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m Predplatky na „Kráľ. Sv. Ruženca“, prípadné milodary, literárne rjfi
práce a reklamácie na nedošlé čísla prosíme posielať na adressu: M

fej Redakcia »Hráľovne| Sv. Raženca« v Stankovanccíi
M (Szšanhován, u. n. Fenyôháza, Lipíó m.) M
M Predplatné na „Kráľovnú Sv. Ruženca“ je na rok 1918 M
LJ 2 koruny 50 halierov, pre cudzozemsko 3 koruny. P|J
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Všetkým čitateľom „Kráľovnej Sv. Ruženca“ je známy účel Marianského
Ingolštadtského sv. Omšového Spolku. O ňom pojednávajú i knižočky, na žia
dosť rozposielané. Cieľ tohoto od viac biskupských vrchností odobreného a
ku Arcibraterstvu Nepoškvrneného Počatia P. Márie v Ríme privteleného spol
ku, je v prvom rade upomenutie na nesmiernu cenu obety sv. Omše, v druhom
ráde vzájomné napomáhanie sa kresťansko-katolíckych veriacich medzi sebou
tým, že všetci za jedného a jeden za všetkých dávajú sv. Omšu raz do roka
obetovať tak, že sa z tejto nekrvavej obety ani zomrelí bývalí spolkoví údovia
nevytvárajú, lež účastnými sa stávajú predrahej krvi Krista Spasiteľa i vtedy,
keď — ako sa to stáva — z ich rodiny už nikto na nich nepamätá, alebo pa
mätať nechce.

Tento tak živým, .ako i zomrelým veriacim katolíckym spasiteľný a osož
ný spolok vrelo odporúčame.

| Tie osoby, ktoré do Ingolštadtského sv. Omšového spolku
vstupujú, prosíme, nech si samy vyvolia a vyznačia deň, na

ktorý si žiadajú slúžiť spolkovú sv. Omšu. Ten deň nech nám vypíšu pri za
sielaní vstupného poplatku, ktorý so všetkým raz na vždy obnáša 4 kor. 54
hal. (čítaj v sošite „Stanovy“ na 14. str.), že by sme si ho mohli zaznačiť tak
do spolkovej knihy, ako i na prijímací lístok, ktorý bude údom spolku i so
spolkovými Stanovami zaslaný.

Do Ingolštadtského sv. Omšového Spolku vstúpili: Maria Belák Stas a
Anna Belák v Sihelnom; Ladislav, Alžbeta a Štefan Bartko, vdova Št. Bartko
a Katarína Oleksa v Abauj. Nádašovciach; Zuzanna Kapitán v Sedí. Dubovej;
Karolína, Anton a Johanna Joniak, Ignác a Maria Brunkala v Oravke; Kata
rína Bakoš v Hlave; Katarína Vrúbeľ a Apolonia Krajný v Palošni; Tomáš a
Maria Kuchtiak v Zakamenom; Anna Sivou a Terezia Vojtaššák vo V. Vsi;
Maria Slamka a Maria Tomáň v S. Dubovej; Helena Kurčinka, Maria Ťapák,
Kristína Vdovec a Johanna Ťapák v Dlhej; Maria Cabaj v Ghlebniciach; Jo
zef a Anna Belák v Sihelnom; Ján Simančík v Sp. Belej; Johanna Moňák v
H. Zubrici; Maria, Ján a Anton Sopčák, Johanna Panák, Jozef a Maria Vac
lavčík, Jo?:ef Záhora, Štefánia Paš a Jozef Šventek v Jablonke; Andrej, Ce
cília, Maria a Leopold Janovják v D. Lipnici; Maria Bútor v Sihelnorp; Maria
Mihálik a Maria Jambrih v Mojtíne; Cecília Jedlička v Tr. Tepliciach; An
drej, Maria a Zuzanna Qábor, Maria Kováč st. a ml.. Maria Chovanec, Zu
zanna Mojo, Ján, Maria a Andrej Zilinec, Zuzanna Sochuljak v Hruštíne;
Žofia Vylupek, Anton, Kristína, Jozefína a Helena Sekeráš, Alžbeta Kuchtiak,
Maria Boškaj, Anton Lašák, Maria Kocúr, Anna Lašák, Zuzanna Zaťkulák,
Serafin a Júlia Mrekaj, Ján a Terezia Lašák, Jozefina Florek, Terezia Lašák,
Anna a Kristína Jopek, Márg. Ďurčák, Maria Michalica, Serafin a Kristína
Sivčák, Helena Kostolňák, Maria Karkoš, Ján a Zuzanna Fedor, Terezia An
tolák, Tomáš a Klára Koleň, Terezia Kovaľ v Zakamenom. (Ďalších údov
budúcne.)

Ingolšíacltský sv. Omšový spolok.
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Časopis
venovaný

SVÄTÝM RUŽENCOM
VŽDY VELEBENÁ!

MARIA, BUD OD NAS
POZDRAVENÁ,

Ó, SMatičko dobrá, milostivá SMatko!
Známo <3i je, známo: slabý, krehký stvor ja.

SMám úmysly krásne, lenže žijú krátko:

príde príval prudký,
rozmrví pohnútky,
plánov báj sa zláme, svety snov sa sboria.

iMárnotratný syn ja, rozhadzujem hrivny
čo na mrchavého sveríl Pán šafára.

Zdvihni, Sásko, zdvihni zrak svoj prosný, vplyvný,

by ma v spásy cestu,

k nadhviezdnemu mestu,
sluhu nehodného, drgla nebies kára.

Smiluj sa, sľuiuj sa, ľúbežná kráľovná,
blúdivou nad' ovcou, biednym samotárom.

Oymôž odpust, vernosí, ZAatko orodovná!

<Daj nemoce tarahu,

vatovania archu

pred siefou zlých lovcov, smrti pred chotárom.

\

&Ino, žiadam, áno. škvrny, klesky, vášne

plameňom aí horia, očistca zemského.
5vevoľ, mámor, výstup nech sa kajú vážne —
a v trpkosti, strasti,

nech okúsim slasti — ,

raja žiadny stvor ja — Ježiša 'Drahého.
(D/fiomn: QoľsQý.

%
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KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA
OCTE BLAMOSL
PANNY MÁRIE.

Samotár.
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(Ku sviatku Narodenia P. Márie.)

Meď
sa roku 1856. francúzskemu cisárovi Napoleonovi

III. narodil syn, nebolo konca-kraja radosti a ple
sania tak u rodičov, ako aj u ľudu. A ozaj prečo to
mimoriadne plesanie? Nuž, rodičia že sa radovali, to
snadno pochopíme. Ale prečo ľud francúzsky? Veď

' /v 11111 e^e n 'č dobrého nevykonalo. Preto, lebo
(ľ to dieťa bolo nádejou Francúzska. Lebo úfali, že ním

bude zabezpečený trón Napoleona, trón slávy a moci národa.
Ci my nemáme tiež s radosťou sláviť deň narodenia P. Má-

rie? Veď ona je vskutku nádejou človečenstva, a nie jedného ná
roda. Ona je matka Spasiteľa, premožiteľa pekla, kniežaťa po
koja. Keď sa Maria narodila, to znamenalo, že je už blízko deň a
hodina, keď prijde ten. ktorého očakávajú národy. Keď v raji
Boh sľúbil Spasiteľa, spomenul hneď aj ženu, ktorá lio zrodí.
A naši prarodičia túžiac za Spasiteľom, túžili aj za jeho matkou.

Nádejou ľudu izraelského bolo, že z neho narodí sa Spasiteľ,
lebo to Boh prisľúbil. Ale táto nádej v splnenie sľubu božieho
nebola možná bez toho, že by ľud nebol myslel na matku budú
ceho Spasiteľa.-Keď praotcovia a proroci túžobne volali: „Roste
nebesia Spravedlivého a oblaky pršte ho!“ — vtedy žiadostivé
rozhľadeli sa za tým oblakom, za tou chmárou, ktorá dážď mi
losti — Spasiteľa v sebe nosí. A ten oblak, tá chmára je Ma
ria. Je teda Maria s Ježišom, Spasiteľom naším, v tak úzkom
spojení, že, mysliac na Spasiteľa, nemožno nepamätať na Jeho
Rodičku.

Áno, túžili za tou chmárou, z ktorej zprší Spasiteľ. Ale
predsa nebadali, keď sa tá chmára — Maria — blížila. Ani- jej
vlastní rodičia netušili, čo za poklad obsiahli od Boha. Oj, keby
to oni boli vedeli, čiže by boli zaplesali radosťou o koľko väč
šou, ako prešťastní rodičia výšspomenutého cisárskeho syna. A
ľudia keby to boli vedeli, či by sa boli tiež neradovali a neprišli
s darmi?! Ale oni to nevedeli, lebo bola to vôľa Božia, aby
Maria, ktorá Božského Syna mala porodiť v maštali, sama ne
pozorovane začala svoj zemský život.

Ale my to vieme. My badáme vychádzať zorničku na po
chmúrnej oblohe hriechu. A preto s radosťou slávime deň na
rodenia Matky Spasiteľa. Preto plesá dnes cirkev: „Dnes je
narodená Panna z pokolenia Dávida, ktorou zjavilo sa veriacim
spasenie a ktorej slávny život daroval svetlo svetu.“

Maria zjavila sa prostému dievčaťu v Lourde. Na mieste
zjavenia vyprýštila zo zeme voda, ktorá od tých čias mnoho
nemocných vyliečila, mnoho zarmútených potešila. A deň to
hoto zázračného zjavenia slávi Cirkev. A predsa toto zjavenie v
Lourde, hoci jako mnoho požehnania donieslo, predsa ztratí sa v
porovnaní s prvým zjavením Márie na tejto zemi! Narodením
Márie nastal čas spasenia človečenstva.

Maria, nádej človečenstva.



Peto spojme sa s nábožnými a milujúcimi a radujme sa,
blahoželajme Márii ku jej narodeniu. Deň narodenia človeka nie
raz núti nás ku smutným myšlienkam a obavám. Lebo upomína
nás na minulé dni, na starobu, na blížiacu sa smrť. Ale deň na
rodenia P. Márie vypráva nám o nesčíselných dobrodeniach na
šej milej Matky, ktoré nám behom roka udelila.

Nám všetkým svitne raz deň posledný, a ten deň bude dňom
nášho narodenia pre večnosť. Kiež by nám bola Maria milostivá,
aby deň našej smrti bol nám dňom narodenia pre blaženú več
nosť! Zdravas Maria! pros za nás za hriešnych nyni i v
hodinu smrti našej! Jablonovský.

Dľa uzavretia Božieho mala tá
to Panna, aby'jej pôvod z rodu
Dávidovho bol dokázaný a od ži
dov nebola držaná za hriešnicu,
aby v rozličnom položení života
mala ochrancu a dieťa Ježiš ob
držalo pestúna, dostať muža. Muž
ten, s ktorým bola zasnúbená, me
noval sa Jozef, ktorý pochádzal z

rodu Dávidovho. Toto manželstvo
bolo ale panenské manželstvo.

K tejto Panne poslal teda Boh,
— keď prišla hodina, v ktorej Syn
Boží chcel stať sa človekom,. —

anjela, ktorý jej jej vyvolenie mal
oznámiť a jej privolenie k mater
stvu obdržať. Sprevádzajme v du
chu nebeského posla do Nazaretu
a viďme, ako sa veľké tajomstvo
vteleniauskutočňuje.

