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Nedeľa prvá adventná.
O eiell doby adventnej.

> Pripravujte cestu Pánovu, urovnávajte mu
chodníky .« Luk. 3, 4:.

Ako poriadok cirkevných sviatkov so sebou donáša, ako fialková barva
cirkevného rúcha a vážnejší hlas spevu pri službách božích označuje, nastúpil
čas nový, doba posvätného adventu.

Slovo advent je latinské, a značí príchod. Doba adventu vlastne sa menuje
doba príchodu. V cirkevnom smysle adventný čas má byt tou dobou, v ktorej
by sme sa mali pripraviť ku príchodu Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Preto

je ustanovený čas adventný.
A jako tomu rozume!? Asi pred 1900 rokami Spasiteľ prišiel na tento svet

— a teprv teraz máme sa pripravovať ku príchodu jeho?
Rozlúštenie tejto hádanky je nasledujúce: Pred toľko rokami vskutku prišiel

Ježiš- na svet v Betleheme a tam aj býval v zemi Judskej; v dobe adventnej
máme sa slušne pripraviť, aby vo sviatok vianočný prebýval už v našich srdciach.

Aby ale vskutku aj prišiel do nášho srdca, a tu našiel hodný príbytok, a rád
u nás meškal, cez tento čas prípravy máme mu príbytok

1. usporiadať,
2. vyčistiť,
0. vyzdobiť.
A týmto je daný aj rozvrh predmetu k mojej reči. Nech Matička božia

najbl. Panna Maria, ktorá tak dôkladne sa pripravovala ku príchodu Ježiša, vy

prosí nám k tomu božieho požehnania.

1. Usporiadať nám prichodí Vykupiteľovi príbytok v našom srdci. A môže,
a chce aj vôbec Ježiš Kristus prebývať v našich srdciach? Ovšem chce on to,
lebo sám praví: »Miluje-li mňa kto, reč moju zachovávať bude, a môj Otec

bude ho milovať, a k nemu prijdeme, a príbytok u neho učiníme.« (Ján 14, 23.)
Týmto chce len to riecť: Jestli kto nachodí sa v mojej láske a milosti, tak my,
totižto Otec, Syn, a od nich nerozlučiteľný Duch svätý, vyvolíme si jeho srdce
za príbytok.
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Šťastlivý si kresťane, jestli sa nachádzaš v stave milosti božej! Tvoje srdce

je príbytkom najsv. Trojice, ctihodným chrámom velebného Boha, nebeským
Jeruzalemom tu na zemi.

Sv. mučenník Leonidas nahnul sa častejšie ku koliebke svojho spiaceho
synka Origenesa, a s úctivosťou pobozkal nevinné srdiečko toto, čo príbytok
svojho Boha.

Nachádza-li sa človek v stave hriechu, už jeho srdce prestalo byt príbytkom
Boha,, ale prebýva v ňom diabol. Máme toho dôkaz z úst samého božského
učiteľa Ježiša Krista. On praví: » Keď vynde zlý duch z človeka, chodí po suchých
miestach hľadajúc odpočinutie, a poneváč ho nenachádza, praví-. Vrátim sa do

domu svojeho, odkiaľ som bol vyšiel . . , Vtedy vníduc, vezme si ešte sedem

iných duchov, horších od seba a prebývajú tam.<- (Lul<. 11, 24) Béda uchu, to
i počúvať, že srdce smrteľného hriešnika je príbytkom Satanášovým, peklom,
v ktorom pekelný had si hovie, peklom, v ktorom viacerí zlí duchovia nená
vidia Boha, zlorečia mu, a striehnu na zkazu duše.

Predstavme si človeka v smrteľnom hriechu postaveného. Keď za rána
vstane, vstane s ním a v ňom i diabol; ide-li do roboty, ide aj on s ním a
v ňom; položí-li sa večer na lúžko, ide s ním a v ňom i diabol na odpočinok.
Pride-li v nedeľu do kostola, idú s ním dvaja, traja, päť ba všetkých sedem

diablov, a aké nešťastie je to potom pre takého človeka, keď chvíľku nemôže

byt bez pohoršenia, bez hriechu v kostole! Čo môže byť na svete otupnejšieho!
A predsa je tomu tak, bo sám Boh to povedal.

NN., ktorý si povedomý toho, že sa v stave smrteľného hriechu nachádzaš,
musíš uznať, že ti je treba, abys hriech smrteľný a s ním vplyv všetkých zlých
duchov odstránil zo svojho srdca. Použi k tomu vážneho času adventného, mi

losti plnú dobu adventu, čas príchodu Pánovho. Tým cieľom slož opravdu ľúto
stivú spoveď, ktorá by vypudila z teba diabla, a priviedla opäť do tvojho srdca
Boha tvojho: Ježiša Krista.

A aby tvoje srdce ostalo stálym príbytkom Krista a trojjediného Boha, bez
meškania užívaj prostriedkov k sotrvaniu v dobrom. Vyhýbaj všetkým príleži
tosťam k hriechu; poučlivým srdcom naslúchaj kázňam; zasväť slušno nedeľu
čo deň Pánov; zúčastni sa v dni sviatočné na službách božích; pristupuj čo

najčastejšie ku svätým sviatostam; vybav si čo najsvedomitejšie tvoje každo
denne modlitby; a buď verným ctiteľom kráľovnej nebies, Márie Panny.

Ja viem, že mnohí z vás koja sa tou nádejou, že oni majú milosť božiu,
nie sú si povedomí smrteľného hriechu. Ako títo majú počuté pravdy uskutočniť,
ako týmto treba zasvätiť adventnej doby? Nesmieme zapomenút tej pravdivej
bárs aj smutnej výpovedi sv. Písma: že » nevie človek , zdáliz lásky alebo nená
visti je hoden.* (Eccles, 9, 1.) Ako nás v týchto slovách poučuje Duch svätý,
nik nemôže tvrdiť doista, žeby bol v stave milosti, bo dľa rečených slov nevie

človek, či je v smrteľnom hriechu alebo nie. Túto nás v postrachu držiacu

pravdu vždy musíme mat pred očima v živote našom, a použiť všetky pro
striedky, aby sme zlého ducha vypudili, a od seba odrážali, naopak ale Ježiša
Krista prijali do našich sŕdc a tam si ho stále zachránili. K tomuto cieľu vy

konajte cez tento adventný čas so zvláštnou prípravou a neobyčajnou svedomí-



tosfou svätú spoveď. Starostlivo zkúmajte svedomie svoje, vzbuďte si opravdivú
ľútosť, sľúbte Bohu polepšenie života, složte bremeno svojich hriechov, a svedo

mité vykonajte spovedným otcom vám uloženú pokutu, konajúc s horlivosťou
celú pobožnosť sv. pokánia.

Aby sme sa mohli zachovať v stave milosti, k tomu mocný prostriedok
máme v dokonálej ľútosti, ktorú si vzbudíme z lásky k Bohu, ktorý je pre svoje
dokonálosti milovania najhodnejší; zošklivíme si hriech, a vezmeme si pred seba

vykonať príkladnú spoveď. Takáto ľútosť napomáha k odpusteniu hriechov už

pred spoveďou. Preto opakujme behom adventného času takúto asi strelná mo

dlitbu; Môj Bože, milujem ťa z celého srdca! Z tej príčiny ľutujem za všetky
hriechy celého života môjho, a berem si pred seba nikdy viac ta hriechom
neobraziť. Ale musíte sa pričiniť aj k tomu, aby to bolo pravdou, čo Bohu sľu

bujete; poneváč prázdnymi slovami nevykoná sa nič Takýmto spôsobom naj
lepšie zasvätíme čas adventu my hriešni ľudia, a naše srdce usporiadame za

hodný príbytok Ježišu Kristu Ale my máme naše srdce i

II. vyčistiť. Už jednoduchý človek neuspokojí sa tým, že má dom, ale sa

snaží, aby jeho príbytok bol aj čistý a príjemný k bývaniu. A či len Ježiš
Kristus má prebývať v zanečistenom dome nášho srdca? Nemal on dosť na be

tlehemskej maštale? Mohli by sme to trpet, aby už s osláveným telom mal
vnísf do zasmeteného príbytku nášho srdca? Čo naše srdce môže zanečistit, to
sú mimo väčších hriechov i všedné menšie poklesky, nedokonálosti, zlé náklon

nosti, ktoré sa nás pridŕžajú.
Páter Ľudvik z Ponte vypráva k tejto veci o istom zjavení, ktorého sa

dostalo jednej nábožnej duši: Ona videla srdce jedného ľahostajného kresťana
v podobe malého kostolíka. Stavba toho kostola ešte by nebola špatná, ale vnú

trajšok jeho bol samá špina. Kam sa len pozrel človek, našiel všade prach a
nezdobu. Steny boly plné pavučín, a vnútri sa to len hemžilo od hmyzu a

rôznych živočíchov, na pohľad nepekných. Tu velebnú sviatosť nebolo možno

držať, tu Ježišu Kristu nebolo možno bývať.
Jak trefne je tu opísané srdce mnohého kresťana! Tu sa nájde v neslý

chanej miere mračien prachu: roztržitých myšlienok pri modlitbe; pavučín ne

stydatých žiadostí, skazonosných myší neláskavého omlúvania a na cti utrhaôných
rečí; nenásilných potkanov pôžitkárstva; blýskavých hadov pýchy atď. Povážte

len, že Ježiš Kristus i ten najmenší hriech nekonečne nenávidí, ovšem skôr by
sa dal zničiť, bolo-li by to možná vec, než spojiť sa čo i s jediným všedným
hriechom. Ako by sme ho mohli donútiť, aby prebýval v srdci takýmito nedo

statkami, chybami pozemskými, čo viac hriešnymi náklonnosťami páchnucom?
Koľká to opovážlivosť, jaká to bezočivosť! Nech sa to už viac ani nestane!

Dajte sa teda, NN., do práce, vymetie, vyčistite svoje srdce; poneváč šľa
chetný pán, ktorému na čistote zvláštne záleží, má k vám sa uchýliť, áno, stále
sa u vás ubytovať. Použite tento príhodný čas adventu, aby ste ľútosťou a po
káním odstránili i menšie nedostatky, všetku nedokônálosť, ktorá je len na zá
vadu Pánovi, vyhostili, a bedlili na to, žeby ona nikdy viac nevrátila sa k vám.

III. Ozdobiť musíme naše srdce, ako sa svedčí na príbytok tak vznešeného
hosťa Boha Syna. Keď by bolo bývalo ponechané na nás, aby sme vyzdobili ku
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jeho príchodu jaskyňu betlehemskú, žeby tam sa uchýlil; akou starostlivosťou by
sme zodpovedali úlohe svojej, ako bedlive by sme ju ozdobili. Premenili by
sme ju v príjemné bývanie, v krásny palác, snáď na opravdivý raj. Tešme sa

z toho, že je nám dopriato pripraviť bývanie Spasiteľovi, aby sa v ňom dobre

cítil, môžme ho usporiadať, ozdobiť v našom srdci. A na aký spôsob má sa stať
okrášlenie nášho srdca, v ktorom Ježiš milerád prebýva? Kresťanskými čnosťami.

Jakými čnosťami máme okrašľovat svoje srdce, dávajú nám vývod: hodinky
kňazské, omša sv. a iné služby božie adventné.

Ducha pokánia — oznamuje nám čítanie dnešnej epištoly: » Bratia — tak

znej e ona — jako vo dne poctivé chodnie, nie v hodovaní a v opilstvách , nie

v smilstvách a chlipnostach; nie vo zvade a závisti', ale oblečte sa v Pána
Ježila Krista.« (Riman. 13, 13.) V adventnom čase menovite po jeho nedeľách

vyhýbajte hlučným zábavám, cestovaniu z kratochvíle, a hostinám. Zdržujte sa

prílišnej návštevy do súsedných miest, zbytočného navštevovania krčiem a ve

škerých nočných túlaniek! Ostávajte doma, čítajte mravné, poučné knižky a ob

cujte s Bohom. Svedomité zachovávajte pôsty a sdržanie sa od mäsitých po

krmov, znášajte trpezlivé nepríjemnosť počasia, kostolný chlad a vôbec všetko,
čo by vám obťažovalo vykonávanie povinností vášho stavu. Myslite pri tom;
teraz musíme činiť pokánie, lebo je svätá doba adventná!

Láska ku Ježiša Kristu je jedna príhodná čnosť času adventného. Povážte
a rozmýšľajte o tom po čas adventu, že Syn Boží z lásky k nám prišiel na

biednu túto zem, aby nás vykúpil z otroctva diabolského a otvoril nám bránu
kráľovstva nebeského. Na vzájom venujte mu lásku aj vy za tú nekonečnú lásku

jeho k nám, a hľaďte nasledovaním jeho príkladu jemu sa stať podobnými.
V tomto smysle di'a napomenutia sv. apoštola: oblečte na seba Pána Ježiša
Krista. Pohnútkou k tomu nech je čas adventu!

Horlivosťou v modlitbe mali by sme sa v tejto dobe vyznačiť. Nemala by
sa zanedbať nedeľná omša svätá, ba i každý deň, možno-li, choďme na ňu, lebo
ona nás upamätá v advente na vtelenie Syna Božiedo. Aby sme tomu mohli
učiniť zadosť, vstaňme skorej o hodinu a získame i k práci viac času. Očuješ-li
už na svitanie zvoniť, vstávaj hore s myšlienkou: musíš na Roraty.

Úcta Rodičky božej veľmi sa hodí k zasväteniu adventného času. V Ríme

je zvykom, že behom adventu prespolní hudci chodia po uliciach, a pred so

chami, či obrazmi P. Márie zastanú a zahrajú pieseň marianskú. I nám sluší si

mysleť na najblahoslavenejšiu Pannu Máriu, ktorú zastienil Duch svätý, onažto
čo chvíľa prinesie nám do daru božské Jezuliatko, a hlbokou úctou a nežnou
láskou dľa slabých síl máme ju osláviť. Môžeme to tiež vyhľadaním jej obrazov
a sôch a pri nich modliť sa ruženec. Jestli sa vybavuje spoločne, nemali by
sme chýbäť z neho. Nemôžeme-li do chrámu, modlime sa ho doma s tými, čo
osiali s nami, alebo po večierkach s celou rodinou. Povzbudzujte sa vospolok
tou myšlienkou: veď je advent!

Na taký hľa, spôsob máme stráviť advent. Týmto spôsobom prichystáme
srdce k slušnému a stálemu bývaniu pre Syna Božieho a síce vykázaním smrteľ
ného hriechu z nášho srdca a nasledovne zapudením i satanáša; vyčistíme
ho aj od menších chýb a pokleskov a zlých náklonností, a ozdobíme si ho



cvičením sa v kresťanských čnostach, menovite, ktorými sa adventný čas od

porúča.
Jak krásny, užitočný, blažený je ten čas adventný, kým budeme v ňom len

dobre činif! Koľko ovocia nám on donesie ku cti a sláve božej, a k spaseniu
našej duše.

Nevzdiaľte sa, NN., z kostola prv, kým by ste si nezaumienili tento čas

adventný tak ztrávif, žeby vám slúžil ku prospechu vašej duše. Nech ueodzneje
hlas napomínajúceho vás Boha hlasom volajúceho na púšti. Jedenkaždý vie, čo

mu činit prichodí. Položte ruku na dielo, žeby dni adventu boly pre vás vskutku
dňami vášho spasenia.

Ty ale, božský Spasil elu, Ježišu Kriste, žehnaj nášmu predsevzatiu, že bys
v najbližšie vianočné sviatky žil a prebýval v našich srdciach! Maria, tvojou
prímluvou prines nám počas tohoto adventu svoje božské diéta Ježiša, aby sme
Ho čo najdrahší, najskvostnejší poklad zo všech pokladov mohli uschoval a za

chová! v srdciach našich po všetky dni života nášho i pri smrti. Amen.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia P. JVIarie.

