Počtu, ktorý
má silu práve z tejto jednoty, voči mocnej
a činnej Množnosti (Plurality). Jedinec preja
vuje tento hlboký cit obrazmi, pojmami, ob—
divmi, ktoré stávajú sa náboženstvom, ba už
sú náboženské. Náboženstvo je teda tak málo
osobná vec, že jestvuje iba pre spoločnosť
a skrze ňu. Náboženstvo je prvým a najplod
nejším z útvorov l'udskej spoločnosti, je mys—
tickým odrazom l'udstva.

Tieto vyhranené stanoviska nemůžeme udr
žať, ak si vyvodzujeme z nich posledné dósled
ky. Prvé je vzdialenejšie od skutočného a od
skutkov, druhé ničí sám pojem náboženstva.
Katolícke učenie zaujíma stred, správny stred
múdrosti medzi týmito dvoma úskaliami. Rov—
nako odmíeta izolovat jedinca pod zámienkou,
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že ho oslobodzuje (to by znamenalo lapať rybu
mimo vody), ako i nechat ho rozplynúť v lud—
stve, aby vraj bol znovu postavený do svojho
prostredia (to by znamenalo, že I'udská osoba
by sa nedóstojne scvrkla na úroveň jednej
bunky)

Náboženstvo je osobné (proti Durkheimovi),
nie je však individualistické (proti Sabatierovi).

Je osobné. Skúsenosť každého náboženské
ho človeka, dostatočne vzdelaného, dáva na to
zrejmý dókaz: stačila by to dokázat i hoc často
relativna, no predsa stála nadčasovoť predmetu
náboženstva. Lev Marillier vo svojich kriti
kách prác Andrewa Langa,1 v ktorých sa zračí
už novšie nazeranie, poznamenáva, že niet po
meru ani spoločnej miery medzi sociálnym
stavom niektorého l'udu a jeho náboženským
ideálom, medzi civilizáciou a jeho bohmi (alebo
Bohom). Určité kmene, — & sústavné, prehlbo—
vané výskumy, ktoré sa stále rozmnožujú, dá—
vajú vývodom Langovým a Mariellierovým
základňu — určité skupiny majú vel'mi vyso
kú, veI'mi čistú predstavu božstva, hoc ich so
ciálne položenie je velmi nizke.2 A de Quatre
fages poznamenal už vo svojom diele „Úvod"8do štúdia l'udských plemien , žeistá

* Andrew Lang bol škótsky učenec. Zomrel 1912.
Venoval sa štúdiu otázky náboženskej a dopra
coval sa k tým istým tvrdeniam, ktoré o vše
obecnosti viery Boha tak rozhodne zastávajú
katolícki učenci Msgr. Le Roy a P. Schmidt.
Vo Francúzsku o jeho učení písal L. Marillier.

* Robím narážku najma na afrických a austrál
skych Pygmejcov, ktorých študoval Msgr. A.
Le Roy: Le Pygmées, Tours 1905; la Religion
des primitifs, Paris 1909; A la recherche de
l'origine das Religious, Paris 1922; ďalej P. W.
Schmidt, Die Stellung der Pygmaeenwólker in
d. Entwicklungsgeschichte des Menschen, Stutt
gart 1910; Die Ursprung der Gottessidee, Můn
ster 1911 atď.
Introduction á I'étude des Races humaines I,
Paris 1889, str. 262 & nasl. Porovnaj tiež Kop—
Pers, La Religion et l'Etre supréme chez les
Yagans, Etudes 1922.
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skupina obyvatel'ov Adamanských ostrovov, na
zývaná Mínkopi, je tak málo „civilizovaná",
že nevie ani, ako treba zapálit oheň, keď ho
nechajú vyhasiť; má však také náboženské
učenie, že Gréci z doby Periklovej (pridajme:
mnohí obyvatelia našich veI'kých miest) mohli
by im závidieť. Sociologická hypotéza ďalej ne
hl'adí na rozdiel, ktorý jestvuje, ako sa to uzná
va, medzi sociálnym a náboženským. Napokon
robí z bohopocty akúsi kolektivnu ilúziu, čo ni
jako nemóžeme obstát. Je to celkom vymys—
lené, bez opory v preskúmanej skutočnosti.

V tomto smysle náboženstvo je zaiste osob
né; nie je však individualistické. O tomto mó
žeme zopakovat výpoveď, ktorú mal tak rádNewman:Securus iudicat orbis ter
ra rum. Celé dejiny (súčasne i najstaršie zná
me) dávajú náboženskému individualizmu vý
znamné dementi. Ukazujú nám vždy a všade,
že ludia sa soskupujú, spojujú, navzájom si
pomáhajú, aby uctievali, obetovali a vzájomne
si odovzdávali — sťa posvátnú fakl'u a ako
najvzácnejšie zo všetkého dedičstva — učenie
viery, predpisy a obrady. A psychologia je tak
isto rozhodná, ako aj dejiny: Zrobte z jednot—
livca normu v náboženských otázkach — otvo
ríte tak bránu všetkým zneužitiam osobného
citu, všetkým vrtochom, každému fanatizmu.
Budete pokladať ináč azda vznešené nábožen—
ské city jednoduchých l'udí za hrubé predstavy.
Napokon intelektuálnemu prvku náboženstva
vymedzite najmenšiu úlohu a zase mravný
prvok vystavíte najhorším prevrátenostiam.

Preložil Dr. Pavol Beňuška.

Moje král'ovstvo
nie je z tohto sveta.

Dr. Marcel Barát.

Ak hIadáme úplné vysvetlenie pre najhlb
šie taje v katolíckej Církvi, tak ho nájdeme
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v tomto Krístovom Výroku. Ak sa chceme pri—
bližiť k pochopeniu tragického skonu J ežíšov
ho, tento výrok nám pomůže k tomu. Ak chce—
me prísť na koreň nadřudského úsilía terajšíe
ho svatého Otca Pia XII. o mier a pričinám
jeho neúSpechu, nevyhnutne prideme k tomuto
výroku. Královstvo Kristovo, Církev Kristovanie sú z tohto sveta.

Zakladatel tohto královstva nie je z tohto
sveta. Jeho učeníe nie je výplodom I'udské—
ho mozgu. Podstata tohto učenia smeruje
k nadprírodzenému, nadl'udskému, nadzemské
mu. Pochopenie a prijatie tohto učenia je da
rom shora Prvý úkon pri vstupe do tohto
královstva je Viera, ktorá žíada od človeka
zrieknuť sa vlastného mudrovanía a podrobit
vlastný úsudok cudzej autorite. Teda je to čosi
proti sebe samému. A čo povedať o najvyššich
praktických zásadách pre členov tohto nového
královstva? Blahoslaveni chudobní duchom,
smútiaci, tichi, smádíaci po spravodlívosti,
milosrdni, čistého srdca, pokojamilovní, trpiaci
prenasledovaníe pre spravodlívosť, lebo ích je
královstvo nebeské! U modemého človeka vy
volávajú paradoxný účinok, lebo sa v nich
chválí, čo spósobuje človeku bolest a čo ho po—
nížuje. (J. Lebreton uvádza, že u Ježíšových
DOSIUCháČOVnevyvolávaly blahoslavenstvá od
pudzujúci účinok. Vraj sí ními získal Ježíš
srdcia poslucháčov. Dóvodi tým, že žídom boly
famílíárne podobné myšlienky. Vraj žalmamí
bola v nich prebudená láska k životu chudob
nému, pokornému & bolestnému. Vraj už Iza
iáš ím ukázal takýto ideál v služobníkovi
Jahvehof) Tažko sa dá prijať takáto míenka.
1. Hneď po blahoslavenstvách hovoril Pán Je
žíš učeníkom: Blahoslavení ste, keď vás pre
mňa potupujú, prenasledujú a všetko zlé na vás

' V prispevku L'eglise primitíve v diele Histoire
de léglise, Paris, Blond & Gay, 1934, str. 80
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lživo hovoria! Tešte sa a plesajte!2 Tešili sa
apoštoli za života Pána J ežiša dačomu takému?
Kým nesostúpil na nich Duch svatý, istotne
nie. Čo potom povedať o ostatných? 2. Ježiš
neprišiel zrušit zákon alebo prorokov, ale ich
doplniť.3 Počuli ste, že starým bolo povedané...
Ja však vám hovorim... Porovnajme najma,
čo povedal Pán Ježiš o piatom a šiestom pri
kázani, o odplácani zlého a o láske k nepria—
tel'ovi, a uvidíme, že židía neboli zvyklí na také
vznešené zásady, aké vyslovil Pán Ježiš v bla
hoslavenstvách. 3. Momentánny dojem na po—
čúvajúci pospolitý l'ud mohol byť potešujúci
a uspokojujúci, čo však nemusí znamenat, že si
Iud hneď osvojil ducha týchto zásad a v prak
tickom živote sa nimi spravoval. Radostne
mohli prijať citenie Pána Ježiša s ich ťažkým
položením, ale sotva vedeli povzniest svoje
smýšl'anie k takým vznešeným ideám. Faktom
teda ostáva, že blahoslavenstvá sú svetu aj člo
veku, statočne žijúcemu, hodne cudzie. Pre
tože nie sú z tohto sveta. Rozum l'udský
by ich sotva odporúčal. Odporúča ich Viera.
Konat ich učí a pomáha Duch sv'átý.

Už Starý zákon bol priťažký pre l'udi pre
ich slabú prirodzenosť. „Mojžíš vám len pre
tvrdost vašich sí'dc dovolil prepustiť manžel
ku."4 Boh teda ako by sám bol uznal neusku
točnitel'nosť niektorých svojich požiadaviek pre
opačné sklony I'udskej prirody, a preto zmier—
níl svoje prisne zákony v niečom. V Novom
zákone sa kladú ovela váčšie požiadavky
na človeka, hoci prirodzené sklony človeka
ostávajú nezmenene slabé pre tieto vysoké
ciele. Normy královstva božieho žiadajú abso—
lútne zabudnutie na seba a podriadenie seba,
vlastné fudské sklony nabádajú k nespútanému
sebečtvu. Pri uvážení týchto okolností l'ahko
sa nám dá usúdiť, aké slabé výhrady má krá

"' Mat. 5, 11—12. “ Mat. 5, 17. ' Mat. 19, 8.
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l'ovstvo božie na získanie sympatií a víťazstva
v Iudskej pospolitosti, nakolko nie je z tohto
sveta a nakol'ko jeho požiadavky tak príkro
kontrastujú s takmer neprekonatel'nými sklon—
mi I'udskej prirodzenosti. Preto nás neprekva
puje, že I'udská pospolitosť si doteraz neosvo
jila zásady královstva božieho. Vznešené nor
my Nového zákona nenachádzajú vo všeobec—
nosti uplatnenia ani teoreticky v ludskom zá—
konodarstve, ani prakticky v súkromnom l'ud
skom konaní. Církev Krištova by bola V ne
možnej situácii, keby bola ponechaná len na
l'udské sily, keby jej nebola dodávaná pomoc
shora. Ale aj tak, hoci milost božia sa nikomu
neodpiera a ustavične prúdi pre l'udstvo, l'ud
ská prirodzenosť sa jej úplne poddá len v oje
dinelých prípadoch osobných, lebo nie je z to
hoto sveta, lebo naša vlastná konštitúcia jej
kladie tol'ké a také prekážky.

V znamení tejto protivy medzi vrodeným
l'udským sebectvom na jednej strane a podda
ním sa božej múdrosti a vůli na druhej sa vy
víjalo aj verejné účinkovanie zakladateI'a Cir
kvi Ježiša Krista, najma od jeho kázania na ho
re. Pán Ježiš mal na mysli predovšetkým
mravnú zmenu v človekovi. Chcel vychovat
z I'udí zákona l'udí Evanjelia. Budia.
ktori ho počúvali, boli zváčša vel'mi jednoduchí
&nevedomí. Počúvali jeho slová bez zaujatosti.
Ale boli tu aj farizeji, ktorí mali vlastné ná—
zory a neboli ochotni ich opravit. Podl'a J.
Lebretona farizejom sa stal, kto prijal tradičně
učenie od majstra, podriadil mu svoj život a
vyučil v ňom svojich žiakov. Preto boli fari—
zeji svrchovane verní tradicií. Rekrutovali sa
zo všetkých vrstiev.5 Aj proti “svojmulepšiemu
presvedčeniu ostávali zatvrdnutými. Uznávajú,
že Ježiš má nadprirodzenú moc, ale — per
absurdúm — tvrdia, že vyháňa zlých duchov
skrze Belzebuba.“ Títo povýšení, do seba, do

5 Spom. dielo 46. “ Mat 12, 24.
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svojej tradície a do svojho formalizmu zaIú
beni farizeji, úzkoprso a nerozumne sa pri—
držiavajú svojho a zdedeného názoru, tito fa
rizeji budú stále chodit za Ježišom, nie aby sa
poučili, ale aby ho mohli podchytit, znemožnit
a zahubit. Ich kurz stúpne, keď sa jednodu
chému l'udu stane jasným, že Ježíš nezaloží
pozemské královstvo, kde by oni mimo iného
uspokojili svoje skryté sebecké túžby. J ežiš
vše jasnejšie naznačuje, že jeho královstvo
nie je z tohto sveta. Vše jasnejšie žiada zriek—
nuť sa Všetkého a ako náhradu sI'ubuje tajom
nú slast, ktorú ešte nikto neokúsil, a to za okol
ností, za ktorých je pravidelne vylúčené každé
blaho a potecha. Preto odchádzajú od neho.
Sú privel'mi sviazaní so zemou, než aby mohli
ísť s úplnou dóverou za J ežišom proti všetkej
Iudskej nádeji a pravdepodobnosti.

Farizeji svojimi zákernými útokmi, založe
nými na Písme (o sobote, póvode Mesiášovom
atď.), vedeli pomýliť dobromyselný l'ud. Pod
vplyvom týchto útokov niektorí z l'udu hovo
rili o Ježíšovi: „Je dobrý"; ale iní mienili:
„Nie, zvádza l'ud". Vol'ne a otvorene však ne—
hovoril nikto o ňom zo strachu pred židmi.7
Ježišove reči urobily taký dojem aj na sluhov
kňazských, že sa tito neopovážili vztiahnuť
ruku na neho. Na výčitky svojich pánov od
povedali: „Tak nehovoril ešte nijaký človek"
Farizeji neprijali nijaké upozornenie, aby na—
pravili svoje stanovisko k J ežišovi. Keď sa ich
spýtal Nikodém, či dovoluje zákon odsúdiť
človeka prv, ako by sa vypočul a preskúmalo
jeho konanie, jednoducho ho zahriakli.s

Na návrh vel'kňaza Kajfáša, rozhodne sy
nedrium prenasledovať Ježiša až na smrť.9
Nepriatelia Ježíšovi najprv dlho váhali usmrtit
Ježiša. Toto Váhanie nestačí vysvetlovať tým.

" Ján 7, 12—13. ' Ján 7, 45—52.
' Ján 11, 49—53.



že sa báli vzbury Iudu, pretože vzbúrený l'ud
neraz sám siahal na život Ježišov: tak v Naza
rete10 alebo v Jeruzaleme.11 Tu treba hl'adať
hlbšiu príčinu. Ježiša chráni vyššia moc, do
kial' nepríde jeho hodina. Svatý Ján nástoji
na tejto okolnosti: „Musím vyplnit diela toho,
ktorý ma poslal, dokial' je deň. Pride noc, keď
nikto nebude mócť účinkovat'."12 „Ale nikto
nepoložil ruku na neho, lebo neprišla ešte jeho
hodina.13 A nikto ho nechytil, lebo neprišla
ešte jeho hodina."" Ježiš to sám povedal vel'
kňazom, predstaveným chrámovej stráže &
starším, keď pristúpili k nemu, aby ho chytili:
„Deň čo deň bol som medzi vami v chráme &.
nepoložili ste na mňa ruku. Ale toto je vaša
hodina a moc temnót."" Konečne keby bol
Ježiš prosil svojho Otca, ten by mu zaraz bol
poslal dvanásť legií anjelov na pomoc.16A na
posledy keby jeho král'ovstvo bolo z tohto
sveta, boli by jeho služobnici bojovali, aby ne
bol vydaný židom.17 Nikto nemohol vziať Je—
žíšovi život, on sám ho dal dobrovoI'ne,13 aby sa
vyplnily Písma, aby sa vyplnila vól'a Otcova.
Židia sa ho mohli zmocnit, až keď prišla ich
hodina, určená od večnosti, a ešte aj vtedy by
mu bol poslal Otec pomoc, keby si ju bol pýtal.
Ale si ju nepýtal, lebo jeho kráfovstvo potre
bovalo jeho smrt, lebo jeho smrt bola len
zdanlivo porážkou, v skutočnosti však víťaz
stvom. V jeho královstvo netreba bojovat me
čom, netreba sa báť tých, ktori móžu usmrtit
telo, netreba sa báť nepriatel'a, lebo oko božie
bedli nad nami, a nepriatel' nám může len na
tol'ko škodit, nakol'ko to Boh dovolí; a aj pre
nasledovanie & smrť sú ziskom pre král'ov
stvo božie.

"' Luk. 4, 30. "' Luk. 22, 53.
“ Ján 8, 59; 10, 39. " Mat. 26, 53.
'2 Tamtiež 9, 4. " Ján 18, 36.
'3 Tamtiež 7, '30. " Tamtiež 10, 18.
" Tamtiež 8, 20.



Takto to bolo s Pánom Ježíšom, takto to
bude aj s jeho učenikmi. Níe je učeník nad
majstra a služobník nad pána." Pre moje meno
budú vás všetkých nenávidiet.20 Posielam vás
ako baránkov medzi vlkov.21 Nemyslíte si, že
som prišiel, aby som doniesol pokoj na zem.
Neprišíel som doniesť pokoj, ale meč.22 Kto
miluje otca alebo matku viacej ako mňa, nie
je mňa hoden.23 Musí sa splnit slovo, napísané
v Starom zákone: Nenávidia ma bez príčiny.24
Mňa prenasledovali, budú i vás prenasledo
vať.25Áno, pride hodina, že každý, kto vás za
bije, bude sa domníevať, že tým preukáže
službu Bohu.26 Ale nebojte sa, ja som s vami
po všetky dni až po koniec svetal" Nebojte sa
tých, ktorí móžu usmrtit telo, no nie dušu.
Skór sa bojte toho, ktorý móže zahubit dušu
aj telo v pekle.23 Nijaký vrabec nepadne na
zem bez vóle Otcovej. Nebojte sa teda, lebo
ste omnoho cennejší ako všetci vrabci.29 A ko
nečne: Kto mečom bojuje, mečom i padne.30
Mnoho by som vám mal povedať, ale to by ste
teraz nezniesli. Ale keď pride on, duch pravdy,
naučí vás všetko.31 Duch svatý musí prísť na
každého &ten nám otvori očí, lebo všetky tieto
pravdy nie sú z tohto sveta a preto sú pre
smrtelníka skoro nepochopitelné. Duch svatý
nás naučí, ako sa správať pri podobných okol
nostiach a najma dá nám síly zríeknuť sa pre
kráfovstvo božie všetkého, k čomu nás viaže
torko pút, nebát sa ani tých, ktorí nám móžu
odňat tento život. Ba tento duch nás naučí aj
to najhrdínskejšíe: modlit sa za svojich ne
šťastných a zaslepených nepríatel'ov: Otče od—

" Mat. 10, 24. 25 15, 20.
2“ Tamtiež 10. 22. “ 16, 22.
'" 10, 16. " Mat. 28, 20.
"'2 10, 34. " 10, 28.
"'3 10, 37. '" 10, 32.
“ Ján 15, 25; 3“ 26, 52.

Zahn 34, 19; 68, 5. :" Ján 16, 12—13.
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pusť ím, lebo nevedia, čo činiai" Alebo: Pane,
nepočítaj im to za hríech.33 Pretože vieme, že
naši nepriatelía sú nešťastnýmí nástrojmi zlého
ducha, a len tol'ko nám móžu škodit, kol'ko
Boh dovolí. A naostatok aj ích zúrenie proti
Církvi sa premení na jej osoh. A bude trvat,
len kým je čas temnót. Hlavná vec, že kníeža
tohto sveta je už definitivne odsúdené.3*Církev
nemóžu zničit, iba čiastočne bit a trýzníť. Na
šimi zbraňamí móže byť len trpezlívost', odo
vzdanosť do vóle božej a modlitba. Královstvo
božie nie je z tohto sveta, a preto nepoužíva
zbrane ako tento svet. Kto mečom bojuje, me
čom í padá. Treba mať len silnú dóveru v Boha
a trpezlivosť. Církev nemůže nezvíťazíť. aj keď
musí ísť na dlhý čas do katakomb. A zvíťazi
bez meča, bez fyzickej zbrane. Nepriatel' by
nemal nijakej mocí, keby mu nebola daná
shora.35

Královstvo božie nie je z tohto sveta, ale
jeho členovia sú predsa díetkamí tohto sveta,
ktoré sa nevedia razom odpútať od svojej pri—
rodzeností. Ako tito kompromitujú královstvo
božie! A najma ak sú to vedúci predstavení
Církvi! Ako nás musí bolíeť, keď vidíme, ako
málo je u nich ducha božieho! Aké sebecké
sú ích pohnútky! Aké hmotárske sú ích záuj
my! Ako sí urvávajú prvé miesta! KoI'ké po
horšenie z nich vychádza! Buďme trpezlívi,
dočkajme po žatvu! Potom sa oddelí kúkol'
od pšenice! Potom sa oddelia dobré ryby
od zlých! Ako Boh dopúšťa prenasledovanie
& my nemóžeme zastavit také pohromy, tak
Boh dopúšťa rozklad vo. vnútri Církvi, a my
to nemóžeme zamedzíť. Keby sme konali ako
Luther, poničili by sme aj vel'a pšenice; 0 kol'
ko viacej svátých by bolo, keby Luther nebol
odtrhol tol'ké masy od prameňa živej _vody!

„ Luk. 23, 34. " Ján 16, 11.
" Skut. 7, 60. '“ Tamtiež 19, 11.
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To může len Boh. Kedykol'vek sa tak stane,
treba V tom vidieť zásah boží. Prevádzat,
čo nie je z tohto sveta, móže len Boh. My mó—
žeme byť nanajvýš jeho poníženými nástrojmi.

NAŠE NÁDEJ E.
List študentovi.

Prof. Juraj Kohút.

Mladý priatel',
dnes som ti chcel písať o eucharistickom

apoštoláte. No keď som rozmýšl'al, odkial začať,
vyrojilo sa mi niekolko myšlienok, ktorých pri
pomienka bude prípravou na budúci list, ktorý
bude venovaný výlučne eucharistickému apo
štolátu. Hra, niektoré z nich:

Žijeme v takých časoch, že sa nám zdá,
ako by sa všetky pekelné mocnosti sprisahaly
proti l'udstvu. Zúri brat proti bratovi, občan
proti občanovi, národ proti národu, štát proti
štátu. Kultúrne hodnoty, ktoré utvorila Iudská
múdrosť a vkus, padajú v troskách skazy; v bu
dúcnosti o mnohých z nich budeme vedieť iba
z literatúry. Namiesto toho, aby sme si okráš
lili Stvoritelom stvorený svet, barbarsky ničí—
me všetko, čo svedčí o vlohách, ktoré Boh dal
l'udskému géniovi. Nezdráhame sa všetok um,
všetky útvory umu zapojiť “do služieb diela
diablovho: rúcania, krvilačného besnenia a
smrti. Nieto v nás úcty voči bližnému, lebo,
bohužial', nieto ani úcty voči Bohu. Boh
v očiach moderného človeka patrí medzi staré,
nepotrebné rekvizity, ktoré splnily svoju úlohu
v takzv. primitivnom, nevzdelanom svete stre
dovekom. Dnešný človek sa zaobíde bez neho.
A vidíme, aký je šťastný. Od samého šťastia
sa až dusí a hynie za zvukov kanonády, stiha
čiek atď. Spravodlivosť? Načo, keď ja mám
silnejšiu pást, ako má mój protivník?! Láska?
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Azda voči nepriatel'ovi? Úcta? Tá je iba pre
malé deti. A pritom svet naivne veri, že nejaký
vládny systém prinesie mu spásu, že nejaká
ideologia pripraví nám všetkým nový raj už tu
na zemi. História sice potvrdzuje, že akýkol'vek
kultúrny a hospodársky smer — akokol'vek
ideálny — v rukách jeho uskutočňovatel'ov
sa zvrhne, že človek je odjakživa voči člove—
kovi vlk, že každé hrable k sebe hrabú a že
bližšia košel'a ako kabát, najma ak ten smer
je propagovaný a uskutočňovaný I'uďmi bez
svedomia, bez srdca, bez morálky, bez Boha.
Zákony a nariadenia; ktoré vo výchove obča—
nov zastupujú trstenicu, ešte nikoho neprevy
chovaly, ani nemóžu to urobiť, pretože 1. sú
dielom Iudským, nedokonalým &nadto ešte ča
sove podmieneným, 2. lebo ich strážcovia
(úradníci, žandári atd'.) sú I'udia, nedokonalí,
3. zákony sú určené pre ludi, bytosti nedoko
nalé a 4. zákony nemóžu ovládnut vášne, city,
vnútro I'udí.