Tu nájdeme Máriu v jej tichej
komôrke v hlbokej poníženosti pohrúženú. Ona volá síce slovami
túžby svojich otcov k nebu; „Poste nebesá s hora, oblaky pršte
Spravodlivého; nech sa otvorí zem a vydá Spasiteľa“, ale netuší,
jak blízko je to okamženie, v ktorom táto modlitba sa splní. Tým
menej tuší, že na ňu padne rosa s neba, že ona oblakmi nebeskými
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Ako sa Syn Boží stal človekom z Márie Panny pôsobením
iDucha Svätého.

II

„Ježiš, ktorého si, Panno, z Ducha Sv.
počala.“



bude zastienená a že Spravodlivý sostúpi do jej panenského lona;
že ona je tou zemou, ktorá sa otvorí, aby vydala Spasiteľa.

Tu prichádza anjel Pána a vstúpi úctyplne do komôrky a po
zdraví sv. Pannu, akožto milostiplnú, ako požehnanú medzi ženami,
ktorú Pán za Matku Vykupiteľa sveta vyvolil. Maria sa zadiví a

preľakne; ona nerozumie, čo je to za pozdravenie. Ona nerozumie
tomu posolstvu, že by sa mala stať matkou, keď ona večné panen
stvo zasľúbila, a odhodlaná bola medzi všetkými okolnosťami tento
sľub zadržať. Anjel dá jej uspokojujúce vysvetlenie, keď k nej pre
riekne: „Duch Svätý sostúpi na teba a sila Najvyššieho zastieni ťa.
Preto i to sväté, čo sa z teba narodí, volať sa bude Synom Božím.“
Z týchto slov porozumie teraz svätá Panna, že Božia múdrosť a
všemohúcnosť Božské materstvo a panenstvo v nej v jedno spo
juje. Ona poznáva vôľu Božiu a jej sa podrobuje v najhlbšej pokore
a najdokonálejšej poslušnosti. „Ajhľa“, riekla, „dievka Pánova; nech
sa mi stane podľa tvojho slova.“ V tom okamžení, keď Maria tieto
slová preriekla, stalo sa Slovo telom a Maria Matkou Božou.

Takto teda zjavi sa Vykupiteľ vo svete, akožto nový praotec,
aby zase všetko napravil, čo prvý praotec Adam zhubil.

Tak ale, ako Eva pri hriechu učinila počiatok, tak činí počiatok
Maria pri diele vykúpenia. Eva verila odpadlému anjelovi, dala sa
k pýche a neposlušnosti oproti Bohu sviesť a jedla zo zakázaného
ovocia a dala potom z neho i svojmu manželovi. Maria ale verila
Bohu, jeho anjelovi a podrobila sa v pokore uzavretiam Božím.
Takto je Maria novou pramatkou, ktorá nám nového praotca po
rodila, a druhou Evou a duchovnou matkou živých, matkou všet
kých milosťou Vykupiteľa znovuzrodených. So vtelením Syna Bo
žieho z Márie začína sa nové, duchovne zrodené pokolenie, ktorého
duchovnými prarodičmi sú Ježiš a Maria. Na tomto tajomstve spo
číva teda spasenie ľudského pokolenia. Preto aj Cirkev svätá pa
miatku a úctu tohoto veľkého a na milosť bohatého tajomstva drží
za tak vážnu a potrebnú, že ho trikrát každodenne, na ráno, na po
ludnie a večer slávnostným zvonením celému kresťanstvu v pamäť
uvádza. Kiež by toto slávnostné upamätovanie, ktoré sa trikrát cez
deň mestami a dedinami ozýva, našlo u všetkých veriacich kresťa
nov príslušného povšimnutia! Cirkev chce nás takto každodenne upa
mätovať, že vteleniu Kristovmu máme všetku spásu, všetky mi
losti, všetko požehnanie a obzvlášte detinstvo Božie poďakovať.
Ona nás .upamätúva, že sme vykúpenci, že sme kresťania. Ona chce
nás napomenúť, aby sme aj tak žili, ako sa to na dietky Božie, bra
tov Ježiša Krista a dietky Márie sluší. Ona chce nás napomenúť, aby
sme Máriu akožto jej dietky častým odriekaním pozdravenia An
jelského ctili, ju o jej prímluvu a materinskú ochranu vzývali.



rancúzsko bolo kedysi chlúbou Cirkve svätej. Me
novalo sa aj dcérou Girkve, lebo bolo čisto kato
lícke, bojujúce pod práporom právd katolíckych.

. Časom však táto „dcéra Cirkve“ natoľko znepo
ctivela, že z nej vyšly všetky pohoršenia, ktoré
niekdy vládly šírym svetom.

Isté francúzske neverecké noviny doniesly raz
z potupy katolíctva nasledovné náveštie: Kto chce

videí zázrak, nech ide vo štvrtok a v nedeľu medzi hodinami
8. a 9. do chrámu „Víťaznej Panny“.

Istý starec, čitateľ týchto novín, upozornený obyčajným
oznamom, šiel vo štvrtok do menovaného chrámu. Nie z pobož
nosti. Veď i on bol nevercom, ktorý už dávno nevidel kostola.

Usadí sa v lavici. Akosi sa cudzo cíti. Ako by ho zimnica
trápila: hnieždi sa, obzerá sa, povstane, sadne v lavici; ruky
trie, zas zahrnie nimi do šedivých vlasov...

V tom vstúpi na umelecky zhotovenú kazateľnicu starší
kňaz a káže. Kázeň jeho je plná zápalu lásky ku Matke Božej.
Obznáva ju kazateľ s poslucháčmi, menovite s tými, ktorí v
hriechoch väzia.

— Matka Božia fa zastane, nedá zahynúť — ani vtedy,
keď bys’ celý svet prevrátil čím hore tým dolu, keď bys’ samého
Pána Boha s trónu shodil, ani vtedy, — zvučia od srdca k srd
ciam slová kazateľa.

Starec plakal ako malé dieťa. A po skončenej kázni po
spiechal do sakrestie a tam horlivému kazateľovi sa predstavil:

— Prevelebný pane! Tu vidíte pred sebou neverca, starého
hriešnika. Zázrak, ktorý sa dľa nevereckého plátku mal stať
dnes v tomto chráme, stal sa na mne. Lebo vstávam z hrobu
ohavných hriechov. Vyspovedajte ma, pane, starého hriešnika.

Po dokonalej spovedi starec chytí ruku kňazovu a bozká
vajúc ju, riekol:

— Prevelebný pane! Som vo vytržení, taký blažený dojem
robí na mňa dnešný deň. Nemôžem odolať, aby som sa akosi
nezavďačil Panne Márii, Matke milosrdenstva, za nevysloviteľnú
milosť, zázrak na mne učinený.

— Len malá je žiadosť Panny Márie, — riekol sluha Boží.
— Doveďte sem, pane, toho novinkára, ktorý si takto robí po
smechy z Cirkve.

— Ej, to ťažko pôjde, velebnosť vaša. Avšak jeho noviny
z môjho domu vyhostím a s redaktorom sa navždy lúčim.

— Dobre, dobre, ale žiadosť Panny Márie je, aby ste sem
doviedli toho novinkára

Neomylne i sám starec cítil túžbu, aby sa s nejakým'prime
raným darom zavďačil a zaľúbil Matke Božej. — Ten dar bude,
keď novinkára dovediem do chrámu — mysliac si ospravedlnený
starec, lúčiac sa s kňazom.

Víťazná Panna.



Druhý deň práve na chodbe redaKcre stretne sa s neve
reckým redaktorom.

— Ahá! vivat, sláva! Práve chcem do zajtrajšieho čísla
chýry posháňaf. Čo nového v meste?

— Zázrak sa stal včera v chráme „Víťaznej Panny“.
— Bravo! Len von s ním! Čiže budeme prášiť tie reve-

rendiská, tie kože čertov pekelných! — zreval v radosti no
vinkár.

— To, ako to. Zázrak sa stal. A ja si prajem, aby ste sa aj
vy o ňom presvedčili. Pozývam vás na nedeľu do chrámu.

— Ja do chrámu?! Ten smrad temjana voňať? Kňaza vi
deť? Radšej Lucifera!

— Len miernejšie. To sú všetko pobočné veci. Ale zázrak
videť a zkúsiť príďte! Budem vám sprievodčím.

— Nuž keď tak, dobre!
Pán neverec taký neznámy bol v kostole, že ani nevedel,

ako Si má sadnúť: či tvárou k oltáru a či k pavlači.
Usadil sa. Novinkár nepokojne sedel; obzeral sa po kostole.

Kostolné zariadenie sa mu páčilo. Mal vkus aj ku umeleckým
veciam, ktorými chrám bol ozdobený. Obľuboval si aj v pek
nom speve.

— Skutočne, všetko spanilé. Ale toho zázraku nevidím.
— Len málo trpezlivosti, i to prijde, — uspokojuje sprie

vodca už netrpezlivého neverca.
V tom zavznel prenikavý hlas zvonca pri sakrestii a po

ňom organ a spev. Na kazateľnici zjaví sa kazateľ. Novinkár
dobre že z kože nevyskočil, ako zočil vážneho kazateľa.

— Čo, mne kázeň? Dobrú noc! Idem, — hovoril zdesený
neverec.

A vstal. Ale ho sprievodčí jemne zadržal za ruku s po
známkou:

— Teraz už uvidíte ten zázrak, prosím, len málo poshovejte!
S kazateľne padaly zlaté slová, plné presvedčenia o pravde,

plné ohňa. ktoré začaly zaujímať samého neverca, — zapaľovať
v ňom svetlo viery, oheň lásky k Panne Márii. A novinkár sa
zachvel a, zakryjúc tvár dianiami, plakal...

Nevyzpytateľné riadenie Božie, divná moc Matky Božej!
Novinkár už kľačí pri nohách kazateľa a zkrúšene vyznáva

nepočetné hriechy ...
A od tej chvíle venoval svoje mbratné pero Cirkvi až do

smrti.
Babiagurský.



eti jednej rodiny spolu spája pôvod od tých
istých rodičov, teda pokrevenstvo, lež ešte viacej
vzájomná láska. To je prirodzená vec, veď krv nie
je voda. Tak je to aj v tej veľkej rodine Božej, v
Cirkvi Kristovej. Kto je živým údom tejže cirkve,
toho čosi ťahá ku všetkým tým millionom dietok
Božích v nej: a to je láska. Táto láska je jeden z

darov Ducha Svätého. On dýcha túto lásku do sŕdc kresťan
ských veriacich, aby boli jedno srdce, jedna duša. Tenže Duch
Svätý vštepuje nám úctu ku milým Svätým, a to je príčina, že
v Cirkvi katolíckej nachádzame tak rozmanité spôsoby pobož
nosti a úcty ku ním, ako: sviatky, deväťdňové pobožnosti, púte,
zasvätenie chrámov, obrazy a podobné.