Ošklivosť zeme zakrýva čistý plášť s neba.

y Keď pripravoval nebesá, bola soví prí
tomná; keď odvažoval základy zeme: s nim
som bývala. <

Z knihy ťríslov Šalamúnových 8, 27.

NN. I Dnešné čítanie z knihy múdreho Šalamúna pripomína nebesá i zem
1

práve lak, ako neraz i my. Či sme nečakali tvrdo, kedy už nebesá bielym
rúchom sňahovým pokryjú ošklivosť zeme; kedy zastrú nebesá pustotu zeme,
všetkej krásy a ozdoby pozbavenej? A čo že je ošklivosť zeme hmotná oproti
ošklivosti jej duchovnej ? Čože je pustota jej časná oproti pustote mravnej a

večnej, aká panovala nad zemou a nad veškerým svetom pred narodzením Krista
Pána? Cítili ju svätí patriarchovia a proroci, ktorým totižto dal P. Boh citu,
ačpráve celé ostatné pokolenie ľudské necítilo to Pohanský svet cítil sa šťastným
a spokojným a veselo požíval rozkoše navymýšľané; ale patriarchovia a proroci
necítili sa dobre, a horko vzdychali, a tvrdo čakali božie smilovanie, volajúc
Rorate coeli. Roste, nebesá spravodlivého. Aby ste sa nedivili nad tým, že iba

patriarchovia a proroci videli tú ošklivosť a mravnú pustotu zeme, ostatní ale
nie; povážte, či sú s terajším behom sveta všetci ľudia spokojní, alebo všetci

nespokojní? Veru nie! Jedni su spokojní, ako tí pohani pred narodzením Spa
siteľovým, druhí však sú nespokojní, ako tí proroci starozákonní; nespokojní sú

tí, ktorým dá P Boh cítiť. Toto sú tí proroci prítomného veku; proroci,
ktorých svet zabíjal, počnúc od Ábela spravodlivého až po Zachariáša, syna
Barachiášového, ako mluvil P. Ježiš; a ja dokladám, že od Zachariáša až po
Ježiša, a od Ježiša až do skončenia sveta! A tí, ktorí číta (»Viri desideriorum.«

Dla Toussaint, Predigten A'. Neíesalek.



Daniel), tí túža a vzdychajú, kedy zastrú nebesá rúchom spravedlnosti čistým a

nevinným túto zem. Dávno boli by zúfali všetci, keby cirkev svälá neobnovo
vala v nich vieru a nádej dnešným prekrásnym sviatkom Nepoškvrneného po
čatia preblahoslavenej Panny Márie. Tento dnešný milý sviatok a jeho tajomstvo
poučuje nás, že Otec nebeský započal zastierať ošklivosť zeme, ba hriešnu oškli
vosť pokolenia ľudského, čistým nevinným rúchom ked prebi. P. Máriu prvú, a
dosiaľ jedinú medzi synmi ľudskými, poslal na svet bez prvorodzeného hriechu;
»belšiu nad padlý sňah«, ako spieva sv. Jeronym (De Assump. B. M. V. Lectio
V. in Imac. Concept. B. M. V. in Breviario officium nóvum.) A keď ju vládal

zastreť, prečo nevládal by zastreť čistým nevinným rúchom celé pokolenie
ľudské? Pannu Máriu, totiž pri jej Počatí, zem ale aspoň pri jeho skon
čení. Veríme, lebo je to článok viery, že Prebi. P. Maria zázračným spôsobom
nepoškvrnené bola počatá; preto veríme, čo sv. Ján Evanjelista vo svojej
knihe Zjavenia oznámil, že zem, svet, aspoň pred zakončením svojím bude
mať pravú vieru, t. j. bude vieru, ktorú vyznáva ústami, plniť aj skutkom. Vtedy
zastre Otec nebeský čistým a nevinným a nepoškvrneným rúchom spravedlnosti
celú zem a celé pokolenie ľudské. Lebo milosť a zásluhy P. Ježiša; milosť a zá

sluhy jeho Narodzenia, Utrpenia, Umučenia a Vzkriesenia, sta biele a nepoškvr
nené rúcho rozprestre sa po celom pokolení ľudskom, ktoré čisté nevinné a ne

poškvrnené rúcho rozprestrelo sa dľa svedectva dnešného sviatku iba na Pr. P.
Máriu. A to prečo? Poneváč ona bola Matkou P. Ježiša. Z jej nevinnosti pošlo
nám toto sladké ovocie.

Včera slávila cirkev katolícka výročitú pamiatku sv. Ambrosiusa, velikého bis

kupa velikého Učiteľa cirkevného. V jeho preľúbežnom životopise čítame, že raz, keď
bol ešte nemluvniatkom a dieťatko spalo, na jeho ručičku sadol roj, a v jeho páčke
urobil pláštik mädu. Všeobecne vykladali prípad ten za dobrý znak o budúcom
sladkom ovocí, ktoré má vyrásť z ruky a z úst jeho pre nebo a pre zem. Vý
sledok potvrdil výklad. Ale čože je kúšťok plášťa a kvapka mädu v rúčke ne

mluvniatka, Ambrífca? Niekto povie, že nič? No, v rúčke toho nemluvniatka,
ktorého dnešným ľubežným sviatkom slávime iba ešte počatie, vidím plášť, a
v ňom presladký mäd, »Mel et lac sub linqua ejus, Mäd a mlieko pod jeho ja
zykom*, spieva cirkev svätá; v rúčke počatého dnes dievčatka, totiž Pannenky
Márie, vidím plášť mädu, t. j. Pána Ježiša, lebo to dievčatko má sa stať Matkou
P. Ježiša, ktorý podá svetu sladký mäd vykúpenia, poneváč totiž jeho naro

dzenie, utrpenie, umučenie a zmrtvých vzkriesenie podá celému pokoleniu ľud
skému presladké ovocie jeho zásluh, všeobecné vykúpenie, všeobecný pokoj a
smierenie nebies so zemou. Nehovor nikto, že v rúčke neviniatka kúšťok plášťa
a kvapka mädu je ničím!

Ale aká prekrásna a podivná hra slov! Ja mluvim v obraze o plášti
mädu v rúčke neviniatka, nemluvniatka, Pannenky Márie: a cirkev svätá mluvi
v obraze o plášti Panny Márie, volajúc; »Pod Tvoj plášť sa utiekame, svätá
božia Rodičko!* Ako nevinné bojazlivé dielky do šiat matkiných sa skrývajú;
ako kuriatka pred dravým zverom pod krídla slepice sa skrývajú: tak skrývame
sa i my pod plášť Matičky božej pred pekelným drakom; tak prosíme my, aby
nás ona plášťom svojím zastrela pred hnevom božím, ktorý priťahujeme na seba



hriechami našimi. Len milosrdenstvu božiemu môžeme ďakovaf, že nie sme zni

vočení, hovorí Žalmista; a toto milosrdenstvo božie vyprosuje nám Panna Maria;
to milosrdenstvo božie to je vlastne ten jej plášť, pod ktorý sa utiekame, a

ktorým nás ona zakrýva a chráni. Ochrana jej materinského plášťa sladšia
nám je nad plášť mädu. Pod plášť Rodičky božej porúčame sa za živa

(

i v hodinu smrti našej.
A ten plášť na jej obrazoch Nepoškvrneného Počatia je čistý biely, sta

čerstvo padlý sňali. A aký že má byt ten plášť, ktorý pokrýva jej telo, a ktorý
vyznamenáva nevinnosť a čistotu jej duše? I súďte sami, vy milí ctitelia Ma

riánski, či mohla ona, ako ostatné dcéry Adamove, poškvrnená byt Adamovým
hriechom a inými ľudskými hriešnosťami? Z jej tela chcel Syn Boží na seba
vziať človečenstvo, a z jej tela chcel učiniť telo svoje. I súďte, vy milí ctitelia

Mariánski, či mohlo to telo, či mohla tá jej duša byt poddaná hriešnostam
ľudským? Vidím na vašich očiach, že prisviedčate, že ten Najsvätejší mohol sa
len z tej nasvätejšej Matky narodiť. Preto pobožne veríme, že Maria od matky
svojej, sv. Anny bez všetkej poškvrny dedičného hriechu bola počatá; belšia nad
čerstvo padlý sňah.

Ona čistá, my nečistí; ona bez poškvrny, my mnohonásobne poškvrnení
utiekame sa pod jej plášť, aby nás zastala v hodinku smrti a pri poslednom
súde, keď prijde súdiť živých i mŕtvych. Tí živí znamenajú dobrých čili spravo
dlivých, tí mŕtvi znamenajú zlých čili hriešnikov zatratených. Tí dobrí a spravo
dliví znamenajú nebo, tí hriešnici znamenajú zem, tú zem ošklivú a pustú, zo

šklivenú a zpuslošenú ohavnosťou hriechov a neprávostí ľudských. Ako veliký
je rozdiel medzi nebom čistým a zemou nečistou a ošklivou: tak veľké je ne

priateľstvo medzi čnosťou a správe.Ilnosťou s jednej strany, a medzi hriechom
a neprávosťou s druhej strany; takéto veliké nepriateľstvo bolo medzi nebom a

zemou pred narodzením Spasiteľovým. Jeho narodzenie, utrpenie a zmrtvých
vzkriesenie malo smeriť nebo so zemou, t. j. pred očima neba zastreľ ošklivosť
zeme. A dielo toto veliké započína sa dnes skrz Nepoškvrnené Počatie Matičky
Spasiteľovej, poneváč ju zastrel pre zásluhy jej Syna Otec nebeský rúchom naj
čistejším, čistejším a belším nad čerstvo padlý sňah. A tento plášť spravedlnosti
bude prechodiť i na synov ľudských, počatých v hriechoch, prichádzajúcich na
svet poškvrnených Adamovým hriechom. Krst, spoveď a zásluhy dobrých skutkov

zmyjú a zastrú hriechy a smeria človeka s Bohom, a smeria zem s nebom.
Ó, padaj, padaj z nebeských oblakov čisté rúcho sňahové a zastieraj jasenniu
ošklivosť zeme! A roste, roste, nebesá, s hora Spravodlivého, ktorý zotrie oškli
vosť hriešnu duše našej, a smerí nebo so zemou, totiž Otca nebeskéko s Ada
mom a s potomkami jeho Vítaj, prvá čistá Dcéra Adamova; vítaj, Rúcho Tvoje
nepoškvrnené; vítaj, dnešná Slávnosť! Pod Tvoj plášť sa utiekame, svätá božia

Rodičko, včuf kým sme živí, i v hodinu smrti našej. Amen. Andrej Kmeť.



fledeľa tretia adventná.
VýRlad eitania o skromnosti.

•*Skromnosť vaša hučí' známa všetkým
ľuďom.* List sv. Pav. k Fil. 4, 5.

Ako putujúci, ktorý po dlhej a obtížnej ceste konečne zďaleka uzre cieľ

putovania svojho, raduje sa a plesá; a ačkofvek ešte nedosiahol cieľ ten, ačkoľvek
má ešte kus obtížnej cesty prejsf, predsa na všetko toto zabudnúc a na to ned

bajúc, ako by už bol došiel cieľa svojho, tým horlivejšie kráča napred: podobne
činí i cirkev sv. v dnešnom sv. čítaní, vyňatom z listu sv, Pavla, ktorý písal
k Filippínskym. Pripravujúc v tomto posvätnom čase adventnom veriacich na

príchod Pána, na pamät ím uvádza tú dobu štyritisícročnej temnosti, bludu a

hriechu, v ktorej sa nachádzaly národy prv, než Kristus Pán prišiel. Však dnes
ako by už vidiac Pána blízkeho, ako by už patrila na Betlehem, na jasle naro

deného Spasiteľa, povzbudzuje svojich veriacich ku radosti, napomína k bohu

milému životu a praje ím pokoj nebeský.
»Skromnosť vaša buď známa všetkým ľuďom.* Teda najprv k skromnosti

napomína sv. apoštol. A to celkom správne.

Skromnost zaiste, ktorá vo všetkom pred očima má mieru, ani do nemier
nosti nezabieha, ani pri malichernosti, pri nedostatku neostáva, je hlavnou čnostou,
bez ktorej ani k iným čnostam dôjsC, ani iné čnosti obstát nemôžu. Preto ho

vorí aj sv. Vincenc z Paula: Skromnosť je abecedou duchovného života. Čo je
ruža? pýtali sa raz istého mudrca, a on odpovedal trefne; je zvestovateľkou

jara, a čo je skromnosť? doložil: je zvestovateľkou čností. S tým chcel riecť;
že ako ruža jaro ozdobuje a krášli, tak tiež skromnosť ostatným čnostam ozdobu
a krásu dodáva. Krásne mluví o čnosti tejto sv. Prosper, keď píše: »Skromnost
činí skromným, striezlivým, cudným, tichým, čistotným, mravným. Čnosť táto

prebýva-li v mysli, krotí bezúzdne žiadosti, mierni hnutie množí sväté

žiadosti, karhá neprávosti a usporaduje všetko, čo v nás je neporiadneho, po

silňuje, čo je poriadneho, odďaluje zlé myšlienky, vštepuje dobré myšlienky, hasí
oheň chlipnosli roznecuje vlažnosť k dobrému, obdarúva ducha milým pokojom
a chráni ho vždy od všeliakého návalu neprávostí.* Zvláštne však má skromnost
tú vlastnosť, že usporaduje chovanie, sebadržanie človeka, vôbec celý vonkajšok
jeho a činí ho vľúdnym, prívetivým, ľúbežným a ľuďom milým.