Všetky doterajšie ideologie stroskotaly a
všetky ideologie budúce stroskocú. Iba jedna
ideologia je večná, je absolútne dokonalá,
ba má silu zdokonalit aj iných, keďže charak—
tery zištné, herodesovské, kasanovovské pre
tvára v také, aké mali svatý Mikuláš, svatý
Ján, apoštol, svátá Terézia Ježiškova. Táto ide
ologia, tento vládny systém je systém boží,
vláda Boha v Iudských dušiach, srdciach, cha
rakteroch. Teda iba z približenia sa k Bohu
& zo zvrúcnenia našej nábožnosti vyvrie nám
l'uďom spása, večný mier, večná láska, večné
šťastie. Nesprisahaly sa teda len pekelné moc—
nosti proti nám, ak je vo svete zle, ale sp ri
sahali sme sa my sami proti sebe,
lebo sme sa odklonili od Boha, lebo Bohu ne
Pl'ejavujeme takú úctu, aká mu patrí.

Oddialenie sa od Boha zavinilo práve tak
túto vojnu, ako všetky doterajšie vojny. Mier
i šťastie je súlad rozličných záujmov v nás
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aj mimo nás. Prvé oddialenie sa od Boha
(Adam a Eva) porušilo mier medzi Bohom
a človekom. Človeku sa zatemnil rozum a vól'a
ochabla. Je zrejmé, že oddialenie sa od Boha
porušilo aj mier medzi Iuďmi (Kain a Ábel),
medzi stavmi (triedny boj), medzi národmi
a štátmi (národný šovinizmus), ba i v nás sa—
mých. A kde nie je súlad, tam nemóžeme ho_
voriť ani o šťastí. Áno, ak neveríme
v Boha, v božiu spravodlivosť,
ktože alebo čože nám může za—
bránit holdovat svojim náruživo—
stiam, sebectvu, nenávisti? Teda
iba nasledovanie toho, ktorý nám svojou smr—
tou op'áť umožnil súlad medzi Stvoritel'om
a stvorenstvom, medzi človekom & jeho bliž—
n ý m, nám sl'ubuje večný mier a večné šťastie.
Le n p r e I'u di nehodno byť dobrým; v Bohu
však, ktorý odmeňuje akýkoIvek pretrpený
ústrk, krivdu, nešťastie, sebazaprenie, kontrolu
vášní rozumom atď., nielenže sa vypláca byť
dobrým, žičlivým, uznanlivým, laskavým, ale
v ňóm jedine tieto ctnosti dostávajú určitý
smysel, stávaj'ú sa prirodzenými, súladnými
s našímja; pri žití s Bohom a v Bohu
sme nešťastni, ak tieto ctnosti ne—
máme. Keďže dnešnému Iudstvu Boh zdá sa
byť nepriatel'om, alebo aspoň je voči nemu
l'ahostajné, ono nemóže byť ani dobré, ani po—
kojamilovné, ani šťastné, ba ani l'udské, len
zverské, založené čiste pudove.
Preto sa skoro doslovne plní proroctvo Papini—
ho, vyslovené v knihe Gog v stati Návšteva
u Welsa.

Verim ti, drahý priatel', že približenie sa
k Bohu učinilo Ta i v hrózach dneška šťastným.
Aj Ty si svojou skúsenosťou potvrdil večnú
platnost vety svatého Augustina: Inquietum
est cor nostrum, donec in Te, Domine, quie—
verit. Ale z Tvojho primknutia sa k božiemu
Vládnemu systému vyplývajú aj niektoré po
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vinnosti pre Teba, ako som Ti ich odůvodnil
pri rozbore zodpovednosti nás všetkých za krá
su mystického tela Kristovho. — Boha neurá
žame my ludia len vo svojom intimnom, čiste
osobnom živote; urážame ho aj verejne: v ki
nách, divadlách, na korze, na fronte, v úrade,
v škole, ba aj v kostole. Za intimne urážky
zadost učiníme mu svojou intimnou nábož
nosťou, osobným duchovným životom. Za ve—
rejné urážky treba ho však verejne odprosiť,
verejne vzdať mu hold a úctu, verejne ho vy
znať. Kolektivne urážky treba napravit kolek—
tivnou úctou. Celý náš život má byť úctou
a vyznávaním Boha, to je pravda; no najorga
nizovanejšie si ho uctime a vyznávame na ná
boženských slávnostiach: na pútiach, proce—
siách a v kostoloch. Keďže svátá omša je stre
dobodom a vrcholom celého nášho náboženstva,
budem sa zaoberať iba ňou (o ostatných boho—
službách možno v niektorom z budúcich listov).

Aj účasť na svatej omši treba zreformovat
v duchu KA. Len si všimni, kol'kí ludia vo Tvo—
jom okolí, kol'kí Tvoji spolužiaci chodia na ňu
ako na nejakú zábavnú atrakciu. Na schódzku
s priatel'om alebo priatel'kou sa vyparádia do
najkrajších šiat, oholia sa, navoňavkujú sa atď._:
no Pán Boh sa musí uspokojit, ak vóbec do je
ho domu pridu. Ak ich nenúti ohl'ad na spolo
čenské predpisy, na svátú omšu v nedel'u idú
v pracovných šatách (hoci šiat majú ako wel
ský princ), zarastení, dokonca som vo vysoko
školskom internáte videl mladých inteligentov
chodit na svátú omšu — v nedel'u! — v pyža
mách alebo v teplákoch. Nuž u takýchto ludi
naozaj ťažko hovoriť o ozajstnej úcte voči Bo
hu. Pán Boh je isteže velkorysý, povznáša sa
nad l'udské konvencie, ale keďže my sme iba
ludia, aj Pána Boha si máme uctiť v medziach
l'udských predpisov slušnosti, I'udskými pros
triedkami. Nábožný duch žiada vonkajšie vy
jadrenie peknou formou. Nie prepych, ale sluš
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nost. Náš prostý lud si ani neoblečie nové
šaty, kým sa v nich neukáže Pánu Bohu. A do
kostola vždy chodi V najkrajších šatách. Mo
derná inteligencia však vkusne sa vystrojí
do kaviarne, do kina, na zábavu — veď čo by
povedali l'udia! a treba urobiť aj dojem! —
na nedel'ňajšiu svátú omšu však — ak netreba
prechádzať cez ulice ——uzná za správne ist
v najošúchanejšich, najchartnejších šatách. Ba
často sa stáva, že mladý inteligent na svátú
omšu ide neoholený, no na prechádzku po svá
tej omši už má tvár hladučkú. Aby si ma zle
nerozumel: nielen vonkajškom treba si uctiť
Boha, al e aj vonkajškom. Kostol je dom boží,
nuž vystrojme sa do neho ako na schódzku
s Pánom Bohom. Aj l'udské konvencie vznikly
z vůle božej.

Podobnej chyby dopúšťajú sa tí, čo na svátú
omšu idú bez modlitebnej knížky. Kritizovanie
spevu, zevl'ovanie po kostolných okrasách, po
pekných dievčatách atd. je naozaj nekatolícke.
Ak ideme na divadlo, zábavu, kúpime si vstu
penku. Takouto vstupenkou na svátú omšu je
božím duchom naplnené srdce, uvedomujúce si
na prahu kostola, kde vstupuje, a modlitebná
kniha. Neverim, že obyčajný človek móže mať
tolko myšlienok a že sa vlastnou vól'ou vie na
tol'ko sústrediť na svoje myšlienky o Bohu
a o tajomstve Kristovho utrpenia, — aké pred
stavuje svátá omša — aby nepotreboval pomoc
modlitebnej knihy. V dome božom sme hosta
mi Pána Boha, ktorý je najradšej, ak ho stále
zamestnávame svojimi vzdychmi, prosbami,
vďakami, modlitbami. Na oltári je náš Stvori
tel' a VykupiteI', je náš dobrý Otecko, ktorý má
ozajstnú radost, ak mu naša duša ustavične
šteboce slová uznania & lásky. (Akože by sa
mohol cítiť náš vlastný otec alebo naša matka,
keby sme pri svojej návšteve neprehovorili
k nim ani slova, alebo keby sme k nim preho
vorili len kde-tu?!) Primeraná modlitebna kni—
27 417



ha je dóstojným odznakom inteligentného ka—
tolíka, vstupujúceho do chrámu, a nielen od
znakom, ale aj sprievodcom a pomocníkom.

Chybou je aj to, ak — hoci lavice kostolné
sú prázdne ——my, či už z hanblivosti, či ne—
opodstatnenej skromnosti alebo nepochopenia
veci — na svatej omši zastaneme si v úzadi
kostola, ako keby sme sa báli priblížiť sa k svá—
tostánku; ak sa s Pánom Bohom rozprávame
len na dištanc, čakajúc na čím skorší koniec,
aby sme mohli čo najrýchlejšie ujsť. Nuž na
šim heslom nech je: Čím bližšie k oltáru, čím
bližšie k sviatostnému Spasitelovi. Prázdne
alebo poloprázdne lavice a preplnené priestran—
stvo, vyhradené kedysi pre katechumenov, ne
svedčí o horlivej nábožnosti účastníkov boho—
služieb. V nedelu sa nemóžeme vyhovárať
na zaujatost prácou, na nedostatok času, ktorý
by nám zavinil oneskorený príchod na svátú
omšu; nedela je deň Pánov, a náš Pán si vari
len zaslúži, aby sme mu zo 168 týždenných
hodín posvátili 1—2 hodinky, a to výlučne
jemu samému.

Naša účast na bohoslužbách zvrúcnie, ak
na ne ideme s určitým úmyslom, za čo obe
tujeme svoje bohoslužby. Taký úmysel móže
byť napr. náš osobný záujem, naše osobné
šťastie, náš osobný úspech, naša vól'a pomoct
bližným, či už živým alebo mrtvym. No naj
krajší úmysel bohoslužieb je úmysel modlit sa
za rozšírenie slávy božej v nás i v našom obec
nom, školskom, národnom a všesvetovom ži
vote. Tento úmysel nám cez bohoslužby častej
šie pride na um; preto i keď naša pozornost
na chvilu sa obráti inde, na čisto svetárske
otázky, pripomenutím si úmyslu, ktorý sme si
vzbudili pri vstupovaní do chrámu, mysel' sa
odpúta od svetárskych myšlienok a znova
sa dvíha k Bohu, čím sa len upravuje tok
nášho pohrúženia do rozhovorov s Pánom Bo
hom, Pannou Máriou atd.
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S takými neprístojnostami, ako je nepo
kl'aknutie pred vyloženou prevelebnou Svia
tosťou, rozprávanie sa cez bohoslužby so suse—
dom, smiech, písanie svojho mena a iných po—
známok na kostolné zariadenie, múry, sa ani
nezaoberám. Ony svedčia len o absolútne nein—
teligentnom, surovom a cynickom charaktere
toho, čo takéto samopašnosti stvára. Taký člo—
vek nech nejde do kostola, nepatrí ani do l'ud—
skej spoločnosti, ale do výchovného ústavu.

Drahý priatel', vyrovnaj sa s nadhodenými
myšlienkami a otvor oči aj svojim bližným.
Iba z priblíženia sa k Bohu a jeho dokonalej
úcte vyvrie nám záchrana z pritomného utrpe
nia. Mladá katolícka generácia i v tomto smere
musí byť radikálna, důsledná a úprimná. Ni
jaká l'udská ideologia neposkytuje l'udstvu úl'a
vu a ukončenie hrozného utrpenia všesveto—
vého; ona totiž účinkuje iba zovnútorne, tero
risticky. Nápravu uskutoční iba tesnejšie prim
knutie sa k Bohu, ktorý je absolútne dokonalý
normotvorca a ktorý má možnosť zreformovat
ja l'udské vnútra v duchu lásky, pokoja a bla—
ženosti. Z úcty k Bohu vykl'uje sa úcta k bliž
nému, z vrúcnej nábožnosti vyrastie aj láska
všel'udská, ktorá „je trpezlivá, dobrotivá, ktorá
nezávidí, nekoná l'ahkovážne, nenadúva sa,
nie je ctibažná, nehl'adá svoje vlastné, neroz—
drážďuje sa, nemyslí zle, neraduje sa nepra
vosti, ale teši sa pravde; všetko znáša, všetké
mu veri, všetko dúfa, všetko pretrpí"; ktorá
nepozná sebectva ani rozdielu triedneho alebo
národného. Viera v pomoc Iudského systému
je klamná; l'udstvu pomóže iba Boh a jeho
vládny systém. Preto pomáhaj svojim bližm'rm
priblížiť sa k nemu a uctiť si ho takou úctou,
aká prináleží nášmu Vykupitelovi, najlepšiemu
priatel'ovi & starostlívému Otcov1.
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Najmladšfm
kolegom akademikom.

MUC.Vladimir Stercula.

Milý priatel'!
Prichádzaš do Bratislavy na techniku. Dal

si sa zapisať na elektro-inžinierstvo, aby si spl
nil svoje dávne priania stať sa inžinierom. Do
vol' preto, aby som Ti smel adresovat niekolko
úprimných slov o katolíckom presvedčeni. Ne
pokladaj to za nečasové, ale vážne sa zamyslí,
veď si už akademik.

Azda na mój návrh povieš, že máš už dost
svojich technických problémov, načo sú mi ešte
nové? To je však falošný postoj k životu, lebo
aj najváčší učenec, ktorý sa celou silou venuje
fyzike, má svoj svet a v ňom oblasti, ktoré po
dla nijakých zákonov fyziky nemóže riešiť.
Netreba tu vela rozumkovať. Človek je len
vtedy dokonalý, keď je úplný v celej svojej
podstate; a celú podstatu netvorí len vedecké
bádanie. Tvoj život pozostáva aj z iných mo
mentov, a veda je len jedným z nich. Ty máš
predsa voči svojmu telu a duši povinnosti iné
ho rázu, než je vedecký ráz. Máš povinnosti
voči svojim rodičom, súrodencom, povinnosti
voči svojmu národu, ktorý bude tvoju prácu
odmeňovať alebo pre nekonanie povinnosti ob—
čianskych aj trestat. O pár rokov budeš mať
povinnosti voči svojej manželke a deťom, ktoré
budeš musieť živit a namáhavo vychovávat.
Predsa pri všetkej svojej vedeckej zaujatosti
raz sa zamysliš nad otázkou: Načo táto náma
ha, prečo sa trápím, prečo toto sebazapieranie,
štúdium do noci? Dáš si aj otázku: Nájdem ja
v tomto svete svoje šťastie, svoj duševný po
koj? Celý svoj život venuješ dajakej vznešenej
práci. Sostrojíš nevšedný vynález. Eudstvo ťa
však'neu'zná, vyvrhne, zomrieš zabudnutý, mož
no aj v biede' od hladu. Priklady ani netreba
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uvádzať. Kde je tu potom spravodlivosť, kde je
túžba po dobre, po spokojnom živote? Veď Ty
si raz budeš požadovat za svoju prácu uznanie,
odmenu; keď budeš ctižiadostivý aj slávu.

A čo keď toto všetko Ti odoprú, a Ty stratíš
smysel svojho života, lebo vedou si chcel všet
ko dosiahnuť, veda Ti bola bohom? Nenávist
I'udská ťa vženie do zúfalstva, možno Tvoji ne
priatelia ťa hmotne úplne zničia, zničia i Tvoje
dobré meno, a Ty budeš chcieť spáchať samo
vraždu? Vyriešiš Ty takto problém svojho ži—
vota, keď zbabelo budeš z neho utekať? Nie,
to nie je riešenie života, lebo by si chcel zmr
hať to, čo nie je ani Tvojim vlastníctvom.

Možno sa začuduješ, ale naozaj Tvoj život
nie je Tvojim vlastnictvom, lebo nemáš ho sám
od seba, nijako si sa nepričinil, aby si ho nado—
budol a ani nebudeš nijako vládnuť nad ním,
keď ho budeš chcieť ubránit pred smrťou. Ten—
to život Ti nedali ani rodičia. Oni boli len ná
strojom, boli spoluúčastni pri Tvojom zrodení.
Musí tu teda niekto byť, kto Ti život dal a aj
Ti ho odoberie. Vidíš, musi tu byť teda dajaký
činitel', či ho nazveš magneticko—elektrickým
elementom, či ho nazveš prvou pričinou alebo
prvým hýbatel'om života prvej bunky alebo ho
nazveš Stvoritel'om, vždy dójdeš k tomu istému
zdroju, že je to bytosť existenčne závislá sama
od seba, nepodliehajúc nikomu je „ens a se",

' že je to Boh. Toto však človek o sebe nemóže
povedať. Nikdy nemóžeš povedať, že si sám
odseba vznikol, že nie si na nikoho odkázaný.
Sleduj svoj život od dojčaťa. Niet bezmocnej—
šieho stvoreniatka na svete, ktoré celý mesiac
nečuje ani nepoznáva, iba plačom do prvého
roku dáva najavo všetkv svoje pocity. Keby si
mal život sám od seba alebo od rodičov, nikdy
by si si nedovolil ochorieť, rodičia by Ta vše
možne ochraňovali. Predlžil by si si život l'ubo—
vofne, nestretnúc sa nikdy s pojmom smrť.
Keďže to však nedokážeš, musíš prijať póvodcu
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svojho života, ktorý Ta stvoril, poznat ho a do—
zvedieť sa takto i ciel' svojho jestvovania.

Keď si dospel už k tomu konkrétnemu zá
veru, že prijimame jestvovanie Boha osobného,
zo závazku Tvojej inteligencie'(keby si iný ani
neuznal) vyplýva, aby' si si upravil aj svoj po
mer k nemu. Neslobodno totiž ostať na absurd
nom stanovisku, že Boh odvtedy, čo Ta stvoril,
viac sa o nič nestará & odpočíva kdesi hore.
To je nerozmné. Boh tvori človeka stále ďalej
a ďalej od prvej chvile, lebo organizmus l'ud—
ský a jeho duchovosť by v tej chvíli prestala
jestvovať, keby obrazne povedané, Boh čo len
na stotinu sekundy odňal svoju tvorivú ruku
od neho. On dal sice našej prirode jasné záko
ny; ale v jej nesmierne gigantickom kolobehu
treba ju stále ďalej udržiavať. Treba tvoriť
nové bunky, nové organizmy, dávať nový život,
nové funkcie, prispósobovať novým pomerom,
zmeneným prácou aj chorobou. Celý ten sy
stém musi byt stále riadený, udržiavaný, aby
nenastaly katastrofy, narušujúce plán stvoren
stva. Z tohto plánu si Ty ako individuum nija
ko nie vyňatý, ale práve súladne zapojený, za—
členený, aby si funkciu svoju v určitom okruhu
svojho života stále plnil a bol tak osožný nie—
len sebe, celku, ale predovšetkým, aby si do
kumentoval dokonalost tvorivej sily Stvorite—
l'ovej.

Z naznačeného vidíš teda, že celý život
je nesmierne upátý na Boha, celá tvoja exis
tencia závisí od neho a preto je zbytočné chcieť
sa z tohto vplyvu vymaňovať. Len čo by si sa
vzoprel zákonom, ktoré sú vyryté vo Tvojej
duši znakom svedomia, hneď by si sa musel
citit ako meteor, ktorý vymaniac sa zo svojho
pósobiska, vletí do iných svetov, zažiari moc—
ným plameňom (veď aj Ty by si mohol mat
úspechy až oslnivo oslepujúce), ale zhasne, roz
padne sa, prestane jestvovať. Toto je však len
mí'tva hmota. Ale Tvoj život smrťou nepre
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stáva. Ty ako človek povznesený nad celú pri
rodou budeš musieť zodpovedať pred svojím
Tvorcom, ako si narábal s dobrami, ktoré Ti
sveroval cez celý život. Možno by sme sa vte—
dy radšej chceli stratiť v neznáme, radšej pre—
kliať svoje narodenie, aby sme nemuseli niesť
zodpovednost za svoje celoživotně počínanie;
ale odvtedy naveky ponesieme celú ťarchu po
zemského života.

Je to azda čudný pochop, že po smrti sa
znovu začína náš život; ale nie je td ani ináč
možné, lebo duša naša je nesmrtelná a v tom
spočíva jej podobnost s Bohom. On ju stvoril
na svoj obraz, pre seba. A keď ona stratí ciel',
pre ktorý bola stvorená, predstav si len, milý
priatel', čo to znamená.

Stratí smysel svojho jestvovania, stratí ciel',
pre ktorý bola určená, stvorená, stáva sa plav
číkom, ktorý zabudol, do ktorého prístavu má
doplávať a pravý obišiel. Je ako kl'úč bez zám
ku, ako zámok bez dveri, ako dvere bez domu
a ako dom bez majiteI'a. A v tej nesmiernej
tragédii stroskotania pred ciel'om, ktorý nedo
siahlo, vyplývajú všetky prenesmierne muky
a trápenia duše v pekle. Nie je to však len
skutočnosť, že nevidí Boha, ale aj čiste fyzické
utrpenia tela, ktoré pomáhalo duši v skazonos
nom, sebazničujúcom diele.

Z toho vyplýva, že Ty svojou inteligenciou
máš možnosť takto si rozvinúť život v základ
ných črtách a poznat pravú podstatu veci. Tvoj
pomer, ktorý zaujmeš k Bohu, či už ho nazveš
poznávaním seba alebo poznávaním jeho alebo
náboženstvom, ten pomer musí z'odpoveda!
výške Tvojej duševnej kvality. Či nie je to 10—
gické absurdum, že sa vzdelávame tak jedno
stranne vo svojom odbore, mysliac, že vedou
dobyjeme svet, a predsa uznávajúc Boha, neci
time nijaké závazky voči nemu, aby sme si
podl'a toho opravili život. Veď z nášho pomeru
]: Bohu ako vzdelancov vyplýva, aby sme svoje
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vedomosti v náboženstve, teda pravdy božie,
poznanie svatej Cirkvi, uviedli aspoň na tú istú
platformu, ako svoju vedu. Nesmieme si mys
lieť, že týždenná návšteva kostola stačí na spl
nenie tohto závázku. Musim svoju vieru poznat
do podrobnosti, prístupných laikovi, musim
byť presvedčený o jej pravosti, o jej súcosti,
že práve tak platí, ako pred 2000 rokmi, že
priam tak zodpovedá duchu moderného člove—
ka, ako duchu prvých kresťanov. Musím nado
budnúť skalopevné presvedčenie pavlovské:
„Viem, komu som uveril, a preto som istý!"
Na to mi musí slúžiť moje vzdelanie, mój um
a moje ambicie, aby som išiel v poznani ďalej
a neostal na detinskej predstave Boha. A ty,
milý priatel', v spoločnosti l'udskej budeš iste
zaujímat vážne postavenie; preto práve tak
vážne musíš byť presvedčený o pravosti svojho
presvedčenia, aby si rovnako vážnym dókazom,
vedel každému zodpovedat v nejasnosti alebo
vedel sa postaviť proti kritickopokryteckej zve
davosti. Veru, hoci ako nám to trpko pride,
raz sa budeme musieť pred svojim Sudcom
z toho zodpovedať: nielen čo sme zlého urobili,
ale aj že sme nevyužili svoje vedomosti, že sme
svoj život podla toho neupravili, hoci sme mali
možnost poznat všetky záv'ázky voči Bohu.
Neslobodno tu nespomenúť velkého Kempen
ského, ktorý povedal: „Čím je dakto vzdelanej
ší a múdrejší, tým prisnejšie bude súdený,
že nežil svátejšiel"

Áno, nám treba katolické presvedčenie odó
vodňovať priam takými vážnymi dókazmi, ako
odóvodňujeme vedecké pravdy. Nám treba
s rovnakou vážnosťou študovať náboženstvo &
pravdy božie v ňom podávané, ako študujeme
látku na štátnicu alebo-rigorózum. Bez skúšok
je možný život, ale bez pravdy božej nemá
smyslu ani naša vedecká práca. Prosme teda
Boha, aby nám dal sily nadobudnúť pravé
presvedčenie a nezlomnú vieru v neho.
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DO VÝŠAV.