Keby sme sa mohli spýtať samých svätých, ktorá pobož
nosť sa im najviacej ľúbi, čože by nám odpovedali? Keď sa pa
mätáš, čo sme povedali o tomto predmete v predošlých člán
koch, nuž uhádneš to snadno. Bezpochyby najmilšia, najžiaduc
nejšia pobožnosť je im: obetovať Bohu sv. Omšu ku ich pocte,
.lestli teda cirkevná obec, farnosť, chce svojmu sv. Patrónovi
alebo bársktorému svätému neobyčajnú radosť spôsobiť, nuž niet
ku tomu cieľu šľachetnejšieho spôsobu, ako obeta sv. omše.
Isteže Ruženec, májová pobožnosť sú Kráľovnej nebies veľmi
milé. Ale pri tom len ty sám chváliš a ďakuješ Bohu za tie ve
liké veci, ktoré jej preukázal. Keď ale k úcte Márii obetuješ sv.
omšu, vtedy sám Ježiš Kristus vzdáva Bohu vďaky a chválu.
A to predsa činí omnoho viac, ako všetky tvoje bársjaké vrúcne
pobožnosti. Ani sama Cirkev nepozná lepší spôsob svätých
uctiť, ako práve svätou omšou. Vo sviatky svätých sv. omša je
hlavná služba Božia.

Z toho nasleduje, že sv. omša k úcte svätých Bohu obeto
vaná je spolu aj najosožnejsia a najúčinlivejšia pobožnosť. Ničím
nevládzeš silnejšie na srdce svätých účinkovať a ich priazeň si
získať, ako keď im k úcte Bohu sv. omšu obetuješ.

Svätá omša je tak stará, ako kresťanstvo. Všetci svätí,
ktorí na svete boli a sú, považovali za hlavný cieľ a stredište
všetkej svojej lásky a pobožnosti svätú omšu. Oni dobre vedeli,
kto sa im sbližuje pri premenení, jaké neslýchané poklady mi
losti Božej ponúka im tam Srdce Ježiša. Preto oni sv. omšu
horlivé využitkovali a nám krásny príklad dali, kde máme hľa
dať schované majetky, dary. A preto hovorím, že svätí v nebi
zvláštnou ochotou zaujmú sa za tých ľudí, ktorí svätú omšu
nadovšetko pečujú, milujú, navštivujú. A tým viacej milovať
musia tých, ktorí sv. omšu ku ich pocte Bohu obetujú.

Odporúčam ti náležíte, chceš-Ii Matku Božiu alebo bárskto
rého zo svätých sebe získať, aby sa láskou naklonil ku tebe a
u Boha za teba orodoval, nuž choď len na sv. omšu, buď na nej

Priateľské obcovanie medzi nebom a zemou.
IV.



4. Premáhaj sa, bojuj.

prítomný s pobožnosťou a obetuj ju Bohu ku cti svätých. Alebo
postaraj sa, aby kňaz na tvoj úmysel obetu sv. omše konal. Aj
v tom ohľade dáva nám naša matka. Cirkev katolícka, najkrajší
príklad. Ona, aby si získala orodovanie svätých, aby ich ku
štedrej pomoci pohla, vo sviatočné dni svätých obetuje Bohu
obetu sv. omše a krém toho ešte v omšových modlitbách vý
slovne sa modlí, kiežby Boh na orodovanie Krista Pána nášho,
zásluhy a prosby svätých nám osožnými učinil.

Nasleduj tento príklad tvojej svätej matky. Cím častejšie
rozveseľuj srdce svätých a pohni ich ku sústrasti s tebou skrze
obetovanie sv. omši ku ich pocte. Buď presvedčený, že to ne
budeš nadarmo robiť. Lebo anjeli Boží a milí svätí majú šľa
chetné a vďačné srdce. Ota f. S. Hattlera —ský.a

Hodnosť a svätosť panenstva.
III. Čoho sa má chrániť každá panna.

iet panenstva bez boja! hovorí sv. Augustín. O tom nás
učí celý dejepis. Už i starí Gréci medzi svojimi bôž
kami mali i bohyňu panenstva: Minervu. Vyobrazovali

v rytierskej zbrani: so šjšakom, s kopijou a

mPSí! chránidlom. Tá zbraň mala ich upomínať, že čistota
nedá sa udržať a zachovať bez tuhého boja.

Učitelia Cirkve sv. nazývajú čistotu mučeníctvom. Krvavé mu
čeníctvo trvá len niekoľko chvíľ a hneď získa slávu nebies; žeby
sme ale čistotu až do konca zadržali, nutno nám je stále a vždy zá
pasiť a bojovať až do smrti. Preto slušné je, že panny po smrti do
bielej truhly vkladajú a do bielych plachát obliekajú, s venčekom
na hlave a s krížikom v ruke. Biela truhla a biele šaty sú vysved
čením nevinnosti. Venček na hlave je odznakom mučeníctva a ví
ťazstva, ktorý získala v boji za svoju nevinnosť. Kríž v ruke je znak
zasľúbenia s Kristom Pánom, lebo — ako tvrdí sv. Ambróz — pan
ny kresťanské s kráľom kráľov sa zasnubujú.

Pri nohách horí svieca, ktorá znázorňuje, že vo svetle viery a
čnosti chodila. Svietila svetlom pokory, tichosti a nevinnosti.

Mrtvá leží panna na márach, ale vraví: Všetko pominulo. Po
minuly trudy, trápenia a boje. Všetko sa skončilo! Teraz po boji
nebo-je moje, Boh je môj, náhrada na veky trvajúca! Áno, dľa sv.
Augustína, medzi všetkými bójami najtuhší býva boj o čistotu! Pre
to bojuj proti očiam, ušiam a jazyku svojmu! Bojuj proti pokuše
niam, ktoré ti hotuje svet a k zlému náklonná príroda tvoja. Buď
udatnou v boji za čistotu, akými sa ukázaly: sv. Agneška, Uršula,
Lucia, Agata a mnoho iných.

— Nech brúsia kati svoje železá, nech dajú lačnieť svojim le
vom, nech zapaľujú hranice; nech sa otvorí samé peklo a vypustí
všetkých čertov proti mne; umrem ako kresťanka a panna! — tak
volala sv. Agata uprostried tých najukrutnejších múk.



V nej máš príklad udatnosti nasledovania hodný. Bojuj a nebuď
záhaľčivá! Rada čítaj náboženské knihy a spisy a čím menej po
zeraj do zrkadla.

Pracuj! lebo lenivosf je počiatkom hriechu

5. Modli sa.

„Modlitba je ochranou a obranou čistoty“, tvrdí sv. Gregor.
„A porozumejúc, že ináč nemôžem byť zdržanlivý, len keď Boh

dá, šiel som k Pánovi a prosil som Ho.“ Mýli sa, kto sa domnieva,
že nad smyseľnosťou i so svojimi silami môžeme zvíťaziť a čistotu
zachovať! „Milosrdenstvo Božie musí uhasiť horúci plameň našej
prírody“ — povedá sv. Chryzostom.

ilé panny! Pán Ježiš blahoslaví všetky čnosti, ale len
o panenstve hovorí, že povznáša duše k dôstojnosti
sv. anjelov. Z tohoto vidíme, jek je Bohu milé pa
nenstvo, ako si On duše panenské váži. V našom po
zemskom smýšľaní ťažko si vieme rozvážiť, čo je
panenstvo, preto si ho dosť neceníme a mnohé ním
len pohŕdajú. Každá Bohu verná panna pestuje v

srdci svojom ľaliu nevinnosti a chráni sa všetkého,
čoby túto čnosť ohrožovať mohlo. Ľ-ahkpmyseľné

panny si nevážia svojej najkrajšej okrasy -— a len po rozličných
zábavách sa sháňajú, ako sú na príklad v tomto smutnom čase ne-

List panien pannám.

Vnútro kostola vo Veľkom Borovom.
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dovolené tanečné zábavy, nočné túlanie, hulákanie a nebezpečné
schôdzky mládeže obojeho pohlavia, pri ktorých tratia nevinnosť a

často aj poctivosť svojho srdca a pritom ešte aj veľké pohoršenie
dávajú druhým, zvlášte mladším. Týmto napomenutie starších ale
bo duchovných je márné, potajomky sa z toho vysmejú, ďalej krá
čajú po svojej ceste, ktorá vedie do časnej a večnej záhuby.

Drahé panny, nenasledujme takéto — len dľa mena — panny.
Rozvážme si svoju veľkú hodnosť, za ktorú — keď si ju nepoškvr
neno zachováme — hodnosť všetkých svätých prevyšujúcu odmenu
obdržíme, lebo budeme môcť spievať pieseň panenskú a nasledovať
Baránka, kamkoľvek ide. Povšimnime si každého naučenia našich
duchovných, rodičov, vážnych ľudí a dobrých kníh a použime kaž
dú príležitosť k posilneniu svojej nevinnosti, zvlášte ten najmocnejší
prostriedok: časté sv. prijímanie. Tento chlieb anjelský aj našu dušu
udrží v anjelskej nevinnosti, keď ho budeme často a hodne prijímať.
Zdá sa to snáď ťažké? Každá čnosť je ťažká. Ešte aj hriech je s ťaž
kosťami spojený, najmä v jeho následkoch, — ako by nebola čnosť?
Ako by nebola tá najkrajšia čnosť: panenstvo! Keď aj je ťažká,
milosť Božia bude nám istotne na pomoci; keď len chceme, udr
žíme sa.

Okrášľujme záhradku svojho srdca ľaliami a inými kvetmi
čnosti a bedlime, aby sa do nej žiadna burina hriechu ne'dostala.
Svoju mladosť zasväťme P. Ježišovi, nášmu nebeskému ženíchovi,
to On veľmi rád prijme. Nerátajme na ten neistý starý vek. Tie
vyschlé kosti, ktorými už aj svet pohŕda, ani Jemu nebudú milé.
Veď nekladieme na oltáre uschlé, ale svieže kvety. ,.Pamätaj na
svojho Stvoriteľa v dňoch mladosti svojej!“ hovorí Písmo sväté.!

UŽ ZREJE ŽITO.

Už zreje v poli žito, zreje —
je pekné, pekné , chvalabohu;
zlatom sa rýdzim ľudu smeje,

hoc voral ho len do prielohu.
Hoj, či sa ľudu pouľavi! —
zabudne i na tažké časy,
a tvár mu zjasni úsmev hravý.
ked bude kosiť bujné klasy.
Na žatvu je už prichystaný —
— vykuté dávno stoja kosy —

poberie sa hneď na svitaní
a skosí ich za rannej rosy.
ľosvdža všetko do stodoly
pre seba i pre svoje deti —
na úspor — jak by časy ťažké haly —

ostatok bude na obety.
Už zreje v poli žito, zreje

Dve panny.

zlatom sa rýdzim ľudu smeje.
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..Janíčko môj drahý, kohože ja už teraz budem mať, koho?!“
— Takto nariekala, spínajúc rukama, tetka Mlynárovie nad truhlou
svojho chlapca Janka, keď ho v jedno odpoludnie pochovávali. Ale
márnym bol všetok jej plač a horekovanie. Janko zomrel. Nevzkrie
sa ho už ani jej slzy, ani bedákame, musí sa s ním rozlúčiť na veky.

Na pohŕab Jankov sišlo sa takmer pol dediny. Aj všetky deti.
Ľudia dojatí stáli pri rakvi Jankovej, lež ustrnuté a zarazené dívaly
sa najmä deti na bielu truhlu nebohého Janka. Akási bázeň sadla
na tvár každého. Zdaly sa by! celé zľakané a zostrašené. Nenadále
odumretie Jankovo tak pôsobilo na nich, žé ich splašilo, ani holuby,
keď sa s čista-jasna jastrab hodí medzi ne.