A práve túto stránku čnosti má najviac na zreteli sv. Pavel, napomínajúc
Filippínskych, aby skromnosť ich známa bola všetkým ľuďom. Chce totiž, aby
kresťania vo všetkom skromne sa držali, aby vo všetkom ich obcovaní javila sa

tichosť, trpezlivosť, vlúdnost a láskavosť, lebo takto povzbudia aj iných ku na

sledovaniu a neveriacich privedú ku viere Kristovej. Prví kresťania, v prvých
stoletiach kresťanstva boli všetko ľudia skromní a vľúdni a preto sa i viera Kri
stova tak chytro medzi pohanmi rozširovala. Lebo vskutku, NN., nemožno ne

veriacich, neznabohov a bezbožníkov získať k viere a k milovaniu Krista na

kloniť, jedine skrze vľúdnosť a skromnosť, v ktorej sa moc a spanilosť učenia
Kristovho tak pekne javí. Skromné obcovanie zaiste mocnejšie pôsobí, než aké-



koľvek pekné a presvedčivé slová, a neodolateľnou mocou k nasledovaniu po
vzbudzuje. Tak sv. Bernard už samým svojím vonkajškom a obcovaním všetkých
k milovaniu Boha a k čistote života povzbudzoval. Lebo, ako sa o ňom píše,
javila sa v tele jehô akási duchovná milota, v tvári jeho skvela sa jasnost nie

pozemská, ale nebeská, v očiach jeho žiarila sa akási anjelská čistota a holubičia
jednoduchosť: slovom celá vnútorná jeho svätost javila sa aj na zovňajšku Touto
kresťanskou skromnosťou vynikal aj sv. Lucian kňaz a mučenník, ktorý púhym
svojím skromným, pobožným a vľúdnym pohľadom mnohých na kresťanskú vieru
obrátil. Lebo ako sa o ňom vypráva, bola v zraku jeho taká jasnosť, príjemnosť
a svetlosť, že sa zdalo, ako by papršleky hádzal, v mravoch, v obcovaní jeho
javila sa taká svätost a slušnosť, že sa zdal skôr anjelom byt, než človekom, a

že nemohol na neho nikto hľadeť, bez toho, že by nebol býval pohnutý ku mi

lovaniu Krista. Z tej príčiny i cisár Galerius Maximianus, najkrutejší nepriateľ
kresťanov, keď ho súdil na mučennícku smrť, neopovážil sa dívať mu do tváre,
bojac sa, žeby snáď pohľadom jeho dojatý kresťanom sa stal. A ako svätý tento
ku tejto svätej skromnosti prišiel, vypráva spisovateľ života jeho takto: Väčší
čas života svojho venoval modlitbám a slzám. Nemierným a prílišným radosťam
a hlučným smiechom bol ďaleký, lebo ich považoval za smiešne. Mlčania bol
milovníkom a ustavične na rozjímaní sotrváva). Vypustil-li kedy slová z úst, skoro

vždy bolo vzaté, čo mluvil, zo sv. Písma, nad ktorým často rozjímal.
Vy však, NN, nemôžete li sa k takejto výške skromnosti povzniesť, čiňme

aspoň dľa rady sv. Efrema, ktorý píše: »Skromný mierni úzdou jazyk svoj, sdržuje
sa hanenia, potupovania a preklínania, neraduje sa z márneho vyprávania, ani

si nezaľubuje na pomlúvaní, ale cudzé viny prikrýva mlčaním. Skromný v sly
šaní nenachyľuje uši svoje k vecam marným. Skromný v očiach nehľadí na to,
čo je rozkošné a čo videt sa nesluší. Skromný myseľ svoju tak riadi, že hnevom
sa nerozpáli, ani chytro sa nerozhorčí.* Tak sv. Efrem a sv. František Saleský
trefne dokladá: »Keď žartujete, buďte bez zubov, (totiž neurážajte iných), žarty
bez podlosti, hlas bez kriku, chôdza bez hrmotu: málo mluv, viacej mysli, studora
sa zbroj, tvárou k zemi hľaď a duchom k nebu.«

Dobrá gazdiná drží celý dom v poriadku, pečuje o to, aby sa všetkým
v príhodný čas všetko potrebné dostalo, rozdeluje všetko múdro, nie všetko
naraz a inde zase málo. Náležíte všetko opatrujúc prispieva k lomu, že blahobyt
vždy viac a viac rozkvitá. Podobne i skromnosť udržuje a zdokonaľuje ostalné
čnosti. Skromnosť je čnosti tým, čím je závoj kráse, zvyšuje jej lesk. Skromnosť

okrášľuje najkrásnejšie čľoveka; je odev, jehožto kroj nikdy z módy nevychádza.
Preto buďte skromní pri jedení a pití i zachránite sa od nemiernosti a opilstva;
buďte skromní pri mluvení a zachránite a od pomluvy a ohovárania; buďte
skromní v mysli a zachránite sa od hnevu a nenávisti; slovom buďte skromní

vždy a vo všetkom a zaiste povediete život bohumilý a dosiahnete v dnešnom
sv. čítaní sľúbený pokoj nebeský. Amen.

(Zväčša dľa Ant. Frencla Postilly). J. Biulay.



V čom pozostáva opravdivé pokánie

>Ján ohrhodil celé okolie rieky Jordánu, a

ohlasoval krstpokánia k odpusteniu hriechov .«

Luk, 3, ô.

Sv. Ján, ktorý bol už v živote svojej matky sv. Alžbety ku tomu určený,
aby pripravoval cestu prísť majúcemu Vykupiteľovi, najsamprv odišiel do pusta
tiny, by sa tam v samotnosli hodne pripravil k svojmu povolaniu. Keď sa pri
pravil pôstami a modlitbami, vystúpil z pustatiny, začal židom ohlašovat krst

pokánia k odpusteniu hriechov. Napomína ich vážne, by zaplnili, zahádzali hlbo

čížny ziskuchtivé ti, lakomosti, by zkopali, zrovnali ohromné vrchy pýchy; by
sa zriekli starodávneho nepriateľstva s blížnymi; by špatné oby
čaje úlisného podlizovania zahodili, slovom: by sa rozlúčili s hriechom každým,
s každou hriešnou príležitosťou, a prinášali hojné ovocie pokánia; poneváč len

takým spôsobom účastným sa stane každý zázračného dobrodenia vykúpenia.
Ktokoľvek načúval jeho slovám, pokrstil ho a prijal do počtu kajúčnych.

NN.l Keď sv. Ján Krstiteľ pred príchodom Vykupiteľa sveta hlásal pokánia,
mienim i ja biedny podobne jednať, pred príchodom VyKupiteľa niečo o pokání
s božskou mocou prehovoriť. Jako židom, tak i nám príchod Vykupiteľa len

vtedy opravdivého donesie pokoja, donesie blahoslavenstva a požehnania, keď
sme sa opravdivé, vážne ku pokániu odhodlali a tože i vykonali.

Lež mohol by sa ma niekto opýtať: v čom záleží to pokánie, ktoré nás

opravdivé s Bohom smerí? Na tú otázku chcel by som vám pomocou božou

zreteľnej odpovedi dať, poneváč mnohí veľmi blúdne majú o pokání náhľady,
pochopy a uspokojujú sa mnohokrát s pokáním len zovnútorne čineným; také
ale pokánie nielen že nie je osožné, ale najvýš škodí, v é, poneváč nenie v stave
nikoho od zalracenia oratovať; preto nechceme-li byt korisťou večnej zkazy,
činiť musíme pravé pokánie, ktoré pozostáva

1. v polepšení srdca,
2. v polepšení života.
Poneváč od opravdivého pokánia závisí naše spasenie, preto učenie o po

kání má zázračný význam pre nás všetkých, a poneváč má toľký význam, umienil
som si dneská o ňom ku väčšej chvále božej a blahu vášmu prehovoriť.

aj Srdce je žriedlo, z ktorého vyviera každý hriech, kde sa rodí všeliká

neprávosť. Nesmierny počet hriechov ostáva skrytý v srdci; tam sú hriešne my

šlienky, žiadosti a hriešne náchylnosti. Iné zase, ktoré sa i zovnútorne javia
v reči skutkoch, majú svoj počiatok podobne len v srdci. Keď sa človek pre
hreší rečou, ku pr. preklínaním a ťažkou falošnou prísahou, keď on svojho blíž

neho posúdil, pomluvil, keď oplzlým, blúznivým jazykom čnosť nevinnosti, či
stoty obrazil; vo všetkom Lom príčinou hriechu je srdce; lebo sám Spasiteľ ho

vorí: »Z plnosti srdca horotia ústa.«. (Mat. 12, 34.) A zase: »Čo vychádza
ústami, pochodí zo srdca.* (Mat. 15, 18.) To isté platí aj o hriešnych skutkoch;
tie podobne v srdci berú svoj počiatok. Kain povstáva proti svojmu bratovi

J'ledeľa štvrtá adventná.



Ábelovi a zavraždí ho. Odkiaľ tie do neba volajúce hriechy? Odpovedá Kristus:
» Vraždy pochodia zo srdca.« Dávid láme vernosť a jednotu sväzku stavu man

želského, poškvrňuje svoje svedomie ťažkým hriechom cudzoložstva. Odkiaľ tak

prestrašný hriech? » Cudzoložstvo a smilstvo pochodí zo srdca*. Achan kradne
svojmu nepriateľovi a ukradené veci chová v svojom príbytku. Odkiaľ teda tie

mnohé zbojníctva? Kristus hovorí: » Zbojstva pochodia zo srdca.* Slovom všetky
hriechy j akéhokoľvek sú ony druhu, počiatok svoj nachodia v srdci; lebo čo
koľvek hovoríme alebo činíme, najsamprv sme to popreháňali, poprevracali
v srdci. Preto hovorí Kristus: *Zo sr.ica pochodia plané myšlienky, vraždy,
cudzoložstvá, smilstvá, zbojstvá, krivé prísahy a obrážania Boha.* (Mat. 15, 19.)
Keď teda všetkého zlého počiatkom je srdce, či neuznáte, že to srdce predo
všetkým musí sa naprávať? Niektorý človek myslí si, že hriechom je len to, čo
sa zovnútorne ukáže, čo sa zovnútorne popácha; a poneváč hriech zovnútorný
spojený je vždycky s jakousi hanbou pred svetom; mnohý človek tou hanbou
odstrašený boji sa zovnútorne hrešiť, pritom ale srdce jeho preplnené je závist

nými, pomstivými, smilnými myšlienkami a žiadosťami; \ tých sa on slobodne
kochá a obľubuje, akoby to bolo dovolené. NN.! Takéto hriešne myšlienky, ta
kéto hriešne žiadosti pochodia zo srdca, a prv neskôr javia sa i v zovnúlorných
hriechoch, a jestli ich v srdci tvojom neudusuješ, zakiaľ sú myšlienkami, ne
budeš ím v stave dlho odolať, prejdú ony čo chvíľa do zovnútorných skutkov.
Lebo čo to za duševný život, keď ty chceš len na zovňajšok čnostným byt,
srdce tvoje ale zahádzané je tým najohavnejším blatom? Nerozumný tvore!
chceš Pána Boha klamať? Nie tak na zovňajšok, jako na srdce pátra Boh.
Preto vnútorné obrátenie, pokánie zo srdca žiada Boh. Toho žiadal i od židov,
keď ím privolával skrze prorokov: » Obrátte sa ku mne celým srdcom v mo

dlitbe, pôste a náreku. Trhajte svoje srdce radšej, nie ale svoje rúchom (Joel
2, 12.) Mali totižto židia obyčaj, že keď smútili, pokánia činili, roztrhovali svoje
rúcho, aby takýmto zovnútorným znakom preukázali boľast srdca; tak jako
hriešnik bijúc sa v prsia, ukazuje boľast a ľútosť, ktorú nad svojimi hriechami
cíti. Ale jako toto bitie sa v prsia, žalovanie na hriechy celého života je mnoho
krát len zovnútorným, zvlášte keď sa neštastlive tají hriech; tak i rozlrhovanie
rúcha u židov bolo v mnohých pádoch len na zovňajšok bez boľastí srdca, bez
vnútorného dojatia. Preto hovorí Boh ku židom ústami proroka: »Netrhajte
svoje šaty, roztrhajte ale svoje srdcia*; vyhoďte hriešne žiadosti, necudné ná
klonnosti zo srdca, »učiňte si nové srdce, nového ducha; lebo to je pokánie,
ktoré sa mi ľúbi, a ktoré je v stave vyžiadať si milostí.* (Ezech. 18, 31.) Na
to duševné, na to srdečné preporodenie napomína nás i sv. Pavel apoštol, keď
nám káže, aby sme svliekli, shodili starého človeka a odiali sa v nového, kto
rého stvoril Boh v spravodlivosti, vo svätosti. Opravdivého polepšenia srdca žia

dajú i ostatní apoštolia, keď hovoria o pravom pokání. Sám sv. Ján zlatoústy
hovorí; »Bez kajúlneho srdca všetky mŕtvenia a zapierania seba sú len púhym
zaslepením, sú len tôňou pokánia.«

Keď pokánie, ktoré my činíme bližšie do povahy veznem, ó jak velice sa

bojím, že to nie je iným, ako klamaním samých seba! Koľkí idú na spoveď a

po spovedaných hriechoch hovorí: »Za tieto . .. srdečne ľutujem*, ale jak často



sú to len slová, ktoré povedaly síce ústa, necítilo ich však srdce. Preto, tie isté
hriešne žiadosti, hriešne náklonnosti panujú i ďalej v srdciach Ich, preto nemáme
sa takým čo čudovať, keď vzdor častejšieho pristupovania ku sviatostam neztra
tili ducha svetských, hriešnych rozkoší. Takíto podobní sú tým raneným, ktorí

svoje rany len zakryli, ku základnému ale týchže vyhojeniu sa nepričinili. Smilník

spovedá sa opakovne z obvyklého špatného hriechu a sľubuje polepšenie, sľubuje
vyhýbať hriešnym príležitosťam. Pijak dobre dušu nevypľuje na dlaň, tak uisťuje
spovedelníka o triezľivosti. Kliatbe oddaný svoju statočnosť kladie v záloh, že
chce krotiť na budúce svoju ohnivost, že nechce mena Boha, svätých v kliatbe
nadužívať. Spovedelník dobre nevyskočí od radosti, slyšal také krásne sľuby, ra

duje sa, že sa mu pošťastilo jednu dušu z pekelného pažeráka vymaniť Ale

hľa, sotva po dni po dvoch vidí, že ten, ktorý len teraz sľuboval polepšenie, ide

po obvyklých hriešnych chodníkoch. Nuž či takým môže veriť Boh, že sa zo
srdca obrátili k nemu, keď ho už toľkokrát oklamali? A čo si pomyslí o tebe

Boh, keď sa ty storazy vyznávaš pred ním z hriechu a potom zas chceš ho

spáchať? Či nepovie o tebe, ako povedal o národe židovskom. * Národ ien chváli
ma síce ústami, srdce ale jeho ďaleko je odo mňa.* (Izaiáš 29, 13.)

Sú, NN., zvlášte u ženského pohlavia, ktorí na prvé slovo počuté v kázni,
alebo v spovedelnici plačú, sotva sa môžu utíšiť. Poviete, že samu, alebo jej to
slovo dotklo srdca, že má opravdivý žiaľ. Má — nemá. Sú slzy farizejské, ale
sú i slzy kajúčnej Magdalény.

Iní zase činia pokánie nie v srdci, ale pred svetom. Oni odložili všetku
svetskú nádheru, navštevujú často kostol, mnoho sa modlia; nechodia po krčmách,
vyhýbajú hriešnym schôdzkam; chodievajú častokrát k sv. spovedi a prijímaniu.
Pýtam sa teraz, či už to má byt ten opravdivý kajúčnik? Možno že hej, možno
že nie. Sú osoby, ktorým všetka česť, ktoré to činia z opravdivej lásky ku Bohu;
ale môžu byt i také osoby, ktoré to činia len z ohľadov ľudských, by si dobrého
mena pred svetom zadovážily, ale srdce ich mnohokrát preplnené je bahnom
hriechov. Kristus Pán hovorí: » jestli spravodhvost vaša nebude dokotiálejšia
ako farizejov a zákonníkov, vevojdete do kráľovstva nebeského .<

Keď chcete vedef, NN,, ako sa máte s pokáním, podívajte sa na svoje srdce
v každom jeho účinku. Jestli nenávidíte a ošklivíte si zlé, jestli milujete Boha
zo srdca, keď sa radujete dobrému, keď považujete blížneho za brata, slovom,
keď je vaše srdce na mieste; vtedy sa úfajte, že ste opravdivými kajúčnikmi, že
sa na ceste do neba vedúcej nachodíte. Lež toto vnútorné pokánie v srdci po
tvrdiť musí aj zovnútorne dobrý život.

Keď chcete vedef, či sú hodiny dobre ustrojené, nepotrebujete do ich vnútra

nazerať, len sa prizreté, ako chodia. Keď za viac dní, ba za celé časy idú bez

toho, aby poblúdily; vtedy poviete asi doisla, že sú dobre ustrojené, alebo, že

nemajú aspoň dajakej hlavnej chyby. To isté sa má i s človekom. Očistené-li

je raz srdce od hriechu, zapálené-li je ohňom lásky k Bohu: vtedy také srdce

premení človeka i zovnútorne, nastane opravdivé dobrý život. Preto hovorí sv.