Z novembrovej mystiky.
Pamatajme na svoju pravú vlasť!

Sv'átý Cyprián.
Bratia premilení. musíme si vel'mi často pripo

mínat, že sme sa zriekli sveta a že tu (na zemi)
žijeme len dočasne a'ko hostia & cudzinci. Zamilujme
si preto deň, ktorý každého z nászvlášt uvádza do
jeho vlastného domova; vyzvaných nás odtial' (zo
sveta) a zbavených pút pozemského života zp'át po
voláva do raja a král'ovstva nebeského. Kto by sa
nechcel vrátit zpět do vlasti, keď bol poslaný do
cudziny'? Alebo keby sa niekto pripravoval ist loďou
ku svojim príbuzným, či by si neprial vel'mí túžobne
priaznívý Vietor, len aby čim skór mohol objat
svojich- drahých?

Našou vlastou je raj & našimi rodičmi sú už od
dávna patriarchovia. Prečo teda- sa neponáhl'ame a
nebežime, aby sme mohli zriet vlasť a objat svojich
rodičov? Tam nás čaká' velký počet drahých, za nami
túži ohromný & Slávny zástup otcov, bratov, synov,
ktorí už nemajú starost o svoju nesxm'tel'nost, ale
ešte vždy sa starajú o našu spásu. Akou nesrniernou
radostou oplývajú oni a=jmy, keď sa spoločne stre—
táme & objímame! Aká je slast nebeštanov tam
(v nebi), kde nie je strach pred smrtou a kde je istota
o živote večnom! Co je nad toto najvyššie a večne
trvajúce štastie?

Tam je Slávny sbor apoštolov, mnoho plesajúci-ch
prorokov, nespočetný zástup mučeníkov, korunova
ných za vítazsvo v boji a utrpení. Tam jásajú panny.
ktoré hrdinskou zdržanlivostou potlačily žiadostivost
svojho tela. Tam sú odmenení milosrdní, ktorí šted—
rým rozdávaním almužny chudobným konali spra
vodlivé skutky, ktorí zachováva—júcprikázania boz1e,
prem'esli si zemské dedičstvá k pokladom nebakym.
K týmto, bratia premileni, sa ponáhl'ajme a žiadaj'me
si čím skór dostat sa ku Kristovi a jeho vyvolenym

Preložil F r. P.

Z krásnych texto V.
Modlitba k Panne.
Abbé Perreyve.

Svatá Panna., keď tvoje dni sú teraz oslávené.
jednako nezabudni na smútky zeme. Pohoď dobrotivý
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pohl'ad na tých, čo trpia, čo bojujú proti protiven
stvám & čo nepratávajú máčať svoje pery do trp
kostí tohto života.

Zl'utuj sa nad tými. čo sa mílujú a čo boli
oddelení!

Zl'utuj sa nad osamotenim srdca!
Zl'utuj sa nad slabosťou našej viery!
Zl'utuj sa nad predmetmi našej zál'uby!
ZIutuj sa nad tými, čo plačú, čo sa- modlia.

čo sa chvejú.
Daj všetkým úfnosti & pOkoja!

Volanie strašných čias.
A b b é J a m i n.

Svatá Panna úbohých, prameň milosti—,posváť nás,
Svatá Panna úbohých, zachráň národy',
Svatá Panna úbohých., ul'av chorým,
Svátá Panna úbohých, zmierni utrpenía,
Svatá Panna úbohých, pros za každého z nás,
Svátá Panna úbohých, my v teba dóverujeme,
Svatá Panna úbohých, ty dóveruj v nás,
Svatá Panna úbohých, požehnaj nám.
Svatá Panna.—úbohých, Matka Spasitel'ova & Matka

Božia, tebe ďakujeme. Preložil J. Haranta.

Pozerajte na svoje kríže skrz kríž
Ježiša Krista.

List svátého Františka Salezského.
Vá žen á pa n i,
ak Boh'dal Vám viacej síly a udatnosti pre zná—

šaníe vašich protiven-stiev, nech patrí zato sláva jeho
dobrotivosti, ktorá je vždy pripravená pomoct dušiam,
čo vňu dúfajú. Dúfajte V ňu teda vždy, vážená paní,
a aby ste v ňu dúi'ali, buďte vždy celkom jeho. Obe
tujte často svoje srdce jeho láske na tom samom ol
tári kríža, na ktorom on svoje obetoval z lásky k Vám

Kríž je královská brána. Nou vchádzame do
chrámu svátosti. Kto ho ináč hl'adá, nenájde nikdy
z neho nič.

Vážená paní! Nepoviem Vám, aby ste nepozerali
na svoje utrpenia, lebo duch Váš, ktorý je vždy
schopný odveh'ť, povedal by mi, že naozaj nechajú
na seba hladieť s trpkou bolasťou, ktorú spósobujú.
Ale poviem Vám, aby ste pozerali na ne len skrz
kn'ž, a nájdete ich alebo ako celkom nepatrné alebo
také prijemne, že radšej by ste z nich mali bolest než
radost, ktorá je od nich oddelená.

Pripomínam si tento vonkajší lcríž, ktorý ste no
sili na svojom srdci. Kedy som bradel na Vás s uspo
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kojením? Milujte naozaj svoj križ, moja drahá pani,
lebo je celý zo zlata, ak pozeráte naň svojimi očami
lásky. A kým na jednej strane vidite lásku svojho
srdca mřtvu a ukrižovanú medzi klincami a třnim.
na druhej nájdete hromadu drahokamov, aby ste
složili z nich korunu slávy, ktorá Vás očakáva, ak
— v očakávani, aby ste ju mali — nosíte z lásky
třňovú korunu so svojim král'om, ktorý tak chcel
trpieť, aby vošiel do svojho šťastia. Prel. A. Ba gi n.

Viera a Spravodlivosť.
Svatý Augustín.

Kde nie je zdravá viera, tam nemóže byt spra
vodlivosť, lebo spravodli-vý žije z viery.

Prel.Fr. Prívara.

Pastieri lásky.
Svatý Ján Vian-ney.

Mali by sme robit tak ako pastieri, čo sú na poli
v zime. Život je naozaj dlhá zima. Oni kladů ohník.
Ale s času na čas odbehnú sháňať drevo so všetkých
strán, aby ho udrželi. Keby sme vedeli ako tito
pastieri udržovat (v sebe) oheň lásky božej modlit
bami a dobrými skutkami-, nevyhasol by nikdy.

Prel. A. B a gi n.

Kde je láska k bližněmu z prvých storočí
svatej Církvi?
P. G rou-, SJ.

O láska k bližnému, okrasa a sláva prvých sto
roči svatej Církvi, čo sa to stalo 2 teba?! Ešte len
nepatrne malá hrstka klresťanorvfa pozná a pestuje,
& ty predsa máš byt hlavným príznakom všetkych
krestanov. Váčšina miluje len svoju vlastnú, osobu.
myslí len na svoje osobné výhody. Budia nižšlch .sta
vov sú utláčaní, chudobní zanedbávani a kresťama.
ktorí boli stvoreni pre nebo, škriepia sa o klamlivé
dobrá sveta a zmocňujú sa ich podvodom a násilím
Ako sa može ešte niekto divit, že Viera mizne tam,
kde schladla láska? Či Ježiš Kristus nevyhlásil, že
láska je hlavným dókazom jeho viery? „Aby všetci
jedno boli, ako t_v,Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj
ani v nás jedno boli—,aby svet uveril, že ty si ma
poslaL" Keby však niekto pravdivost kresťanstva
chcel posudzovat podl'a lásky medzi krestanmi, mohol
by sa presvedčiť, že len kristanstvo je pravdivým
náboženstvom. Prel. Fr. Prívara.
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ŽIVOT.
Božský Kapitalista.

Kristus má tiež svoju božskú ekonomiu, totižto
zásady, podl'a ktorých rozdáva svoje dary.

Rád by poznat čosi z tohto božského zákonm'ka.
ktorý je plný velkolepých prekvapeni pre l'udský
rozum, vól'u aj jeho srdce.

Som v kostole, ktorý celou svojou konštrukciou
ako i sociálnou funkciou vedie k ústrednému Bodu
celej svátyne: k Ježišov'i vo svátostánlm. Oň sa pri
pnem očima i rozumom: Tam je Ježiš-Hestia v celej
neporovnatel'nej božskej ukrytosti a ponížemosti, zdan—
livo alko by neprítomný. No viera ho tam nalchodí
v úsilnom a náruživo obnovovanom vyznání viery.

Uvedomujem si: Jedna Hostia- z-o svatostánku je
aj moja! Som jej oprávneným majiteI'om. Zlatý ka
lich, V ktorom sa nachodí, je banka najcennejších
klenotov. Jej správcom je knaz. Účastinárom v nej
stal som sa svatým krstom. Právnu smluvu o tom
ustanovil sám Hestia: Ježiš pri poslednej večeri. Pi
somne sa nachodí napr. v Evanjeliu svátého Lukáša:
„Vezmite & jedzte, toto je telo moje..." Da-lšie slová
tohto dokladu: „... ktoré sa za vás vydáva...", na
značujú, že ide o živého Ježiša' Krista. Zivý Ježíš
Kristus je druhá božská osoba naajsvátejšej Trojice,
no spolu aj Syn panenskej matky Marie. Hl'a, neod—
škriepitel'né tvrdem'e o skutočnosti toho, čo skrýva
moja Hostia vo svatostánku.

Zámeno „mój" načim mi chápat“ v jeho nejvlast—
nejšom význame. Veď tú jednu sv'átú Hostiu můžem
si svatým prijimaním vybrať, kedy len chcem. Je mo—
jou tak ako hocktorý predmet hmotného sveta . .. Vy
berám si tedy raz cez svátú omšu drahý božský Ka—
pitál. Prekvapenie, ktoré ma zápáť nato musi zachvá
tiť, vie pripraviť len Boh: stávam sa majiteI'om novej
svátej Hostie vo svatostánku. Mój Kapitál nestenčil
sa nič, ani nepresta-l byť mojim. Tak isto si ho mó
žem vybrať, ako prvý raz. Hoc aj denne to můžem
robiť, podl'a prikladu váčšiny našich bratov z prvých
storočí a nekompromisných vzdelancov dneška, ktori
skutkami idú nadviazať na činy ich denného hrdin—
stva, keď bude treba aj za vyliatie krvi . . . A čo ešte,
keby som sa zamyslel, čo za účinky pósobí tento Ka—
pitál—Kapitalista v mojej duší, keď si ho vyberiem.

Tento pojem o svátostánku, kalichu & Hostil má
málo l'udí. No nadovšetko m'eto tu vóbec pojmu „mój,
mój vlastný". Inteligent, čo plne, teda rozumom., vó
rou a srdcom nevie, že zo Všemohúcnos'ci a Lásky
jeho Hostie stoji vesmír a že pod okom jeho Prozre—
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tel'nosti Všetko kráča stá-le na stanicu svojho určenia,
nechápe to najváčšie, čo tu na zemi možno chápat.
Totižto začiatky božieho života v nás a mimo nás.
pravda, pre nás, ktorého plné prežívanie bude našou
výsadou, odmenou, šťastim, večnou činnosťou aj kon—
templáciou spolu. E. Macák, SS.

Hodnost a povinnosť.
Vo verejnom živote stretávame sa s troma

skupinami l'udí: S hodnostármi, pre ktorých hodnost
je iba titulem na konanie zodpovednejších povin—
ností. Dalej s hodnostárrmi, ktorí z hodnosti iba žijú,
ale hodnosti zodpovednú povinnost .nekona'jú. Na
pokon sú l'udia, čo konajú všetky povinnosti bez
akejkofvek hodnosti. Nimi sa zastrčí každá diera.
ich úslužnosťou & ochotou zametie sa každý kút;
m'et práce, ktorú by nechceli alebo nevedeli vykonat.
Budia prvej skupiny sú mravně charaktery; ludia
druhej skupiny sú leňosi a darmojedi; l'udia- tretej
skupiny sú otroci, ktorí doplácajú na hriešnu leni
vosť predošlých. Nebudem poukazovat na jednotlivé
pripady týchto zjavov vo všetkých l'udských povo—
laniach; obmedzim sa iba na náboženský spolkový
život Ako sa tam začína pracovat?

Side sa prípravný Výbor alebo niečo podobné,
pred'sedajúci povie vzletnú reč, a potom rozdajú sa
šarže: Ten bude predsedom, ten podpredsedom, ten
zas tajomnikom atď. Slovom, zvolia sa generálí a ve
litelia na čelo vojska, ktoré v skutočnosti ešte ne
jestvuje. Práca sa začne schódzkami výboru, ktoré
spočívajú v čítani zápisníc & dost často v málo uži
točných debatách. Keď pride na usku'točňovanie du
chovnej náplne náboženského programu, nuž
badáme toto: Reální idealisti zocefujú vól'u v lá—
mání prekážok, ktoré stoja v ceste každej velkej
veci, a neznechutí ich ani pripadný začiatočný ne
úspech alebo neporozumenie najma u tých-, u kto—
rých ho hádam najviacej očakávaJi. Ti pracujú, tí
drú, a v práci nevidieť rozdiel medzi predsedom a
obyčajným členom, lebo každý koná svoju povin
nost: Jeden predsednicku, druhý členskú. Ti venujú
náboženskej veci nielen celý svoj volný čas, lež
v mnohých pripadech aj svoj majetok a Zdravie.
A tých je bohužia—l'málo. Viacej je tých, ktori 'ako
šarže spolku radí otváura-jú slávne aj menej“ slavne
schódzky, podpisujú zápisnice, reprezentujú spolok
navonok, kritizujú práca druhých, a keď im pracu
júci povedria, že si vyprosia, aby ich niekto kritizoval-L
keď sám nič nerobi, tak sa slávnostne vzdajú spol
kovej funkcie, vrátia legitimáciou s poznámkou. ze
v takomto spolku nemůžu pracovat, ktory nemá

429



program a ktorého členovia nemajú smysel pre
„skutočnú" spolkovú prácu. Škoda, že mnohí naši
ludia takto si predstavujú život v náboženských
spolkoch. Radi majú funkcie, a nie prácu, alebo
majú tol'ko funkcií, že ani jednu dobre nezastávajú.
Uvažme, že je to zjav chorobný. Miiller.

Zvetraná 501.
Naše vzájomné spoločenské obcovanie sa neraz

podobá posluhovaniu neslanou horúcou polievkou.
Keď sme sa už dosť naokúňali a dostatočne ju ochla
dili, radi by sme aj jest, aby sme hostiteI'a neurazili.
Ale nijako nám to nejde, lebo je neslaná 3 sel, čo
nám je nafporúdzi, je zasa zvetraná.

Ako často nám chýba sol' dobrého prikladu, ktorý
dodáva chuť k duchovnému životu! My radi vel'ko
dušne a nadšene poučujeme, ale málo prisol'ujeme
dobrým príkladom. Našou duševnou spoločenskou
funkciou je predsa byť sol'ou zeme. Prečo nevidíme
blahodaemý vplyv, ktorý móže vykonat jediný dobrý
skutok katolíckeho inteligenta? A byť takto vplyvný
je pre nás závězkom, vyplývajúcim z Evanjelia: Buď
te dokonalí ako váš Otec nebeský. — Nech vidia vaše
dobré skutky! Nič s nás nesmyje túto da-ňovú povin
nost voči bližnému. To preto, že len čo zvetrá sol.
len čo sa ukáže skazenou vo svojej spoločenskej
funkcii, na nič nie je!! Stráca tým najoprávnenejšiu
výsadu inteligencie: viesť či už mocensky alebo inte
lektuálne podriadených, působit na nich, plnit život
nú úlohu v plnej miere.

Ale táto sol', mimo trestu jalovosti v působení
na iných a mimo zodpovednosti za tých. ktorých na
čim na intelektuál—nom poli pokladať za malých, ne—
ostane iba stát bokom nepoužitá. Ruky, ktoré nepri—
prela svojím prikladam aspoň k skutkem spravedli
vosti, schytia zvetranú 901' a vyhodia ju von. A dav
ju pošliape. Tisícové masakry inteligencie pri posled
ných náboženských prenasledovaniach, a to aj inteli
gencie laickej, neboly azda aj rozšl'apovaním soh.
vonkoncom alebo aspoň zčasti zvetranej? A tá naša
sol'? Máme jej, chvalabohu, v dostatočnom množstve.
Slovenský národ netrpí už núdzou o inteligenciu. Ide
len o to, či je naša inteligencia v náboženskom smysle
sol'ou pravou alebo zvetranou.. Aká neslaná a ne
mastná polievka, keď medzi sebou a medzi l'udom
o inom nevieme rozprávať ako o drahote. nedostat
koch, o nízkych platoch, o politike, vojne, literature
atď., ako keby náboženské & duchovně problémy am
nejestvovaly. A keď potom podla toho aj žijeme, akou
sol'ou sme? Zvetraná sol' je iba na to, aby Ju vyho
dili a pošliapau! E. Macák. SS.

430



LITERATÚRA.

FRANZ BURKLI:Handbuch der Kate
chetik. Verlag Benziger, Einsiedeln 1943, str. 336,
kart. Fr. 11.40, viaz. Fr. 14.40. Nielen pri vyučování
náboženstva—,ale vůbec pri vyučovaní všetkých pred
metov velmi důležitá vec je metóda. Vidíme to aj
u nás; veď tá nespokojnosť & kritika učebnic nábo
ženstva nie je ničím iným ako voláním po správnej
metóde, teda aj po správnej metodike u pisatel'a
učebnic. Bůrkh' v tejto knihe postavil katechetiku
na nové základy. Nie je to iba praktická príručka vy
učovania náboženstva, ale dókladná štúdia teórie vy
učovania, ktorú autor vysvetl'uje v troch častiach
knihy. V prvej časti je reč o význame vyučovam'a
náboženstva s hra-diska nábožensko-sociálneho. V dru
hej časti vravi o predpokladoch vyučovania nábožen—
stva. Tuná autor hlboko načrel do psychologie a mafi
strovsky uplatnil všetky výdobytky získané na tomto
poli od nejstarších čias až po dnešné dní. V tretej
časti podáva praktický návod vyučovania všetkých
odborov náboženstva pre všetky druhy škól. Tu vel'mi
dobre uplatňuje predtým vysvetlenú teóriu, vie sa
vystrihať rozvláčnosti v popisovani a pri stručnosti
netrpí vedecký ráz argumentácie a najma jasnwt
v praktických záveroch. Táto príručka katechetiky
nepatrí iba medzi najnovši-e, ale najlepšie medzi naj
novšími. Švajčiarske vedecké & pedagogické kruhy
vyjadrily sa o knihe s pochvalným uznáním. Dielo
je písané pre kartechétov a profesorov náboženstva.
ale patrí do rúk najma bohoslovcom, ktorých zasvětí
do najmodernejších spósobov hlásam'a božích právd
v škole aj mimo školy. Dielo vrele Odporúčame. —im.

'JÁN DOMASTA:Slovenské legendy. Vy
dal Spolok sv. Vojtecha v Trnave, str. 137. Sbierka
obsahuje legendy o svátom Cyrilovi a Metodovi.
o svátom Andrejovi-Svoradovi a Benedíkovi, sloven
ské legendy a legendy všeobecné. Čita-tel nájde v tých—
to legendách vel'a povzbudzujúcich myšlienok k láske
k rodnej hrudi slovenskej, ktorá bola vždy kartolíckat
Osoby, ktoré v legendách vystupujú, sú pre nás vzo—
ry neochvejnej lásky k Bohu, z ktorej se potom zro
dila aj obetavá láska k národu. Tieto legendy nech
čítajú slovenské matere svojím deťom, aby ich čo naj-_
užšie priviazaly ku koreňu, z ktorého sme vyrásth
azktoréhožijerneajta—az—ixn

Dr. ANTONBRECELJ:Sexuálne problé
m y. Vydalo nakl. P. Gardelán, Trnava 1943, str. 270,
viaz 75 Ks. Vecne už bola sbodnotená táto kniha-.
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po ktorej naša šíršda pospolitosť už dávnejšie túžila.
Hej, problémy, o ktorých je v knihe reč (ak sú to
vůbec problémy), musia byť riešené vo svatých úmys—
loch Stvoritel'ových, aby m k nim nič nepridalo ani
neubralo. A sme radi—,že knihu napisal človek, ktorý
pozeravl na túto vec s vysokého hradiska! Stvoritel'ov—
ho; preto preklad jeho lmihy do Slovenčiny je Vítaný
a veríme, že splní svoje vznešené poslanie. My k pre
kladu knihy pripojujeme iba tieto poznámky: Prilie
havejší a vecnejší by bol názov „Pri pra-meni života"
tak, ako je to v póvodine, lebo ako vravím., vo vlast
nom slova smysle nejestvujú sexuálne problémy. Da
lej, obálka knihy nemusela byt práve takáto; myslím,
že nakladatelstvo pri volbe obálky a vůbec pri zmene
názvu knihy myslelo len na jej odpred'aj. A napokon,
hoci je to kniha výborná, jednako nepatri do rúk
každému. Siahli po“nej aj taki., ktorých zaujímal len
názov knihy a ich zvedavosť bola vystupňovaná po
hl'a-dom na obálku. A keď knihu prečítali, otvoril sa
im svet, ktorý sa pre nich stal naozaj problémom.
Pravda-, zbytočne to pripomínať, keď ' sa kniha pre
dáva na verejnom knižnom trhu. — ím.

J. PATERSONSMY'I'H:Životopis Ježiša
Krista pre I'ud. Preložila Mária Ratajová, Vy—
dalo nakl. Daniela Pažického na Myjave 1943,str. 406.
Smythova kniha patrí k najrozšírenejším protestant
ským životopisom Ježiša Krista. Je písa-ná pre l'ud
v duchu racionálnej protestantskej teologie; preto ju
neodporúčam čítat tým katolikom, ktorí dokonale
nepoznajú stanovisko katolíckej Církvi k týmto otáz
kam. — im.