Lebo skutočne, hrozná bola smrť Jankova. Zdravý, veselý, plný
rozkoše a rozmaru chlapec na druhé ráno ležal vystretý. Zomrel. —

Bim, bam, bam... rozliehal sa smutne zvon dedinou, ani keby bol
chcel zvolať: „Niet Janka Mlynárovie, niet ho viac!...“

Krásnu záhradu mali Kubinovci. Ovocné stromy pod bohat
stvom jabĺk, hrušiek, slivák hlboko skláňaly svoje parute, takmer
až k zemi. Väčšina ovocia ovšem ešte len zrela. Ich zeleň ako by
sa bola ihraia s augustovým úpalom slnka, skrývajúc sa do prí
jemnej tône bujného lístia. Len tu i tam buďto bledlo, huďto červe
nalo sa jedno-druhé jablčko, podľa toho: ako podliehalo letnej ho
rúčave.

Jedna konáristá hruška však odrážala sa od všetkých. Táto
ako by bola chcela predísť ostatné stromy: prvá dozrela. A teraz
váblive, vyzývavé otŕčala zlatožlté ovocie: chutné okrúhle hrušky.

Toto klalo oči chlapcom, a najmä Jankovi Mlynárovie. Títo
šarvanci, kedykoľvek šli okolo záhrady a zrak padol im na hrušku,
zavše trhlo čosi v nich; zastali a tak hľadeli na usmievavé ovocie,
ktoré zdalo sa im ešte pôvabnejším, ako bolo skutočne. Až konečne
vyhútali čosi. Usniesli sa, že večer prelczú cez plot a nakmášu hru
šiek, koľko len budú stačiť.

A tak aj urobili. Keď už celý kŕdeľ hviezdičiek rozligotalo sa
oblohou a súmrak temnými závojmi až do nepoznania pozavíjal
zôkol-vôkol všetko: chlapci sobrali sa. Veľkými okľukami, poza
humná, cez ohrady prikrádali sa čo raz bližšie záhrady. Ovšem, že
stúpali príliš opatrne. Keď sa im poblíž niečo začernelo: už sa strhli,
zastali, načúvali: kto je, čo je. No nebol nik. Avšak nepokojné sve
domie je už také: všade tuší nebezpečie; ešte i tej malej myši sa
zdesí, keď brnkne z jednej diery do druhej.

Chlapci konečne holi u cieľa. Zastali. Od rozčúlenia zasekol im
ešte aj dych; veď prvý raz toho roku idú kradnúť. Rozhľadeli sa
na vôkol, ale nezbadali nikde nič podozrivého. Večer bol tmavý,

Zlodej.



lež príjemný, tichý augustový večer. Stromy stály v záhrade ne
hybne, ako nejaké zakliate čierne ohavy. Len na jednom kmitaly sa
zhusta žltkasté fliačky: zralé hrušky.

„Tu sme; prosto nás je hruška!“ poznamenal Janko Mlyná
rovie. Peter a Ondriš podišli: jeden hore, druhý dolu na postráž,
či predsa nezbadajú niekoho. Keď si už boli asi istí všetci traja, že
nehrozí'im žiadne nebezpečie, Janko vyskočil na plot ani mačka,
stojačky obzrel sa posledný raz v pravo, v ľavo a hodil sa do zá
hrady ...

V tom desný výkrik zavznel s miesta, kam Janko skočil. Bol
to výkrik, akým zastonajú ľudia, ktorí sa do smrteľného nebezpečia
dostali. Peter a Ondriš, počujúc prenikavý plač a volanie Jankovo,
miesto toho, aby boli pozreli: čo sa stalo, dali sa v nohy a nezastali
len doma. Janko ostal teda sám, kričiac zúfale o pomoc a ratu
plným hrdlom.

Kubinovci sedeli ešte na dvore, besedujúc po dennej práci, keď
sa rozniesol záhradou Jankov výkrik. Zprvu sami nevedeli, odkiaľ
ide volanie, za chvíľu naslúchali. Avšak keď nariekanie neprestá
valo, lež čím ďalej určitejšie znelo: za hlasom prišli do záhrady, a
tu iba keď nájdu Janka medzi paradajkami na jednej hrubej palici
zabodnutého. Janko totižto, ako sa hodil s plota, padol na jednu
ostrú palicu a či žŕďku, zapichnutú k paradajkám, a v pravom smy
sle slova preklad sa na ňu, zastoknul sa ako hláč na vidličku.

Kubinovci dobre že neskameneli. keď zazreli Janka Mlynárovie
v takomto položení. Svojim vlastným očiam nechceli verif. Avšak
neváhali. Janka vyslobodili a dali odniesť domov. Rodičia bežali
pre lekára. Lež ani lekárska veda nevedela zachrániť Janka životu.
Palica prešla totižto Jankovi cez žalúdok a tak povážlivé ranila mu
vnútornosti, že následkom tejto rany Janko do rána skonal.

Janka nebolo treba potrestať. Potrestal sa sám, ako mnohý
zlodej, ktorý hreší proti VIL príkazu Božiemu. Už ho aj pochovali.
Na hrobe chytá sa mu mladá, svieža tráva. Na kríž napísali mu:
Tu spočíva v Pánu Ježišovi Janko Mlynárovie. Potom rok naro
denia a smrti. Lež doložiť mali aj toto: „Preklal sa na jednu palicu,
keď išiel kradnúť." Ano, i toto, aby bol vždy na výstrahu deťom
zlodejom.

Strýčko Trdvnický.



eď som ešte sedával v školskej lavici medzi Maďarmi,
a niektoré slovo maďarské som chybne vyslovil,_vždy
mi vytýkal profesor: že uhorský chlieb jiem a chybne
maďarsky hovorím, ale je to vraj preto, že si doma
švábkou rozum kŕmim. Mňa to za jeden čas mrzelo,
ale som sa potom uspokojil, rozväzujúc, že keď sa šváh
ka nehanbí byt tou, čím ju Boh stvoril, nemám sa ani

ja harbif, že ma Boh Slovákom stvoril. A teraz som ešte hrdší na
moje slovenské jedlo, lebo sa stala švábka v tejto vojne tým naj
hlavnejším pokrmom, nasycujúcim hladné žalúdky. Bože dobrý,
ako sa časy menia! Ako núdza učí ľudí vážiť si to, čo bolo pred
tým malicherné, opovrhnuté! Keď kedysi v Pešti jedna dáma na
zem vypľula z omylu do úst položenú švábku, že sa ňou otrávi,
dnes by ju tie paničky dusily, len keby ju malý!

Ako zachádzali predávači vo švábkovom Egypte (v Orave) s

kupujúcimi švábku lebo tým bola tohto roku pre mnohé stolice
Orava - to ma veru bolí. Oj, bolože to za zderstvo, nemilosrden
stvo, neľudskosť, akú prejavovali podajedni predávači. Týmto, ktorí
si učinili saméíio Boha nepriateľom z mammony neprávosti, chcem
tu rozpovedať jednu starú rozprávku o sv. Petrovi.

Roku 71. po Kristovom narodení bola ukrutná vojna. Rimani
prišli do židovskej krajiny, aby ju s mestom Jeruzalemom zničili
tak, žeby z neho kameň na kameni nezostal. Počas obliehania bol
toľký hlad, že rodičia už vlastné deti zabíjali a jedli. Veľký nárek
detí, vybratých pre rodičovské žalúdky, došiel až do neba, k ušiam
priateľa dietok, k Pánu Ježjšovi. I poslal sv. Petra na zem, aby
išiel a hľadal stravu pre nevinné deti. Dal mu do kapsy len tridsať
strieborných, so slovami: Za toľko ma predali ľudia, toľko ti bude
dosť. Ostatne, dávam ti moc robiť, čo chceš.

f išiel sv. Peter na cesty, priberúc k sebe i kajúceho lotra Dis
masa za pomocníka. Prišli do hory jednej dedinky, tam našli pa
stierov stádo pásť a švábku piecť. Pýtali si z nej predať. „Nemáme,
ale iďte k nášmu gazdovi Šimonovi Barachovi, ten jej má dosť, za
múral ju do pivnice a chodieva do nej tajným otvorom, lebo sa
obáva, že by mu ju vzali Rimani. Nám len po tri dáva na deň.“
I prišli k nemu. Pýtal od nich za štvrtník 10 strieborných, asi 200
korún. Daromné prosil sv. Peter, že je to mnoho, že to pre hladu
júce deti, nič nepomohlo. Dal za štvrtník desať strieborných. Dismas
vsypal ju do svojho vrecka a povedal, že on, hoci bol za života
zbojníkom, ale bol predsa milosrdnejším, bral len boháčom a dával
chudobným. Šimon Barach vsypal peniaze medzi druhé a sv. Peter,
vezmúc kostrny (cviby) z vyrastenej švábky, rozhodil ich po piv
nici a riekol: „Na ráno uvidíš, ako Boh odpláca nemilosrdenstvo a

zderstvo.“ Nato odišli. — V druhé' ráno, keď išiel dráč pozrieť pe
niaze, so zdesením spatrí, že 10 strieborných obrátilo sa na uhoľ a

Ako sv. Peter raz švábku pre hladujúce
deti kupoval.



na kameň. Zašiel do pivnice a zase tam videl, že sa mu do švábky
vodralo mnoho chrobače, myší a potkanov. I lamentoval. —

Sv. Peter s lotrom prišli potom do jednej dediny ku vdove so
siedmimi deťmi a pýtali si nocľah. Dala im, ale sa vyhovárala-, že
ich nemá čím pohostiť, že už jedno najmenšie dieťa jej od hladu
umrelo a ostatné živia sa trávou. „Nepýtame pokrm, len nocľah, —

povie sv. Peter; — vedia sa deti modliť Otčenáš?“ I pomodlili sa.
Peter každému dieťaťu toľko švábky odrátal do podolka, koľko
malo rokov, a požehnal celú rodinu. „Toto budete mať dosť, pokým
bude' nová živnosť, len sa skrúšene modlite Otčenáš. Dajte z {oho
i druhým, buďte štedrí a neopustí vás Boh.“ Tak chodili i ďalej,
kým všetku švábku medzi hladujúce deti nerozdali. I povie Dismas
Petrovi: „Čistejšej radosti som nepocítil na zemi, ani nevidel, ako
radosť tých dietok, ktorým si nadelil švábky, že už nebudú hlado
vať.“ — „Tak je! Máš pravdu, i môj Majster povedal; čo jednému
z týchto maľučkých urobíme, jemu urobíme. Ale ukrutníci to za
budli, preto prišla na nich ukrutná vojna.“

Išli zas ďalej kupovať. Prišli k jednému, ktorý mal jej tiež dosť.
„Mám na predaj, ale nie za peniaze. Vidím, ty máš nové topánky
"(sandále) na nohách, vyzuj mi tie, dám ti štvrtník švábky.“ — „Ale,
človeče, maj milosrdenstvo! Nie je to pre mňa ale pre hladujúce
deti.“ — „Dáš, čo pýtam, alebo nedáš? Do detí ma nič, dám len za
topánky.“ — „Dobre, ale nebanuj, keď tie črievice budeš nosiť.“ —
Ožerník topánky vzal a hneď si ich obul, a chodil v nich pyšne celý
deň. Ale večer nemohol ich vyzuť, tak mu v nich nohy napuchly, že
ich musel porezať, aby ich vyzul. Ľudia hovorili: to, hľa, za tú
drahú švábku! Okrem toho objavily sa mu na nohách samé vredy,
že musel bosý chodiť.