Augustín; »Zameň si srdce, a premenia sa zaiste i tvoje skutky.«
Dôkazom toho sú opravdiví kajúčnici Obráťme že zrak svoj v krátkosti na

Magdalénu. Táto úbohá žena pred svojím obrátením všade bola známa ako ve-



rejná hriešnica, ale papršlekom milosti božej raz osvietená, zriekla sa hriešneho
svojho života a nerozlučiteľným spôsobom ujala sa Krista, ktorého i vtedy verne

nasledovala, keď ho pri umučení všetci apoštolovia opustili. Ona je to, ktorá
s Matkou Krista pod krížom zalamujúc rukami nad nesmiernymi mukami Spa
siteľa, ku ktorým i ona svojimi výstupkami pričinila. Po nanebevslú|iení Krista
zanechala svet, by sa v samote bez prekážky v Ježišu tešila.

Podobne musíme i my. NN., kroz pokánie život svoj polepšit; a k tomu

potrebné je, aby sme hlavné chyby zložili, hriechom zapríčinenú škodu nahradili
a skrze skutky kajúčnosti spravedlnost božiu ukojili.

Hlavnou vecou u kajúčnika je, — hovorí sv. Alph, Ligoursky — by poznal,
aké hriešne náklonnosti panujú v jeho srdci najviac, ktoré ho obyčajne do hriechu

privádzajú. Teda na hlavné chyby, NN., musíme obrátiť svoju pozornosť, lebo

kýmkoľvek panuje tá, alebo iná, v srdci, už nemôže byt slova o duševnom po

lepšení. A tuná zchybí nie jeden kajúčnik, poneváč sa pobral liečiť menšie chyby,
ale hlavné nevzal do povahy. Tak ku pr. niejeden otec zdržuje sa síce kliatby,
zlorečenia, oplzlých rečí a iných hriechov, ktoré predtým páchal; opilstva však,
čo bolo i predtým jeho hlavnou chybou, zrieknuť sa nechce. Nejedna matka
ide pilnejšie na služby božie, väčšiu má starosť o svoju domácnosť, o výchovu
dielok; ale jazyku, ktorý už toľkokrát ozbíjal blížneho o dobré meno, ešte vždycky
slobodne popúšťa úzdu. Nejedna dcéra, nejeden syn nechodia už viac po hriešnych
schôdzkach, tancoch a krčmách, zavrhli už síce oplzlé, chlipné reči; ale o po
slušnosti ktorú sú podlžní rodičom, nechcú ani slýchat. Preto každý, ktorý činíš

pokánie, vezmi pred oči zvlášte ten hriech, do ktorého si sa zaľúbil; ten sa

usiluj všemožne vykoreniť, lebo keď vyrveš hlavný koreň, pôjdu s ním zaiste
i pobočné korienky.

Ale opravdivý kajúčnik musí sa nielen hriechu zprostit, on povinný je
i shladit a vyrovnať všetky, hriechom zapríčinené škody. Lebo zapríčinil-li hriešnik

krádežou, klamstvom, planými, oplzlými rečami, zlou radou svojmu blížnemu
škodu na tele i na duši: nenie dosť z takého hriechu len sa vyznať, ale treba

zapríčinenú škodu vynahradiť. Je to síce ťažká úloha pre kajúčnika, ale nevy
hnuteľná. Kajúčnik opravdivý povinný je v časných vecach učinenú škodu časným
dobrom svojmu blížnemu vynahradiť, na duši ale zapríčinenú, povinný je du

chovnými skutkami milosrdenstva napraviť, almužnou, napomínaním toho, koho

pohoršil, modlitbou zaňho obetovanou a iným spôsobom.
Aby kajúčnik urážku Boha odčinil, musí sa poddať prísnym skutkom kajúč

nosti, musí sa v čnostnom živote dvojnásobne pousilovať. *Obrá(te sa ku mne«

— napomína sám Boh skrze Joela, »v modlitbe, pôste a plači * (Joel 2, 12.)

Žiaľbohu, terajší kajúčnici ľakajú sa i trochu ťažšej pokuty za hriechy uloženej,
kde sú dnes kajúčne skutky, aké vykonávali prví kresťania, kde podela sa tá

horlivosť, akou poddávali sa prví kresťania prísnej kázni cirkevnej! Veď L.-raz

ukladané pokuty, čo skutky kajúčnosti ani len nezasluhujú toho pomenovania
Zpytujte teraz, NN., svoje svedomie, a pýtajte sa seba každý. Ako stojím

s pokáním. Či som už odvrátil od zlého svoju myseľ? Či sa mi už zošklivil

každý hriech? Či ľutujem za všetko, čím som Pána Boha urazil? Či už mám
v srdci opravdivú lásku k nemu? Či sa chránim každého, zvlášte mne milého



hriechu ? Či sa usilujem vyrovnať blížnemu na tele i duši zapríčinené škody ? Ci

milerád činím skutky kajúčnosti? Či je už lepší ako bol môj celý živoý. Tieto
a podobné otázky, NN., predložte sebe dnes jeden každý a počúvajte svedomie
čo vám pri každej odpovie. Jestli by vám pri niektorej robilo výčitky, usilujte
sa bo uspokojiť; očistite srdcia svoje od špín a hriechov, buďte pravými kajúč
nikami, by vám príchod Ježiša Krista Spasiteľa sveta priniesol opravdivej, hojnej
milosti, a blaženosti do srdca. Amen. v

-

*Sláva na výsosti Boku a pokoj ľuďotn

dobrej vôle .c Luk. 2, 14;.

Dnes, NN., slávime to najväčšie tajemstvo viery našej. Syn Boží stal sa

človekom, stal sa nám rovným. *A slovo telom učinené je, a prebývalo medzi
nami.* (Ján 1, 13.) Boh nebeský teda splnil sľub Adamovi v raji daný, obdivu

hodným spôsobom dokázal nekonečnú lásku oproti nám biednym. Vyslyšal
prosby pokolenia ľudského, sošlúc Spasiteľa v osobe jednorodeného Syna svojho.

V temnom žalári sedí zložinec na smrť odsúdený. Tu otvoria sa dvere

malej chyžky; do nej vstúpi kráľovič, i zvestuje odsúdenému radostnú zprávu,
že je omilostnený. Aké že city vzbudí v odsúdenom táto zvesť! NN., následkom
dedičného hriechu my všetci odsúdení sme boli k smrti a to večnej. 1 nikto
nebol v stave oslobodiť nás od nej, keďby sám Boh nebeský nebol sa nad nami

smiloval, sošlúc nám s vysokých nebies Syna tvojho, aby nás vykúpil. I preto
je dnešný deň, v ktorom slávime narodenie Syna Božieho, pre všetkých nás dňom

svätým, dňom nevýslovnej radosti. Koho srdce dnes nezaplesá radosťou, ten je
bez lásky, bez citu, bez Boha. My ale v Kristu Pánu shromáždení rozjímajme
dnes nad slovami sv. anjelov; »Sláva Bohu na výsosti* a pospiechajme s po

božnými pastiermi do Betlehema k jasličkám, i obzrime si v nich ležiace božské
dieťatko.

Štyri tisíc rokov bolo prešlo nad pokolením ľudským, štyri tisíc rôkov biedy,
hriechu a neprávosti, a žiaden človek, áno, ani anjel nebol v stave vymaniť ho
z poddanstva diablovho, sám Boh soslal Syna svojho na tento svet. Poneváč
ale tento ako Syn Boží nemohol za nás trpeť a mrieť, uponížil sa prijmúc na
teba ľudskú prirodzenosť i stal sa človekom. Boh nebeský poslal archanjela Ga

briela k Márii Panne s posolstvom, že ju vyvolil si Všemohúci za matku Syna
svojho. A ejhľa! V tom okamihu, keď Gabriel archanjel prehovoril k nej slová:
Zdravas Maria, milosti si plná, tys’ požehnaná medzi ženami, ona počala z Ducha
sv. a Syn Boží spočíval pod jej srdcom.

Pohanský cisár Augustín, ktorému i zem židovská bola poddaná, — vydal
rozkaz, aby každý obyvateľ v rodnom meste dal sa zapísať. [Toto nariadenie
cisárovo nebola asnáď náhoda, ale bolo riadenie božie. Maria a Jozef išli teda

Slávnosť Narodenia Krista Pána.



do Betlehema, poneváč v tomto meste narodil sa kráľ Dávid, z ktorého rodu
oni pochádzali. Prišli neskoro večer, a poneváč boli chudobní, nik neposkytnul
ím prístrešia, i nútení boli za mestečkom v jednej maštaľke prenocovať. Tu

prišla pre Máriu hodina, v ktorej mala porodiť. I porodila v tichej noci Syna
Božieho, zavinula ho do plienočiek, položila ho do jasličiek. Nikto nič nevedel
o jeho narodení, až sám Boh nebeský zázračným spôsobom oznámil ho svetu
sošlúc anjelov takto spievajúcich? Glória in excelsis Deo! Sláva na vysosťach
Bohu! Nebojte sa pastieri, zvestujeme vám radosť velikú, dnes v meste Dávi
dovom narodil sa vám Sp:.siteľ, nájdete dieťatko ležiace v jasličkách, obvinuté
plienočkami.

A teraz rozjímajme, NN, nad týmito slovami povedanými nie asnáď ku
kráľovi Herodesovi, ale k prostým, chudobným pastierom strážiacim stáda svoje.
»Sláva Bohu na vysosti.« Prv, než Syn Boží sostúpil s neba, Pánu Bohu nále
žitá česť a úcta nebola vzdávaná. Ľudia modlili sa k modlám, a pravého Boha,
ktorý všetko, čo je, stvoril, nepoznali. Jedine národ židovský zachoval si vieru
v jedneho Boha, k tomuto posielal Boh nebeský prorokov, aby ho v nej udržali,
upevnili. Avšak od tej chvíle, čo Syn Boží sostúpil s neba, a obznámil nás
s Otcom svojím, niet miesta na šírom svete, kde nevypínal by sa k výšinám
nebeským chrám ku cti a chvále božej postavený. Každú nedeľu hlahol milli
onov zvonov zvestuje svetu pravého Boha, a koľko je tých zbožných duší, ktoré
každodenne spínajú ruky k modlitbe! Dnes 7, 8 ročné kresťanské dieťa má väčšie
známosti o Pánu Bohu, ako najväčší mudrci pohanskí. Toto všetko predvideli
pastieri betlehemskí, prelo ich spev znel: »Sláva na výsosti Bohu!«

Avšak oni i to predvideli, že narodenie Ježišovo prinesie svetu pokoj, preto
spievali: »Pokoj ľudom dobrej vôle.* Pred narodením Spasiteľovým nebolo na
svete pokoja. Ľudia boli plní hnevu, závisti, zášti, pomstychtivosti. Ježiš Kristus

priniesol s nebies pokoj, šťastie, požehnanie. Ešte nie je tomu 200 rokov, čô
v Amerike bolo vo zvyku sostarnutých rodičov sprostiť sa ich zavraždením.
A čo vidíme dnes? Nový svet predčí starú Európu v kultúre kresťanskej.
Strašné bolo pred príchodom Kristovým postavenie otrokov Bohatý kúpil si ich
dľa ľubovôle a tak s nimi i zachádzal. V pohanskom ešte Ríme boháči občas
usmrtili jedneho zo svojich otrokov, ktorého telo hodili do jazera, aby slúžilo

rybám za pokrm A žiadna vrchnosť ich v tom nehatila, ím v tom neprekážala.
Príchodom Kristovým hlásajúcim, že sme všetci rovní, všetci dielkami božími,
že niet rozdielu medzi pánom a otrokom, prestaly tie hrozné pohanské zvyky
a obyčaje, prišiel na tento svet pokoj. Preto spievali anjeli pri jeho narodení:
»Pokoj ľuďom.«

Včuľ ale vidme, čo učinili pastieri, keď ím anjeli zvestovali boli narodenie

Spasiteľovo. Pospiechali do Betlehema, i našli tam v maštaľke dieťatko v plie
nočkách obvinuté, i padli pred ním na kolená a klaňali sa mu. Taktiež i my
zostaňme na niekoľko okamihoch u tohto božského d eťaťa. 0, v jakej chudobe
leží pred nami ten Ježiško! My všetci narodili sme sa v teplej chyži, nie tak
Syn Boží. Líšky a vlci majú svoje diery, vtáci svoje hniezda, Syn Boží
kde by bol sklonil hlavu svoju. Ten, ktorý stvoril všetko, čo je, ktorý všetko

udržuje, sýti, sám uspokojí sa s jaslami. Ten, ktorý položil zlato a všelijakého



druhu drahokamy do Ióna zeme, leží v maštali sta žobrák. Prečo ale prišiel Syn
Boží v tak veľkej chudobe na tento svet?

Jedno jediné slovo z jeho svätých úst, a len najskvostnejší palác bol by
býval preňho prichystaný. Prečo v tak veľkej chudobe? Na túto otázku dá nám

odpoveď sv. Pavel apoštol v svojom liste ku Korintským: » Vy znáte milost Je
žiša Krista , a že iba vám k vôli zostal chudobným, aby ste vy skrz túto jeho
chudobu stali sa bohatými.« Syn Boží preto prišiel v stajni na tento svet, aby
sme my niekdy sedeli na trónoch. Medzi bezrozumnými hoviadkami ležal, aby
sme my prebývali v spoločnosti anjelov, aby sme my zostali bohatými, stal sa
on chudobným; aby sme my všetkým oplývali, trpel zimu i postrádal všetkým.
Áno, NN., skrz pýchu prvého človeka v raji prišla bieda, uponíženie sa Boho
človeka oslobodila nás od nej. Aby každý z nás mal prístup k nemu — Syn
Boží narodil sa v maštaľke, hovorí sv. Peter Chryzolog.

A či domnievate sa, že nádhera lepšie by bola pristala Synu Božiemu?
Nie veru. Veď on už pri svojom narodení chcel poukázaf na to, že kráľovstvo

jeho nie je z tohto sveta. On chcel stat sa Otcom chudoby, a preto ju posvätil.
Nám ale, NN., príde práve tak učiniť ako tí pastieri, o ktorých naznačilo

sv. evanjelium, že sa vrátili od jasličiek chváliac a zvelebujúc Boha za všetko,
čo videli a slyšali. Podobne učiňme i my.

Ježiško i oproti nám vystiera svoje útle ručičky a privoláva nám: príďte
ku mne všetci, ktorí ste obnažení. Pristúpme k nemu s poníženou mysľou,
chváľme ho, zvelebujme ho, vzdávajme mu vďaky za tú jeho nekonečnú lásku

oproti nám, a iste že hodní budeme učinení jeho svätých zasľúbení. Amen.

Podivná sila sv. Štefana.

*Štefan, plný milosti a sily, činil divy a
veliké zázraky medzi ľuďom ,<

Skut. ap. 6, 8.

Milosť božia je dar tak veliký, prežiadaný a slavný, že človeka činí synom
božím, bratom Krista Ježiša, dedičom kráľovstva nebeského. Sv. Písmo len pre
tento dar drahý vychvaľuje sv. Štefana. Sv. Lukáč v Skutkoch apoštolských ne

spomína ani jeho pokolenie, ani jeho rod, nehovorí, že pochádza z rodu kráľov

judských alebo praotcov alebo prorokov; ba ani čnosti jeho nevypočituje, len
o tom svedčí, že bol plný milosti a sily a že činil zázraky medzi
ľu ďmi.

Ó prevýborná chvála! Darom milosti obdarený činil sv. Štefan veliké zá

zraky. Povstali proti nemu so všetkých strán učení zákonníci a dohadovali sa
s ním, a nemohli odolať múdrosti a Duchu, ktorý mluvil z neho. A všetci, ktorí
sedeli v rade židovskej a mali zrak svoj upretý na neho, videli tvár jeho ako
tvár anjela. Štefan videl nebesá otvorené a Syna Božieho, stojáceho na pravici
božej. Hľa, divy a zázraky, ktoré činila v ňom sila milosti božej. Touto silou

Slávnosť sv. Štefana, prvého muéenníka.