Dr. ANDRIJA ZIVKOVIČ: Oče Naš. Rozmat—
ranja o Molitvi Gospodnjoj. Zagreb, Hrvatsko knji
ževno Društvo sv. Jeronima 1943. Str. 96. Cena neuda—
ná. Raz učeníci Ježíšovi videli svojho Učítel'a modlit
& na opustenom mieste. Požíadali ho z akejsi pobož
nej zvedavosti, aby ich naučil, ako sa treba modlit
k Bohu. Nádali sa, že vel'ký izraelský prorok naučí
ích nejakú zvláštnu modlitbu. Sám Kristus využil
túto príležitosť a naučil svojich učeníkov &skrze nich
všetkých l'udi vznešenú a najkra-jšiu modlitbu Otče
náš. To je najvelebnejšia modlitba-, lebo vyšla zo srdca
& úst božích. V jej siedmich prosbách poznávame ne
smiernu dobrotu božiu a svoju nehodnosť. Je v nich
všetko, čo si človek může želarť od Boha pre zemský
a večný život. Aby si veriaci uchránili l'udského zvy
ku bezmyšlienkovite vyslovovat slová onej božskej
modlitby, Dr. Andrija Zívkovič dáva svojmu národu
naozaj pekné rozjímania s praktickým použitím mod
litby Pánovej v dennom živote. — P. P.K
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a; NA KONCI ROKA jednotlivec obzrie sa na uply
iulý iiyot, aby spďnal, na akej rudskej a nábožensko
duchovnej výške žil. Kto Spytovaním Svedomia neúč
tuje, mym móže duchovne zakrpatieť, ba aj zahynút.
Na konci tretíeho ročníka Smeru tiež sa pýtame, či
„, vykonali to, čo Sme vykonat mali. Prekvapujúcu
" ' . dávajú nám dnešné čaSy, ba chvíle, ktoré

' vame. Co nás a celé l'udstvo zachrání od hr0zia
cej pohromy? Rešpektovanie a podrobovanie sa ne
menitel'ným a večne platným zákonem a hodnotám,
a najmš úcta k tomu, ktorý tie zákony a hodnoty
stvoril, úcta k Bohu. A toto aj medzi veriacimi do
káže iba ten, čo v hlbinách duše vždy a vo všetkých
okolnostiach vie dať prednost Bohu, stotožnit sa s je
ho vórou, posluchnúť ponajprv jeho a nie Seba. To
dokážu iba l'udia hlboko duchovní, žijúcí z Boha a pre
Boha. Ani racionalisti, ani kapitalisti nedajú natrvalo
ruďom to, po čom bažia. Preto neoslobodia človeka
od strachu, že čo bude zajtra. . . V srdciach l'udí všet
kých rás musí nastat úplná. vláda Boha, lebo len tá
zaistí súlad medzi všetkými. Preto pri hradaní príčin
dnešnej kataklizmy prídeme vždy k záveru, že nedo—
statok duchovného života, je príčinou všetkého, a to



nadml. u tých, ktorí národy duchovne alebo politicky
vedú. Pospolitý l'nd musi prakticky octa! pri viere
otcov : inteligencia nadto musí sa vnútorne prehlbo
vat, mširovať, aby bola súcim nástrojom v božích
rukách. Vodcovia l'ndn musia. byť podobní tomu, ktorý
je Ceata, Pravda a. Zivot, lebo každý vodca má uka
zovat Správnn cestu, učit skutočnej pravde & rozdá-;
vat život, a toto všetko je v Kristovi. Preto smeris
tické hnutie na.Slovensku ide na korene života &hlása
ide010gin, ktorá nikdy nepominie. SúčaSná katolická
inteligencia to vidí; preto do našich radov denne pri
chádzajů tí, čo s národom myslia vážne, nie užitkár
Sky. A káder týchto horlivcov je dnes už taký, že na
Slovensku může sa hláSiť. k Blovu. Elita. nikdy neza
vúžila počtom, ale akosťou. Nám ide o katolíckn elitu;
tú chceme vychovat, aby aj početne reprezentovala
vždy katolícke Slovensko. Na tocnto programe praco
vali všetci Spolupracovníci Smeru, ktorým za nezištnů
a. vždy pohotovú spoluprácu vyslovujem úprimné po
ďakovanie. Dakujem tiež administracii & expedicii,
lebo bez ich obetavosti a horlivosti nemohli by sme
Smer poslať vždy na čas. Naše tohoročné úsilie nech
poslúži k víťazstvu a sláve Církvi rimskokatolíckej
& nech doneSie stonásobný úžitok v dušiach všetkých
čitatel'ov. Redaktor.

Na Vianoce želáme všetkým smeristom a ich ro—
dinám boží sv'átvečemý pokoj a plnost milostí od Vy
kupitel'asveta. Redakcia

Světů omšn za spolupracovníkov a čitatel'ov
Smeru odslúži redaktor 8. decembra.

FRÁTER KANDID. To je názov knihy, ktorú
vám pošleme v najbližších dňoch. Zivot mladíka
študenta, ktorý z Katolíckej akcie prešiel do domini
kánskeho noviciátu, kde v krátkom čase dozrel pre
nebesá. Bude to hádam prvý SKM-ista, ktorého Cir
kev postaví na oltár verejnej úcty._ Nebol to senti—
mentálny chlapec, ani nie nejako prehnane nábožný.
Konal len svoje povinnosti & statočne prechádzal cez
prekážky, ktoré stály v ceste jeho ideálu. V Taliansku
v jednom roku kniha vyšla v dvoch vydaniach. Je to
kniha pre mládež, ktorá túži po najnovších vzoroch,
a toto je vzor posledných rokov, vzor, ktorý na audien



gii vo Vatikáne uchvátil aj Pia XI. Upozorňujeme na
'ňu vdp.profesor-ov a katechétov ňáboženstva a v_ó
ec vychovavatel'ov, aby ju odporúčali študentom.
ena knihy bude 16 Ks; ale bohoslovcom a študentom

Žil dáme po id Ks. Na _vplatný šekový lístek nezaudnite pripísaťz študent. Student-movie tráter Kandiq
ukáže našej mládeži, aké má poslanie v Katol. akcii.

Prosba ]: všetkým SmeriStom. Chceme podl'a vzo
m iných velkých národov preniknúť k duši každého
inteligenta' katolíka. Našou úlohou je zváčšovať počet
tých, ktorí svojím katolíckym smýšl'aním, cítěním
&'k'onaním budú“ sol'óu zeme. Počet kvalitných kato—
líkov inteligentov musí so dňa na deň rast, lebo .fo
bude znamenie &'súčasne aj záruka, že'naša katolická
duchovná úroveň vydobyje nám uznanie kultúrneho
sveta aj na inom poli. Duch je nepremožitel'ný, a my
sa móžeme bránit len touto zbraňou. Pravda, bez
vašej spolupráce to nedokážeme. Vy musíte k sme
ristickýrn' prameňom privieeť tých, ktorí náš pokrm
potrebuju, ba túžia po ňom. Proto, každý Sme-'
rlsta nech sa po'usiluje získat nového
odberateta! Použite na to pripojený lístok,
na ktorý čita'tel'ne napíšte meno a adresu. Tým, ktori
nám získajú'aspoňJedného nového odbera
to ta, ' v januári pošleme súkromný výtlačok na krie
dovom papieri ako odmenu. Nech nebude medzi vami
ani jeden, ktorý _bý túto apoštolskú smeristickú po
vinnost nevykonal.

_Pri účtovani nezabudnite sa presvedčiť, či máte
riadne vyplatený treti ročnik Smeru. Složenky prikla
dáme preto, aby sme vám umožnili koncom roka vyko
nať aj túto povinnost. Tým smeristom, ktorí nám cez
celý rok pomáhali posielat Smer chudobným študen
tom zadaňno, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

SMER, revue pre duchovný život. Vydá
vajú trenčianski dominikáni. Zodpovedný redaktor
Dr. I. Miiller. Používanie novinových známek po
volené výmerom Min. dopr. a ver. prác, rezort pošto
vý v Bratislave pod čis. 144.487-111/1-1940. Dozorný
poštový úrad Trenčín. _: Tlač: V. Celko, Trenčín



CESTY.
Náčrt

nového pokusu o riešenie
problému dokonalosti.“

Dr. Max. Chladný Hanoš.

Magnetickým ťažiskom celej asketiky aj
mystiky je idea dokonalosti. Prečo sa
púšťam do borby so sebou, so svetom a s rišou
zlomyselných duchov? Preto, že mi to Pán
prikazuje? „Kto nevezme križ svoj a nenasle—
duje ma, nie je ma hoden." To je pravda. Ale
ja som predsa člove k. Jednoducho poslúchať
rozkazy iného, hoc je to i Boh mój, to je mi
proti srsti. Vyžaduje to už ozaj vysoký stupeň
ducha sebamřtvenia, aby som ja vedel len tak,
na rozkaz sklonit hlavu pred inou osobou a
poslúchať: Boh to o nás dobre vedel; veď sme
dielo jeho rúk. Preto aj pri snahe o dokonalé
vykonavanie Vóle božej Pán navazuje na našu
prirodzenosť, a to na takú, akú on sám v nás
stvoríl. Keď neskazenému človeku poviem:
„Chcel by si byť mužom na mieste, ideálnym,
takým, akým muž má byť — mužom do—
k o n a l y m ?" — tu každý nielen že prikývne,

' Z literatúry o veci: Ad. Tanquerey,Pré—
cis de theologie ascétique et mystique, 8. vyd.,
Pariž 1928, str. 207—230. A. Fiocchi, S. J., Prae—
lectiones theologiae asceticae, Pars I., Romae
1935, str. 14—17. 0. Zimmermann, S. J., Lehr
buch der Aszetik, 2. vyd., Freiburg i. Br. 1932,
str. 15—-46.L. v. Hertling, S. J., Lehrbuch der
aszetischen Theologie, Innsbruck 1930, str. 39-61.
J. de Guibert, S. J., Theologia spiritualís asce
tica et mystice, 2. vyd., Rím 1939, str. 39—67.
Chrysogonus & J. S., 0. Car., Asceticae et mys
ticae summa, Torino 1936, str. 35—46. A. Rodri
quez, S. J., Kresťanská dokonalost (preL V.
Sichta), sv. 1., Trnava 1925, str. 105—133. Dr.
Wallenstein, 0. F. M., Príručka duchovného ži
vota (prel. M. Hermelanda, F. D. Ch.), Trnava
1939, str. 8—10.
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ale až mocný cit sa ozve v ňom, mocná túžba:
„Hej, dokonalým mužom by som naozaj chcel
byť!"

Na túto našu prirodzenú vášnivú túžbu po
plnom rozvinutí a uplatnení našej bytosti na
vazuje Boh, keď nám ústami svojho Syna
kladie pred oči rozkaz: „Buďte dokonalí!"

Teda chceme byt dokonalí. To je živelná
túžba celej našej bytosti. Asketickí spisovatelia
rozlične riešia otázku dokonalosti. Zdá sa mi,
že tu podaný návrh na nové riešenie ovel'a
logickejšie a prehl'adnejšie uvádza do proble
matiky a tak stavia istejšie predpoklady pre
správne riešenie. V konečnom náhlade na kre—
sťanskú dokonalost sa katolíckí asketickí spi
sovatelia už celkom shodujú, ale dokazovací
postup je vždy viac-menej nevyhovujúci.

Najprv treba vymedzit pojem dokona
losti Vóbec. Nehovoriť tedy hneď priamo
o krestanskej dokonalosti.

Netreba nám hovorit o dokonalosti veci ne—
živých, ani o dokonalosti bytostí, ktoré o svo
jich činoch slobodne nerozhodujú. V asketickej
rozprave stačí Všimnút si dokonalost u človeka,
lebo len o jeho dokonalost tu ide.

Ktorý človek je dokonalý? Samovol'ne,
z denného života tu prichádza rozlišenie, tak
trochu nefilozofické, trochu nejasné, ale má
v sebe zlaté jadro: Niekto móže byť dokonalý
svojim zjavom a vystupovaním, ale mravne
móže byt pritom úplný cynik.

Filozofický sa vec takto rozrieši: Je len pri
liš zrejmým rozlišovat u človeka jeho vnú
torné složenie (teloa duša)a vystro
jenie (smysly, rozum, vóla, cit) — a jeho
činnost. Takže dokonalost (u človeka, prí
padne u iných slobodných stvorených bytostí)
má dva vzhl'ady: vzhl'ad bytostný
(aspectus ontologicus): vnútorné složenie a vy
strojenie, a potom vzhl-ad činnostný
(aspectus operativus): uskutočňovanie činov.
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Keď sa po tomto prvom dóležitom konšta—
tovaní (úplne zanedbávanom v asketickej i ve
deckej literature) pýtame, čo je tedy vlastne
dokonalé, dostaneme túto odpoveď: D 0 ko
nalé je to, čo celkom zodpovedá ideálnej
predstave o svojom vnútornom složení a vy
strojení a o svojej činnosti. Keď dva vzhl'ady
dokonalosti, obsiahnuté v definicií, od seba od—
delime a zvlášť definujeme, nakol'ko je vec
bytostne dokonaláa potomnakolko čin
nostn e, dostaneme tieto ešte jasnejšie de—
finicie: Vec je bytostne dokonalá vtedy,
keď jej vnútorné složenie a vystrojenie je
v najváčšom, veci možnom bohatstve ako i
v najváčšom akostnom vypětí (v najváčšej
akostnej plnosti). Vtedy totiž zodpovedá ideál
nej predstave o svojom vnútornom složení a
vystrojeni. (Ráz tohto článku nedovoluje hneď
tu naširoko rozvádzat oprávnenosť tohto myš
lienkového pochodu). — A činnostne je
vec dokonalá vtedy, keď všetky jej pracovné
prejavy (činy) sú bezvýhradne usmernené
k poslednému ciel'u bytosti. A neslobodno sa
dať zmýliť tým, že tu hovoríme len o „pra—
covných" prejavoch, ako by bytost mohla byť
činnostne dokonalá, hoci množstvo pracovných
prejavov vynechá, nevykoná, len nech už tie
úkony, ktoré robí, sú bezvýhradne usmernené
k poslednému cieI'u celej bytosti. Je vedecky
(psychologicky i teologicky) len príliš jasné, že
aj každé vynecham'e, nakol'ko je uvedomelé, je
skutočný pracovný prejav, za ktorý je človek
tak 'isto zodpovedný, ako za iné pracovně
prejavy.

Nám luďom, úprimným kresťanom, bude
len na potechu, keď si hneď po týchto základ—
ných úvahách uvedomíme nasledujúcu zákon
nitost: Nie je nijako potrebné, aby tieto dva
vzhl'ady dokonalosti išly Vždy nerozlučne spo
lu. Človek móže byť činnostne dokonalý ——
svatý, hoci bytostne nie je ani zdaleka doko
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nalý: Dokonalost jeho vnútorného složenia a
vystrojenia by totiž vyžadovala, aby mal napr.
vysoko špekulativny rozum — ale on ho nemá!
Mal by mať obsiahlu paměť — on si památá
sotva hlavně myšlienky z duchovného čítam'a.
Mal by mať zdravé, bezchybné telo — je však
chorl'avý, slabý. Bohu vďaka, že je tu táto
zákonitost! Aj v chorom tele móže byť zdravý
duch a činnosť, dokonale usmernená k ciel'u!
Príkladov je v cirkevnom životopisectve dosť:
svatá Lidvina, Terézia Ježiškova, Frassati atď.
Nie tedy len in corpore sano mens sana
(v zdravom tele zdravý duch). Aj v chorom
tele móže byť vel'mi zdravý, ba i s Bohom bez
prostredne spojený duch. Konečne už aj,
myslim, Juvenál, rímsky básnik, bol to pore
kadloopravilna znenie: Treba sa starať
— Curandum est, ut in corpore sano sit mens
sana.

Treba teraz použiť tieto filozoficky zistené
poznatky k nášmu špeciálnemu problému, k do
konalosti človeka—kresťana.

Asketicki spisovatelia dávajú otázku oby
čajne V tejto forme: V čom spočiva kresťanská
dokonalost?

Keď rozlíšime tie dva spomenuté vth'ady,
dostaneme nasledujúce odpovede: Kresťan je
dokonalýbytos tne vtedy, keď jeho vnútor
né složenie a vystrojenie zodpovedá ideálnej
predstaveo kresťanskom človekovi.Je to
dočasná, pomocná odpoveď. Treba v nej roz
viesť pojem „kresťanského" človeka a vtedy
bude definicia správná, prestane to byť defi
novanie jednej veci ňou samou (idem per
idem). Aká je ideálna predstava kresťanského
človeka (bytostne)? Kresťan nesmie žiť z vlast—
ných, prirodzených, životných prameňov (prin—
cipov), ale musí žiť z toho istého prameňa ži
vota, z ktorého žije Boh: musi byť znovu zro
dený z vody a z Ducha svatého. Slovami kate
chizmu povedané: Musi žiť v stave milosti po
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svácujúcej. Ale stačí k dokonalosti len jedno—
ducho žiť v milosti posvácujúcej? Milost po—
svácujúca predsa pripúšťa stupne. Dokonalý
kresťan musí mať teda najvyšší u človeka mož
ný stupeň plnosti milosti v sebe. Isteže nie
milosti ako daru mimoriadneho, rázu charizma
tického; tá nepatrí podstatne ku skutočnej do
konalosti kresťana. Sú to len mimoriadne
mystické dary, ktoré Pán Boh móže dať i I'u
ďom ešte nedokonalým, podl'a svo'je I'ubovóle
a podla zámerov s osobami a so spoločenstvami.

To je tedy prvá &vlastne jediná požiadavka,
ktorá musí byť splnená u kresťana, ak máme
o ňom povedať, že je bytostne dokonalý:
plnost milosti. Teologickysa vec doplní
ešte takto: Milost znamená nielen, povedal by
som, základný kapitál, t. j. milosť posvácujúcu,
siahajúcu do podstaty duše (deificatio animae),
ale v rozvedení to znamená i vliate ctnosti
a dary Ducha svatého. U kresťana dokonalého
prichádzajú zvlášť do popredia tieto posledné,
dary, lebo znamenajú mimoriadnu citlivost
na hnutía Ducha v l'udskej duši; a čím je člo
vek viacej zbožený (deiíicatus), t. j. čím vyššie
je v milosti, tým je viac účastný na prirodze
nosti božej &tým tedy l'ahšie prichádza v ňom
k slovu Boh-Duch svatý.

Takže konečný tvar definicie kresťana, by
tostne dokonalého, by bola: Kresťan je bytost
ne dokonalý vtedy, keď má v sebe najvyšší
stupeň božieho života, možný na riadnej ceste
spolupráce božej s človekom.

Kedy je kresťan dokonalýčinnostne?
Vtedy, keď už úplne všetky jeho skutky sú
usmemenék poslednému ciel'u kres—
ťanského života. Zas treba rozviesťpo
jem posledného ciel'a kresťanského života.
Na čo sme na zemi? Známa odpoveď z kate—
chizmu: Poznat Boha, milovať ho, slúžiť mu,
a tak sa spasit. Z týchto štyroch pojmov nie je
posledným ciel'om našim ani naša spása (lebo
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VGďsa pokladá za neSmiernu dokonalosť vyko—
nať pred tvárou božou úkon čistej lásky: Aj
keby Si ma, Bože, nespasil, aj vtedy by som Ta
miloval celým SVOjÍm životom!), ani poznanie
Boha (lebo veď poznanie je len prvou podmien
kou k láske), am 1áSka v citoch a slovách.
ale posledným našim ciel'om je láska k Bohu,
dokazovaná skutkarm'_ Nehovoríme o ab s o _
lútne poslednom cieli, o sláve božej.

A tak sme VlaStne pri cieli. Kresťan je
činnostne dokonalývtedy, keď Všetkyjeho skutky Sú skutkami lásky
k Bohu. Ináč a jadrnejšie to možno formu
lovat takto: Dokonalý kresťan každým, aj tým
najmenšim svojím úkonem musí spolupracovat
s Bohom na výstavbe královstva božieho V sebe
a vo svete.

Takto inou cestou prišly sme znovu k starej
známej katolickej aSketickej pravde: Dokona—
losť kresťanská POZOStávav láske. Len treba
tvrdenie doplnit, a 150dvojnásobne: Č in n o s tná kresťanská dokonalosť spočiva
v láske, SkUtkami dokazovanej.

Bytostná kresťanská dokona
lOSť SPOČÍV3 v plnosti života
božieho V človeka Aký je vzťah
medzi týmto VZhTadom a vzhladom čin—
nostným? Na rOZdiel od dokonalosti l'udskej
vo všeobecnosti, Spomínanej na začiatku člán
ku, ide tu len 0 dokonalosť v n ú t o r n ú, tedy
duchovnú. Kresťan može byť aj bytostne aj
činnostne dokonalý, h0ci t el es n e nie je do
konalý. Móže však bYť bytostne dokonalý, ale
spolu činnostne nedokonalý, alebo naopak? Od
poveď móže byť len jedna: Nijaké trha—
nie nie je tu možné, Jeden vzhl'adje tu
nerozlučne spojený s druhým, a to tak, že by
tostný vzhl'ad je Příčinou vzhl'adu činnostného:
Čím je človek vnútOrne viacej premenený
v Boha, tým důslednejšie sú i jeho skutky
usmerňované k SpOlupráci s Bohom. A podob
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ne: Čím kto je viac usmernený vo svojich či
noch k spolupráci s Bohom, tým jasnejšie sve
dectvo vydáva o tom, že jeho vnútro je plné
Boha.

Prakticky má toto zistenie pomerne velký
význam: Čuduješ sa, že sú tvoje skutky zlé,
roztratené, k Bohu neusmernené: Prehlb sa
vnútorne, zintenzívni život boží v sebe (Eucha—
ristiou a rozjímaním predovšetkým), a budeš
vidieť, ako sa pretvorí aj tvoja vonkajšia čin
nosť. Alebo: Vidíš niekoho, či už kňaza či laika,
že je velmi nedbanlivý v plneni svojich povin—
ností, prípadne žije až pohoršlivo: už Vieš aj
príčinu toho zjavu; ten človek má velmi málo
božieho života v sebe, prípadne žije úplne mi
mo ríše milosti.

O praktickom prevedení ideálu kresťanskej
dokonalosti, o tom totiž, či dokonalým móže
byť len ten, kto mimo príkazov zachováva
i evanjeliové rady, o tom inokedy.

Vyhnaný z raja.
Dr. Inocent Muller, OP.

Prirodzené aj nadprirodzené dary, ktorými
Boh obdaril prvého človeka, neutvrdily ho
v dobrom tak, žeby sa nebol mohol rozhodnúť
pre nejaké zlo. Človek ostal slobodný, a Bob
ho podrobil skúške, aby s jeho milosťou si za
slůžíl nebo. Táto skúška spočívala v zachová
vaní božích zákonov a najma v jednom naria
dení, ktorým sa zakazovalo prvým rodíčom jesť
ovocie so stromu poznania dobrého a zlého.
Zivými farbami opisuje kniha Póvodu, ako
diabol presviedčal prvých ludi o neoprávne
nosti tohto zákazu a dokazoval im, že nezomrú,
ba budú ako bohovia, poznávajúci dobré a zlé.
A človek poslúchol diabla, postavil sa proti
Bohu, lebo bol pyšný. Svátý Tomáš učí, že
človek chcel sa stať podobný Bohu v tom, že
vlastnou silou rozumu si určí, čo je dobré ko
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nať a čo nie, &že sám od seba bude predvidat',
čo sa mu prihodi dobrého a čo zlého, a na
pokon že vlastnými prirodzenými silami do—
siahne večnú blaženost. Hriech prvých rodičov
je tým váčši, že dobre poznali neobmedzenú
láskavosť a štedrotu Pána Boha, poznali jeho
neporušitelné práva, Vážnost jeho prikazov &
zákazov už z vel'kej sankcie, ktorú k nim pri
pojil. Nepodliehali Vášňam, preto mali čas na
úvahu; nič ich nenútilo k takému náhlemu roz
hodnutiu. Ale boli slobodni a mohli zhrešiť,
preto v ich moci bolo rozhodnúť sa pre dobro
alebo zlo. No a rozhodnutie bolo proti Bohu.

Prišiel trest na nich aj na všetkých ich po
tomkov. Pri ukladani trestu Pán Boh sa zas
ukázal ako milosrdný Otec, a nie ako prísny
sudca. Veď mohol na nich hneď uplatnit trest
smrti, ale to neučinil. Uspokojil sa tým, že ich
zbavil zvláštnych výsad, ktoré im udelil pri
stvoreni, totižto daru neporušitelnosti a posvě—
cujúcej milosti: Za hriech prišla smrť, Pán Boh
vynovedal človeka z rozkošného raja a zatvoril
pred ním bránu nebeskej blaženosti. Ale ne
zničil jeho prirodzenosť. Jeho vóla sa oslabila,
lebo nepanoval v ňom taký súlad, ako v stave
neporušitelnosti; no jednako ostala mu možnosť
slobodne sa rozhodovat medzi dobrom a zlom.
A prvi rodičia pocítili aj telesné následky za
nepremyslene spáchaný čin. Žene boly roz
množené trápenia pri tehotnosti a pri pórode
a bola postavená pod vládu muža. Muž v pote
tváre bude vyhladávať denný chlebíček na
zemi, ktorá bude plodit třnie & bodlačie. Obi
dvaja sa vrátia do zeme, z ktorej sú vzatí.

Ale prvým rodičom ostala velká Viera a
nádej na vyslobodenie. Boh prisl'úbil Vyslobo
ditel'a, ktorý zvíťazí nad diablom a vykúpi
z jeho nadvlády celé ludské pokolenie. Súčas
ne pomáhajúcou milosťou povzbudzoval ich
srdcia k l'útosti, pripravoval ich na okamlh.
v ktorom ťažký hriech sa im odpustí.
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Trest prišiel aj na Adamových potomkov.
Boli zbavení póvodnej spravodlivosti, totižto
posvácujúcej milosti a daru neporušitelnosti.
Tieto dary mal odovzdať Adam všetkým svo—
jim potomkom pod podmienkou: ak ostane
Bohu verný. Toto, pravda, sa nestalo; preto
všetci sa rodíme v dedičnom hriechu, bez pó
vodnej spravodlivosti. Adam móže I'utovať a
nadobudnúť takto stratenú milost, to je prav
da, ale len ako súkromná osoba; túto milost
svojim potomkom nemóže odovzdať. To vy
koná Mesiáš, nový Adam, ktorý sa stane novou
hlavou l'udského pokolenia, zadosť učiní za
hriech Adamov aj za všetky hriechy všetkých
jeho potomkov, a vo sviatosti znovuzrodenia
vráti nám milost, ktorú nám Adam stratil.