Ožerníci vyzvliekli sv. Petra i z plášťa. Ale zle pochodil ten,
ktorý ten plášť za švábku vzal, a síce tak, ako sluha proroka Eli
zeusa, Qiezi zvaný. Tomuto bolo ľúto, že jeho pán od jedného člo
veka, ktorého z prašiny vyliečil, nič nevzal. Potajomky išiel potom
k nemu a luhal, že jeho pán za vyliečenie pýta si jeho kepeň. Keď
si ho však obliekol, dostal na celom tele prašinu. Tak ho Boh po
trestal. A či by taký trest nezaslúžily všetky tie ženy, ktoré úbohé
matky, hľadajúce živnosť pre dietky, vyzvliekly zo šiat?!

Sv. Peter a Dismas po mnohom putovaní prišli blízko Jeruza
lema ku jednej vdove, pohanke. Pýtali si od nej niečo zjesť. Dala
im uvarenej lobody, lebo iné nemala. Opatrovala ona v chalúpke
raneného syna, ktorý si pri dobýjaní Jeruzalema zlomil nohu. „1
čože ti za to‘dáme?“ pýta sa sv. Peter. — „Nič, bohovia mi od -

platia, kiež by mi uzdravili syna!“ — „Vieš, tvoji bohovia ti ho
neuzdravia, ale poznám jedného Boha, ktorý ti to urobí, lež musíš
v neho veriť.“ — „Oj, dobrý pane, vďačne to urobím!“ — „Lež mu
síš veriť aj v jeho Syna, Ježiša Krista!“ — „Aj v toho uverím, len
nech mi je syn zdravý.“ Na to sv. Peter chytil nemocného vojaka
za ruku a pravil: „V mene Ježiša Krista pravím tebe, buď zdravý.“
A syn skočil so zlomenou nohou s postele a ozdravel. „Toto je od
mena za tvoje milosrdenstvo.“ Ženička z povďačnosti-vrhla sa k no
hám Petra a zvolala: „Žiadaj si, ó, pane, čo len chceš za toľké do-



brodenie!“ — „Máš milosrdné srdce a žiadam, aby si ho darovala
môjmu Bohu. Ver a daj sa pokrstiť!“ — „Oj, verím, pane, v tvojho
Boha a pokrsť ma!“ I pokrstil ju sv. Peter na meno Veroniky, ktorá
podala z útrpnosti ručník s hlavy Pánu Ježišovi. Už sa odberali od
nej a boli na dvore, keď zrazu vybehne žena a volá za nimi. Svätý
Peter sa chytro zvrtnul a na skale sa utknul. „Zabudli sme ti za
platiť za nocľah?“ oslovil ju Peter. — „To nežiadam, ale ak zase
môj syn bude ranený?“ — „Tu máš túto skalu, na ktorej som sa
utknul, je to kus z tej skaly, na ktorú sa potknul Pán Ježiš, môj
Majster, keď niesol kríž na Kalváriu; sem ju vyhodili z mesta Je
ruzalema kušou vojaci. Touto skalou potreš ranu tvojho syna a
hneď sa mu zahojí, ale nech aj on uverí.“ — „On tiež verí, len ho
pokrsti!“

Kým ho krstil sv. Peter, priletí zadychčaný k nim sv. Michal.
„Kde sa toľko túlate? Ledva som vás našiel.“ — „A čože chceš?“ —

„Poslal ma Kristus pozrieť túto poslednú vojnu židov, či sa im tak
darí, ako tá, ktorú viedli proti Synovi Božiemu.“ Potom mu vyroz
prával sv. Peter, ako sa im vodilo pri skupovaní švábky. Že ich
ľudia zo všetkého vyzvliekli, takí sú nemilosrdní v tejto vojne, a
chcú, aby Boh bol oproti nim milosrdný.“ — „Veď tak“, riekne sv.
Michal, „táto vojna je dopustenie Božie za tú vojnu, čo ľudia viedli
proti Synu Božiemu. Žížnili za jeho krvou, aby bola vyliata na nich,
teraz za pokutu hladujú. A tak sa to bude opakovať v živote ľud
stva. Odkazuje ti Majster, aby si sa vrátil a že všetku švábku, čo
je v Európe, posbiera anjel a prenesie do Ameriky, odkiaľ prišla,
lebo ľudia pre ukrutnosť nezaslúžia tohoto daru. Odtiaľ len vtedy
prijde znovu švábka, keď ľudia po mnohom hlade naučia sa vážiť si
ju a budú milosrdní naproti biednym. Kiež by si to zapamätali la
komí ľudia! Strýčko, kaprál sv. Michala Generála.

Ťažkosti začiatku máme trpezlivo niesť. — Keď sa zlé začíná, vtedy
stavaj hrádze. — Kde hriech vychádza, tam sa čnosť začína. — Neraz zlý
začiatok k dobrému koncu vedie. — S Bohom začínaj. — Čo je zle zapo
čuté, nemôže prísť samo od seba k poriadku. — Nezná človek svojho za
čiatku, nezná ani konca. — Pán Boh je začiatok aj koniec všetkého. — Kla
ňaj sa Bohu. — Miluj blížnych. — Cti predstavených. — Rád pozdravuj. —
Buď láskavý oproti poddaným. — Staraj sa o tvoje veci. — Čítaj. — Za
chovaj v pamäti čo si čítal. — Pečuj o tvoju rodinu. — Buď prívetivý. —

Nehnevaj sá pre každú maličkosť. — Nikomu sa neposmievaj. — Navštívili
poriadnych. — Buď čistotný. — Uvažuj. — Vyhýbaj zlým ženštinám. —

Buď pravdomluvriý. — Rád poslúž. — Šetri si dobré meno. — Neohováraj.
— Súď spravodlivé. — Buď trpezlivý oproti tým, čo ti život dali. — Roz
pomeň sa na dobrodenia, ktoré si obsiahol. — Rád požičaj. — Drž s dob

rý ni. — Mnoho nesľubuj. — Čo si sľúbil, spln. — Nespi viac, než treba. —

Dané slovo drž. — Vína pi len mierne. — Pálenky sa odvykni. — Neopo
vrhni tými. čo sú pod tebou. — Cudzieho nepožiadaj. — Miluj a šetri svoju
manželku. — Posielaj do školy tvoje deti. — Buď obozretný. — Kroť svoj
hnev. — Za národ bojuj. — V Boha dôveruj. Jemu ži a jemu mri.

1GGGGGGGGGGGGGGGGG

Zlaté zrnká.



mu, potupujú ho neznabohovia, nemravníci, korhelia* ľahkomy

*; / k j pomluvam.
lomyseľne sú pomlúvaní katolícki kňazi. Pravdu mal,

trapFtf kto bol povedal, že katolícky kňaz v deň svojho po
svätenia dostáva dva dary, a síce 1. nenávisť bez
božného sveta a 2. lásku katolíckeho ľudu. — „Ked
mňa prenasledovali, aj vás prenasledovať budú“, rie

r kol Ježiš apoštolom. Táto láska alebo nenávisť oproti
kňazom nepatrí ich osobe, ale hodnosti, úradu, kňazskému ode
vu. Ide-Ii katolícky kňaz cestou, zazerajú naň, šomrú proti ne

sefníci: a dobrí katolíci s úctou sodvihnú pred ním klobúk, pd

zdravia sa mu, a deti s dôverou bežia mu oproti a bozkávajú mu
ruky. Tak to bolo predtým, tak je to teraz a tak aj v budúc
nosti. Lebo .nenávisť sveta a láska katolíckeho ľudu je dedictvo,
ktoré Kristus Pán svojim kňazom zanechal. Tá Čierna reve
renda kňazská je sťaby chotárny kameň, pri ktorom sa ľudia
podľa smýšľania svojho delia. Kto Boha ctí, ctí aj sluhov jeho.
Kto ale nenávidí Boha, nenávidí a prenasleduje aj sluhov jeho.

V tejto štýrročnej válke sa luhalo a pomíúvalo bez konca
kraja. Že z tých pomlúv dostalo sa aj katolíckemu kňazstvu,
počnúc od pápeža až po najmladšieho kaplána, to je každému
známo. Pápež vraj chcel vojnu, aby kacierov zničil. Vytýkajú

Návšteva vojenského biskupa.



mu straníctvo, nevlastenectvo. A pedsa Benedikt XV. ozaj v
duchu Kristovom pracuje za pokoj, za ukončenie války, za smie
renie národov, za obľahčenie položenia válkou stížených. Ale
bezbožníci nehanbia sa luhaf, pomlúvať, len aby česť, vážnosť
námestníka Kristovho a kňazstva katolíckeho vôbec podkopali.
Lebo v tejto svetovej válke mocnosti pekelné, slobodomurárske
pracujú nevšednou usilovnosťou a.istou na vyvrátení základov
náboženstva.

Len sa podívajte, čo za hnusnú hru prevádzajú z príleži
tosti opakujúcich sa válečnýcii pôžičiek. Židovské noviny od
začiatku napádajú, upodozrievajú kňazov katolíckych, že málo
alebo nič neznačia na pôžičku. Drzo, bezočivo šprihajú na bi
skupov, že sú skupáni, že za vlasť obetovať nechcú, že nechajú
hrdinov v priekopách o hlade, bez munície, bez pokrmu, lebo
nepodporujú válečné pôžičky tak, jako by sa patrilo. A tým pc
mlúvajú kňazstvo nahor. Ale tí istí zase štvú rozhorčených,
netrpezlivých, unavených vojakov proti kňazom a biskupom
tým, že oni akoby skoro celú válečnú pôžičku zo svojho vrecka
vysypali a tým boli príčinou predĺženia války. Nuž či je to nie
pekelná podlosť? Ci by bol niekto natoľko zaslepený, že by ne
videl z týchto rečí trčať diablovo kopyto? Všetko namierené je
proti Cirkvi Kristovej. Preto bijú pastierov, aby sa stádo do ich
náruče dostalo. Lež rozvažití katolíci nesadnú na lep.

Cirkev katolícka v tejto válke doniesla ohromné obete. Po
zbavená je tisícich kňazov, rozbúrali jej na stá kostolov, pobrali
jej poklady kostolné, sňaly jej zvony, povyberali píšťale z or
ganov, meď z dachov. Naše kostoly sú schudobnelé; ľúbezný
zvuk zvonov zatíchol. Všetky tieto obety doniesli sme, lebo po
vedano, že obrana vlasti to nevyhnutne vyžaduje. Ale teraz
chcela by bezbožná ruka aj kňazov vyobcovať z fár, pastierov,
biskupov z pomedzi stáda. Preto to huckanie, to mrzké pomiň
vanie. Katolícky ľudu, buď verný svojej matke Cirkv : , jej pa
stierom, jej kňazom. „Kto vami opovrhuje, mnou opovrhuje“,
povedal Kristus. Jablonovský.

B B II B B a B S B B BI S SI !3| Eli B Dl B j3. H H B

Jeden rehoľník vyprával nasledujúcu udaLsť
— Cestoval som vlakom. Bolo nás mnoho, ticho sme sa shová

rali. Na jednej stanici vstúpil ešte jeden asi tridsaťročný muž, ktorý
sa mi zdal veľmi známy — a umiestil sa oproti mne. Sotva sa po
sadil, hneď začal štvať na Cirkev, na kňazov; nadávať im do talá
rov, zpozdilcov, cudzopasníkov a dannožráčov, ktorí sú nepria
teľmi pokroku a osvety, sami sú hlúpi a len z hlúposti ľudu žijú. Ja
som si toto všetko ani nevšimnul, hoci to všetko v prvom rade na
mňa padalo a akoby z roztržitosti začal som si prsty čítať.