Rupert Rčhák.



premohol on múdrosť židovskú, i hnev i prenasledovanie i všetky muky.
0 tejto podivnej sile s v. Štefana chcem dnes hovoriť na česť

Bohu a vám na dušné spasenie.

Sv Štefan, prvý mučenník snášal hnev, zúrivosť, prenasledovanie a muky
ukameňovania od židov s takou silou a trpezlivosťou, že, jestli by ho veliká
milosť božia nebola posilňovala, prirodzenou silou ľudskou nebol by mohol snášat
tie hrozné útrapy.

Pýtate sa, že prečo ho židia tak nenávideli a prenasledovali? Len jednu
oni mali príčinu. Sv. Štefan ohlašoval Ježiša Krista a pravdu jeho. Preto pukali
sa v srdci svojom a škrípali na neho zubami a oborili sa na neho. Ale on videl

Syna človeka na pravici božej, videl majstra svojho, Ježiša Krista a nasledoval

ho, stal sa mu podobným! Jedine ten rozdiel je medzi Štefanom a Kristom, ľudsky
hovoriac, že Štefan medzi kamenina na zemi, Kristus ale na kríži visiac vypustil
ducha. Obidvaja dostali sa do rúk divokým hnevom rozpálených židov, ktorých
plameň nemohol byť ináč uhasený len nevinnou krvou. Obidvaja činili dobre

židom, a za dobrodenia obdržali od nich špatný nevďak. Obidvaja pravdu ohla

sovali, a za to potupu snášat museli. Obidvaja od sudcov za nevinných uznaní
boli a predsa od nich ako verejní zlosynovia na smrť odsúdení boli. Obidvaja
von z mesta, vyvlečení skrze ukrutných katov usmrtení boli. Obidvaja vo veľkých
boľasťach život dokonávajú. Obidvaja v hodinu smrti láskou nebeskou roznietení
za nepriateľov svojich sa modlia. Obidvaja ducha svojho Otcovi nebeskému po
rúčajú, Ježiš síce na kríži, sv. Štefan pod hromadou kamenia vypúšťa ducha

svojho.
Hľa, veliká sila milosti božej, ona učinila sv. Štefana podobným JežišoviI
A ako účinkuje v ňom táto sila v poslednom jeho boji!

vidím nebesá otvorené a Syna človeka stojaciehó na pravici božej!*
Mučenník pohliada do neba, aby sa vo svojom poslednom boji klaňal Pánovi a

Spasiteľovi svojmu; a Pán jeho Ježiš Kristus s neba díva sa na verného učeníka

svojho, stojí, aby mu pomáhal, aby mu dal silu trpezlivosti a stálosti až do úplného
víťazstva.

Silného pomocníka mal sv. Štefan. Milosť, pomoc Ježišova posilňovala ho

tak, že mu milá a sladká bola každá muka.

Rozháňajú katovia ruky svoje ukrutné, kamene husto pršia so všetkých
strán a tlčú, rozbíjajú hlavu, tvár, telo Štefanovo; od vresku židov a tresku ka

meňov ozýva sa dolina a potok barví sa krvou Štefanovou, ale tvár jeho ne

mení sa, oči jeho ačkoľvek krvou zaliate hľadia do neba. Hlava jeho od kameňov

zmrvená, boky, ladvie, rebrá polámané, ale sily viery jeho v Krista v srdci mu

neubýva. Údy tela jeho už stydnú, drevenejú, ale láska božia v duši jeho zapá
lená ešte horí. Sotva už dýchať môže, a predsa ducha svojho Bohu obetuje vo

lajúc: »Pripni ducha môjhoI* Ó, s koľkou dôverou porúča v hodinu smrti svojej
Kristovi ducha svojhô ten, ktorý sa v živote stal podobným jemu.

Už všetek zomdlený padá na zem a umiera, a predsa ešte volá: >Pane,
nepokladaj im to sa hriech «, modlí sa za nepriateľov! Ó prosba nebesá prerá
žajúca. Dvojnásobný hlas dvíha sa k nebesám; hlas neprávosti židovskej a hlas
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krvi Štefanovej, ten hlas pomsty a tento hlas lásky. A aby hlas neprávosti ži

dovskej nebol slyšaný, sila Štefanova hlasnejšie a vyššie dvíha hlas svoj, on

volá hlasom velikým; *Pane, nepokladaj im to za hriech /«
Ó jak neslýchaná je tu protiva! Židia Štefana trápia, usmrcujú, on ím to

láskou odpláca; oni chvátajú kamene na neho, on modlitbou im žehná; oni ho

kameňujú, on za nich prosí; oni jeden druhého k zúrivosti popúdzajú, »kameňuj,
kameňuj* kričia, on ich v tom prevyšuje hlasom velikým: »Pane, nepokladaj
im to za hriech! «

Aký je to div divúci! Koľko sa vám ja nakážem, v mene Kristovom vás

naprosím, aby ste aspoň to chladné tiché slovo riekli: Odpúšťam nepriateľom
svojím! A keď vám hovorím, aby ste nepriateľov svojich milovali, nič zlého
o nich nemluvili; vy krútite hlavou a myslíte si: to je mnoho, to je nemožné. A

čo by ste povedali, keby ste nepriateľa svojho mali- v láske objat vtedy práve,
keď vám krivdu činí, ako svojho veľkého dobrodinca, a za to mali by ste mu

úprimne ďakoval? A čo k tomu, aby ste opustením alebo umenšením svojho
úžitku, nepriateľovi priali, pomáhali? Ačkoľvek to všetko tak Ježiš, Boh a Spa
siteľ náš, žiada, čo vy na to hovoríte a činíte?! . . .

Hľa, sv. Štefan všetko toto učinil, ba i nad všetku túto lásku viac učinil.
Nielen odpúšťa všetko, odpúšťa viac, než sú naše krivdy; odpúšta utrhania a

pomlúvania, odpúšťa nie z krehkosti ale zo zlosti pochádzajúce prenasledovanie)

odpúšta kameňovanie a usmrtenie; uprostred kameňov obetuje seba Bohu za

obetu, a za tých, ktorí ho kameňujú, modlí sa volajúc: *Pane, nepokladaj im
to za hriech!«

Či je to možné? Či je možná takáto podobnosť človeka slabého ku Kri
stovi?! Čo to spôsobilo vo sv. Štefanovi? Sila milosti. Sila milosti premení člo
veka v Krista. Bez nej ostáva človek človekom slabým. Podívajte sa na sklennú
malbu zvonku (snáď je také okno na kostole), čo vidíte! Kusy skla na hrubo

sliatym olovom pospájané, len ztažka rozoznáte barvy a podoby. Ale pozrite sa

naň znútra, jak krásny obraz a v akom nádhernom skvose bariev sa vám tu

jasne predstavuje! Čo spôsobilo tento rozdielny zjav! Svetlo ktoré vniká týmto
skleným obrazom, keď ho pozeráte zvnútra, ale nie, jestli ho pozeráte zvonku.

Ako to svetlo, tak účinkuje milosť božia na dušu, na celého človeka. Bez

nej nepoznáš na človekovi len to, čo je človek zvonku, jeho telesnú prirodzenosť
len telo a jeho krehkosť alebo spôsobnosť. Ale osvietený, preniknutý silou milosti

božej zjaví sa nám jasno ako obraz boží.

I sv. Štefan bol človek v tele a v krehkosťach jeho, ale silou milosti stal
sa podobným Ježišu Kristu.

Mohol sv. Štefan ako človek dľa práva volať o trest na nepriateľov svojich
mohol krv za krv, smrť za smrť od Boha žiadať: ale on je silou milosti podobný
Kristovi, nie pomstu prosí, ale o milosrdenstvo žiada; *Pane, nepokladaj im to

za hriechl<

Ó predivný hlas lásky! Slyším krv Ábelovu zo zeme volať do neba o pomstu
proti Kainovi; slyším hlas Zachariáša, zabitého medzi chrámom a oltárom volať

proti vrahovi svojmu Joasovi; slyším hlas nemluvniatok volať proti Herodesovi:



fíedeľa po Narodení Krista Pána.

ale ľúbeznejší a svätejší je hlas krve Štefanovej, ktorá nevolá o pomstu, ale
o milosrdenstvo.

A Boh ihneď dokázal, jak príjemný mu bol tento hlas: Dfa sv. Augustína
hovorím: keby sa Štefan nebol modlil za nepriateľov, cirkev nebola by malasv,
Pavla. Známo vám, že pri hroznom vraždení sv. Štefana, sv. Pavel, vtedy ešte
Šavel, dával pozor na rúcha kamenovateľov. Keď spornnera sv. Pavla, prichá
dzajú mi na myseľ tie mnohé tisíce duší, ktoré sv. Pavel Bohu získal; tie mnohé

trápenia, ktoré k sláve božej za Ježiša Krista snášal. A to všetko ďakovat máme
modlitbe sv. Štefana; a sv. Pavel bol najhlavnejší prenasledovník Kristov a cirkve
jeho zo všetkých nepriateľov sv. Štefana, za ktorých sa tento modlil volajúc:
tPane, nepokladaj im to za hriech] «

Skutok, vykonaný v milosti božej hojne odpláca Boh, ako odplatil ho sv.
Štefanovi. Sv. Štefan, vodca mučedlníkov a príklad náš, po tejto Bohu ľúbeznej,
cirkvi a svetu užitočnej modlitbe svojej * usnul v Pánu*, ukrutná smrf preme
nila sa mu na sen, na odpočinok sladký, prežiadaný v lone Pánovom.

Hľa, dielo sily milosti vo sv. Štefanovi! Prosme Boha o milosť jeho a staňme
sa jej hodnými očistením duše od hriechov. Za sv. Štefanom usilujme sa v mi
losti božej stať sa podobnými Spasiteľovi svojmu, a jako sv. Štefan s láskou pri
jímajme krivdy od nepriateľov svojich. Boh i nám odplatí verné spoluúčinkovanie
s milosťou jeho a dá nám usnúť a odpočívať v lone jeho. Amen.

Kristus — niektorým ku zatrateniu, niektorým ku spáse.

>Uľa , tento je postavený k úpadku i ku
povstaniu mnohým v Izraeli, i ku znameniu,
ktorému sa bude protirečiť.«

Luk. 2, 35.

Túžby, vzdychy, žiadosti, prosby času adventného, sa teda už splnily; slovo

anjelské k blahosl. Panne sa splnilo; Kristus sa narodil na svet; slovo telom
učinené jest — a prebývalo medzi nami.

My radujeme sa s cirkvou svätou; pesničky, ktoré vyspevujeme si v chráme
i doma, — toľkú zvestujú radosť: a keby sme sa všetci opravdu príchodu P.

Ježiša, jeho krásnemu narodeniu tešiť a radovať smeli 1 Či sa ozaj všetci radovať
smieme novonarodenému Ježiškovi ? Čujme len v dnešnom sv. evanjeliume
vážne slová staručkého Simeona, ktorý keď objal do rúk svojich raaľučkého Je

žiška, prorockým duchom takto zvolal: »Hľa, tento je postavený k úpadu (t. j.
k zatrateniu) i ku povstaniu (t. j. ku spáse) mnohým v Izraeli, i ku znameniu

t

ktorému sa bude protirečil.* (Luk. 2, 35.) Aká to, NN., podivná, ale pravdivá
výpoveď toho starčeka! Pán Ježiš, jednorodený Syn Boží bude teda
jedným k úpadu — t. j. zatrateniu, druhým k povstaniu, t. j
k spaseniu O tomto vám chcem dnes niekoľko slov prehovoriť.

2*

Fr. Rich % Osvald,



Otvorme, NN, srdcia a mysle svoje — zkúmajme, spytujme sa: či P. Ježiš

aj nám k spaseniu je, či nie ku večnému zatrateniu.

I. Kristus je tým, ktorí poznajú síce Krista, ale ho nenasledujú, jeho učenia
i príkazy neplnia, ku úpadku, ku zatrateniu.

Martin Luther, odštiepenec a zakladateľ takzvanej viery luteránskej — učil

to, že už viera sama človeka spasí, že teda človek čokoľvek by činil, akokoľvek

hriešne, pohoršlive by žil — len nech verí v Bohu — spasený bude. Že je toto

veľký omyl, a že viera bez dobrých skutkov nič nestojí, kto by to už neuznal!
Niekto okradnul celú obec, iný ukrivdil vdovy a siroty, ten zas popáchal

neslydatosti, ale verí v Boha: či ho táto viera spasí? či ho viera jeho osvobodí
od trestu božieho, od večného zatratenia 1

My vieme, veríme, že Pán Ježiš v tej najväčšej biede, chudobe a pokore
zavítal do betlehemskej maštáľky, že on tam s chudobnými pastiermi obcoval

}

ale za to my bočíme od chudobných, hnev chováme a čiernu nenávisť v srdci

proti blížnemu, pýchou, závisťou, pomstou horíme, či nás taká viera spasí?
My vieme, veríme, že Kristus učil nás spravodlivost, milosrdenstvo, pokoja

milovnost, poslušnosť; veríme, že jeho tuzemský život bol čistý od všetkej
škvrny; a jako zachovávame Jeho príkazy a príklad? Syn čihá na srart otcovu,
vyháňa staručkého otca z domu, brat v iyž.ičke vody utopil by brata svojho,
radšej vstrčí celý svoj majetok do pažeráka cudzému, ako by pol jalovej nie

dzičky ustúpil dobrovoľne bratovi svojmu. Nevesty nazízajú jednostajne jedna
do druhej. Súsedi nemôžu obísť po súsedovej medzi, aby neodškubli kus trá
vičky, aby nevytrhli dva-lri kruhy zemiakov. Ten zas nemôže oborať, obkosiť si

zemičku, aby nezabehnú! do medze, do roli, do cesty cudzej — ale čo povie
na to svedomie? čo P. Boh! Či tých ich viera spasí?

Nečistota, smilstvo, necudnosť páchne mnohým z tváre; opilstvo, márno-
Iratníctvo ako červ podríva časný i večný blahobyt nie jednotlivcov, ale nešťastné
činí celé rodiny — a či títo, NN., neznajú zákon boží? či neučili sa desatoro
božích a päloro cirkevných prikázaní? či nemodlievajú sa ich každý boží deň?
Či snáď neveria v Boha a jeho všemohúcuost? či neveria, že za svoje skutky
niekedy pred Bohom prísnu zodpovednosť musia klásť? že akou mierou oni
merali blížnym svojím — takou mierou merané bude aj ím u Boha!

Toto všetko oni dobre vedia, a pevne veria; nuž povedzte že mi vy, NN.,
čo takým osoží viera v Kristu Pánu, čo osožil ím jednorodený Synu Boží, keď

prišiel sem na tento svet! Či ich snáď spasí ich viera? Či ím pred večným.
Sudcom Bohom osožiť bude tá výhovorka, že veď sme verili v Boha, veď sme
pokrstení, boli sme zapísaní aj v katolíckej matrike, ba snáď aj v tom a v tom
náboženskom spolku! Bude im to snáď platná výhovorka?

Amen, amen pravím vám, NN., nielen že ich to neospravedlní, ale
ba istotne toto ím bude k záhube, ku zatrateniu. Tých sv. viera nespasí, ba

práve bude ím príčinou večného zatratenia!
Či P. Boh môže od takého žiadať, aby zákony božie zachovával, ktorý ich

nikdy nečul? či môže ich od biednych tých národov, ktoré nikdy slova božieho
nezačuli požadovať?! Ako ten vladár v sv. evanjeliume spômínaný len od tých



pýtal úroky, ktorým svoje poklady sveril — a od toho čo mu menej sveril,
žiadal menej, od toho čo viac dostal, aj viac žiadal: tak, NN., aj od nás viac
bude žiadať preto, lebo nám ohlásil mnohokrát svoju sv. vôľu; sv. jeho zákon
i príkazy známe — a nik sa nesmie vyhovoriť, že neznal, čo dovolené je a čo
je hriech.