Dedičný hriech! Miliardy l'udí sa v ňom
narodily a kolkí sa ešte narodia? Rodíme sa
ako synovia hnevu, a keď sa dívame na tento
hriech l'udskými očami, pýtame sa, prečo je to
náš hriech, keď sme k nemu nedali súhlas?
No celkom ináč vyzneje táto otázka, keď sa
na ňu dívame s výšav večných božích plánov
&vo svetle Kristovho vykúpenia. Jedno je isté,
že tento hriech je prvou prekážkou dosiah
nutia nadprirodzeného ciel'a, pre ktorý sme
stvoreni; chýba nám teda niečo, čím by sme
boli súci prísť k tomuto ciel'u. Preto dedičný
hriech je mravná škvrna, ktorá všetkých po
tomkov Adamových vytvára z nebeského krá—
Íovstva. V tomto svetle ohavné srdce majú
matky, ktoré posielajú plod svojho života na
druhý svet bez sviatosti krstu. To je najváčšia
krutost, na akú sa móže človek odvážit!

V Adamovi stratili sme dar neporušitel'
nosti, preto ozýva sa v každom z nás žiadosti
vosť, ktorá, ak jej statočne neodporujeme,
zvádza nás k hriechu.

Keď porovnávame svoj stav so stavom
prvého človeka v stave neporušitel'nosti, vi
díme, že sme v určitom smysle menší, chudob
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nejší; previáda v nás nevedomosť, sme na
kloneni k zlu a slabí v bojoch proti pokuše
niam. Skúsenosť nás poučuje, že žiadostivosť
neprejavuje sa u každého človeka rovnako.
Nemáme všetci rovnakú povahu, charakter,
vášne nevybúšia u každého rovnako. Preto
svatý Tomáš poznamenáva výchovne vel'mi dó
ležitý psychologický moment, že keď nám
chýba póvodná spravodlivosť, ktorá vládla nad
všetkými vášňami, vášne V každom z nás majú
akési osobné slobodné zamierenie, u jedného
sa prejavujú prudšie a násilnejšie, u iného
miernejšie alebo sú celkom ovládané. A na to
načim památať aj v duchovnom živote a najma
pri výchove mládeže. Osobné pozorovanie &
poučenie je účinnejšie ako všeobecné pred
nášky v spolkovom alebo školskom živote.

Vyhnanec z raja musí si uvedomiť toto:
Prichádzam na svet ako zranený, preto musím
sám seba dobre pozorovat, najma svoje osobné
slabiny. U jedného vonkajšie smysly porušujú
súlad medzi Bohom. Oči chcú všetko vidieť,
uši všetko počuť, a preto vnútorný svet je
rozbúrený. Obraznosť si utvára formy, po kto
rých túži hádam srdce, ale ktoré nezodpove
dajú ani požiadavkám rozumu ani božím po
žiadavkám. Náš vnútoný svet nás niekedy ne
sie k predmetom, ktoré človeka Iudsky aj
mravne poškvrňujú. A najhoršie je, že človek
niekedy si myslí, že to sú útoky, ktoré sú mi
mo nás; a keď pripustíme, že sú v nás, potom
prichádzame na presvedčenie, že mi im odpo
rovať nemóžeme, lebo vraj nevládzeme. Je
pravda, že niekedy sú to ťažké útoky; ale člo
vek má vólu, ktorá musí vládnuť nad všetkým.
Že táto vláda žiada boj a velké sebazaprenia,
to je isté. Ale bez boja nieto víťazstva.

Dedičným hriechom bol dotknutý aj rozum.
Pravda, človek je súci poznat mnoho základ
ných právd aj bez Zjavenia, ale s akou stras
nou námahou a pritom ako často sa mýll!
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Poznáva stvorenstvo, a toto ho nedviha k Stvo—
ritel'ovi; človek len študuje, lebo je zvedavý,
ale nejde k príčine všetkého alebo aspoň bojí
sa približiť k príčine. Človek prakticky nerád
myslí na ciel, najma na ten posledný. Nemá
čas, aby uvažoval o večných veciach, je za
kliato priputnaný k zemi a najma k sebe. A čo
vidíme? Že sa často a velmi l'ahko mýli. Žije
v predsudkoch, u neho rozhoduje nie úsudok
rozumu, lež vášne; preto aj životné otázky
rieši náladovo, ako mu kážu vášne alebo se
bectvo. Pri rozhodovani myslí vždy na seba
a nie na to, čo Boh chce a priamo káže. Preto
medzi jeho úsudkami, plánmi a činmi a medzi
tým, čo vravi Pán Boh, je podstatná neshoda.
Človek túži po samostatnosti a nezávislosti,
preto nechce sa podrobit Pánu Bohu a najma
jeho zástupcom na zemi. Dalej, keď stojíme
pred prekážkami, ktoré znemožňujú uskutoč
nenie nejakého dobra na zemi, vidime pre
mnohých ustupovat, vidíme, že sú nestáli &
slabí. V konaní spravujú sa citom a vášňami.
Túto skutočnosť najvýstižnejšie opísal sv'átý
Pavol: „Nerobim to dobré, čo chcem, ale robim
to zlé, čo nechcem. Nachádzam teda zákon, že
keď chcem robiť dobre, zlé mi je pri ruke, na
kol'ko obl'úbenie mám v zákone božom podl'a
vnútorného človeka; no vidim druhý zákon
vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu
mojej mysle a uvádza ma do zajatia pod zákon
hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťa
stlivý človek! Ktože ma vyslobodi z tohto
smrtelného tela? Milost božia skrze Ježiša
Krista, Pána nášho" Apoštol národov tvrdí, že
liek na toto všetko je len milosť vykúpenia.
O tej bude reč v nasledujúcich štúdiach.

Cesta k nadprirodzenému.
Marcel Horniak, SS.

Duchovná a mravná hodnota človeka klesá
& stúpa s jej vnútornou silou a duševnou
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hlbkou. Telesné hodnoty pritom ani nepridu
do úvahy, lebo majú len akúsi nástrojnú cenu“,
nakolko sú povolané slúžiť duši. Tým je určená
a ustálená híerarchia hodnót v nás, ktorú treba
zachovat, lebo jej nedodržaním a narušením
by sa sfalšoval duševný smer &sila človeka.

Zo Všetkého tvorstva l'udská duša a Iudský
duch sú jediní, ktori len vlastným rozhodnutím
a pričinením móžu dosiahnuť to, čím chcú byť.
Nieto pri nich ani prirodzenej ani umelej nad
stavby a vzrastu, nevzmáhajú sa ako ústrojen
stvo, ani sa nevyvíjajú ako anorganická hmota.
Sami sa majú zdokonalovat, vyvíjať, postupo
vať. Ak to zanedbajú, budú polovičaté alebo
zakrpatené. Keď sa vývin bude uberať myl
ným smerom, skriví sa &sprotiví sebe samému.

Životnou silou duše a jej sebavýchovy
je ustálený, pevný svetonázor. Ten činí člo—
veka tým, čím je po stránke duchovnej. Aké sú
jeho názory, zásady a poňatia o živote, podla
toho bude svoj život upravovat; lebo človek
musí žiť, ako myslí. Ináč prv alebo neskór
bude smýšlať, ako žil. Kto nemá vážneho, ustá
leného presvedčenia, to je človek bez zásad,
a možno povedať aj bez chrbtovej kosti.

Každý nebude mať čas ani možnosť, aby si
sám mohol vyriešiť hlavně životné otázky vše—
obecného základného významu. Ale je už jeho
povinnosťou poučovať sa, informovat a prehl
bovať ich a podl'a nich si upravit vlastný du
chovný život. Toto je ovel'a dóležitejšie, ako by
sa myslelo, lebo kto nemá pevný duševný zá
klad, ťažko mu bude správne chápat pojem
nadprirodzeného poriadku a nepochopí ani pod
statu kresťanstva, ciel človeka, zjavenie bo
žie, pojem hriechu, zázraky, Církev, sviatosti,
no najma tajomstvo vtelenia atď.

Slepo preberá výdobytky a osvojí si život
nú formu duševne diferencovanej kultúry veku,
ktorý aj keď móže byť kresťanský, jednako
nestačí na hlbšie spracovanie tohto názoru
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& preto len ťažko si ho osvojuje. Od kresťan—
ského náboženstva prevzal azda niektoré po—
jmy, mravné zásady, ale im odňal akýkolvek
vztah na nadprirodzené. Pre mnohých sa stal
iba bezduchou karikatúrou, čírym 'výplodom
I'udského mozgu. Takí budú ďalej ospevovať
nadčloveka; pravda, tým nemienia duchovné
ho, premeneného nadprirodzenou milosťou, lež
toho, čo sa Vlastnou silou vyšvihol na kultúrnu
výšku podla hesla: „Všetko od prahmoty až po
génia je len náhodilé Spojenie atómov."

Pre takých duševný život a z neho vyvie
rajúce podnety sa zdajú príliš abstraktnými.
A keďže nemajú duševne vzbudzujúcu sílu
a duševné rozpátia, všetko sploštia a snižujú
podl'a svojich prízemných cieI'ov, podla kto
rých sú navyknuti všetko hodnotit. Vedec—
kým alebo odborným špecializovaním prilipnú
k istému odboru; ten im vyčerpá všetky sily,
a namiesto toho, aby smerovali k stredisku
duchovného snaženia a rozpátia, zabočia na pe
rifériu a tam duševne zakrpatejú. Pri takej
žabej perspektive hranice sveta možností sia—
hajú len po stroj, po baňku a laboratórium.
Prijímajú len to, čo je l'udským smyslom pri—
stupné a rozumom a vedou hmatatelné. A keď
že si nedali námahy oboznámiť sa a hlbšie
vniknúť do tajomstiev viery a náboženstva,
lahko im odmietnuť s výhovorkou, že sú lud—
skému rozumu neprístupné, lebo neodóvod
nené, teda neprijatel'né. Pravda, kto vyhýbá
pojmu nadprirodzena a jeho oprávnenosti,
u toho ani nadprirodzená etika nedá plody
a neposkytne mu občerstvujúcu tóňu. Pravda
že, u tých aj duševný pokoj býva len zriedka—
vým hosťom.

Pokúsime sa priviesť čitatelov postupným
stupňovaním od vecí prirodzených cez mimo
prirodzené, nadmyslové a nadzemské až k nad
prirodzeným, aby poznali správny postup a ces-'
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tu k najvyšším duchovným hodnotám a pra
meňom nadprirodzených sil.

Prirodzenosť znamená bytnosť veci,
to, čím vec je tou vecou. (Ktorou naozaj je.)
Vyjadruje sa tým súhm vonkajších vlastností
a prípadností, ktorými tá vec pósobí na naše
poznávacie schopnosti a podIa ktorých ju ro
zoznávame. Je to aj zdroj činnosti vecí alebo
činnost sama. Prirodzenosti človeka patrí duša
a telo so všetkými orgánovými schopnosťami
ako aj schopnosťami duše, vlasnosti, činy, ciel'
a Drostriedky. Zrejme, že to, čo patrí k priro—
dzenosti, volá sa prirodzené. Či to má
od seba alebo to může nadobudnúť vlastnou
činnosťou, ba i to, čo k jestvovaniu a činnosti
potrebuje. Tak človeku je prirodzené všetko,
čo mu patrí podl'a jeho rozumnej bytnosti,
vlastnosti, dokonalosti, sily, vlohy a z nich vy
vierajúca činnost. Všetky možnosti duševných
telesných a technických výskumov a objavov.
Súhrn všetkých vecí s požiadavkami a nárok
mi, ktoré sa opierajú o čiry titul stvorenia.
Slovom prirodzené je všetko, čo človek prináša
pri svojom narodení na svet, všetko, čo z toho
zbuduje a čo sa pravidelne z toho vyvíja. Toto
je poriadok prirodzený.

Mimoprirodzenosť veci je všetko,
čo nie je obsiahnuté v povahe jeho prirodze
nosti, čo však móže k nej pristúpiť a s ňou
sa spojit. Také boly dary, ktoré chránily člo
veka od akéhokol'vek zemského zla, najmá
od chorób telesných a smrti, a udržiavaly rov
nováhu medzi rozumom a schopnosťami. Každá
vlastnost a dokonalost mimoprirodzená, pristu
pujúca k prirodzenosti veci, zdokonaluje ju,
ale len v medziach prirodzených, a nepovznáša
ju do stavu vyššieho, nadprirodzeného. Vrchol
mimoprirodzeného omilostenia dosiahol človek
v raji.

To, čo nemůžeme postrehnúť ludskými
smyslami, okom, uchom atď. je nadsmys
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lové, napr. l'udská duša, a predsa nie je nad
prirodzené. Boha, anjelov, nemůžeme vidieť,
a predsa ich můžeme poznat. Toto poznanie
však nie je nadprirodzené.

Ani nadzemské bytosti, napr. anjeli, nie sú
nadprirodzem'. Nemožno pokladať za nadpri
rodzené ani to, čo sa nám javí takým, napr.
vzkriesenie mřtvych. Je to čin nadprirodzený,
ale len čo do spůsobu, to jest len pričina, ktorá
priviedla život do bezduchého tela, je rázu
nadprirodzeného.

Nadprirodzené sú dary, ktoré pod
statne prekonávajú nároky čírej prirodzenosti
a sa im nevymykajú. Takže nemůžu byť poža
dované a očakávané len z titulu stvorenia,
na ktoré má právo jedine nekonečne dokonalý.
Boh, kým človek ich dostáva len z milosti,
od Boha. Absolútne nadprirodzené je pre člo
veka poznanie najvyššej bytnosti, Boha, „kto
rého nikto z ludi nevidel, ale ani nemůže vi
dieť".1 Hranice medzi prirodzeným a nadpri
rodzeným nemožno odstrániť, a nieto cesty,
ktorá by nepozorovanými priechodmi priviedla
prirodzenosť do nadprirodzena. Aj keď rozum
Iudský může preniknúť hlbinu prírody, vypo
čítat príčiny súvislosti vecí, no nemůže vlast
nými schopnosťami prekročiť prah nadpriro
dzena. Podl'a náuky kresťanskej tradicie nad
prirodzeno je poriadok, ktorý vonkoncom pre
sahuje Všetko prirodzené, a nijaký náboženský
pokrok alebo vývin náboženského citenia ne
může dospieť k pojmu nadprirodzena.

Mýlne by bolo domnievať sa, že by sa nad
prirodzeno vznášalo nad prirodzenosťou len ako
nejaká svátožiara alebo podl'a nej zotrvala ako
dobrý sused. Nie. Ono zapusti hlboké korene
do prirodzenosti a zasahuje do jeho najvnútor
nejšieho základu životného, aby ho pozdvihlo
do svojej vlastnej výšky; tým sa zúčastní

* 1 Tím. 6, 16.
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na prirodzenosti božskej. Dáva mu takú dOko
nalosť, na akú nemá nijaké prirodzené právo.
Spája ho v neviditefnú jednotu, ktorú len ab
strakciou & podrobným rozborom možno ustá—
liť a prist k jej rozlišovaniu. Slovom, nadpriro
dzeno preniká celú bytost duše a jej schopnosti.
ako oheň preniká kus železa, pričom ono ne
prestane byť železom. Čo Boh působí v duši
l'udskej, to sa stáva novou formou V živote.

Čo je základom, kor e ň om a nevyhnutnou
silou nadprirodzena? Lebo ako v prirodzenom
poriadku, tak aj v nadprirodzenom musi byť
istý zdroj života a vzrastu. Závoj tohto tajom—
stva možno odhrnúť len pomocou Písma svá
tého, podl'a ktorého účast na božej priro—
dzenosti nadobudneme posvácujúcou milosťou,
skrze duchovně narodenia v Bohu. Milost je
účast na božskom živote, ústroj k videniu Bo
ha. Toto je podmienka, ktorú sám Pán Ježiš
určil Nikodémovi: Ak sa len kto nenarodi
znovu, nemóže vidieť král'ovstvo božie.2

Nový princip nadprirodzeného života je do
človeka vložený narodenim, semenom božím,
čim sa stávame dietkami božími. „Lebo čo sa
narodilo z tela, telo je, a čo sa narodilo z ducha,
duch je.3 A keďže sme neprijali ducha služob
nosti strachu, ale ducha synovstva, v ktorom
voláme Abba, Otče",* tým sa stávame dietkami
božími. Pravda, len prijatými, nakol'ko iba Syn,
Ježiš Kristus sa zúčastňuje na podstate božej
hypostatickým spojením. Takto bola prekle
nutá nesmierna priepasť, ktorá je medzi pri
rodzenosťou l'udskou a božskou.

Preto ako zem nemóže žiť, len čo zo svojich
vlastných sil, — veď keby sa odlúčila od živo
todarného slnka, nastala by noc a l'ad, — tak
nemůžeme ani my žiť nadprirodzeným životom
z vlastných schopnosti a sil. Princip nadpriro

? Ján 3, 3. “ Rim. 8, 15—17.
“ Tamtiež 3, 9; 3, 6.
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dzena, do nás vložený, nemóže žiť a udržať sa,
ak nie je živený a nezaistia sa mu priaznivé
podmienky. Nadprirodzeno V nás živi Ježíš
Kristus sviatosťami, najma Eucharistiou, a ne
vyhnutnými podmienkami sú tie početné mi
losti, ktoré nám Pán Boh udel'uje skrze Cirkev.

Majme však na zreteli, že by bolo mýlne
domnievať sa, ako by Pán Boh bol stvoril naj
prv len človeka ako človeka, a len neskór
by bol pridal k jeho prirodzenosti nadprirodze
ný život. Nie. Boh ho naraz stvoril v stave nad—
prirodzenom. Stav milosti (neporušenosti) bol
pravidelný stav človeka. Dal mu však pod—
mienku, — nejesť zo zakázaného ovocia, ——
ktorú prvi rodičia nedodržali, a tým zničili
most medzi nebom a zemou. Preto ostalo im
len to, čo im patrilo od prirodzenosti.

Nadprirodzený poriadok obnovil Ježiš Kris—
tus svojim vtelením a smrťou na kríži a keď
za'dosťučinil za naše hriechy a tak náš dlh za
platil. Naše znovuzrodenie má teda korene
vo vykupitel'skom diele Ježiša Krista. Právom
ho může teda nazvať obnovitelom. Tento náš
pomer k Ježíšovi Kristovi vyjadrujú slová sa
mého Spasitel'a: „Bezo mňa nič nemůžete uči
niť",“ a ešte jasnejšie: „Ako ratolesť nemóže
dávať ovocia sama od seba, ak len neostane
na viniči, tak ani vy, ak len neostanete
vo mne."ElTu je vyjadrené organické Spojenie
a živý vnútorný pomer veriacich s Kristom
a potvrdené, že len zatial móžeme žiť nadpri
rodzeným životom, kým prúdi v našich dušiach
milost božia. (Spojenie Kristovo s človečen
stvom nie je ani fyzické, ani právne, ani mrav
ně, v nedostatku iného výrazu povieme, že je
to mystické. Tajomné nie je protivou skutoč
ného, ale jeho nehmatatelnou stránkou.) Ale
súčasne je dané aj uístenie, že ona je nám za
ručená a umožnená skrze Ježiša Krista.

5 Ján 15, 5. ' Ján 15. 4.
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Zíada sa iba jedna podmienka; aby sme to
tižto vstúpili aj do vonkajšieho organického
spojenia s Kristom Pánom, vstupom a patríč
nosťou do jeho mystického tela, do Církvi,
ktorú on založil. Lebo Církev je ústrojom,
ktorý sprostredkuje životodarné Spojenie s pra—
meňom nadprírodzeného života. „Dal ho za
hlavu nad celou Cirkvou, ktorá je jeho telom
a plnosťou toho, ktorý všetko vo všetkých na
plňujef'" Náboženská osobnost nie je myslitel—
ná bez Církvi, lebo bez nej nemáme istoty, že
sme spojeni s Kristom. Správne poznamenáva
svatý Augustin: „Co ti osoží, že si neurazíl Otca,
keď si urazil matku a ňou opovrhol?" Azda
zbytočne prípomenúť, že vonkajšía príslušnosť
do Církvi Kristovej by nič neosožíla, keby ve
riací nepoužili tie prostriedky, ktorýmí sa uvá
dza do ích duší milost posvácujúca, čo sa deje
svátýmí sviatosťamí a kňazským úradom Církvi.

Ak hl'adíme na náboženstvo ako na vztah
človeka k Bohu, tak nám bude jasné, že vlast
ný smysel a posledný ciel každého náboženstva
bol za všetkých čias dospieť k užšiemu styku
k Bohu. Veď Boh je najváčšíe tajomstvo, a pre
to nečudujme sa, že človek hladal najpodív
nejšie cesty aspoň k slabému, nedokonalému
preníknutiu tohto nekonečného tajomstva. Táto
cesta, vlastne síla I'udskej duše, ktorá ženie
človeka k hladaníu príčíny všetkého, Viedla ho
za brány sveta čiste smyslového. Niet preto
dób a náboženstiev, v ktorých by sme sa ne
stretlí s mystéríamí, tajomstvamí, ktoré maly
privíesť človeka do príameho spojenia s Bo
hom; pomocou rozličných obradov, zaklínaní,
modlitieb, spevov a tancov človek túžíl po—
vzníesť sa k náboženskej extáze nad Všednosť
sveta a spojit sa s Bohom. Bola to ludská sna
ha, ale medzi ňou a jej cielom nebolo Vlast
ného pomeru. Chýbal prostredník, ktorý by

7 Ef. 1, 22—23.
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spojil tieto dva nesmierne svety: božstvo a člo
veka. Príchodom Ježiša Krista sostupuje Boh
na zem, a človeku je zamčené spojiť sa s ním.
Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi ne
bom a zemou; & spojenie človeka s Bohom,
ktoré on uskutočnil, keď za nás umrel, navá
zuje na milost, zaslúženú na kríži. Je póvod
com milosti a preto ju móže rozdelovať kedy,
ako a komu chce. Umrel za všetkých; všetci sú
pozvani, aby sa zúčastnili na plodoch jeho krvi,
či sa to deje spósobom viditelným alebo nevi
ditelným. Kristus Pán má však ohlad na našu
ludskú prirodzenosť, ktorá je smyslová a hmot
ná; pretoustanovil sviatosti akovidi
telné a pósobivé znamenia milosti, a tie spájajú
človeka s Bohom. Skrze Kristovo vtelenie a je
ho človečenstvo prichádza ludstvo do spojenia
s neviditelným Bohom. Ale keďže človečenstvo
Kristovo stalo sa po jeho zmřtvychvstani nevi
ditelným, ním ustanovené a Církvi sverené
sviatosti staly sa pomůckou pre spojenie s Bo
hom a dávajú nám účasť na tajomnom vplyve
Krista na ludstvo.

Volaktorí hladajú póvod kresťanských svia
tosti v kultoch pohanských mystérií. Lebo sa
mu vraj nepodarilo odstrániť všetky stopy po
hanstva, zvlášť ich vonkajších zjavov a kde—tu
aj vo vnútornom obsahu. Ale to je zbytočné,
lebo pojem náboženstva sám v sebe vyžaduje
sviatosti ako vonkajšie znamenie vnútorného
pomeru človeka k Bohu. A keď uvážíme,
že jednotlivé sviatosti Nového zákona majú
svoj původ v samom úmysle Kristovom, ktorý
ich ustanovil, — aj preto, že poznal ludskú pri
rodzenosť, túžiacu dostať sa k neviditelnému
duchu pomocou viditelných vecí — je nám
jasné, že kresťanské mystériá čiže sviatosti,
nemajú nijaký vzťah k mystériám pohanským,
iba ak to, že jednako zodpovedajú ludskej po—
vahe a túžbe dostať sa bližšie k Bohu. Kresťan
ské mystériá, sviatosti sú vonkajšie znamenia,
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ktoré znamenajú a udel'ujú milost, ktorú získal
Ježíš Kristus. Teda nie sú len čire symbolické
úkony, ktoré predstavujú neviditeI'né veci, ani
spoločenské znamenia, ktorými by sa dávalo
najavo, že ten alebo onen je členom spoločnosti
Církvi, ako to učia napr. v cirkvi česko
m o r a v s k e j !