Táto moja netečnosť ho nesmierne hnevala a čo raz prudkej-

Čo vedia kňazi.
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šie napádal Cirkev a kňazov. Medzitým rozmýšľal som, kde som
tohoto zúrivca kedy videl. Konečne som sa rozpamätal.

Keď videl, že len ďalej čítam si prsty a nič mu neodpovedám,
rozhnevaný skočí hore a pýta sa ma: „Načo ste vy kňazi na svete?
Co robíte? Za čo jiete svoj každodenný chlieb? Čo viete vy robiť?“
- „Ja si viem prsty odčítať na ruke“, hovorím mu. — „A ešte čo

viete?“ pýta sa, škrípajúc zubami. — „I na druhej ruke si viem
prsty odčítať.“ — Až oči mu od hnevu vyskakovaly. — „Zaslúžite
si byť na svete? Co viete, z čoho žijete?“ — „Viem ešte niečo',
hovorím mu ticho, „keď si to tak ve(mi žiadate, aj to vám poviem.
Pánovia, počúvajte“, pokračujem silným hlasom. „Pred šesť rokmi
v meste L. odsúdili pre jeden veľmi nemravný zločin na dvojročný
žalár a na verejné pohanenie jedného mladíka. Ja aj to viem, že ten
sudca, ktorý ho odsúdil, bol som ja a ten mladík boli ste vy! Aj váš
zločin prispel k tomu, aby som sa stal kňazom a poblúdené duše
k Bohu privádzal.“

Môj protivník zblednul na smrť, vlak sa zastavil a on schytiac
svoju batožinu, vyskočil vón, hoci ešte ďalekú cestu mal pred sebou.

Tak by sa patrilo odbaviť každého posmievača nášho sv. nábo
ženstva a jeho sluhov. Vždy je to tak, že tí tupia najviac kňazov,
ktorí sami majú najviac čo v sebe skrývať. Ti štvú najviac, ktorí sú
najviac neprávostiam oddaní, lebo myslia, že tým odvrátia pozor
nosť ľudí od svojho hriešneho života. No, prv alebo neskôr všetkým
sa im dostane zaslúženého zahanbenia! Pán Boh sa o to postará;
keď nie skôr, istotne pri poslednom súde. Tam uvidíme, čo to za
panákov, ktorí tak opovážlivo posudzujú a na cti utŕhajú Cirkvi a
jej kňazom. Michal.

Budapešti (Mehmed Sultán kôrút 17.) je takzvaná
vegetariánska kuchyňa. Je to hostinec, kde sa
mäso nevarí, lež vysluhujú sa vegetariánske jedlá,
totižto: zeleniny, ovocie surové a zavárané a roz
ličné múčne jedlá.

Hostinec ten pozostáva z dvoch malých izieb.
Dozvedel som sa, že v prvej izbe schádzajú sa
teozófovia, v druhej socialisti. Prívrženci dvoch
náboženství, teozófskeho a socialistického.

Teozofiu, jako nové náboženstvo, opisujem vo „Svätej Ro
dine“; tu ale chcem riecť pár slov o náboženstve socialistickom,
ktoré sa v tej druhej sieni pestuje.

Šiel som ta i ja niekoľko ráz na vegetárianský obed. Sadol
som si medzi socialistov. Pri mne sedel jeden mladík, s veľkou
hrivou, v rukách „Népszavu", noviny, o ktorých sa vyslovil
biskup Procházka, že sú to hlavné noviny zbeťárčenia. Mladý
socialista veľmi neslušne jedol, mliazgal jazykom, jako prasa
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a cical si zub, tak že bolo zle pri ňom jesť. Neskôr pridala sa
k nemu jedna pani, ktorá ešte nebola dosť obrátená na socia
lizmus; tejto potom začal vykladať svoje náboženstvo. Začal
tým, že vraj ovocie, ktoré na strome rastie, neni gazdove, lež
patrí celému človečenstvu. A že aj fabriky, v ktorých robotníci
pracujú, nie sú majiteľove, lež všetkých robotníkov.

Inokedy zase s kelnerkou sa shováral, ktorá je tiež socia
listkou. Tej vykladal, že v Rusku postavia Marxovi veľkú sochu
a že z Ruska rozšíri sa socializmus po celom svete. Ona mu
zase rozprávala, že mala krásny sen, totižto snívalo sa jej, že
videla ohromný zástup, so zástavami, tiahnuť mestom, a celý
zástup že volal: „Nech žije Marx! Nech žije Marx!“ Medzi
tým hostia boli už netrpezliví, chceli už mať polievku; ale kel
nerka, miesto že by bola hosťov obsluhovala, vykladala socia
listovi s veľkou hrivou svoje marxovské sny.

Títo ľudia nie sú obyčajní socialisti, totižto takí, čo so
socialistami držia, s nimi štrajkujú a s nimi demonštrujú, lež
u týchto socializmus je celým náboženstvom.

Zakladateľom tohoto náboženstva je žid Marx. Svätým
písmom jejich je „Kapitál“, totižto kniha, ktorú Marx složil.
Processie jejich sú demonštrácie po uliciach. Majú aj zástavy,
koruhvy, a to červené. Hlavné články tejto viery sú nasledovné;
Boha niet. Duše niet. Je len hmota. Človek je zviera; slabšie,
ale šikovnejšie, než ostatné zvieratá. Po smrti niet života. Niet
pekla, ani neba. Telo obráti sa v prach, a to, čo nazývame du
šou, rozsype sa v povetrí.

Po smrti nám teda nemôže byť dobre, veď nebudeme o ni
čom vedieť. Preto sa musíme postarať, aby nám aspoň tu na
zemi bolo dobre. Za hrobom neba niet, učiňme si nebo tu na
zemi. Nuž ale jako? Takto, hľa:

Majetky a továrne budú všetky spoločné. Socialisti sa mu
sia dostať na vládu a potom oni sa postarajú, aby bolo všetko
spoločné. Kto sa bude protiviť, toho zabijú, jako teraz v Rusku
činia, kde už aj cára zabili, a jako niektoré noviny píšu, zabili aj
jeho syna, manželku a dve dcéry.

Keď bude všetko spoločné, všetci ľudia budú museť praco
vať, a pracovať budú tak veselo, že bude všetkého hojnosť pre
veliká. Štát bude deliť ľuďom potraviny a rúcho, všetko pôjde
na ceduľky.

Manželstvo prestane a slobodná láska nastane, jako je
medzi psami. Mužský môže si vybrať ktorékoľvek dievča, a

jesth aj ono pristane, môžu sa potom radi mať. Keď sa im za
páči, zase sa môžu rozísť. O deti nebudú mať starosti, lebo deti
hneď po narodení prevezme štát a budú ich vychovávať štátne
dojky. Tak sa ľudia tu na zemi budú znamenite cítiť, vínom
sa umývať, po kolená v ružiach chodiť a celý deň med lízaT

Nuž, jako sa ti páči toto náboženstvo, milý čitateľu? Že sa
socialista za zviera považuje, tomu sa nedivím. Taká duša, jakň
má socialista, taká zpotvorená, zohavená, zhnusobená netúži po
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večnom živote, a je rada, keď jej hovoria, že sa v povetrí roz
sype. O tom neidem sa s nimi hádať, veď keď kto chce byť ho
vädom, nuž nech sa páči!

Naším vodcom vo viere nie je žid Marx, lež Syri Boží,
Ježiš Kristus, ktorý nás vykúpil, dobrým sľúbil nebo, zlým hro
zí peklom, a ktorý svoje krásne, vznešené, poteohyplné učenie
sveril svätej Cirkvi a ona nám ho neomylne vykladá.

Tu len o tom ovocí sa chcem zmieniť, ktoré dľa toho socia
listu s dlhou šticou nepatrí gazdovi, lež celému človečenstvu,
.lako sa tá vec má?

Zem a jej plodiny skutočne určené sú na to, aby celé člo
večenstvo živily. Áno, celé človečenstvo! Bez vlastnej viny nik
nesmie hladom zomrieť. Avšak zem len tak nás stačí vyživiť,
keď sa na nej mnoho, veľmi mnoho pracuje. Zem málo vecí nám
dáva hotových. Vy, milí robotníci, najlepšie viete, že v potu
tvári musí človek pracovať, aby zem úrodu svoju vydala. Teda
k tomu, aby celé človečenstvo bolo zaopatrené, aby sa urodilo
dosť všetkého ku výžive všetkých ľudí, dve veci sú potrebné:
1. zem, 2. práca, a to veľmi tvrdá práca a mnoho práce.

A teraz daj pozor, milý čitateľu, na to, čo ti poviem: k tomu,
aby sa dosť pracovalo, potrebné je, aby majetky boly podelené.
Keby totižto spoločnými sa stály, jako to socialisti chcú, nepra
covalo by sa toľko, koľko je potrebné. Človek je totižto taký,
že pilne len na svojom pracuje; vtedy sa rád potí, keď vie, že
ovocie jeho práce bude jemu patrií.

Veď vieme, jak lenivo pracujú ľudia na spoločnom. Keď sa
o to jedná, aby sa šlo na obecné pracovať, na obecnú lúku ko
siť a hrabať, ťo sa nikomu nechce ísť, hájnik musí ľudí chytať,
ťahať, ináč nejdú. A keď aj idú, netrhajú sa za prácou; keď ich
nik nevidí, políhajú si alebo utečú. Každý sa pýta, prečo práve
ja? prečo nie iný? Keď teraz socialisti v Petrohrade zavládli,
naraz prestala všetka práca, ulice nik nechcel čistiť. Zdoch e
kone celé týždne ležaly a hnilý po tých najkrajších uliciach,
šíriac strašný smrad okolo seba', a nik ich nechcel odpratať.
Každý sa pýtal; prečo práve ja? prečo nie niekto iný? Veď je
je všetko spoločné!

Teda keby sa zaviedly spoločné majetky, nebolo by pil
nosti, nebolo by práce, a tak nebolo by ani čo jesť. Nastala by
bieda a hlad. Í jako by potom mohli ľudia pri bohatom stole
sedieť? Kto by vtedy vinohrady obrábal, kopal, doloval? Komu
by sa to chcelo?

Hľa, tak by vyzeralo to socialistické nebo na zemi. Hlad,
psota, neporiadok na celej čiare.

To si taký zelený, šticatý socialista nevie rozvážiť. On len
kdesi čítal v nejakom hnusnom socialistickom spise, že ovocie
nepatrí gazdovi, lež celému človečenstvu, zapáčilo sa mu to a
teraz slepo v to verí a ešte tú bibosť aj rozširuje.

Vieme my dobre, že aj podelené majetky majú svoje zié
stránky. Veď niet nič dokonáleho pod slnkom. Keď sú majetky



podelené, mnohým sa dostane veľmi mnoho a mnohým veľmi
málo z plodín zeme. Avšak nato je kresťanská viera, aby tejto
biede odpomáhala; na to je bratstvo kresťanské, aby sme jeden
druhého podporovali, chudobným almužnu dávali, aby veľké ne
rovnosti miernili. Má teda aj dnešné podelenie majetkov svoje
zlé stránky, avšak o mnoho horšie by sme stáli, keby bolo
všetko spoločné, lebo vtedy by bol spoločný nedostatok a ne
poriadok a na zemi nastalo by nie nebo, lež horúce peklo.