Oj ťažko, úzko bude tomu zodpovedať sa v deň posledný, ktorý krestanojii
súc nohami šliapal, nezachovával božie príkazy; tomu — uverte mi NN., —

lepšie by bolo nenarodiť sa, alebo nebyť pokrsteným; tomu Kristus nebol ku

spaseniu, ale pre jeho vlastnú vinu — bude mu k úpadku, ku zatrateniu.
II. Devätnásťsto rokov je tomu, čo Pán Ježiš prišiel na tento svet. Svet

očakával ho za štyritisíc liet, všetky národy dychtily za ním; pohania i židia
ho uzrieť chceli čím skôr. Keď jasná hviezda ukázala sa na oblohe, pohanskí
králi, mudrci z ďalekých krajín spiechajú, aby ho uzreli; jedni z lásky k Spasi
teľovi — druhí zo strachom pred jeho ríšou vyhľadávali ho, až ím ho blaho
slavená Panna, matka božia Maria ukázala: hľa, toto je On, ktorého hľadáte,
takýto hľa, je Spasiteľ sveta! My, NN., ho poznáme, nám ukazuje ho rok po
rok sy. matka cirkev.

Kto teda poznáš Krista, nasleduj ho, aby ti viera tvoja k spaseniu slúžila.
Dnešné sv. evanjelium vypráva nám medzi iným aj o tom, aký bol P. Kristus
v svojej maličkosti; hovorí: *A diéta rástlo a posilňovalo sa, súc plné múdrosti,
a milost božia bola v ňom.* Keďže teda Krista ako kresťania nasledovať máme
i chceme, musíme napred podobní byt dieťaťu, t, j. musíme v krotkosti, v poní
ženosti, v nábožnosti nasledovať maľučké Jezuliatko.

Pán Ježiš z maštaľných svojich jasličiek, výmluvnejšie nás napomína k týmto
čnostam, ako ktorýkoľvek svetochýrny rečník, kazateľ; on rozopína malé svoje
ručičky, aby nás objal, k srdcu pritisnul všetkých; jeho oči žiara nevinnosťou,
láskou ku všetkým ľuďom milosrdenstvom ku biednym a hriešnikom. On Kráľ
— kráľov, Pán všech pánov, všemohúceho Boha jednorodený Syn sostúpii do

chudobnej maštaľky, medzi pastierov, trpelive znáša nesnádze zimy i chudoby;
on podelí si s chudobnými pastiermi dary, ktoré mu donášali dobrí ľudia, kaž

dého rád má nikomu zle nemyslí, nepraje, nečiní.
Hľa. NN., málo je to, čo o P. Ježišu v jeho delinstve vieme; ale aj to

málo povzbudzovať by nás malo ku nasledovaniu P. Ježiša.
Od božského tohoto dieťaťa učiť sa môžeme všetci pokory a láskavosti*

*Amen, amen pravím vám — hovorí sám P. Ježiš — že jestli nebudete podobní
týmto maľuikým , nevojdete do kráľovstva nebeského.« K deťom nevinným, trpe
zlivým, láskavým týmto stvorom, podobní máme byť všetci mladí či starí. Deti

neznajú trpké a chladné to slovo: hnev. Deti každého radi majú, každému

prajú, nikomu nezávidia, sú milosrdné; takí máme, NN., aj my byt. Deti za

budnú hneď na urážky — nedržia dlhé fuky a hnevy; tak máme aj my robiť,
odpúšťajme každému zo srdca, a nedržme dlho hnev na blížneho svojho.
Nevinnosť dieťaťa Ježiša nech zdobí nás. Deti hanbia sa počúvať slová

hľadieť na skutky nečisté, deťom ošklivia sa veci, ktoré urážajú stud a čistotu;
taký bol aj Pán Ježiš, takí máme aj my byt, jestli chceme byt dľa pravdy kre

sťanmi, jestli chceme byt nasledovníkmi P. Krista.



Majme sa všetci vospolok radi; hnev, nenávisť, pomsta, závisť nech ďaleko
sú od -nás; poprajme každému toho svetla a požehnania božieho, nikomu nezá

viďme to, čo mu P. Boh požehnal, ba modlime sa za každého. Príchod bož

ského dieťatka, P. Ježiša Krista, nech smerí všetky nepriateľstvá, vyrovná všetky
rozopry. Manželka, ty buď ústupčivá voči manželovi, pamätajúc na poslušnosť
Syna Božieho k rodičom svojím; manžel, nebuď neshovievaný, prísny k man

želke a dielkam; miluj svojich domácich a spravuj dom svoj skôr láskavou

múdrosťou, ako krutou prísnosťou. Dietky, poslúchajte rodičov svojich; Kristus

bol Syn Boží, sám Boh, a poslúchal tuzemských svojich rodičov a v úctivosti
ich mal. Domáci znášajte sa vospolok, — Kristus rád mal spolníkov svojich
v maštaľke betlehemskej, — veď ste všetci bratia a sestry v tom samom Je
žišu Kristu!

Bohatí, smilujte sa nad chudobnými, nad žobrákmi, sirotami i vdovami.
Ruka vaša nech nie je nikdy zatvorená k dobrým skutkom. Radi spomôžte
jeden druhému, pamätajúc dobre, že jednúc srovnaní budeme všetci: chudobní,
či bohatí v čiernej zemi; že aj vo večnosti, nie vznešený rod, nie bohatstvá,
sláva zemská budú rozhodovať, ale čnosti a dobré skutky dajú nám prednosť
nad druhými.

Múdri, učení, vznešení rodom alebo bohatstvom, — ponížte sa, ako to ma

ličké betlehemské dieťa — pritúľte sa, zastaňte vašich chudobnejších, prostejších
blížnych, nehanbite sa za nikoho. Boh jednako stvoril sedliaka i pána; pre
všetkých ľudí on prišiel na tento svet; a všetkých bez rozdielu stavu i vzdela
nosti chce on spasiť.

Devätnáststo rokov sa už pominulo, NN., čo Kristus na zem túto prišiel.
Dlhý to vek! Za ten čas, za devätnáststo liet učí nás z jasličiek svojich Pán
Ježiš. Učí nás vznešeným svojím príkladom, ako máme na svete tomto žiť, ako
s blížnymi obcovať.

»O koreň Jesse, ktorý stojíš v znamenie národov<s. — v jaké znamenie

stojíš Ty nám! V znamenie spásy, povstania? či snáď v znamenie večného za
tratenia? Čo donieslo nám narodenie tvoje? život, lebo osúdnu smrť?

O, ľudia, bratia i sestry v Kristu! povážte len, ako ste nasledovali Krista

dosiaľ; či nájdete aspoň v niečom podobnosf medzi vaším životom, a nevinným,
pokorným, láskavým životom novonarodeného Ježiša Krista?! Či vám osožilo
narodenie jeho aspoň kvapku? Čo ste sa z neho poučili? Koľko napravili, po
lepšili život? Devätnáststo dlhých rokov učí vás už z jasličiek svojich — a vy,
povšimli ste si jeho napomenutia? Či k spaseniu, či k úpadku je vám príchod
Ježiša! ?

Keď teda, NN,, zbadáte v srdci svojom, v svedomí hriech, pýchu, nadutosť,
nemilosrdnosť, hnev, smilstvo a iné škvrny, — udrite si na prsia a rečte skrú
šeným srdcom: >môj hriech, môj kriech, môj najväčší hriech« Čiňte pokánie!

Ó, Bože, Otče láskavý, hriechami našimi obrazený, smiluj sa i odpusť viny,
ktoré sme hriešni ľudia páchali! Pohliadni na nás, skrúšene tu teba odprosu
júcich; my chceme na budúce verne tebe slúžiť, príkazy tvoje sväté plniť, teba
viac neobrážať. Tak nám Pán Boh pomáhaj a blahoslavená P. Maria. Amen.

Karol Medvecký,



Štyri vlastnosti božie: Boh Je veený, vševedúci, spravodlivý a milosrdný.

yPoneváč tisíc rokov pred očima tvojtma
ako deň včerajší, ktorý pominul.<

Žalm. 89, 4.

NN.! Shromaždili sme sa v podvečer lohoto posledného v roku dňa, aby
sme, ako hovorí sa, zatvorili Starý rok.

My shromaždili sme sa v chráme božom; a shromaždili sme sa, aby
sme slušne a po kresfansky zavŕšili jedon odsek času, pozostávajúci z 365 dní
čo jedným rokom menujeme, a aby sme poďakovali sa Pánu Bohu za všetko
dobré i zlé, čo nám či k povzbudeniu, či k pokarhaniu nášmu udelil alebo na
nás dopustil za tých 365 dní. Toto cirkevné poďakovanie menujeme my oby
čajne zatváraním starého roku. Starý rok je podobný starému človeku. Keď

starý človek zorare, a keď ho pochovávajú: jedni žiaľa za ním, druhí radujú sa,
že ho už Pán Boh ta vzal; jedni hovoria: »Dobrý bol; škoda ho by«; druhí
hovoria: »Zlý bol; dobre urobil, že zomrel* Tak je to i s týmto starým rokom:

jedným bol dobrý, až veľmi dobrý; druhým bol zlý, až príliš zlý. Jedni ho
chvália, asnáď hotoví by boli zvolať s tou rozpustilou kráľovnou anglickou, ktorá
v samých rozkošiach žijúc, zvolala k nebu: >Ešte desať takýchto rokov, Bože,
a darujem ti nebesá!« Iným zase zadal takú ranu tento pominutý rok, a nechal
takú smutnú pamiatku, že na to ani pohútat nechcú. Jedným bol ten pominutý
rok veľmi krátky, a neboli by dbali mat moc Gedeonovu, aby mohli rozkázať
slncu svätojánskemu; »Stoj na jasnej oblohe, a ani nespočívaj!* Iným bol ne
smierne dlhý, že nie mesiace a týždne čítali, ale dni, hodiny, ba minúty; a ne

jedna minúta v boľastach, v zármutku, vo väzeniach a v neistote, bola dlhá ako
rok. Vzdychali, aby vlny valiaceho sa na nich Jordána len na okamženie po
stály, kým prejdú na druhý breh, ako Jozue. A skutočne, jedni prešli cez otvo
rené Červené more, zachrániac život, česť i majetok; nad ostatnými zatvorilo
sa Červené more, a pohltiac ím životy, česť a majetky, vyhodilo ich mŕtvoly
nahé na breh. Takto a tomu podobne posudzujú ľudia po ľudsky, svetáci po
svetsky, tento starý rok; cirkev svätá však káže nám, aby sme ho my posu
dzovali po kresťansky. »Poneváč tisíc rokov pred očima tvojíma, bože, ako
deň včerajší, ktorý pominul.* Tak volá Žalmista; a ja na základe žalmu 89.
chcem rozjímať.

NN.! Dávidov žalm, z ktorého vyňal som text k dnešnej duchovnej reč
svojej, započína sa slovami: » Pane, stal si sa úíolisiom naším od pokolenia do

pokolenia. (Lebo) prv nez povstaly vrchy a utvorila sa zem' a okrŠlek jej: od

vekov a na veky ty si Boh.« Pri zatváraní tohoto starého roku čili pri završo
vaní jednoho odseku času, kresťan má si spomenúť, že Pán Boh je večný, a

roky jeho nikdy nepominú. Boh je od vekov až na veky, od pokolenia do po
kolenia; a trvanie Boha meriame večnosťou, ktorá nemá ani počiatku ani konca,
a trvanie času, ktorý stvoril Boh, meriame vo veľkom (en Gros) na dni bi
blické čili na veky a na pokolenia; v malom na roky, na mesiace, na týždne

Reé pri zavieraní roku.



dni, hodiny, minúty, okamženia. Kedy, kde, ktorý učenec, z ktorej strany vetra,
z ktorej čiastky sveta povstane, a vysvetlí, čo je čas, kde vzal sa čas, ako tečie
a či voľakedy prestane? Viera naša volá, nám; Neprestane! Lebo keď by čas

prestal, musel by i Boh prestať; Boh ale je večný, a večnosť záleží v tom, že

čas nikdy neprestane. Od vekov.a na veky Ty si Boh! Tebe česť a sláva,
že si nám dal prežiť zase tento jedon rok!

Preto volá i Dávid v žalme svojom takto: » Neponižuj človeka, a riekol
si: Obrátte sa synovia ľudskí. Poneváč tisíc rokov pred otima tvojíma, ako deň

včerajší, ktorý pominul.* Aký blízky príklad k porovnaniu vynašiel Dávid. -Tisíc
rokov pred očima tvojíma, ako deň včerajší.*

Nepovedal, že ako deň predvčerajší, alebo ako deň pred týždňom alebo

pred rokom, ale ako deň včerajší, ktorý nám je ešte v čerstvej pamäti. U Pána
Boha je všetko v čerstvej pamäti, čo stalo sa pred tisíc rokmi, práve tak, ako
čo sa stalo včera, lebo on je vševedúci. A keď to, čo stalo sa pred tisíc rokmi,
je v takej čerstvej pamäti u Pána Boha: teda nezabudol, ani zabudnúť nemohol

to, čo dobrého alebo zlého vykonali sme my biedni ľudia cez tento pominutý
rok. Trňme pred jeho vševedúcnosťou, ktorá ani sklamať, ani sklamaná

byt nemôže; trňme pred jeho vševedúcnosťou, lebo keď je aj zhovievavý
ale nenie zábudlivý, lež pamätlivý.. Nezabudne na to dobré, čo sme v pominutom
roku vykonali, a odmení; ale či to bolo opravdivé dobré, alebo len sebe po

chlebujerae, (ako cirkevná modlitba uznáva?) Nezabudne na zlé, čo sme vyko
nali, t. j. nezabudne na hriechy, čo sme spáchali, a potresce. Preto trňme pred
vševedúcnosťou jeho. Preto volá žalmista menom božím: »Obrátte sa synovia
ľudskí.* Polepšite sa, napravte sa, čiňte pokánie, lebo len tak zabudne Boh na

hriechy vaše. Ó, česť,, sláva a poďakovanie Vševedúcnosti božej,
že nám dáva skrze vianočnú sv. spoveď poznávať hriechy a neprávosti pominu
tého roku, aby sme sa polepšili.

Celý a úplný rok popriala nám dobrota božia, ale v tom nezakladajme si
ako čo by nám ešte čo len jedon pridať musela. Žalmista zase privádza nám na

pamäť, vedľa večnosti božej, našu pominuteľnosť, hovoriac: »Ako nočná

stráž, ktorá je toľko, ako nič, také budú roky ich. Ráno ako bylina pominie;
ráno kvitne a pominie; do večera opŕchne , ztvrdne a uschne. * A podáva príčinu,
reknúc: »Lebo pominuli sme sa pod hnevom tvojim a striasli sme sa pred
pomstou tvojou. Lebo polozil si neprávosti naše pred zrak svoj, vek náš do svetla
tváre svojej, hebo všetky dni naše pominutý, a pod hnevom tvojim pominutí
sme sa i my. Roky naše sú sfa pavučina: dni rokov našich najviac sedemdesiat
rokov. Keď ale u mocných osemdesiat: tým viac zakúsia trápenia a biedy.*.