Ani obrady, tajomstvá (siatosti) starozákon—
né: obriezka, vel'konočný baránok, očisťovanie,
obety, nemóžeme pokládat za príčinu milosti,
lebo neboly nástrojmi milosti, ale len zname
nia. Ti, čo ich prijali, dostali od Boha sily vie—
ry v budúceho Vykupitel'a, ktorého takto vy—
znávali. Keby tie starozákonné sviatosti boly
rovné so sviatosťami Nového zákona, nebola by
potrebná vykupitel'ská činnost Kristova, ani
sviatosti, ktoré z nej vyprýštily. „Ak zákonná
je spravodlivosť, Kristus zbytočne umrel."ElSta
rozákonné sú len znameniami, novozákonné
sú aj príčinami, hoci len nástrojovými. „Zo
skutkov zákona nebude ospravedlnený nijaký
človek pred Bohom."9 Sviatosti v smysle kato
líckej náuky nemóžeme chápat ináč, ako pokra—
čovanie Kristovo vtelenia, ako prisvojovanie
jeho vykupitelského diela dušiam, ako nástroje
v rukách Kristových, ktorými nás chce posvá
tiť. Pósobia preliatie božieho života do duše
kresťana. Neobstojí teda tvrdenie kresťanskej
vieroukycirkvičesko-moravskej, ktorá
tvrdí, že katolická náuka o působnosti sviatosti
sa zdá blízka čarodejníctvu alebo mágii. Pra
vda, racionalista ťažko chápe, že Boh může po
užiť veci hmotné ako nástroje svojej duchov—
nej činnosti.

My sa vraciame k tomu, čo sme už aj tu
opakovali, že podla náuky katolíckej Církvi
nadprirodzený život je všetkým potrebný nie
len ako stav, ale ako životná sila, ktorá preniká
všetky prirodzené schopnosti človeka a vedie

* Gal. 2, 21. ' Rim 3, 22.
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ich k takej činnosti, ktorá by vyhovela nadpri
rodzenému ciel'u. Takto sa milosť a nadpriro
dzenosť spoja v jeden princip činnosti. Keby
sa od seba oddelily, nemohly by sa ani v naj
menšej miere priblížiť k nadprirodzenému cie
Iu. Ako teda duša a telo tvoria jeden celok,
tak aj milosť a prirodzenosť, náboženstvo a ži
vot tvoria organickú jednotu.

Nie je preto možné byť chvíIu len člove—
kom a chvíI'u kresťanom. Lebo náboženstvo
a Iudský život sú vnútorne nerozlučitel'ne spo
jené ako jednotný princip. Kresťanstvo je za
ložené na spojení božského s l'udským, skrze
vyššie opísaný nadprirodzený dar, ktorého sa
nám dostáva skrze svaté sviatosti milosťou bo
žou. Kto vie spojit to, čo V očiach sveta si vzá
jomne odporuje, lásku k dobru pozemskému
a lásku k Bohu, tak aby pritom neobťažil svoje
svedomie a kto sa usiluje dosiahnuť Boha nad—
prirodzeným životom už tu na zemi a nespre
neverí sa nebeským večným majetkom, toho
menujeme dobrým kresťanom.

Na 85. výročie
Iurdských zjavenf.

Univ. prof. Dr. Juraj Simalčík.

4.

Vedecké zistenie a dokázanie tohto zázraku.

Po smrti Rudderovej vyšetrovanie pokračo
valo. Vedecký svet chcel teraz vidieť otázne

kosti v ich póvodnosti ako by nahote. To pohlo
Dr. Hoestenbergheho na to, aby vymohol ex
humáciu mřtveho tela Rudderovho. To sa i sta
lo po štrnástich mesiacoch, to jest 24. mája 1899.
Dr. Hoestenberghe s inými lekármi odborne od
ňal obidve nohy Rudderovho tela a odviezol ich
do Lówenu. Po starostlivom a odbornom pre
skúmaní (autopsia), — pri ktorom spolupra—
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covali aj ďalši dvaja lekári: už spomenutý Dr
Royer a Dr. A. Deschamps, SJ, dipl. lekár
& V lekárstve za velkého odborníka uznávaný,
— bol úradne vydaný tento nález:

„1. Obidve kosti holenné (stehenné) majú
presne tú istú dlžku, hoci vyňatý bol sekvester
čiže úlomok kosti.

2. Horné kusy kosti holennej a lýkovej (tibia
et péroné), presadené smerom predo-zadným
(antéro-posterieur), odtískajú zpiatky kusy dol
né; jednako však kolmá os l'avej nohy podrži
si ten istý smer, ako os pravej nohy: prenesenie
telesnej váhy dialo sa teda práve tak pravidelne
nal'avo, ako i napravo a preto premiestenie ne
malo nijaký protivný účinok pre chodenie."1

Slovom tento posmrtný nález ukázal leká—
rom a celému vedeckému svetu vel'mi podivnú
vec. Zlomené a značne vzdialené kosti totižto
boly scelené spósobom (hovoriac vedecky) ne
pravidelným a neprirodzeným. Smer scelenia
týchto zlomenin jasne poukazuje na póvodný
stav Rudderovej nohy, v akom sa nachádzaly
vo chvíli uzdravenia. Konce kosti totižto mu
sely trochu vyčnievať (čo pri určitej polohe no
hy sa vždy stávalo, teda i vtedy, keď Rudder
sedel na lavici v Oostackeru) a v takomto stave
— aby sme sa tak vyslovili — zachytilo ich zá
zračné uzdravenie. A jednako Rudder potom
nikdy nekríval, ale chodil správne, lebo kolmá
os oboch nóh (jediný základ správneho chode
nia) bola tá istá.

Na túto mimoriadnu vec poznamenáva Dr.
Boissarie, že „prvý raz sa tu stalo, keď sa ko—
nala autopsia istého zázraku, . .. je tu vlastne
miešanina dvoch poriadkových zjavov: priro
dzeného a nadprirodzeného.2 Prirodzeného po
riadku preto, že stalo sa vo svete prirodzenom,

' Dr. Boissarie, spom. d. 43.; Bertrin, c. d. 262.,
Dr. Aug. Varllet: Les guérisons d. Lourdes, Paris,
1936, p. 24.

* Dr. Boissarie, spam. d. 43—44.
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bola uzdravená noha človeka, a nadprirodzené—
ho, lebo sposob vo všetkých svojich odtienkoch
(nijaké prostriedky prirodzené, chviIa, dokona
lost, podivný smer scelenia, nepritomnost calu—
su, správna chódza a iné) sa diametrálne, to jest
naskrze protiví prirodzenému zásahu. Pričina
tohto je a musí byť teda nadprirodzená. Tento
podivný smer a poloha uzdravených kosti —
dóvodí ďalej Dr. Boissarie — „ostaly ako ne—
podvratný dókaz zmiznutej zlomeniny: lebo, ke
by noha P. Ruddera pri autopsii nebola javila
nijakú stopu po zlomenine, odporcovia by boli
mali vhodnú príležitosť, aby zapreli ešte aj jest—
vovanie bývalej zlomeniny."3

Spomenutý Dr. Alfréd Deschamps vydal aj
krásnu knížku o svojich výskumoch a zisteniach
v tomto pripade pod názvom:„Un miracle
c o n t e m p o r a i n" (Súčasný zázrak),4 ktorá je
takou skvelou prácou, že aj odporcovia ju uzná
vajú za jedinečne odbornú. Tento učenec tak
presvedčivo dokázal, že uzdravenie Rudderovo
bolo naozaj zázračné, to jest nadprirodzené, že
je vylúčená akákoIvek pochybnost a neistota.

Záujem o Rudderov pripad neustával však
ani ďalej. Odborní lekári z rozličných krajin
dali si záležať na veci a starostlivo skúmali
tento pripad použitím všetkého možného vedec
kého aparátu. Nie je možné, ale ani nie je po
trebné, aby sme podrobne uviedli ich výsledky,
keďže všetky vyznievajú v tom smysle, že Rud—
derovo uzdravenie prevyšuje naskrze všetky
sily prirody; je teda nadprirodzené, zázračné.
A keď občas aj nevypovedali slovo zázrak (lebo
to je úlohou Církvi), vždy vyhlásili, že Rudde—
rov pripad je mimoriadny, prirodzene nevysvet
litel'ný, nemožný. Niektori z nich dosvedčili to
aj pisomne, iní zasa len ústne, čo potom svedko—
via potvrdzujú. Tak to bolo i s Dr. Verriestom,

3 Tamtiež 44.
' Dr. A. Deschamps, SJ, Un miracle contemporaim

Paris 1905: (De Bloud et Cie).
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o ktorom „Notes et documents" toto hovoria:
„Dr. Verriest, lekár V Brugge, ktorý tiež
ošetroval Ruddera, videl ho (to jest jeho cho
robu) posledný raz asi dva týždne po návšteve
(u Ruddera) Dr. V. Hoestenbergheho, vykona
nej v januári alebo februári 1875.Pri tejto po
slednej návšteve našiel Rudderovu nohu v tom
istom úbohom stave ako predtým .Dr. Verriest
je už mřtvy, ale za živa viac ráz sa vyslovil
pred Dr. Hoestenberghom, že vóbec nechápe
toto uzdravenie a pokladal ho za prirodzene
celkom nemožné.“ Dalších takýchto skúmate
l'ov-lekárov aspoň spomenieme. Boli to: Dr. Pir—
quet z Rakúska, Dr. Van Ysendych z Belgicka
(r. 1894); Dr. A. Hoffmann z Holandska (1904);
Dr. O'Connell a Dr. Sherry z Anglicka. Po
slední dvaja dňa 30. apríla 1905 preskúmali
kosti Rudderových nóh v Antverpách, kde sú
ony aj doteraz uložené. Ešte ďalší: Dr. Lefebor,
Dr. Masoin, Dr. Moeller, profesori lekárskej
fakulty V Lówene a členovia Akadémie belgic
kej. Dr. Lavrand a Dr. Duret, profesori lekár
skej fakulty katolíckej univerzity v Lille."

Najzaujimavejšie je však uverejnenie isté
ho nemeckého lekára-učenca Dr. Juliána M a r
cuseho, o ktorom Dr. Bolsius píše, že hoci
bol plnokrvným monistom, no jednako statoč—
ným a aspoň prirodzenú pravdu nezaujate a
čestne hl'adajúcim učencom. Keď Rudderov
pripad dókladne preskúmal, v odbornom,
v Berline vychádzajúcom lekárskom časopise
— týždenníku: „Medicinische Woche", 16. mar
ca 1903 uverejnil túto zprávu:

„Anamnéza (spomienkovéexpozé): Pe
ter de Rudder, narodený r. 1822 v Jabbeke,
v západnom Flandersku; muž zdravý, silný.
Keď chcel 16. februára 1867 vyprostit padnutý
strom, utrpel ťažké pomliaždenie na l'avej no

5 Not. et docum., 17. (Bertrin, spom. d. 519.)
“ Deschamps, spom. d. 26.
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he a zlomeninu kosti holennej a lýtkovej. Hoci
hneď použili všetky pomůcky a ošetrenia lekár
ske, uzdravovanie sa neukazovalo; naopak,
v okolí zlomeniny, ktorá bola komplikovaná,
čiže mala hnisavú ranu, zistili máločo po týždni
snetivý vonkajšok hustej opuchliny a tiež na
chrbte (priehlavku) ranenej nohy utvorila sa
široká hnisavá rana. Pri ošetrovani. vyňali aj
sekvester (úlomok kosti), dosť značného rozsa
hu, zkadiaI potom javila sa značná vz diale
nosť medzi hornými a dolnými koncami zlo
mených kostí. I teraz, ako aj predtým, tieto
končeky vyčnievaly z rany, vylučujúcej zo se—
ba mnoho ošklivého hnisu. Odporúčaná ampu
tácia bola zamietnutá.

Status praesens (terajšístav),to jest
2. apríla 1875 (osem rokov po nešťastí): Chorý
cez osemročné utrpenie mnoho stratil zo svojej
sily. V hornej tretine holennej kosti (tibia) bola
sostupná rana, vylučujúca hnedavú a zapácha
júcu tekutinu. Keď chorý I'avou rukou zachy
til shyb (kÍb) l'avého kolena a pravou rukou
trošku Odstrčil dolnú časť otáznej nohy, horné
a dolné konce holennej a lýtkovej kosti sa hneď
ukázaly v otvorenej rane. Kosti tieto boly cel
kom bez okostice (périoste) a končeky ich do
konale odumrely. Keď jednou rukou sa podr—
žala horná časť lavej nohy a druhou rukou
páta tej istej, tak velmi l'ahko sa mohla pri
viesť páta dopredu, urobiac s ňou Viac ako pol
kruh. Keď chorý nechal kolembať svoju nohu,
pri každom pohybe vychádzal z rany nahroma
dený hnis. Zo širokej rany na priehlavku nohy
odtekával podobný nákazlivý odtok. Celá l'avá
noha bola silne napuchnutá.

Dia gn 62 a (zistenie): Komplikovaná zlo
menina Iavej holennej kosti (tibia). Uzdravenie
sa nepodarilo; chybné vshybovanie (vyklbova—
nie, pseudarthrose); odumretosť končekov,
vzdialených od seba na t ri cm. Metastatické
(postupné) hnisanie na priehlavku nohy.
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Terapia (ošetrenie). Keďže všetky pro—
striedky zlyhaly a amputáciu pacient vždy od—
mietal, tento mrzák, osemročným utrpením
celkom zničený, vykonal púť k Panne oosta
cherskej, V Belgicku, 7. apríla 1875. Táto cesta
bola veI'mi ťažká a uskutočnila sa pomocou
bariel a pomocných ramien.

Exp ertíza (znaleckézistenie)bola hneď
po vykonanej púti okolo Jaskyne dňa 8. apríla
1875 a potvrdená lekármi: Dr. Affenaerom a
Dr. V. Hoestenberghom. Jej Výsledok: Eavé
predkolenie a noha, máločo predtým silne na—
duté, nadobudly svoju pravidelnú polohu; ná
plasť a plátenný obvaz odpadli sami od seba;
rany v predkolení ako aj na priehlavku nohy
sascelily;kýptiky kostí sa vo chvíl'ke
spojily. Nijaká skrátenina. Povrch
kostí V okolí zlomeniny je absolútne hladký,
znak a důkaz toho, že uzdravenie sa stalo b ez
tvorenia calusu. Rudder mohol chodiť cel—
kom pravidelne, bez bariel a nekríval.

Epikríza (neskoršiazpráva): Uzdravený
žil ešte 23 rokov, plný zdravia a sily, a umrel
na zápal pl'úc r. 1898 vo veku 75 rokov. - Ten
to pripad a toto uzdravenie v okamihu potvr
dili medziiným tito lekári: Dr. V. Hoesten
berghe, Dr. E. Boyer a Dr. A. Deschamps,
SJ."7

To je opis zázračného pripadu Rudderovho
z pera dokonalého liberála, monistu! Nepri
kladá a neodníma z neho nič. Podáva holé
fakty tak, ako sa prihodily. Nepúšťa sa do ich
vysvetlenia, lebo vie, že prirodzeným spósobom
je to nemožné. Preto radšej múdro o tom mlčí.
To je jediné, čo móže neveriaci človek urobiť.
A může slúžiť za priklad aj všetkým protiv
níkom, ktorí každý zázračný pripad už vopred
(a priori) zapierajú a vo výkladoch svojich ne

7 Dr. Julian Marcuse: Medicinische Woche, n. 11
zo 16. marca 1903. Vogel et Kleienbrincln Ber
lín. (Viď Bolsius, spom. d. Úvod, str. VI_-IX.)
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štítia sa ani falšovať históriu & neštitia sa ani
hrubých nádavok, ako to urobil istý belgický
„spisovateI" F. Verhas. Tento „najnovší histo
rik" pripadu Rudderovho r. 1911 vydal istý
hanopis, plný lživých zpráv a hrubých nádavok
na statočných skúmatel'ov V tomto ohlade,
proti kterému už spomínaný Dr. H. B 01 si us,
SJ, holandský profesor prírodnej histórie r.
1913 uverejnil odpoveď, to jest protispis pod
názvom: „Zázrak našej .Panej z Lurd. Peter de
Rudder a jeho najnovši historik",s v ktorom
znamenitom diele odborný autor priamo roz
drúzga a vypranieruje falošné údaje a výmysly
Verhasove. Máloktorá kniha urobila na mňa
taký hlboký dojem ako práve kniha Bolsiusova.
Človek skoro priam žasne, čoho sú schopní ne—
priatelia Církvi a náboženstva len preto, aby
zabili alebo aspoň zatienili pravdu. Celý hano
pis Verhasov nie je nič iné ako ustavičně proti
rečenie a surové nádavky na každého a na
všetko, čo mu je nepríjemné. Hnevá sa napr.
aj na samého Ruddera, že sa Vóbec narodil a
obsýpa ho stále nádavkami. Podobne i statoč
ného lekára Dra V. Hoestenbergheho stále po—
menúva len „úbohým starcom". Prečo to ro
bil? Z čírej nenávisti, lebo pre vedu a vedecké
skúmanie vóbec nemal alebo nechcel mať ni
jaký smysel, ako to Bolsius v spomenutom
diele s kroka na krok a najprísnejším vedec
kým aparátom, všetko podopierajúc nepodvrat
nými dókazmi nad slnce jasnejšie dokázal.
Verhasov hanopis spomíname len ako zried
kavú zvláštnost na důkaz toho, že aj takéto
veci sú možné vo svete.9

* H. Bolsius, SJ: Un miracle de N. D. de Lourdes.
Pierre De Rudder et son récent Historien,
Paris, Téquí, 1913.

9 Hanopis má názov: F. Verhas: Un miracle de
Lourdes-Oostacker, La Guérison de Pierre De
Rudder. .. (Bibliothéque de Propagande, n. 9-10.
Bruxelles, 1911).
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Dr. Marcuse teda nepatril do tohto tábora
protivníkov. Ako sa stalo mimoriadne uzdra
venie Rudderovo, do tohto sa on nepúšťa, lebo
vie, že to už nepatrí do jeho odboru a vůbec
do odboru empirickej vedy. Túto úlohu po
necháva iným. A celkom správne. Lebo — ako
sme videli už V „Úvode" ——vede prislúcha tu
len záporná úloha, nakol'ko zisťuje, že prísluš—
ný úkaz prirodzene sa nedá vysvetlit. Či ide
o zázrak, riešenie toho patri Církvi a nie vede.
A túto zásadu — aspoň spomenutú zápornú
stránku vedy — uznáva, hoci len skrytým spó—
sobom, aj vyššie spomínaný monista Dr. Mar—
cuse.

Zaznamenania hodné sú ešte tri osvedče
nia, ktoré vydal najpovolanejši očitý svedok &
dlhoročný ošetrovatel Rudderov, nám už dobre
známy Dr. V. Hoestenberghe. Tento lekár vždy
smelo a verejne vydal svedoctvo pravde, kedy
kol'vek a ktokol'vek ho o to žiadal.

Prvé z týchto posledných osvedčení je
jeho list, adresovaný vtedajšiemu predsedovi
zisťovacej kancelárie lekárskej Dr. G. Bois
sariemu dňa 21. aug. 1892. V liste znovu po
dáva stručne svoj lekársky nález o Ruddero
vej zlomenej a hnisavej nohe. Obsah vo všet—
kom shoduje sa s tými opismi, ktoré sme už
uviedli; preto doslovne ho uverejniť pokladá
me teraz už za zbytočné.10

Druhý list, adresovaný tiež spomenuté—
mu predsedovi, dňa 3. sept. toho istého roku,
podáva stručný výklad o uzdravení Ruddero
vom. Tento list pre jeho význam a zaujíma
vosť uverejňujeme doslovne:

„Keď sa Peter de Rudder poberal na púť,
bolo tomu už vyše osem rokov, čo vliekol za
sebou zlomenú nohu. Pohyboval sa vel'mi
trápne pomocou dvoch bariel. Tretina spodneJ
časti kolena a sama noha visely ako dajakf?l

1" Bertrin, spom. d. 264.
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handra. Peter sa vrátil podvečer toho istého
dňa bez bariel &poskakujúc. Od nasledujúceho
dňa vykonal pešky niekolko míI' cesty, súc
vel'mi šťastný z toho, keďže tak dlho bol toho
zbavený. Zrejme, že som ho išiel pozriet, a
móžem Vám prezradiť, že neveril som zpočiat—
ku v toto uzdravenie. Čože som zistil? Nohu,
ktorej nechýbalo vonkoncom nič. A to natol'ko,
že keby som predtým nebol vyšetril nešťast—
livca, mohol som mať celkom istotne to pre
svedčenie, že otázna noha nebola nikdy zlo
mená. Skutočne, keď som prešiel pomaly svo
jimi prstami po vrcholnom hrebeni holennej
kosti (tibia), nezbadal som tam ani najmenšiu
nepravidelnost, ale zistil som povrch dokonale
hladký v celom rozsahu shora nadol. Všetko,
čo som mohol objaviť, bolo niekol'ko povrcho—
vých jazvičiek na koži . . ."“

Ze aký bol vždy záujem o Rudderov pripad,
vysvitá i z toho, že r. 1907 v odbornej revue:
„Lekárska kronika" (Chronique médical) znovu
bola vedecká rozprava a debata o ňom. Dr. V.
Hoestenberghe, požiadaný o osvedčenie dňa 12.
sept. 1907, zo svojho pósobiska Stalhille-lez
Bruges poslal menovanému časopisu túto do
slovnú zprávu:

„Čo sa mňa týka, vyhlasujem na svoju
dušu a svedomie, že

1. vyšetroval som Petra de Ruddera celé
desiatky ráz a moja posledná návšteva bola
dva alebo tri mesiace pred jehocestou
do Oostackeru.

2. Pri každej príležitosti mal som možnosť
vidieť a skúsiť, ako vyčnievaly konce zlome
ných kosti, ktoré boly bez okostice a odumrely.
Hnisanie bolo ošklivé a hojné, ktorého odtok
pozdlž šlachy bol taký vel'ký, že jeho konečný
výsledok bolo zavinenie rany (abcěs) na prie
hlavku nohy, čo zasa spósobilo vyrazenie šI'a
chy v rozsahu velkého palca.

“ Tamtiaž 265. -.
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3. Pri každom vyšetrení vložil som svoje
dva prsty do hlbky rany a pri tejto príležitosti
zistil som vždycky istú vzdialenosť, až
štyri, ba pát centimetrovthú, ktorá sa
rozprestierala medzi kýptikami kostí a to v ce
lej hrúbke tak, že l'ahkomohly vyčnievať.

4. Na začiatku choroby bol vytiahnutý aj
vel'ký s ekves ter a hnis velmi často býval
odvádzaný z týchto úlomkových kostí počas
celého trvania tejto osemročnej choroby. Pri
svojich vlastných výskumoch asi pět alebo
šesť ráz sám som mal medzi prstami takýto
kostnatý piesok. - Podpísaný: Dr. Van Hoesten—
ber,<2he."12

To je ten treti a posledný list Dr. Hoe
stenbergheho, ktorý spolu je aj ako by labuťou
piesňou jeho V tomto ohl'ade, lebo o dva &pol
roka potom umrel, dňa 10. februára 1910
V patriarchálnom veku svojho života; dožil sa
plných 80 rokov. Bol teda 37.-ročný, keď sa
stalo nešťastie Rudderovo & poznal ho celých
31 rokov (8 rokov ako chorého & 23 rokov ako
zázračne uzdraveného), teda v najkrajšom muž
skom veku a nie ako „úbohý starec", ako to
posmešne a neúctivo napisal o ňom diletant
Verhas. Po smrti Rudderovej žil ešte 12 rokov
v stálej, neúnavnej a svedomitej práci lekár
skej; nikdy nespustil s očú zázrak Rudderov,
ktorý urobil na neho ten najhlbší dojem a pre
tvoril celkom aj jeho dušu.

Kedy a ako sa stalo toto posledné, podáme
nižšie. (Pokračovanie)

Pobožnost
Léoncede Grandmaison, SJ.