Tak to, hľa, vyzerá s tou socialistickou vierou, ktorú ni
čomní, suroví, psohlaví, pohansky smýšľajúci, Krista Pána ne
návidiaci ľudia i medzi naším milým, Kristu Pánu verným slo
venským ľudom rozširujú. Dúfame, že náš múdry, rozvažitý
ľud neprijme takejto pohanskej blbotiny a k vôli židovi Marxovi
neopustí Syna Božieho, Pána Ježiša, okrem ktorého mena niet
na svete mena, v ktorom by sme spásu našu hľadať a nájsť
mohli. S.

— Fínsko vyslalo svojich zástupcov do Ríma, aby pápežovi úradne
oznámilo svoju neodvislosť a aby ho poprosilo o potvrdenie nového štát
ného útvaru. Tento krok je tým vážnejší, že nevychádza od vlády zeme
katolíckej, ale protestantskej. Je tam málo obyvateľstva katolíckeho a
vláda pozostáva hlavne zo socialistov. Podľa toho niet tu dôvodov ná
boženského rázu, lež sú to dôvody politické. Talianske úradné noviny za
mlčaly túto udalosť. Úmysel vyslanectva veľmi dobre vysvetlil protestant
ský holandský predseda ministerstva, Cort van der Linden. Odôvodňoval
týmito slovami založenie vyslanectva u sv. Stolice: „Ráz vyslanectva sta
noví sa tým, že sa v pápežovi prejavuje znamenitá medzinárodná politická
mocnosť. Niet vážnejšieho politického stredišťa, ktorý by mohol mat vliv
v záujme mieru, jako Vatikán. Medzi veľmociami zaujímame my len čestné
miesto, ale pápež náleží medzi veľmoci.“

— Portugalsko vstúpi vraj znovu v styky diplomatické so sv. Sto
licou. Píše sa, že kostoly a kláštory sú opäť otvorené, kňazi znovu pre
pustení na slobodu, prôvody náboženské opäť dovolené. Bolo by žiadúcno,
aby táto zpráva bola tiež úradne potvrdená, že by bola cirkvi katolíckej
v Portugalsku daná úplná sloboda, tak nutne potrebná k jej rozvoju.

— Pre zachovanie svätých miest v Palestíne. Švajčiarsky spolok pre
Palestínu vydal vyzvanie k bojujúcim stranám o zachovanie1 kresťanských
pamiatok vo Svätej Zemi. Srdce každého kresťana poburuje pomyslenie,
že by všetky tie svätyne mesta Kristovho, kláštory a dobročinné ústavy
stály sa korisťou zničenia a zpustošenia. Zdáliž bude v prach premenene v
XX. století, století to ľudskej vzdelanosti, čoho ušetrily i samé rimské legie,
čo kresťanská zbožnosť mnohých století zbudovala, čo bolo zachráneno
nepočetnými obetami krve a majetku? Preto vyslovujeme živú prosbu k

účastneným stranám v Jeruzaleme: Šetrite svätých miest, svätých i dra
hých, pre vzpomienku na Krista, svätých a drahých jako živého svedectva
jeho vykupiteľského života a diela, svätých a drahých jako živých sve-

Dn d

B U e VŠELIČO Z CIRKVE. I ® BD



dectví dôležitých udalostí zo sv. Písma Starého a Nového Zákona až na

zpíit k patriarchom a prorokom.
— Bulharský kostol v Budapešti. V našom hlavnom meste bola sriadená

na mieste dosť odľahlom bulharská rozkolná kaplnka. Predstavenstvo
sľúbilo, že povolí rozsiahle a veľkolepé miesto pre bulharský kostol. Pre
katolíckych Slovákov však niet kostolov, ani miesta. Ešte i Turkom daro
vali vo Viedni a v Pešti pozemky na modiitebnice.

— Židia ďakujú sv. Otcovi. V lete minulého roku zúril hrozný po
žiar v Solíme. Nešťastie zastihlo zvlášte židovskú štvrť. Teraz židia za
slali pápežovi poďakujúci list. V ňom ďakujú za obetavú pomoc, ktorú po

skytli v tej dobe navštívenia tamejší katolícki kňazi, ktorí tisícim židom
poskytli prístrešia- a pomohli im k najpotrebnejším veciam v tomto vše
obecnom nešťastí.

— Katolícka missijnä stanica v Niši. V Niši je malý katolícky kostol,
ktorého správu prevzala v marci tohoto roku Spoločnosť Božského Slova
(S. V. D.). Kostol vystavený bol roku 1887. Je to jediný katolícky kostol
medzi Belehradom, Albániou a Sofiou. Pre nepriaznivé chovanie sa srbskej
vlády a dlhú válku bola missijná činnosť veľmi obťažená. Kráľ bulharský,
Ferdinand, navštívil za svojho pobytu v Niši kostol a ubezpečil tamojších
katolíckych obyvateľov o svojej dobroprajnosti. Je nádej, že nad tunajším
katolíckym obyvateľstvom bude možno pravidelne prevádzať duchovnú
správu.

SOZNAN1E.
Dolupodpísaný týmto soznávam, že som sv.

Omšu za všetkých odberateľov a čitateľov „Krá
ľovnej sv. Ruženca“ za milosť vytrvanlivosti v

dobrom v auguste t. r. odslúžil.
V Hrádku (Temetvény, Nitrianska stoh), v

auguste 1918.
Matej B u č e k,

farár.

|| ® (§1 || DOPISY.
Z Mýta (Zvolenská stolica).
P. ,1. Kŕ.!
Ctená Redakcia! S radosťou beriem pero do ruky, aby som

pár slov napísal o našej tichej dedinke. Tunajší obyvatelia sú zväčša
roľníci a z čiastky sú zamestnaní v železodielni na Brezovej.. A tak
si všetci s dobrou vôľou vyhľadávajú chlieb náš vezdejší. Pravda,
že sa aj medzi nami ustavične ozývajú hlasy o ten túžený pokoj.
Dopraje nám ho Pán Boh, ale to nenie ešte všetko. Musíme si
prosiť od P. Boha najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a

ostatné bude nám pridané. Len buďme trpezliví, lebo v trpezlivosti
zachováme duše naše. Náš spolok sv. Ruženca sa pekne rozmáha,
a zvlášte medzi našou peknodudíou mládežou. Tak je to dobre;
lebo keď sa Ruženec budeme horlivé modlievať, naša spoločná



modlitba prerazí nebesá. Veď máme mocnú patrónku, bl. P. Máriu,
ktorá nám bude na pomoci, aby sme obdržali všetko to, čo pre telo
a dušu potrebujeme.

S pozdravom na všetkých čitateľov „Kráľovnej sv. Ruženca“
Fr. Peter ml.

Z Veľkej Suchej.
P. J. Kr.l
Poďakovanie za vyslyšanie. Neprestajné vďaky vzdávam Pan

ne Márii Levočskej za tú prevelikú milosť mne nehodnej preuká
zanú, že mi už dlhé časy chorú nohu uzdraviť ráčila. Tam som Ju
prosila na Hore Levočskej, vykonajúc púť k Jej pocte a k vôli vy
zdraveniu. Ave, Ave, Ave Maria! M. T.

S talianskeho bojišľa.
P. J. Kr.l
Dôstojný pán Redaktor! Prosím Vás'o uverejnenie týchto pár

riadkov v našom mariánskom časopise. — Už je tomu štyri roky,
čo som aj ja musel opustiť svoj kruh rodinný a ísť ku vojsku. Tu
som složil všetku nádej svoju v Pánu Bohu a vyvolil som si prebi.
P. Máriu za matku a ochraniteľku, a môžem smelo vyznať, že Jej
mocnú ochranu zkúsil som v mnohých nebezpečenstvách života.
Za čo nech budú tisíckrát zvelebované a uctené najsvätejšie Srdce
Pána Ježiša a sladké srdce Panny Márie a sv. Jozefa!

Človek, keď sa doma nachádza medzi svojimi a nehrozí mu
žiadne nebezpečenstvo života, nevie si oceniť ten drahý poklad:
vieru v Boha. Lež keď sa nachádza v nejakom nebezpečenstve a
zármutku, nik mu neprichádza ku poteche, jedine jeho viera v Boha.
Táto* mu rohí ťažký život znesiteľnejším, dodáva mu sily v trápení
a zdržuje od zúfalstva. Lenže viera, hoci je ako zakorenená v srdci
veriacom, predsa potrebuje pestovanie tak, ako kvet vodu. Lebo
obcovanie s terajším svetom, ktorého heslom je len žiadosť tela a
tupenie náboženstva, ľahko by človeka o ten jeho najdrahší poklad,
o vieru, olúpilo. Preto z mojej zkúsenosti odporúčam všetkým, čó
majú svojich drahých na bojišti, žeby im posielali náboženské spi
sy, ktoré sú pre každého veriateho vojaka jeho najmilším radcom,
kazateľom a vodcom.

Drahí čitatelia, ťažké a smutné časy žijeme. Nielen táto vojna
všetko rúca a nivočí, čo vzdelanosť kresťanská za dýadsať století
postavila, lež zúri aj hrozný boj prostriedkom bezbožnej tlače proti
viere a náboženstvu. A to tak, že keď bolo kresťanstvo mečom pre
nasledované, nebolo tak ohrožené, ako teraz záplavou neznabož
ských novín. Preto nám katolíckym kresťanom ponúka sa súrna po
vinnosť, aby sme hmotne podporovali našu kresťanskú tlač, ktorá
háji a bráni záujmy našej katolíckej viery a napomáha mravy.

Vám ale, dôstojný pane, prajem mnoho zdaru a sily duševnej od
Pána Boha a Panny Márie k vydávaniu tak dobrého časopisu, kto
rý účinkuje na naše utrápené srdcia tuná po nivách bojišťa tak, ako
olej na rany. Vás ale, drahí ctitelia mariánski, prosím, žeby ste si
každodenne spomenuli na nás tu utrápených aspoň s jedným „Zdra
vas Maria“. Zostávam s pozdravom nehodný ctiteľ Panny Márie.

Viktor Potkanovič, delostrel e



Zo Siklavdrheľu.
P. J. Kŕ.!
Ctená Redakcia! Prosím o láskavé uverejnenie týchto pár riad

kov v našej milej ..Kráľovnej
1
.

— Zaviazaná som velikou vďakou
Božskému Srdcu P. Ježiša, nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a sv.
Jozefovi, že mňa nehodnú už dvakrát v mojich záležitostiach vy
slyšať ráčili. Nech sú po všetky časy chválené a zvelebované naj
svätejšie osoby: Ježiš, Maria a Jozef! p. m.

P. J. Kŕ.!
Velebná Redakcia! Pred troma mesiacmi trúchlivé boly naše

srdcia, keď nám Pán Boh povolal nášho dobrého duchovného pa
stiera do večnosti. Ale nás aj potešil v našom zármutku, keď nám
poslal mladého horlivého duchovného otca, ktorý až doposaváď v

našej, vyše 5 tisíc duší počitujúcej farnosti sám jediný účinkuje. To
je iste veliká úloha v tak velikých a rozsiahlych obciach jednému
kňazovi účinkovať. My mu aj týmto spôsobom zo srdca ďakujeme
za jeho veliké starosti a práce o naše duše a modlíme sa zaňho, aby
ho Pán Ježiš v jeho horlivosti, ale aj v dobrej sile tela i duše za
chovať ráčil.