Povedzte, jesto jazyk ľudský, čo by nad žalmistu výmluvnejšie vedel vylíčiť po
minuteľnosť našu? Ani len jazyk, tých, keby ešte mlúviť mohol, ktorí pred očima
našíma klesli do hrobu; ani len jazyk tých, keď by ešte mlúviť mohol, ktorých
v pominutom roku smrť zachvátila, a telo ich pred očima našíma porušenie za
čalo brať, tak že sme museli ponáhľať veko položiť na ich rakev. Žalmista ešte
nad týchto výmluvnejšie opisuje pominuteľnosť našu pod hnevom božím pre
hriechy naše, a neprávosti naše. Ako tí, čo v pominutom roku pred očima na
šíma klesli pod kosou smrti, tak klesneme i my. Že nestalo sa to v pominutom



roku v hriechoch našich, ďakujme za to Pánu Bohu, prosiac, jestli popraje nám
ešte jedon alebo niekoľko rokov, aby nám dal i milosf svoju. A jestli ponie
ktorým popraje 70 alebo práve 80 rokov veku, aby im nepridal trápenia a

biedy. Pomodlime sa za mladých: pomodlime sa”za starých. Lebo prísny a spra
vodlivý je Boh. Česť a sláva S pra v e d In os t i božej, ktorý neprijíma osoby,
ani nehľadí na učenost, hodnosť a bohatstvo, ani na vek a pohlavie, ale ako
smrť neoberá, tak nebude oberať ani jeho súd.

A či žalmista chce snáď, aby sme zúfali, keď nám pripomína
prirodzený zákon smrti, akožto vzor a príklad božej spravedlnosti a prísnosti?
Nie! Bo veď on dobre vie, aké bez miery a hranice je milosrdenstvo božie. Celé
dlhé žalmy, hymny a chválospevy venoval on zvelebovaniu milosrdenstva bo
žieho. A tak keď nás aj karhá a napomína a hrozí; tak v tom istom žalme
našom zase aj teší, povzbudzuje, nádej dáva a balzam liečivý leje do rán srdca.

Vyznáva a svedčí on ďalej,_reknúc: »Ľebo náhle pricdodi íichost, a karhá nás.
Kto zná moc hnevu tvojho, a kto vypoiíta hrôzu pred hnevom tvojim. Ukáž

pravicu svoju a naplň srdce naše múdrostóu. Obrát sa, Patie, a daj sa uprosit
nad služobníkmi tvojimi.* A včuľ nasleduje to ofravdivé, čo chcem dosvedčiť
0 milosrdenstve božom. Takto totiž svedčí ďalej žalmista: » Naplnení sme ráno
milosrdenstvom tvojím: a vískaii sme od radosti, a veselili sme sa po všetky
dni naše. Veselili sme sa, že si nás na niekoľko dní zarmútil; radovali sme

sa, že za niekoľko rokov zakúsili sme zlé veci.« Hľa, či chce žalmista, keď nám

hrozí, aby sme zúfali? Gi chce Pán Boh, keď nás tresce a navštevuje, aby sme
zúfali? Niel Hľa, tu zretedelné slová; tu jasné svedectvo Láskavá otcova je to

ruka, i keď nás tresce, i keď nás šľahá; len naše dobré hľadá, a k sebe nás

volá, »naplňujúc srdce naše múdrosťou*; cirkev svätá, sta dobrá a láskavá

matka, uprosí otca, Boha Otca, za nás. Veď ona nielen celý žalm 89. odrieka
v kňazských Hodinkách čili v Breviáre, často ale jeho posledné dva verše vzala
1 medzi svoje každodenné cirkevné modlitby, odriekajúc ich každý boží deň
v kňazských Hodinkách (Ultimum respons. ad Primám), lebo sú skutočne krásne
a skutočnou modlitbou. >Pohliadni na služobníkov svojich a na diela svoje: a
jpravuj a riad dietky ich. A jasnost Pána Boha nášho bud nad ttami, a diela
rúk našich riad s hora (nad nami): a dielo rúk našich spravuj.« Takto modlí
sa za nás cirkev svätá; takto modlia sa kňazi duchovní pastieri každodenne za
stádo svoje duchovné; takto modlíme sa i my sami za seba.

Takýmto činom prešli sme boli celý 89. Žalm Dávidov; čo je krátke nau
čenie spasiteľné z neho pre nás pri zatváraní tohoto starého roku ? Predne, Boh

je večný, a jeho čas nikdy nepominie, lebo On je Stvoriteľom a Pánom času.
Boh je večný a nekonečný, my do času a koneční; avšak len z polovice do

času, poneváč z dvoch veľmi nerovných polovíc pozostávame, totiž z tela smrteľ
ného a z duše nesmrteľnej, tak že iba telo je do času, bo to zomrie, a duša

trvá, lebo je nesmrteľná, Telo číta roky a starne, a podľa tela zatvá
rame i tento rok. Ále zamyslime sa nazad, a nezabúdajme, a vždycky v čerstvej
pamäti majme, že dlhý život tela tak, ako i večný život duše, vedľa milosti a

milosrdenstva Boha, je dielom rúk n a_š í c h, ako volá Žalmista a prosí, aby
Boh spravoval a riadil s hora diela rúk našich. Ako? že dlhý život je dielom rúk



našich? Áno! Lebo keď si ho násilným spôsobom vyhasiť, alebo nemiernosťou
a neporiadnym životom ukrátiť môžeme: prečo by sme si život zachrániť a po
riadnym, mravným, kresťanským životom i predĺžiť nemohli ? Co že si prajeme
v tomto okamžení? Aby sme ešte i na takto rok mohli starý rok zatvárať. So
zvláštnou záľubou opakuje Žalmista to slovo »ráno«; trikrát v tomto jednom
Žalme ho opätuje. A čo že je zajtrá ráno? Zajlrá ráno je už Nový Rok. Čo že
si blahoželáme, a časitujeme zajtrá ráno jeden druhému? Šťastný Nový rok, na
mnoho rokov. Prajem to i ja vám. Ale nezabudnite, že je dlhý život a mnoho
rokov a šťastných a dobrých rokov, aspoň čiastočne, tiež dielom rúk vašich*)!
A že večný život duše vašej, vedľa milosti božej, je tiež dielom rúk vašich,
0 tom dnes neidem slová šíriť, lebo o tom káže vám cirkev svätá cez celý rok.
Len to dovoľujem si doložiť, keď je reč o slušnom a kresťanskom zavŕšení

jednoho odseku času živobytia nášho (aby sme neostali dĺžni rozpomienku na
Novonarodzeného Spasiteľa), že Pán Boh poslal Syna svojho v plnosti času!
Teda Pán Boh všemohúci zná plnosť času, a zná podľa toho i prázdnosť
času; zná plný čas, a zná prázdny čas. Keď dôjde plnosť nášho času, aby
smt‘ padli pod kosou smrti: varujme sá, aby čas živobytia nášho nebol nalezený
prázdnym, lebo vtedy bude i vážka našich dobrých skutkov prázdna, vážka

zlých skutkov a hriechov však plná. Usilujme sa, aby bolo na opak! Lebo ani
tráva nekosí sa vted , keď je už nanič, ani obilie, keď sú klasy prázdne! Čas

živobytia nášho bude akokoľvek plný, či ho vyplníme dobrými skutkami a čno
sťami, alebo daromnými slovami a lenivosťou v službách božích; a počet mu

síme klásť z každého prázdneho slova a z každého zanedbaného dobrého skutku:
aké že to potom bude tam zatváran e starého roku, a starých rokov; a či ne

bude potom nasledovať smutné zatvorenie počtov s veľkým
a nasledovať bude zatváranie duše do pekla, alebo, daj Bože, aspoň do

očistca, dokúď by nezaplatila všetok dlh, ako odsúdil onen hospodár toho ne

verného sluhu, ktorý mu ostal dlžen desaťtisíc hrivien!
Bože večný! Bože vševedúci! Bože spravodlivý! Bože dobrotivý a milosrdný!

Keď sa budú zatvárať dnes a napozatým oči naše k spánku; bdej anjel Tvoj
nad nami; a keď otvoria sa zajtra ráno a uvidia veci dobré a dary božie, a otvo
renú štedrú ruku Tvoju; otvor ústa naše a srdce rozšír k poďakovaniu a dobro
rečeniu Keď však zatvoria sa oči naše ku večnému spánku, a keď podviažu
bradu našu, aby ostaly zavrené ústa; a keď zatvorí sa nad telom mrtvým hrob:
ó Bože milosrdný, buď zhovievavým nad krehkosťami a pokleskami našimi,
a otvor, Otče nebeský, bránu nebies; otvor, Synu Boží, bránu očistca; otvor,
Matičko božia, náručie materinské, aby bola plná Sláva Bohu na výsosti a pokoj
ľuďom dobrej vôle na zemi. Amen. Andrej Kmeť.

'J >Quivis suae fortunae faber,«



ftový rok.

Striezlivá, spravodlivé a pobožne v novom rokuí

y Aby sme striezlivé? spravodlivé a pobožne
kivi boli na tomto svete.* K Tit. 2, 12.

Dnešní deň má byt slávny a pamätný každému kresťanovi z trojnásobnej
príčiny. Ponajprv preto, poneváč dnes slávime oktávu narodenia Božieho. Už
v starom zákone panovala tá obyčaj, že najhlavnejšie sviatky slávily sa prez
osem dní, tak že prvý a Ôsmy deň, čili oktáva, boly najslávnejšie. Táto obyčaj
nasleduje aj cirkev svätá katolícka a slávi všetky svoje veľké sviatky s oktávou,
čili prez osem dní. A tak slávnosť Narodenia Božieho trvala nám až po dnešný
deň, na ktorý padá oktáva tejto veľkej slávnosti. — Druhá príčina, pre ktorá
nám deň tento musí byť slavným, je tá, že dnes slávime pamiatku Obrezania
Pána nášho Ježiša Krista. Toto obrezanie bolo v národe židovskom od samého
Pána Boha ustanovené, a jako u nás nenie pravým kresťanom, kto nenie po
krstený, tak u nich nebol pravým židom, kto nebol obrezaný. Spasiteľ náš po
drobil sa tomuto krvavému a boľastnému obradu zčiaslky preto, aby hneď od
mala za naše hriechy bolesti trpel a krv svoju cedil, hlavne ale preto, aby pre
ukázal, že on dfa tela je pravým potomkom Abrahámovým. A prečo to chcel

preukázať? Preto, poneváč Pán Boh Abrahámovi prisľúbil, že Vykupiteľ sveta
bude jeho potomkom. Keby teda Spasiteľ náš nebol pravým potomkom Abra

hámovým podľa tela, nebol by ho nikto uznal za Vykupiteľa sveta. S obrezaním
bolo spojené aj pomenovanie dieťaťa, tak jako aj u nás dieťa pri krste svätom
dostáva svoje meno. Mali by sme teda dnes aj najsladšie meno Pána našeho
Ježiša Krista sláviť; ale poneváč meno toto tak slávne a sladké a spasiteľné je
každému vernému kresťanovi, preto cirkev svätá ustanovila tomuto svätému
menu osobitný deň, totižto druhú nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána čili po Troch
kráľoch. — Konečne tretia príčina, ktorá nám tento deň pamätným činí, je tá
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že dnes začína sa nový rok občiansky.
Ale tu by mohol niekto povedať, prečo cirkev svätá, ktorá svoj vlastný

cirkevný tok na prvú nedeľu adventnú začala, oslavuje aj začiatok roku ob

čianskeho? Preto NN., poneváč cirkev svätá celého človeka chce posvätiť. Človek
ale pozostáva z tela a z duše; cirkev svätá chce teda, aby sme svätí boli nielen
dľa duše, o ktorú sa staráme v roku cirkevnom, ale aj podľa tela, o ktoré sa
staráme v roku občianskom, nielen v duchovných záležitosťach ale aj vo svet

ských, nielen v kostole, ale aj doma, aj v obecnom živote. A to je vôľa nielen
cirkve svätej, ale aj vôľa Božia. Lebo ako sme slyšali v dnešnom svätom čítaní,
Ježiš Kristus dal seba samého za nás, — prečo ? — aby nás vykúpil od všetkej
neprávosti, — a ešte prečo? — aby sebe očistil ľud vzácny, nasledovný dobrých
skutkov. — Je to, NN., veľká vec, ktorej sa nielen ľudia, ale aj anjelia diviť

musia, že sám Syn Pána Boha, všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme, ráčil prísť,
na tento svet, ráčil človekom zostať, ráčil medzi nami prebývať, ráčil biedu a
núdzu trpeť, bolesti a smrť podstúpiť, ako ktorýkoľvek biedny človek. Keď P. Boh
také veľké skutky koná, zaiste nie malú ale veľkú vec chce nimi dosiahnuť
A čo je tá veľká vec, pre ktorú Boh človekovi podobným zostal? Táto; aby



sme boli Pánu Bohu ľud vzácny, nasledovný dobrých skutkov, aby biedny človek
sial sa podobným Bohu. Ale jako je to možné, biedny človek mal by sa stať

podobným samému Bohu ? Či je to možné ? Je a musí byt. Keby človek po
chádzal od zvierala, bol by v podstate i jeho prirodzenosť sdedičil. Ale prečo
že tak ako zem od neba rozličné sú žiadosti zvierala od žiadostí človeka ? Nikdy
ešte zviera nežiadalo si byt viac, ako je. Kôň nikdy nežiadal si byt iným ako

koňom; ošípanému nikdy nezachcelo sa byt psíčkom. Len človekovi je priradené,
že viac chce byt ako zviera, ano viac ako človek. Adam a Eva chceli byt po

dobnými Bohu, ale pochybeli spôsob, bludnou cestou sobrali sa za tým cieľom
a preto padli. Iní chceli a chcú Boha složit a seba na jeho miesto postaviť, ale

vyvedú z toho len obludu, posadia na to miesto len modlu. Pán Ježiš Kristus
ukázal nám tú jedinú možnú cestu, ten jediný možný spôsob, ako môžeme sa

stat podobnými Bohu, a síce tak, žé keď nesení milosťou božou dvíhame sa k jeho

svätosti, spravodlivosti a dobrote. Teda nie zo svojej dostatočnosti ale z milosti

božej môžeme sa staf podobnými Bohu, a síce tak. keď, ako je Boh múdry,
spravodlivý a dobrý aj my sme múdri, spravodliví a dobrí. Diablovi sa staneme

podobnými, keď sme zlí.

Ale kedy je človek dobrý a kedy je zlý? Dobrý je človek, keď je nasle

dovný dobrých skutkov, keď naplní všetky povinnosti proti sebe, blížnemu svojmu
a konečne pro.ti P. Bohu svojmu.

Túto trojnásobnú povinnosť predkladá nám dnešné sv. čítanie, keď nás na

pomína, *aby sme striezlivé a spravodlivé a pobožne živí boli na tomto svete «

Striezlivosť sa týka seba samého, spravodlivosť sa týka blížneho a pobožnosť sa

týka Pána Boha.
V čom záleíí tá striezlivosť? V tom, aby sme ani v jedení ani vpití

ani v práci ani v odpočívaní, ani v radosti ani v zármutku, ani v žiadnom inom
skutku neprekročili pravú mieru. P. Boh obdaril človeka rozumom, aby sa usi
loval byt múdrym, ako sám Boh múdry je. Ale čo je múdrost? Múdrosť oprav
divá neni tá, keď niekto mnoho vie, ale lá, keď niekto zná vo všetkom zadržať
pravú mieru, tak ako sám Boh celý svet podľa pravej miery stvoril, usporiadal
a tak ho aj spravuje. Na tomto svete všetko je odmerané a odvážené, všetko
má svoj vymeraný beh, svoje vykázané miesto a svoj vyznačený čas. Tak to
ustanovil najmúdrejší Pán Boh. Teda tak máme i my činit: podľa pravej miery
jesť a piť, podľa pravej miery sa radovať a rmútif, podľa pravej miery pracovať
a odpočívať. Toto je pravá striezlivosť a spolu aj pravá múdrost, skrze ktorú
stane sa človek podobný Pánu Bohu a preto aj vzácny. Tô je povinnosť, ktorú
máme oproti sebe samému, jako rozumné stvorenia.