Hoc osobné náboženstvo, hoc pobožnosť nie
je, ako to hlásal Augustín Sabatier, celé ozajst
né náboženstvo, tvori predsa jeho stredlsk0

"" Not. et docum., n. 34 (Betrin, Spom. d. 579)
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a ako by srdce. Sociálny prvok náboženstva je
hlavne na to, aby ho podporoval, udržoval,
spravoval.

Pobožnosť spočiva v cite rodinnom a najma
v synovskom, ktorý spojuje veriaceho s Bo
hom.1 Slávna výpoveď Tertuliánova o Bohu:
Nemo tam Pater, tam pius nemo,2
vel'mi dobre vysvetfuje póvod pobožnosti a
ospravedlňuje analogiu, ktorú najradšej použí
va. Túto obdobu berieme z citov rodinných
(pietas), z najprirodzenejších, z najriadnej
šich, z najnevyhnutnejších vzťahov I'udských.

Pobožnosť zakladá sa na viere, že Boh je
mocný, dobrý, určitým spósobom prístupný
& vyjadruje sa rozličnými činmi úcty, vonkaj
šej a vnútornej bohopocty. Nateraz máme
na zreteli len osobný, najmá citový prvok tejto
pocty, súhrn citov, predstáv, návykových a mi
lých pohIadov, myšlienok a telesného správa
nia, pohybov a „úsudkov hodnoty", keďže
v tom zračí sa pobožnosť.

Podčiarknime najprv jej všeobecnosť. Vša
de, kde sa rozprestiera strom náboženstva, teda
tak ďaleko ako I'udstvo, pobožnosť dodáva to—
muto stromu miazgu, čo ho živi & zveIaďuje.
Ak sa stiahne čo len z jednej ratolesti, ostane
tam čoskoro len formalizmus, neplodnost, mřtve
drevo. Ale pod všetkými nebesami, vo všetkých
dobách, nachádzame aj vznešené druhy pobož
nosti. Hymny, žalmy, výlevy, v ktorých sa vy—

' Svatý Tomáš v Sume II_II, ot. 121, čl. I, takto
definuje dar pobožnosti: Medzi inými (pohoto—
vostnými uspósobeniami, ktoré nám vh'eva) Duch
svátý nás hýbe k tomu, aby sme mali nejaký
synovský cit k Bohu podl'a slov svátého Pavla
k Rim. 8: „Dostali ste Ducha, ktorý prijíma za
synov, v ktorom voláme: abba, otče." A keďže
pobožnosti vlastne prináleží službu a poctu vzdá
va-ťotcovi, dósledok je, že pobožnosti, ktorou po
dávame službu & poctu Bohu ako Otcovi z po
pudu Ducha svátého, je dar Ducha svatého.

2 De Paenitentia, n. 8.
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jadrujú naivyššie city I'udskej duše: úcta a
chvála, odovzdanie a nádej, žiadosť & túžby
po duchovných dobrách. Aspoň niekolko pri—
kladov, vybratých skoro náhodne:

Ty si Pán, buď pochválený; celý život je V tebe.
Ty si mój otec a moja matka-, ja som tvoje dieťa,
všetko šťastie prichádza z tvojej dobroty. Nik ti ne—
priznáva obmedzenia. Si nejvyšší pán medzi najvyš
šimi pánmi, panuješ nad všetkým, čo jestvuje, a všet—
ko, čo z teba pochádza, počúva na tvoju vól'u„ Ty je—
diný Vieš, čo sa- ťa dotýká & čo sa ti páči; Nának, tvoj
otrok sa ti obetu-je so slobodným srdcom.s

Netúžim po smrti, netúžim po živote; čakám,
až prijde hodina ako slnko, čo čaká na svoju odmenu.
Netúžim po smrti-, netúžim po živote: čakám, až prijde
hodina, vedomý a- bedlivý duchem.“

.
Sláva Bohu, pánovi svetov, ktorý je Láskavý,

Milosrdný, pán dňa súdu. Tebe slúžim-e a od teba
žiadame pomoc. Veď nás na správnom chod-niku.
na chodníku tých, ktorým si nalklonený, proti ktorým
nie si rozčúlený a ktorí nepoblúdiaf'

.
Japonci nie sú smutní. Predsa však mravy nie sú

ideálne, ich život je veru tvrdý. Z čoho teda čerpajú
túto spokojnosť, túto rezignáciu? Sú v najváčšej čiast—
ke amidisti Aký nával a- aká nábožnosťpred 01
tármi bez soch, pred prázdným sídlom toho, „čo po
čúva zvuky, vystupujúce zo zeme", zvuky modlitby
& l'útosh', sídlom — ozdobeným kvetmi a svetlami.
Videl som, ako veriaci najprv vypláchli si ustá, uso—

“ Stotra, pieseň hinduistická. Uverejnil ju Wilson.
PozriE. Lehmann,Manuel d'histoire des
religions, str. 423.
Prejav budhistickej odovzdanosti, vyňatý z Mi
lindapanha. Pozri H. Oldenber—Foucher, le
Bouddha, sa vie, sa doctrine, str. 264. _

'" Z Koránu. Pozri Cam de Vaux, la Docztťllwňde
l'Islam, str. 21. Biblický odblesk je viditelný
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brali sa, potom sa predstavili, sopáli ruky & sklonili
hlavu, chv'íl'ku uvažovali, modlili sa vzývajúcu mod
litbu, pozdravili a vzdialili sa. Videl som mladú matku,
ako sa najprv ona pomodlila, potom postavila do radu
svoje drobné deti, sopínala im ruky a šeptala s nimi
modlitby; napokon nežne vzala medzi dva prsty hla
vičku nemluvniatka, ktoré nosila na ramenách, a tri
razy sa s ním uklonila. Všetko sa to dialo jednoducho,
vážne, skrorrme, pobožne. Nech sa teda teologovia há
dajú, či táto modlitba k „tomu, čo počúva na hlas
zeme", vznáša sa alebo nevznáša sa k neznámemu
Bohu!“

Teologovia nebudú musieť dlho dišputovať.7
Mohli by sme uviesť mnohé texty a úryvky
tohto druhu, keby sme ich vybrali napriklad
čo len zo sbierky, ktorú vydal Alfréd Bertho—
let.a Iba ti by sa nad nimi začudovali, čo nepo
znajú ekonomiu milosti. Mimo jediného ozajst
ného náboženstva (patriarchálneho alebo izra
elitského, kresťansko-katolíckeho) Vždy boli a
sú l'udía, ktorí „tápavo hl'adajú" to, čo my
vlastníme vďaka relativnemu svetlu viery; sú
l'udía, čo sa klaňajú „neznámemu Bohu", ktorý
nám bol zvestovaný. Vieme, že ostatky prvot—
ných právd jestvujú u týchto národov a pre-
chádzajú s pokolenia na pokolenie, pravda, po
miešané mnohými &žalostnýmí bludmi. Vieme,
že tieto národy majú dušu, ako je naša, nábo—
ženské potreby, žiadosti toho istého druhu, že
sú určení pre ten istý cieI', túžia po tom istom
prepodstatnom Chlebe. Preto sa nečudujme,
že tieto túžby a volania prejavujú sa v modlit
bách, určítejšie sa vyjadrujú v obradoch, ste—
lesňujú sa v ustanovizniach a že živía city

“ Leo Wieger, Libri sacra farmes, v časopise Misi
ons ca-tholiquos, 20. okt. 1911, str. 514.

7 Pozri do Grandmaíson, Christus, str. 43 a nasl.,
J, Capéran, le Probleme du salut des infiděles,
II. Esai théologique, Paris 1912.

9 A. Berrtholet, Religiongesclňchtliche Lesebuch I,
Túbingen 1908.
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podobné našim. Čo hl'adámea naozaj aj
nachádzame v článkoch viery, vo sviatostiach,
v kresťanských ustanovizniach, ony to tiež hIa
dajú, no nenachádzajú, a preto usilujú sa to
nahradit pokusmi, obracajú sa k velkému Mi
losrdenstvu, ktoré neprijali.

Aleboskorej,ktoré neprijaly v jeho
plnosti. Lebo však vieme, že ako niet spá—
sy pre tých, čo hrešia proti svetlu, tak zase ti,
čo žijú V nezavinenej nevedomosti o našom
světom náboženstve, riadia sa podl'a príkazu
prirodzcného zákona zapísaného Bohom do sřdc
všetkých, hotovi sú poslúchať Boha, vedú čest—
ný a správny život, móžu dosiahnuť život večný
vplvvom svetla božieho a milosti, ktorú nepo
znajú_9 Preložil Dr. P. Beňuška.

NAŠE NÁDEJE.

Sociálna prestavba I'udstva
podl'a encyklfk.

(Náčrt k problému osobnosti a existenčného
minima.)

JUC. Jozef Sramek.

Najdokonalejší program sociálnej prestavby
l'udstva predložila svetu Církev ústami svojich
pápežov — sociálnymi encyklikami —, ktoré sú
logickým výkladom Kristovho evanjelia a pri
spósobenim jeho súčasným životným potrebám.
Má teda sociálna prestavba Iudskej spoločnosti,
načrtnutá v poslednom polstoroči pápežmi, svoj
podklad a opodstatnenie:

a) v samom božskom práve, vo vóli Boha, v učení
Kristovom;

b) v práve prirodzenom, lebo vynucuje si ju

" Encyklika Pia IX. zo dňa 10. augusta 1863
Quanto conficiamur, Denzinger-Bann'
vart, Enchiridion 1677.
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život, spravod'livé hodnotenie človeka, jeho
osobnosti, je požiadavkou zdravého rozumu
a mravného presvedčenia.

Program encyklik prenikol s ďalekosiahlym
vplyvom skoro do celej ludskej spoločnosti,
do zákonodarstva, súdnictva aj do sociálnych
inštitúcií povojnových, ale najma do oblasti
robotníctva, rýchle vzrastajúceho, opovrhova
ného a pokladaného za menejcennú složku spo
ločnosti.

Základné smernice hospodárskeho a spolo
čenského života, týkajúce sa súkromného vlast
níctva, kapitálu a práce, postavenia proletariátu
a jeho pozdvihnutia, robotníckych sdružení,
pracovnej smluvy a pláce, sociálnych inštitúcií
a cesty k mravnej obrode spoločnosti, sosku
pujú sa okolo ústrednej dogmy sociologie, o vy
sokej hodnote človeka-osobnosti, jeho základ
ných osobnostných právach, ktorých sa nemóže
vzdať, o ochrane týchto práv ako aj o povin—
nostiach, ktoré má človek k spoločnosti. A sku—
točne len tu, v zle chápanom probléme osob—
nosti ludskej a jej prívlastkov, možno hladat“
a nájsť vlastné korene dnešnej skazy & vše
stranného zmatku.

Sociologia encyklik — so svojou duchovnou
koncepciou človeka — poníma človeka ako
osobnost, celok, súlad a híerarchiu ducha a tela.
Teda nevyhnutne predpokladá u neho stránku
biologickú, emocionálnu a metafyzickú. Človek
myslí, je si vedomý sám seba, objavuje v sebe
duchovný zdroj myslenia a chcenia, cez ktorý
si uvedomuje svoju jednotu a ktorý je zákla—
dom jeho vnútornej hierarchie. A to je speci
ficum čisto l'udské, lebo človek si svoju vnú—
tornú oblasť sám normuje. Ale úlohou a ciel'om
človeka, ba zákonom jeho vnútornej dynamiky
je nie ostať sám v sebe, ale vystúpiť zo seba,
z hranic hmoty, imanentnej a determinovanej,
k nekonečnému, k transcendentnému. To je
vlastný, dokonalý stupeň osobnosti, ale to je aj
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tragika človeka, blúdiaceho v dnešnom chaose
a zavaleného hmotou. A l'udstvo nikdy sa nedo
pracuje k tomuto integrálnemu chápaniu člo
veka, bez Krista, bez uskutočnenia jeho sociál
nej náuky.

Ak reformácia raz zbavila človeka autority,
duchovnej orientácie, božského principu, odňala
mu obsah, vnútornú jednotu, a človek sa roz
trieštil, stratil normu, stratil vnútornú discip—
linu, tak dnešná vojna je agóniou celej tejto
štyristoročnej-páťstoročnej epochy a tak aj
dnešný človek v strede týchto prevratov citi,
že dačo podstatného v l'udstve je skazené, že
mu volačo chýba, vol'ačo pevného, božského,
sám Boh. A nikdy nebolo volanie po autorite.
po reforme I'udského spolunaživania také nalie
havé ako dneska, keď človek, stojací na prelome
celej sociálnej a hospodárskej štruktúry, pri
chádza na poznanie, že ani jeden z vládnucich
a svetom hýbajúcich sociálnych smerov nepri
niesol konečné a uspokojujúce riešenie:

a) individualizmus, stelesnený dnes v kapitalizme
západných demokracií, urobil človeka otrokom
hmoty, kapitálu a robotníka otrokom kapita
listov. Jeho ciel'om je vyžitíe sa jednotlivca.
V hospodárstve nechal si štát len dozor proti
vykorisťovaniu, ale nedal človeku povedornie,
že je človekom, nerozumel pracujúcim vrst—
vám, ktoré pokládal za menejcenné.
Socializmus chápe človeka výlučné sociálne.
Socialistické systémy s principem sociálnej
slobody, pripadne viazanosti jednotlivca (jed
notlivec má len relativnu Slobodu, determino—
vanú jeho postavením v sociálnej pospolitosti
Dr. Luby), s inštitúciami núteného kontraho
vama, obmedzeniami alebo odstránenim sů
kromsnéhovlastnictva., sú rýdzo materialistické
zvlášť v ponimam' človeka. V človekovi vidia
súbor biologických prvkov a nie vždy lm—
púšťajú aj emocionálnru základňu. Nadhlbšw
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snahou najsilnejšieho ich smeru — komunizmu
je hospodarske oslobodenie proletariátu, naj
nižších společenských vrstiev. Ale toto oslo
bodenie je programom čisto katolíckym. Už
Kristus vyhlásil v evanjeliu všetky základné
l'udské práva a dal základ vnútornej organic
kej jednote krestanstva (corpus Christi mysti
cum), stojacej v ostrej protive s mechanickou
jednotou socialistickej spoločnosti.

Ale vyriešením problému osobnosti človeka
nie je ešte vyriešená otázka umožnenia jej
vzrastu a rozvinutia, lebo „ostať pri živote je
spoločnou povinnosťou všetkých a utiecť od tej
to povinnosti je zločinom. Odtial' vzniká bez—
odkladne právo zaopatriť si prostriedky, ktorý—
mi sa život udržuje".1

Najdóležitejším činitelom v tejto oblasti je
vlastníctvo, kapitál, práca & pláca. V otázke
spósobu používania vlastníctva, narábania kapi
tálom, pracovných podmienok a odmeny za prá
cu sa slovenské zákonodarstvo vel'mi priblížilo
smerniciam encyklik.

Stanovisko ústavy k povahe vlastníctva: „Vlast
níctvo má sociálnu funkciu a zavazuje majitela nará
bať s ním v záujme všeobecného dobra" (& 79. slov.
ústavy), hoci na podstate individualistickej, predsa so
silnými sklonmi kolektivistickými, usiluje sa stotožniť
s koncepciou encyklík. Tieto diferencovaním medzi
individuálnou a sociálnou funkciou vlastnictva tvoria
a odporúčajú tn—etiujeho formu, takzv. osobného orga
nického vlastníctva: „Právo súkromného vlastníctva
je dané l'uďom samou prirodou čiže samým Stvorite
rom preto:

&)jednak aby bolo postarané o jednotlivcov a ich
rodiny,

b) jednak aby dobrodenia Stvoritel'ove, určené
pre celú spoločnosť I'udskú, slúžily práve pro
stredníctvom tejto ustanovizne tomuto svojmu
ciel'u."2

' Quadragesimo anno, n. 50. "' Tamtiež n. 34.
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Ale tým je vyslovená v spominanom para—
grafe ústavy len právna sociálna požiadavka
a vynára sa tu nevyhnutne otázka, či vůbec
a v akej miere podari sa súdnej praxi prekle—
núť divergenciu medzi ústavou a platným (oby
čajovým) právom, ktoré je predsa vybudované
na princípoch rýdzo individualisticko-liberalis—
tických.

Iná dóležitá otázka, otázka platových pod
mienok nemá byť predmetom volnej pracovnej
smluvy, ale má byť mierená smluvou spolo
čenskou,a t. j. smluvou kolektivnou, uzatvára
nou organizáciami zamestnancov na jednej a
zamestnávatel'ov na druhej strane. Pius XI. od?
porúča účasť robotnictva na správe zisku
a vlastníctva podniku.

Ináč pri ustálení spravodlivej mzdy treba
hl'adieť na výzvu robotnika a jeho rodiny, na
hospodársky stav podniku a na celkové dobro
spoločnosti.

Okrem existenčného minima treba zabez—
pečiť jednotlivcovi pre umožnenie jeho duchov
ného rozvoja:

a) minimum životosprávy, ktoré je požiadavkou
biologickej skutečnosti; b) právo na Všeobecné vzde—
lam'e v základných l'udských problémoch; c) právo
na liečenie porušeného zdravia; d) právo na ochranu
ideálneho majetku (ako je čest', Sloboda myslenia,
prejavu, osobné tajomstvo atd.).

Takto duchovné ponímanie človeka ako ob
čana štátu prirodzeného a vyriešenie podmienok
jeho existencie, jeho rozvoja ako občana štátu
prirodzeného, je živým krokom k sociálnym
reformám a prvým predpokladom zdravej ro
diny, stavu, obce, národa a štátu. Len takto
2 trosiek štruktúry sveta a jeho právneho Po“
riadku móže skrsnúť nový život, normovan
nie mocou a násilím, ale právom prirodzellýfm
a večne platným zákonom božským.

* N. 72.
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D0 VÝŠAV.
Nepoškvrnená.

Ona. pošliape tvoju hlavu.
Svatý Bernard.

Raduj %, otec Adam, ale ešte viac plesaj ty,
matka Eva! Vy ste zrodili l'udské pokolenie, ale ste
ho aj zničili, & čo je horšie, zničili ste ho skór, ako
zrodili. Hovorím vám, radujte sa obidvaja z dcéry
a z takej velkej dcéry! Ale viacej raduj sa ty, ktorá
si prvá spáchala zlo, z ktorého potupa prešla na všet
ky ženy. Raduj sa, lebo nastává čas, kedy sa má
zničit tá potupa a muž sa už nebude mócť vyhová-rať
na ženu, ten muž, ktorý vtedy, keď sa pokúšal neroz
umne vyhovoriť, neváhal kruto obvinit ženu, hovo
riac: „Žena, ktorú si mi dal, dala mi s toho stromu,
a tak som jedo ." Preto utiekaj sa Eva- k Márii, utie
kaj sa _—matka k dcére. Dcéra nech odpovedá za
matku, nech odstráni potupu matkinu a nech zadost
učiní otcovi za matku, lebo ak muž upadol pre ženu,
žena ho musí opáť pozdvihnúť.

Co si to hovoril, Adam? Zena, ktorú si mi dal,
dala mi so stromu., a tak som jedol. Sú to slová zloby,
ktorými vinu nezmenšuješ, ale ešte zváčšuješ. Ale
Múda—osťpremohla zlobu, keď našla V pokladnici svo
jej nevyčerpatelnej lásky vhodnú príležitosť milosti,
ktorú sal Boh pokúšal vyvolat u teba, ale nemohol.
Zena sa dáva za ženu ako náhrada, múdra za blázni
vú, ponižená za pyšnú, ktorá ti dáva ochutnat so stro
mu života namiesto stromu smrti a sladký nebeský
plod ti prináša namiesto jedovatého a horkého po
krmu. Preto prameň slová nespravodlivého obviňova
nia v ďa'kovné volanie a hovor: „Pane, žena, ktorú si
mi dal, dala mi so stromu života:, a preto som jedol
a mám v ústach svojich sladkost sladšiu nad med,
pretože si ma tým pokrmom oživil." Hl'a, preto bol
poslaný anjel k Panne. O Panna podivná, a najhod
nejšia všetkej cti! O žena-, zvlášť počestná a nad všet—
ky ženy predivná, ktorá si dala náhradu za svojich
rodičov a oživila si svojich potomkov.

Poslaný bol anjel k Panne, k Panne telom, k Pan
ne duchom, k Panne zaviazanej sl'ubom a konečne
k Panne, akú opisuje Apoštol, ktorá je svatou telom
aj dušou. K Panne, ktorá nebola objavená teraz nie—
kedy alebo náhodou, ale bola od vekov vyvolená a
známa Najvyššiemu. On si ju vyvolil, anjeli ju chrá—
nili, otcovia ju predobrazovali, proroci sl'ubovali. Uve
diem ti tu niekol'ko svedectiev: Čo myslíš, o ktorej
žene to povedal Boh, keď hovori hadovi: „Nepriatel'
stvo položím medzi tebou a ženou." Ak ešte dosial'
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pochybuješ, že to povedal o Márii, čuj, čo hovorí ďa—
lej: „Ona pošliape tvoju hlavu. Kto zvíťazil, ak nie
Mária?" Bezpochyby ona rozmliaždila jedovatú hlavu
a zničila našepkávanie zlého ducha i k hriechom te
lesným aj k pýche duchovnej. A ktorú ženu hladal
Salam-ún, keď hovoril: „Silnú ženu kto nájde?" Veď
tento múdry muž poznal slabost tohto pohlavia, kreh—
kosť tela & vrtkavú mysel. A preto, keď čítal, že ju
Boh príslúbil, a taktiež videl, že je vhodné, aby ten.
ktorý zvíťazil skrz ženu, bol opat skrz ženu premo
žený, udivene hlasno zvolal: „Silnú ženu kto nájde?"
To znamená: Ak naša spása závisí od rúk ženy, vtedy
i obnovu nevinnosti aj víťazstvo nad nepriatel'om.
A vóbec je potrebné, aby bola nájdená ozaj silná
žena, lebo má vykon-ať vol'ačo takého velkého.

Prel. Fr. P.
Narodil sa nám.

Sv'átý Augustín.
Bratia najdrahší, náš Pán Ježíš Kristus, ktorý je

Stvoritel' všetkého naveky, dnes sa narodil z mat
ky, aby sa nám stal Spasitelom. Dnes, v pravý čas
narodil sa nám dobrovol'ne, aby nás priviedol k več
nému Otcovi. Boh sa stal človekom, aby sa človek
stal Bohom; aby človek požíval chlieb anjelov, Pán
anjelov sa dnes sta—lčlovekom.

Dneska sa vyplnilo proroctvo, ktoré hovorí: „Roste
nebesá, s Výsosti oblaky pršte spravodlivého, otvor sa
zem a vydaj Spasitela." Teda narodil sa ten, ktorý
všetko stvoril, aby sa našiel ten, ktorý sa stratil.
Tak sa totižto v Za-lmoch človek priznáva': „Prv, než
som bol uponížený, zhrešil som-." Clovek zhrešil, stal
sa vinníkom. Boh sa narodil, stal sa človekorn, aby
oslobodil vinníka. Teda človek klesol, Boh sostúpil
s neba. Človek biedne klesol, Boh milosrdne sostúpil.
Človek upadol, lebo bol pyšný; Boh sostúpil, lebo je
milosrdný.

Sú to zázraky a divy, bratia moji. Zákony prírody
sa menia v človeku. Boh sa rodí, panna bez muža po
čína, odkaz boží činí manželkou pannu, neznazjúcu
muža. Stala sa spolu matkou i pannou, matkou ne
porušenou, pannou, ktorá má syna, ale neznajúcou
muža, vždy zavretá, nedotknutá, ale nie neplodná.
Len on sa narodil bez hriechu, ktorého porodila bez
muža, nie žiadostivosťou tela, ale poslušnosťou mysle.

v Prel. Fr. P.2 IVOT.
Zo svátvečemej liturgie.

Posledným dňom vianočnej noveny končí sa' ad
ventný čas, v ktorej nás Církev svatá priprava/313
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na důstojné oslávem'e Spasitel'ových narodenín. Naše
túžby po príchode Ježiša Krista v milosti, ktoré DO
tieto dni posvátná liturg'a tlmočila slovami staro—
zákonných prorokov, musia vo svátvečer vyvrcholit',
lebo milosť božia je základnou podmienkou nášho du—
chovného života-, nášho spojenia s Bohom; „Sine me
nihil potestis facere. Bezo mňa nič nemůžete robiť"
— hovorí Pán. Sústreďme preto v tento deň všetky
túžby svojho, pokáním očísteného srdca na príchod
J ežiša Krista, póvodcu & dafrcu milosti.