(Posielam na podporu „Kráľovnej“ 14 kor.)
Odporúčajúc sa do modlitieb Vašej Dôstojnosti, zostávam s

úctou
N. N., čitateľka ,Kráľovnej“.

P. J. Kr.!
Dôstojný p. Redaktor! Prosím o uverejnenie týchto pár riadkov

v našej milej „Kráľovnej“. Dňa 9. júna slávili sme sviatok najsv.
Božského Srdca u dp. Františkánov. Z kostola pohnul sa slávnostný
sprievod a potom pod holým nebom konaly sa obrady. Najprv po
čuli sme utešenú, ducha povznášajúcu kázeň od dôstp. Pavla Blahu,
pápežského komorníka a farára v Qbeloch. Po nej odbývala sa
veľká sv. Omša, ktorú slúžil náš obľúbený dp. L. Okánik, dekan.
Pod celou slávnosťou doprial nám Pán Boh pekného počasia, za čo
buď Mu tisícerá vďaka a chvála. Pútnikov mali sme nad očakávanie
mnoho. Kiež by len vyslyšal Otec nebeský naše vzdychy a prosby
a doprial nám čím skôr túženého pokoja. Dnes srdcia naše len to
žiadajú, duše naše len za tým vzdychajú a všetci sa len za skorý
mier modlíme.

S hlbokou úctou
Michal Vašečka.

„KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA“ vychádza každý mesiac. — Sostavuie ANTON
HROMADA, farár v STANKOVANOCH (Sztankován. u. p. Fenýfiháza, Liptó
m.) so spolupracovníkami, na ktorého majú sa posielať všetky rukopisy pre
tento časopis. — Predplatné na ,,Kráľovnú sv. Ruženca“ je na rok 1918. pre
Uhorsko- 2 kor. 50 hal., pre cudzozemsko 3 kor. a posiela sa na adressu;
Administrácia „Kráľovnej Sv. Ruženca“, v Stankovanoch (Sztankován, u. p.

Fenyôháza, Liptó m.).

Tlačil Leo kníhtlačiarsky a vydavateľský spolok účast. spol., Rózsahegy.

Z D. Lipnice.

Uh. Skalica.



PnHirm“ časopis k úcte sv. Rodiny Nazaretskej
11 _ ’ a k ochrane rodín kresťanských. Or
gán Všeobeného spolku k úcte sv. Rodiny Nazaretskej. Vychádza
každý mesiac. Rediguje Ján Vojtaššák, farár vo Veľkej Vsi (Ärva
nagyfalu) s mnohými spolupracovníkami. Predpatné na rok pre

Rakúsko-Uhorsko 3 kor., pre cudzozemsko 3 kor. 80 halierov.
— Administrácia „Svätej Rodiny“ vo Veľkej Vsi (Árvanagyfalu). —

— Odporúčame: A. Bessiéres J. S. PETRÍK, malý apoštol častého sv. prijí
mania. Poslovenčil Boromejský. Cena 24 hal. 1 výtisk. Pri objednávke, je 30°/„-vá
srážka. Objednať možno: Farský úrad Teplička (Vágtapofca, Trencsénm.). — Prosíme
dôst. duchovenstvo a pp. učiteľov o rozširovanie tohoto krásneho sošku pre prvo
prijímajúce a vôbec školské dietky. Rodičia nech ho zaopatria dietkam svojim k mod
litebnej knižočke. Dr. Stadler, arcibiskup vyslovil sa o ňom: „Slzil som, keď som čítal
tento výborný sosit.“ Zaslúži hodného rozšírenia.

— Sviatostný Spasiteľ. 194 strán obsahu. Napísal a vydal dr. Jozei Janda,
dekan a farár v Nyitrapereszlény. Dostať u pôvodcu 1 výtisk za 1 kor. — Obsahuje
24 krásnych rozjímaní o Sviatosti Oltárnej.

— Najnebezpečnejší hriech a veľká cena čistoty. Napísal a za 14 hal. posiela
dr. Jozef Janda, dekan-farár v Nyitrapereszlény. Vrele odporúčame tento sošit, ktorý
je povolaný podporovať boj proti nemravnosti kresťanskej mládeže.

— Mučenica čistoty. Druhé vydanie. Napísal a za 16 hal. posiela dr. J. Janda,
dekan-fajár v Nyitrapereszlény. Vzácny sošit to pre mládež zvlášte ženského pohlavia.

— „Srdce“, týždenník. Dostať u Adm. Srdca, Budapešť, Mikszáth K. tér 3.
Predplatná cena na rok 7 kor.

— „Duchovný Pastier.“ Kazateľský a katechetický časopis. Rediguje; Dr. Jozef
Buday, farár v Mor. Lieskovom. (Morvamogyoród, Trencsén m.) Predpláca sa u tla
čiarne „Lev“-a v Ružomberku — Rózsahegy. (Liptó m.) Cena na rok je 12 kor.

— „Roľník v náboženstve.“ Spísal Š. K. Kopiecky. Sošit na 70 stranách, cena
s poštou 60 hal. Objednať možno v kníhtlačiam! „Lev“-a, Rózsahegy, Liptó m. Pri
objednávke vyše 20 kusov 10°/o srážka. Túto výbornú knižočku, ktorá zaujíma razom
a poučuje, vrele odporúčame našim ct. čitateľom.

jľ).íi'ianrŕWJíí r'AHfisí’Lrv v troch farbách, s vkusnými obrázkami možno ob
Í\UZ,C1ILUVC CCUUIiiJ' jednať u „Lco“ kníhtiačiarskeho a nakladateľského
spolku úč. spoločnosti v Ružomberku (Rózsahegy).

U administrácii „Svätej Rodiny“ v Árvanagyfalu možno dostať
tieto výborné knižky:

1. „Veliké prikázanie“ s poštou za 65 hal.
2. „O bratskej svornosti“ s poštou za 30 hal.
3. „Slabé duše“ s poštou za 24 hal.

Kto objedná aspoň 20 kusov, dostane 10°/o srážku. Kto objedná’aspoň 50 kusov, dostane
nádavkom 10 kusov zdarma. Kto .objedná aspoň 100 kusov, dostane 30°/o srážky na
cene. Odporúčame objednať hromadne, zvlášte pre kostolný odpredaj. — Posielame len

za vopred platené. — K vôli usporeniu na poštovom objednávajte hromadne.

Toto septembrové číslo poslali sme už len skutočným predplatiteľom,
ostatným dlhujúcim za tento rok sme „Kráľovnú“ zastavili. Za prvých

osem čísiel, nevieme, či sa domyslia tí páni zaplatiť. V akých sme nesnádzach finan
ciálnych pre nízke predplatné a pre tých dlžníkov! No ale zato nezúfame.

Na podporu „Kráľovnej“ obetovali: Michal Hudec v H. Kamenci 2 kor., Kristína
Šeíčik, Horvátgurab 2 kor., Ján Šimo, Felsôleszéte 3 kor., Anton Horný, Detrekôvár
alja 2 kor., Maria Kroato v Bysterci 2 kor. — Srdečné Pán Boh zaplať!

©OGGOO0OO0OOG00G Vs'elO Odporúčame GOOOOO0I

GOOOOOOGOOOOOOOOO

Odkazy redakcie.



aEsasasa
C\(\n(\rúŕamp Všetkým kresťanským rodinám, aby vstúpily do spolku Sv.
v/UJJUl UtuiliC Adalberta (Vojtecha) v Trnave (Nagyszombat. Pozsony m.)

Clcnovský príspevok raz na vždy pre úda jednotlivca je razom 20 korún, alebo
v desiatich čiastkach po 2 korny 40 hak, pre rody razom 40 korún, alebo v desiatich
čiastkach po 4 kor. 40 hal. — Za to je rodina údom dotiaľ, kým nevymre.

Vrelo odporúčame RoSftg B. SrdCH JCŽíSOVhO. Irdcľ'Ježilovhíľ‘Vydt
vajú kňazia Spoločnosti Ježišovej v Trnave (Nagyszombat). Predplatné na rok 3 kor.

RiiHi’fťif’ L’fľŕ Vttfiit Mesačník na obranu katolíckej viery. — Predpláca sa
UUUIICI Kdl> lUUUi na adressu; Administrácia „Buditeľ katol. ľudu“

Pozsony, Qrôssling utca 34. — Predplatné na rok 2 kor. 40 hal.

HlílQV j ísaf iniccií Obrázkový mesačný časopis v prospech sv. missií.
Illtl2>j L ivtll. 1I11Ô3I5. Predpláca sa na adressu; Administrácia „Hlasov z
katolíckych missií“, Sv. Gabriel p. Môdling bei Wicn. — Predplatné na rok 2 kor.
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2 Tieto, cirkevnou vrchnosťou udobrené a do dnes v 632 farnosťach zave• dené knižky sú k dostániu v každom kníhkupectve, tiež u pôvodcu Štefana ®
® Janovčíka, farára v Likavke, o. p. Liptó-Rózsahegy. ®

=1 ElSBpIliŠSI Ju pre školské dietky sostavený, ktoré ®
© w|lfcBllH»Cít HRBdUjCIi y povšedné dni sú pri sv. Omši pritom- ©

né. Obsahuje 72 notových piesní.
Spevník AUeluja. (Bez nôt.) •

Ä1 QnOUnŔBf §1 BÍoBrrÍSB Hudobný spevník v slovenskej reči ešte ne- rsr
= wllCWIÍBii MgECk&sJCBB vyšiel. Obsahuje 329 piesní, obrady cirkevné, *
® všetky sú notami zaopatrené. Strán 368. @

@ SUisijjp Pilppllis) Druhé vydanie (34.000). Modlitebná a spevácka kniž- ©
0 KiíäSl* >rkEEGIilB|Ua ka pre katol. školské dietky. Malý formát, str. 352.

a Stredné llleinja. f„“Vpľesne’
olov 'ce momby ‘zdr" l,elpo' E

Ä gájj
—J ftiipillío modlitebná, poučná a spevácka knižka s ohradami a no- f=
@1 m»IwsMJ*I| tami. Druhé vydanie (16.000). Obsahuje modlitby a hore C‘

spomenutý spevník. Dovedna 608 strán. — Pod tlačou.
"

Requiem aeternam. Spevník pohrabný s notami, pre organistov.
Requiem aeternam. Bez nôt, pre ľud.

e
@

©
q Kostolník v katolíckom chráme. Príručná knižka pre kostolníkov v vôbec
== všetkých, ktorí pri službách božích vysluhujú. Str. 128. Pripojený je tiež —

spevník Alleluja (bez nôt, str. 192). la?
© m
© Ruža duchovná. Modlitebná knižočka, strán 192, s barevným obrázkom. ®

© Pobožnosť v čas vojny. Sošit strán 20, s barevným obrázkom. ©©

S Vopred nech sa neposielajú peniaze za knižky!
!© Iťš

®®®mUm U®mm ® ®®®®®®®®®®®®m ® mm®

aiailliBHHBiBBIIHEESHBBi!

| Nábožné katolícke knižky: fllleluja. i

Tlačil „Leo“ kníhtlačiarsky a nakladateľský spolok účast. spoločnosť, Rózsahegy.