„Celá dnešná líturgia je dojemným tajomstvom
vianočného očakávam'a. Obrazná reč modliacej sa Cir—
kvi prenáša nás v duchu k nebeskej bráne, zatvo
renej od pá—dunašich prarodičov, a vyvoláva nám
v mysli pamatnú chvíl'u, keď sa mala otvorit táto
brána nebeskej svátyne, aby z nej vyšiel očakávaný
Spasitel' I'udstva."1

Aj z posvátných textov noveny cítiť, že už sto
jíme pred mystickou bránou Vianoc. Badať v nich
totižto celkom jasný myšlienkový priechod z advent
ného času do vianočného. „Crastina die delebitur ini
quitas terrae, et regnabit super nos Salvator mundi.
Prope est iam Dominus. Venite adoremus. Zajtra bu
de zm'čená nepravosť zeme & panovat bude nad nami
Spasitel sveta. Pán je už blízko. Poďme sa mu
pokloniť."

Kol'ko radostnej dóvery veje z týchto posledných
veršov svátvečemého invitatória-l No je to nielen dó
vera, ale istota', že výročie Spasitel'ovho príchodu
znovu oživí v oddaných srdcíach lásku, prebudí hor
livost, rozleje prúdy milosti & pokoja; prinesie lieky
na ran),r duše, uvol'ní okovy starého otroctva hriechu
a vlažnosti & upevní vládu královstva božieho na vy
kúpenej zemi.

Svátvečemá antifóna k Magnifikat je už z prvých
nešporov Božieho narodenja. Je teda akýmsi úvodným
vianočným pozdravom SpasiteI'ovi sveta, je prvým li
turgickým manifestem, čo nás vyzýva k adorácii Sy
novi Božiemu, ktorý sa stal pred tisíc devátsto šty
ridsiatimi rokmi človekom. V antifóne je Spasitel'ov
prichod na svet pripodobnený jednak vychádzajúce
mu slnku, jednak ženichovi, ktorý práve vystupuje
zo svojej svadobnej izby; „Keď vyjde slnko na nebi,
uvidíte Král'a král'ov, ktorý vychádza z Otcovho Iona
ako ženich zo svojej svadobnej izby."

Tento obl'úbený biblický motiv o vychádzajúcom
slnku & slávnostne vyobliekanom ženichovi je velmi
vhodný na symbolizovanie Kristovho narodenia.

Tmavá, chladná noc nám predstavuje stav hrieš
neho l'udstva pred príchodom Mesiášovým. Teplo a

* Dr. Cinek: Mše svatá I.
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svetlo _- ako vieme _—patria k hlavným podmien
kam fyzického života na- zemi. Tma v l'udskom roz—
ume a chlad v l'udskej volí udúšaly a udusily všetok
duchovný život, ak vyjmeme hrstku spravodlivých
v Izraeli. Rozum v tejto tme hanebne poblú-dil. Zmie
tal sa v křčoch hl'adania medzi polyteizmom najhrub
šieho zrna & vratkými filozofickýmí smermi najrozlič
nejšieho druhu. Vola—,skrehnutá mrazom nemravnosti,
nevládala človeka povzniesť k důstojnému životu.
Nevera a nemravnost boly teda ovocím tejto chladnej,
tmavej noci.

Len čo vyjde slnko za letného rána na obzor,
všetko v prirode ožije. Svetlo a teplé lúče slnka,
ako slepo poslušný vykonávatelia vóle božej, udržujú
a kriesia všetok organický život na zemi.

Slnko je symbolom Mesiáša', Ježiša Krista, ktorý
svetlom svojej božskej náuky a teplom svojej neohra
ničenej lásky vzkriesil na zemi nový život & stvoril
preň v milosti blahodarné podmienky l'udskej dostoj
nosti & spásy. „V ňom bol život _ hovorí svátý Ján,
evanjelista _ a život bol svetlo l'uďom a svetlo
vo tmách svieti. .. Ktoríkol'vek ho prijali, dal im moc
stať sa synmi božími"2

Král' králov, ktorého otcom je Boh, prichádza
na svet v plnej velkoleposti svojho božského maje
státu ako prekrásne vyobliekaný a ovenčený ženich
zo svojej svadobnej izby. Jeho božské prívlastky boly
síce tridsať rokov utajené, zahalené plášťom skrytého
života; no jednako ich mal a dal nám ich poznat
vo svojej zázračnej činnosti najma pri svojom pre
meneni na Tábore, kde sa jeho tváa' zaskvela ako
slnko. Ale slnko je pri svojom východe samé v sebe
utešené aj vtedy, keď ho zahaluje hmla a mraky.
Ježíš je Boh a vznešený ženich našej duše i vtedy,
keď leží ako nemluvňa v chudobných jash'čkách.

„Keď vyjde slnko na nebi. uvidíte Král'a král'ov,
ktorý vychádza z Otcovho Iona ako ženich zo svojej
svadobnej izby."

Nech nám čarolcrásny zjav vychádzajúceho slnka
vždy pripomina narodenie Ježiša Krista, nášho Pána
a Spasitel'a. Anton Ma cá k, SS.

Verní Vatikánu.
Celý katolicky svet jednotne odsúdil zlomyserný

bombardovací útok na Vatikán. Pri tom odsúdení ne
išlo hlavne o svátopeterskú baziliku, ani o utrleleťké
skvosty a vedecké hodnoty, ktoré sú len vo Vatikáne
Toto je na území Vatikánu preto, že tam pre a

2 Ján 1, 4, 5, 12.

474



zástupca Krista na zemi, hlava skutočnej a pravej
Církvi Kristovej, rímsky pápež! A nejde ani o to,
že je to rímsky pápež; ide o pápeža, a tým móžem
byť tak Tarlian, ako Francúz alebo Slovák, lebo aj tí
možu byť biskupmi Ríma. V bombardovani Vatikánu
vidíme niečo inšie. Je to útok na stánok, ktorý jediný
a výlu'čne je sídlom Kristovho zástupcu na zemi, sídlo
neomylného usmerňovatel'a života všetkých národov
zeme. Nieto na svete miesta, z ktorého by, povedzme,
Luther, Kalvín, Hus alebo ktorýkol'vek iný bludár
mohol ako zástupca Krista prehovoriť k národom celej
zeme. Medm' týmito bludármi niet jednoty v myšlení,
preto nevyhnutne chýba jednota v konaní; v každej
provincii to ináč myslia, preto aj ináč konajú. Kým
celý katolicky svet myslí dnes tak, ako rírnsky papež;
jeho povel može nás všetkých postaviť do útoku proti
všetkému, čo nenesie pečať rímskeho katolicizmu.
Je to pýcha alebo zaujatost? Nie! Je to logicky záver
z toho, že len rimsky pápež zastupuje na zemi Boha,
preto len on má právo vravieť ako boží zástupca
k národom celej zeme, a preto le n jeho nepriatel'
Boha napáda a prenasleduje. Ale Boh nebol nikdy
premožený; Boh má čas, lebo je večný. Bomby na
Vatikán vyvolaly ozvenu na celom svete. lebo Vatikán
je domovom všetkých národov zeme, lebo Církev
rímskokatolícka je božím riečišťom večnej spásy a po
zemského štastia pre všetky národy zeme. Len Vati
kán reprezentuje Krista, Boha a spásu! Preto len Va—
tikán móže zabezpečit spravodlivý mier! Preto ne
priatel' pokoja boji sa Vatikánu, lebo sa bojí spra
vedlivého mieru, preto útočí na Vatikán, na boží
spravodlivý mier a pokoj. Útok na Vatikán je útoko_m
na pravú Církev Kristovu; preto hlasy protestov ozý—
vajú sa len od katolíkov, a nie od bludárov, od násil
ných trýznitel'ov Kristovej náuky. Slováci boli vždy
verni Rímu a Vatikánu, a najhanebnejšia škvrnav na
našich dejinách je malý odklon popletencov od tohto
smeru. Vravím, počtove malý odklon. Lebo jadro slo
venského národa je verné Bohu, preto aj Vatikánu!
Toto jadro privied10 náš národ k imaniu najváčšieho
prirodzeného dobra, ktoré je stelesnené v Slovenskom
štáte; preto sa nečudujme, keď diabolský útok obrátil
sa proti Vatikánu, že slza bolesti vypadla len nám
katolíkom! Nebudú bombardovat takzvané iné cir
kevné mestá (hoci také vóbec nejestvujú, a v nich
nemožno dačo duchovného zničit, veď V prázdnote ani
bomba nič kladného nezničí), leO tie pre všel'udský
& všenárodný duchovný vzrast l'ud-stva nikdy nič ne
znamenaly; a-k niečo znamenaly tak to bOlOvždy len
duchovně mínus. Keď sa dneska duchovný svet sú
streďuje okolo Vatikánu, to preto že len Vatikán je
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ostrov svetového pokoja, ktorý celému svetu dá len
Vatikán! Preto slovenský národ a Slovenský štát je
verný Vatikánu. Miiller.

Láska k evanjelikom.
Co krv, mrav & reč, spoločná pravlast kedysi

a spoločný kus zeme dnes sviazali v jedno, totižto
v slovenský národ, vierovyznanie rozčeslo a to hlboko
a podstatne. Stalo sa pravdou, a na oboch stranách..
že prislusnici iného národa sú bližší ako vlastná krv,
len keď sú s nimi zajedno v smýšl'aní. Inferiorita
nacionalizmu ako hodnoty v porovnani s náboženským
presvedčenim, je tu hmataterne odstupňovaná. Naci
onalizmus a-ko hodnota nižšia nemůže odstrániť toto
nesmieritel'né napátie. Tým nesúcejšie sú na to ten
denčně písačky, skresl'ovanie pravdy a rozhorčené
polemiky, v ktorých pracuje už aj nenávist, jedna
z najzápomejších hodnót l'udskej bytosti. Nenávist.
tyra-n lásky, dnes žije, vitazí na fórach štátov a v naj
širších l'udsky možných rozmeroch ukazuje svoje za
mierenie: vivisekcia miliónov sřdc! Reč tejto vášne
vždy je nizka a odporná. Ale najodpornejšou musi
byt pri vybavovani sporných otázok dvoch spoloč
nosti, ktorým na štíte stojí, ktorých základom a spolu
i najplnším obsahom je velká, naskrz očistená a nad
prirodzene pozdvihnutá Vášeň — Láska k Bohu. Je
dnou jej složkou je aj milovanie bližného. ktorým
pre nás katolíkov je i slovenský evanjelik. Torko sa
posledné roky prízvukovalo, a to mýlne, že národ
nosť to bola, čo utvorila v minulosti šl'achetné spolu—
nažívanie oboch vierovyznaní, vyjadrované symbolrni
Moyzes—Kuzmány a Rázus—Hlinka. Lebo ostáva
pravdou, že len ich neúzkoprsý univerzalizmus umož
nil im spojit sa vo svornorn úsilí v práci za národ.
A to i pona—ddiametrálne rozdiely pri niektorých zá
kladných problémoch Iudstva. No k tomuto univer
zalizmu nevychovala ich idea národa, ale idea nábo
ženská vnukla im ako ciel' ich životných borieb borbu
za slovenský národ. A to tým, že udusili v sebe hlasy
vášní a dali sa na cesty velkej lásky k Bohu a bliž—
nému. Na nej sa stretli aj v práci za národ.

Táto láska objíma všetkých. Nám katolíkom po
Kristovi a jeho svatých príkladom v tomto je dnes
gigantická postava Petrovho stolca —- Pius XII.
Z každého jeho posolstva dýcha tol'ko lásky, že sa
nám stáva po krátkych štyroch rokoch svojho ponti—
fikátu ako by hma-tatelne živou láskou k Bohu a bliž—
nému. Do tohto okruhu katolíckeho milovania—Vždy
Výslovne započita i kresťanské cirkvi s Rimom ne
sjednotené . .. Lebo len Láska sdružuje, vie vítame
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poprestýkať svojou vlastnou podstatou i priamu a
mužnú polemiku, má otvorenú cestu k objektívnemu
nazeraniu na sporné problémy, je schopná uznat, ak
má nepravdu, ak neprávo, napravuje, ak pochybila.
A to ako so strany príslušníkov Ríma, tak i Augsbur
gu. I našu národnú zlomeninu scelí len Ona. .Cesta
riešenia je teda nepriama, začína reformou in domo
sua, u každého jednotlivca. E. Macák. SS.

LITERATÚRA.
SPIŠSKÝ KNAZSKÝ SEMINAR V MINULOSTI

A V PRÍTOMNOSTI. Spišská Kapitula 1943, str. 261.
Sborník odhal'uje záclonu húževnatej a plánovitej
práce spíšskokapitulských profesorov pri výchove ro—
dených vodcov I'udu — kňazov. Je to kus pestrej
histórie života Církvi nielen na Spiši, ale na—celom
Slovensku, lebo tichá práca vychovávatel'ov alebo
odchovancov mala často vel'ký vplyv na mnohé uda—
losti náboženského života aj mimo Spiša. Aj dnes
Spišský seminár rozdúchavavv celej Republike záujem
o liturgiu, teda o najčistejší prameň náboženského
života, a vidíme, že práca je požehnané. V sborníku
odzrkadruje sa duchovný zivot spišského seminára
a celého kléru Spiša. _- im.

Dr. LADISLAVHANUS: Rozprava o kul
túrnosti. Vydala Obroda v Ružomberku 1943,str.
146,broš. 24 Ks. Poslanie každého národa je kultúrne.
Na začiatku našej štátnej samostatnosti nie všetci
sme si to uvedomovali úplne a nekompromisne,
preto mnoho úsilía venovalo sa všakovým vonkajším
dianiam a nie okolnostiam primeraným vnútornému
preporodeniu. No nechýbali l'udia, ktorí zavčasu
pripomli národu, že kultůra ducha je základ budúc—
nosti národa. Kniha Dr. Hanusav patrí tiež k tým
tehlám, z ktorých sa má vystavať duša Slováka do
europskej šírky. Slovák musí sa vymotat zo svojej
malučkosti (dost často nahovorenej nežičlivcami); a tu
autor vel'rni životne ukazuje ciel' kultúmeho rastu
& súčasne aj jeho najvyššie hranice. Kniha pre inte
ligentov. _ im.

Dr. LADISLAVHANUS:Rozhl'adenie. Essa
ye. Vydal SSV v Trnave 1943, str. 184, cena neudaná.
Essaye vychádzaly ako články v Slovenských pohl'a
doch a v Kultúre. Dr. Hanus s katolickeho stanoviska
zahl'adel sa na „slovenské národně bytie na počiatku
štátnosti" a vážkami katolického svetonázoru vážil
jednotlivé udalosti v znamení ich správného usmer
ňovania. Ide hlboko na korene veci, zatracuje povrch
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nosť a pripomina slovenskému človeku nevyhnutnosť
prijať určité svetové formy, ktoré sjednotia duše všet
kých a postavia národné bytie na pevný základ. Kní
ha je velmi širokým rozhl'adením, preto nie každý
pochopí súvislosť niektorých záverov. __ 1m.

ROBERTRAST: Vom Sinn der Kultur.
Verlag Raber und Com., Luzern 1941, str. 111, cena
neudaná. Je to filozofia kultúry, v ktorej autor sme
lou rukou načrtá plán stavby správnej kultúry. Dáva
prednost logickému postupu; nie sú to úvahy, lež lo—
gicky riešené problémy, v ktorých súvislosť medzi
jednotlivými tvrdeniami alebo závermi je velmi jas
ná, preto l'ahko pochopitelná. Na-jzaujímavejšia je po
sledná kapitola, v ktorej vravi o kultúre a mystike.
Na historickom základe a ako záver celej štúdíe
vyznáva, že pravá kultůra vrcholí v katolíckej mysti
ke. V knihe je načrtnutý iba širší plán na obsíahlejšiu
prácu, ktorú vo Švajčiarsku očakávajú. Užitočné je
porovnávanie tejto knihy s Rozpravou o kultúrnosti
od Dr. Hanusa. _ im.

P. E. BOEHRER:L'ascension dela souff—
rance. L'édition Desclée de Brouwer, Bruxelles,
Belgicko, 1943, str. 216, broš. Fr. 35. Len ten človek
vie vera trpieť, ktorý vie skutočne milovat. Preto
problém utrpenia úplne súvisí s problémem správnej
a nezištnej lásky. Autor, ošetrovatel' chorých, l'ahkým
štýlom vedie trpiace duše k správnemu chápa—niubo
lesti. Do knihy shrnul všetko, čo o veci napísali svatí
Otcovia, teologovia, mystici, románopisci, básníci atď.
Kniha je určená pre trpiacich, ale aj pre tých, čo ich
obsluhujú. Na konci diela je kritika- alebo recenzia
137 knih, článkov a štúdií o bolesti. _ im.

P. SALVATORMASCHEK,OMC: Katolisches
Hausbuch. Verlag Benziger und Com., Einsiedeln
1937, str. 664 a 16 hlbokotlačových obrazov. Viaz. Fr.
13, broš. Fr. 8.25. Dobrá kniha je vždy dobrým sprie
vodcom, ale táto patrí k najlepšim. Cez celý cirkevný
rok postupne dáva jednoduchým veriacim všetky du
chovné náukové poklady Církvi, osvetlené príkladmi
zo života. V prvej časti vysvetluje liturgiu sviatkov
Pánových, v druhej sviatky svátcov a sv'átíc. Nakrát
ko opíše život niektorého svátca a hneď poukáže na
zvláštne ctnosti, v ktorých vynikal. Pravda, nezabúdg
poukázat aj na zlo, ktoré vzniká preto, že chýba)u
ctnosti, lebo chýbajú světci. V tretej časti sú krásne
rodinné pobožnosti a modlitby, ktoré akosi navonolj:
majú posvácovať svátyňu rodinného kozubu. Naomi,
skúsený domáci poradca. Vrele odporúčam na du—
chovné čítanie. _ im.
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MARIUSBESSON:Nach vierhundert
Jahren. 2. vydanie. Verlag Ráber und Com., Luzern
1941, str. 283, cena neudaná. Vierovyznanie rozštepilo
švajčiarsky národ na dve skupiny, a to je rana, ktorá
ani dnes nie je zahojená a iste národu nie je osožná.
Biskup Besson po štyristo rokoch sa pýta, čo robit.
čakat? Alebo prikročiť k riešeniu? Ale ako? Vo for
me rozhovorov a listov medzi katolicky-mi kňazmi
a luteránskymi alebo kalvínskymi pastormi chce nájsť
akési východisko. Kniha pre obidve stránky je vzor
ako riešiť túto otázku. Nejde o snášanlivosť, lebo
vo veciach viery a mravov katolicizmus ju nepozná.
Kniha si zasluzi pozomosť. im.

DANTE ALIGHIERI: Nový život. Preložil
Karol Strmeň. Vydala Obroda v Ružomberku 1943,
str. 116, broš. 30 Ks. Kniha otvori slovenskému člo
veku svet, ktorý vedel vznešene a duchovne opísať
Dante pri hlbaní o láske. Danteho Nový život je iste
vel'kým vyplnením medzier, ktoré práve na tomto
úseku literatúry sú vel'ké. V knihe sú hodnoty, ktoré
ani prach zábudlivosti nezmenší. _—im.

SZUSZAIANTAL:Cesta Charakteru. Pre—
ložil Ján Klimko. Vydal SSV v Trnave 1943, str. 195,
cena neudaná. Aj vel'ké veci načim akosi obliecť
do časových šiat, ak chceme, aby boly chápané. Tak
je to aj s náboženským žlvotom .Rozprávaj o charak
tere, počúvajú ťa; hovor o svátosti, zbadáš všelijaké
posunky. Kniha prakticky učí mládež správne chápat
náboženský život a podl'a toho aj žiť. _- im.

P. GABRIELE di S. M. MADDALENA: S. Giovanni della Croce direttore spirituale.
Firence 1942. P. Gabriel, redaktor revue Vita carme
litana, rozoberá v tejto štúdii náuku i prax církevně
ho učitel'a svátého Jána od Kríža, čo sa týka vedenia
duši. Svátost života, solídna školenosť teologická a
velká znalost psychologie stretajú sa u tohto otca
velkých duší v umeni viesť I'udí k najvyššim výškam
duchovného života. V štyroch kapitolách _ Otec duší
Teolog mystiky, Vychovávater duší, Priatel' Ježiša
ukrižovaného _- P. Gabriel učí na vel'kom príklade
ako pomáhat dušiam na ceste k Bohu. __ šnm.

M. M. PHILIPPON,OP: La dottrina spiri
tuale di suor Elisabetta della Trinita.
Brescia, Morcelliana 1943. Epifánia Karmelu, čo vo
světici z Lisieux mimoriadne zjasnila svet, pokračuje
v sestre Alžbete od najsvatejšej Trojice, opáť fran
cúzskej karmelitánke. Už vo viacerých vydaniach
vyšly v Taliansku jej „Ricordi", korešpondencia a po
znamky o duchovnom živote. Toho roku vyšla v ta
lianskom preklade i kniha M. M. PHILIPPONA,
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„pohl'ad teologa na túto dušu & jej učenie". Po krát
kom náčrte duchovného utvárania sestry Alžbety roz—
oberá autor hlavné črty jej náuky. Je to predovšet—
kým pravda o prebývaní najsv. Trojice V duši člo—
veka, ktorý je v milosti posvácujúcej, ktorú zvlášť
intenzivne prežívala táto „svática božieho preb'ývania
v nás". Úvod napisal P. Garrigou-Lagrange. Epilog
tvoria viaceré texty, ktorých autorkou je sestra Alž
beta. Kniha súca budit zo spánku pohodlnej prostred—
nosti v duchovnom živote. _ šnm.

ROSMANN Dr. RAFAEL, O. S. B.: Liturgie
und Opferseele. 120,str. 32. 8 hlbokotl. obrázkov.
Cena: 0,40 RM. Vydal: Ars sacra, Jozef Můller, Můn
chen 13. Knižočka je mocným a pritom úprimným
výkrikom k nastúpeniu cesty za Kristom. Slová „Poď
te za mnou . . ." v plnom smysle sa vlastne móžu apli
kovat len na cestu kríža, utrpenia a obety. Myšlienka
mystického tela, nakol'ko je čosi organického, žiada
od každého úda činnú účasť i na novozákonnej obete,
ktorá je skutočným žriedlom útechy a posily; len tak
pochopíme onu nadl'udskú silu nábožných duší, že ju
hl'adaly v omši svátej a dennom svátom prijímaní.
Myšlienka liturgie, činného zapojenia údov i pri obeti
je požiadavkou i novozákonnej obety. Obeta omše
svátej a predpis na jej účasti nespočíva len vo vypo
čutí a prezrení vonkajších obradov. Autor odóvod
ňuje potrebu činnej účasti a vnútomého prehlbenia
nábožnosti. Autor tieto myšlienky rieši živo. Dušiam,
ktorým sa dostane knižočka do ruky, ukáže ideál
obety a vzbudí túžbu ho aj dosiahnuť. _ pm.

BERNHARTJ.: Totenged'áchtnis. For. 8,
str. 208. Tit. obrázok, cena 2.50 RM. Vydal Ars sacra,
Josef Můller, Munchen. Pavlove slová: „So strachom
pracujte na spáse. . ." až privel'a obavy naháňajú člo
veku. Pocit smrti, udalosti, ktoré budú nasledovat
po nej i veriaceho človeka nútia zastat & rozrnýšl'ať.
Opustenosť, ktorú prežil na kríži Kristus, hoc si bol
vedomý svojho poslania, prežíva a pocítí každý, aj
veriaci. Hoc smrť pre veriaceho človeka je len pre—
chodom k druhému blaženému životu, predsa i světci
cítili strach pred smrťou. V tomto ťažkom položení
aj k nám má Církev slovo útechy. A tento smysel
má knižočka: Ukázat na onu pomoc, ktorú Církev
může v tomto 'trápeni dať človeku. Prvá čiastka ie
viac teoretického rázu, zaoberá sa skutočnosťou jGSt'
vovania záhrobného života; druhá je praktická. 0m"
huje omšu za zomretýcha rozličné modlitby za m?“
tých. Je dosť praktickou, živou aplikáciou_ učema
Církvi o posledných veciach. Trpiacu dušu 1811990—
teší. _ pm.
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