Ale okrem nás sú aj iní na svete; aj oproti týmto má človek povinnosti;
aj tie musíme naplniť, chceme-15, byt dobrí. Všetky povinnosti oproti blížnemu
obsahuje toto jedno slovo: spravodlivosť. Najvyššia a nekonečná spravo
dlivosť je u P. Boha; Boh nikomu neučiní krivdy, každému odpláca podľa jeho
skutkov. Tak máme činit aj my, chceme li byť spravodliví. Spravodliví totižto
dá každému, čo mu prislúcha: komu česť, tomu česť; komu daň, tomu daň;
komu odplatu, tomu odplatu; komu trest, tomu trest; komu poslušnosť, tomu

poslušnosť. Spravodlivý neublíži nikomu, ani na duši ani na tele, ani na dobrom



mene ani na majetku. Preto má aj spravodlivý s každým pokoj, vyjmúc ne

spravodlivých; lebo títo spravodlivého najviac nenávidia. Ale tejto nenávisti sa

spravodlivý nebojí, ano hotový je aj prenasledovanie pre spravedlnosC snášať,
poneváč nádej svoju skladá v Bohu, ktorý spravodlivosti dopomôže k víťazstvu.
Teda skrze spravodlivosť zase sa stane človek P. Bohu podobným a tak aj

vzácnym.
Ale aby sme nádej svoju mohli v Bohu skladať, musíme plniť aj svoje po

vinnosti oproti P. Bohu. Všetky tieto povinnosti obsahuje v sebe to jedno slovo;

pobožnosť. Vzor a príklad pravej pobožnosti máme zase na Pánu Bohu. On

seba najlepšie pozná, nadovšetko miluje a ctí. Tak máme aj my činiť, chceme-li

byť opravdivé pobožnými: máme P. Boha dobre poznať, nadovšetko

ctiť, chváliť a velebiť. Preto mýlia sa tí, ktorí si myslia, že keď sa človek mnoho

modlí, už je pobožný. Čo by boli Niejeden užernik, lakomec, smilník, závislníki
zlorečník a hnevník modlí sa dlhé modlitby a či je preto pobožný ? Ani zďaleka
Pobožný je ten, kto P. Boha z celého srdca miluje, kto sa mu s pokorným
srdcom klania, kto jeho sv. meno y úctivosti má, kto jeho deň sviatočný za

svätí, a kto žiadne prikázanie božie dobrovoľne neprestúpi. To je pobožný človek
a tak je zase podobný P. Bohu a preto aj vzácny.

Vidíte teda, NN., že kto tieto tri slovíčka; * striezlivé a spravodlivé a po

božne« naplní, ten je skutočne dobrý človek, ten je P. Bohu vzácny človek
a nasledovný dobrých skutkov. Ale takým sa nikto nestane, ani stať nemôže,
jestli sa najprv neodriekne bezbožnosti a svetských žiadostí. Čo je bezbožnosť?
To je taký samovoľný, roztopašný život, ako by ani nebolo P. Boha, ktorý nás

stvoril, ktorého poslúchať máme, ktorý všetko vidí, ktorý všetko zlé potresce
a všetko dobré odmení. A čo sú tie svetské žiadosti. Sú tieto trj,; žiadosť

slávy čili chvály ľudskej, žiadosť akejkoľvek telesnej rozkoše a žiadosť majetku.
To sú NN., žiadosti svetské, ktorých čím lepšie sa zriekame, tým sme striezlivejší
spravodlivejší a pobožnejší; tým sme Bohu podobnejší a vzácnejší. Aby sme ta

kýmito zostali, preto Syn Boží stal sa človekom, a to síce človekom chudobným,
tichým a pokorným. Aby sme takýmito zostali, to je svätá vôľa Božia a žiadosť

Matky našej cirkve katolíckej. Aby sme takýmito zostali, to, to žiada aj vlastné
šťastie naše ako na tomto, tak aj na druhom svete.

Je nový rok. Vy prajete si šťastia v novom roku, aleja Vám hovorím; keď
u kupca nakúpime mnoho vecí, pridá nám nejakú maličkosť, ktorá na sebe nemá

veľkej ceny, ktorú snáď kupec o sebe ani predať nevie. Ale ako prídavok my
to vďačne prijmeme. V takom smysle musíme pochopovať slovo Kristovo; »Hľa
dajte najprv kráľovstvo božie a spravodlivost jeho, ostatné bude Vám pridané*.
Len kráľovstvo božie stojí za to, že sme žili; všetky svetské veci, jestli by sme
si ich priali bez toho kráLvstva božieho, nestoja za tie námahy, starosti a zkla
mania života. Preto, chcete-li mat NN., šťastlivý nový rok, odrieknite sa bez
božnosti a svetských žiadostí a striezlivé, spravodlivé a pobožne buďte živí na
tomto svete. Amen. f Andrej Rubína.



fledeľa po Obrezaní Pána.
O putovaní človeka na zemi.

> Vstaň a vezmi dieťa i jeho matku a iď
do zeme Izraelskej .

< Mat. 2, 20.Mat. 2, 20.

Podivno, Ježiš, očakávanie Izraela, je ako pocestný, ktorý nemá stáleho

bývania. Ešte v živote matky svojej musí opustiť svoj domov a ísť do Betle
hema a narodiť sa v maštáFke, v ktorej prišlo zdržovať sa jeho rodičom. Hneď
za tým zaniesli ho do Egypta, aby ušiel zúrivosti Herodesovej. Potom zas prijde
do zeme židovskej a žije tu ako neznámy, kým nezačne ohlašovat evanjelium.
A keď sa bol tri roky verejne ukazoval svetu, zomre, vstane z mrtvých a vráti
sa k svojmu otcovi: Či neviete, čo povedal o sebe? » Vtáci majú svoje hniezda,
lilky svoje diery; ale Syn Hoveka nemá (miesta), kde by sklonil hlavu svoju.*
(Mat. 8, 20) A čože je náš život? Tiež len putovanie, pocestovanie. My to vieme
a neraz si to aj povedáme; ale čo to stojí, keď nepovažujeme sa za pocestných?
Mnoho ľudí žijú na zemi a pridŕžajú sa jej tak, ako keby ju nikdy opustiť ne
museli. Ostaňme dnes pri tejto myšlienke a rozjímajme o tom, aby sme
dobre putovali a cieľa svojho sa neminuli; aby sme sveta a všet

kého, čo je v ňom, tak použili, ako pocestný, čo na cestách svojich nájde
a zkúsi.

Pútnik nikdy nesmie zpúšťať z očú svoj ciel, rád hovorí o zemi, do ktorej
sa chce dostať a čo chce tam robiť; neostáva na svojej ceste, všetko zkusuje
a učí sa, čo mu môže byť na úžitok v zemi, v ktorej sa mieni osadiť. Tak uro
bíme aj nqy, ak chceme byť múdrymi. Ctižiadosť a lakomstvo, ktoré srdce člo
veka tak veľmi k zemi pútajú, sú strašnou zaslepenosťou a veľmi hroznou cho
robou. Vy musíte si vziať do hlavy, že ste ľudia pocestní. Ostaňte ledy spokojní
v tom stave, do ktorého vás prozreteľnosť božia položila. Plňte jeho povinnosti
verne bez toho, že by ste pri tom na iné mysleli, ako na všeobecné blaho, na
česť božiu a na posvätenie duše svojej. V tichosti požívajte výhod, ktoré vám

poskytuje váš terajší stav a snášajte jeho nesnádze trpezlivé, ako pocestný prí
tomnosti a protivnosti cesty. Oddajte sa prozreteľnosti božej; ona vás povedie.
Nezpúštajte z očú konec, ktorý na vás čaká. Ani nebudete vedeť, prijde a bu
dete v hrobe a pred Bohom. Skupáne, čo bude s peniazmi, ktoré si cestou na
shŕňal ? Nepýtam sa ta, čo robíš s nimi, to vie celý svet, že nič nerobíš s nimi.
Ani nehovorím, že je to pre teba ťarchou, pre ktorú nemohol by si urobiť kroka
k nebesám; ale ja sa ta len to spytujem, čo urobíš s nimi, keď dostaneš sa do

krajiny, do ktorej cestuješ?
0 nedlho dostaneš sa do svojej vlasti. Či s mešcom svojím na krku chceš

zomret? Či tie peniaze chceš oddať svojmu sudcovi? Ó či sme slepí, či sme

my len slepí! Nechceme videt, že keď do tej novej vlasti prídeme, pred vstú

pením do nej pozbavení budeme všetkých vecí, ktoré tu na zemi máme. Ale

mýlim sa, my všetko vezmeme ta sebou. Boháč príde pred Boha so svojimi po
kladmi, chudobný so svojimi biedami a handrami, sudca, vrchnosť, so svojou
vážkou spravodlivosti, aby to poslúžilo k našemu blahoslavenstvu alebo k našemu



večnému nešťastiu, ako sme toho na tejto zemi použili. Pravdu povedal sv.

Pavel, že každá vec je dobrá pre toho, kto jej náležíte užíva (Tim. 1, 8.). Evan

jelium hovorí: Beda boháčom; a Duch sv. riekol: Blahoslavený bohatý, ktorý
bol nalezený bez poškvrny. Evanjelium hovorí: Blahoslavení chudobní; a sv. Duch
riekol; Beda chudobnému, ktorý je nepokojný a pyšný. Evanjelium hovorí: Bla

hoslavení, ktorí plačú, beda tým, ktorí sa smejú; a Duch sv. povedá, aby sme
boli spokojní a radovali sme sa v živote svojom, keď dobre robíme. Čo to má
znamenať? To, NN., že všetky dobré veci, ktorých dostáva sa nám na ceste do

večnosti, sú prostriedkami nášho spasenia alebo príčinami nášho zatratenia.
Teda pozor!

Sme kresťania, učenníci Ježiša Krista, ktorý, aby stal sa príkladom bohatých
i chudobných, preto že je Spasiteľom všetkých, spojil vo svojej osobe chudobu
s bohatstvom a vysokosť s nízkosťou. Čo urobí opravdivý kresťan? Je-li bohatým,
srdce jeho ostane chudobným. Nelipí na svojom bohatstve. To jest, keby tá ruka
božská, ktorás mu ho dala, pozbavila ho pokladov jeho, on bude ju chváliť, i za
to jej ďakovať. Poklady sú v rukách jeho, ako v rukách božích, nástrojami do

broty, milosrdenstva, dobrodejstva naproti chudobným a núdznym; Ó jak šťastlivý
Je taký boháč! Môže mat všetky zásluhy chudoby bez toho, že by pocítil, čo
v nej uponížuje, čo v nej bolí! Aj on je pocestný, ale cestuje na pohodlnom
voze, a cesta jeho značená je dobrodeniami jeho; on zastaví sa na ceste často,
sostúpi, poníži sa až k prachu, aby pomohol nešťastnému, núdznemu, v ktorom
vidí seberovného, tiež pocestného. Ktorý boháč nemal by byt takým? Ale kde

nájsť toho boháča, ktorý by bol opravdivé takým?!
Keď náš Spasiteľ hovoril o učiteľoch zákona, povedal, že majú kľúče k ve

domosti a poznaniu, ale nevchádzajú do nej. A či nemôžeme hovoriť o mnohých
boháčoch, že majú kľúče od neba a neprijdu doň, tie kľúče stávajú sa v ich
rukách kľúčami do pekla? A to preto; lebo zabúdzajó, že cestujú, nemajú stá
leho bývania, vždy musia ďalej, a musia všetko opustiť, nechať musia cestovať

ďalej a dostaviť sa pred Bohom.
A vy, moji milí chudobní, ktorí snášate všetky ťarchy a príkoria nízkeho

stavu svojho, potešte sa! Ste pocestní, ktorých nehoda, alebo lepšie prozreteľnosť
božia priviedla do zlého hostinca. Len majte trochu trpezlivosti, prídete do svojej
vlasti, v ktorej povýšení budete vysoko do slávy, ako ste v tomto slzavom údolí
hlboko ponížení boli v stave svojom, jestliže až do konca vytrváte vo viere a

trpezlivosti vyvolených. Len niekoľko krokov ešte, a dostanete sa do príbytku
pokoja; len ešte malý vŕšok, len ešte malá púšť, len ešte trochu hladu, smädu,
protivne života, a to všetko bude mat svoj konec. Prídete do nového kraja>
v ktorom niet hladu, ani smädu, ani nahoty, ani práce, ani pálčivosti letnej, ani
mrazu zimného. Tam je len pokoj, radosť, veselie, a to bez konca. Na ten nový
kraj, na tú vlasť hľaďte. Chráňte sa, aby ste nereptali ako Izraeliti na púšti, keď

ich Mojžiš napomínal, ako vás ja napomínam. Viete, čo sa ím stalo za to? Ani

jeden z nich nedostal sa do prisľúbenej zeme. Keď už trpíte však, trpte aspoň
tak, aby ste potom, po putovaní trpet nemuseli!

Pamätajme na slová sv Pavla: »Toto súženie naše, súc teraz kráiutké a
[ahké, posobi v nás preveľmi velikú váhu slávy vetnej. « (II. Kor. 4, 17.) Aj ten



najdlhší život trvá len za okamženie, a okamženie sa chytro pomine. Ale večnosť

je večnosti Toto je, NN., jediným pravým potešením pre nás vo všetkých trá
peniach života. Som v cudzine, tu nemám stáleho bývania; darmo by som sa
zdržoval pri tom dobrom alebo pri zlom, čo ma tu potká. Cestujem, putujem,
to všetko, s čím sa na ceste stretnem, môže ma len natoFko dotknút, nakoíko
by mi ono mohlo byt na druhom svete užitočné alebo škodné

Človek, ktorý pláva na lodi morom, či sa nachádza na samom vrchu a či
na samom spodku lode; či si hovie vo svojej izbietke a či sa tlačí v dave ľudu;
či spí a či bdie; či sa vadí alebo ticho sa drží, dostáva sa vždy ďalej, ponáhľa
sa k prístavu.

Ó vlasf moja, ó milá, nebeská moja vlasti či mohol by som byt tak ne

obozrelným, že by som teba zpuslil z očtí pre niekoľko hrstí zlata a striebra,
pre niekoľko metrov zeme, pre trochu dymu? Či mohol by som ako Ezau právo
prvorodzenstva predať za trochu šušovice? Ach, radšej čokoľvek podstúpiť ako
na teba zabudnúť. Dô domu Pánovho pôjdem, to je lá jediná myšlienka, ktorá
mi môže pôsobiť radosť pravdivú. Nehovorte mi o pokladoch, o rozkošiach,
o sláve; pravé poklady, pravá rozkoš a pravá sláva je len v nebeskom Jeruza
leme. Tam vošli všetci praví kresťania predo mnou; tam odpočívajú a mňa oča
kávajú.

NN., Viete už, že sme len pocestní na zemi a tu nemáme bývania stáleho.
Viete, že život človeka je cesta k tmavému hrobu. »Čas tohoto života n č nenie

iného, nežli beh ku smrti, kde nikomu voľno nenie ani trošku sa pozastaviť, alebo
ísť krokom váhavejším; ale všetci stejnou mierou sa tisknú a stejným pudom
sa doháňajú.* (Sv. Augustín.) A táto cesta, tento beh rýchle sa pomine. -»Dni

moje rýchlejšie pomimdy, nezlí od tkadleca plátno prestrihnuté býva. Rozpomeň
sa (Pane), že (ako) vietor je život môj*; vzdychá Job (7, 6. 7 ). Preto, NN.,

pamätajte na túto pravdu Grécky mudrc Diogenes vystavil si na námestí otcovskom
šiator a dal naň nápis: »Tu sa predáva múdrosť!* Pán jedon, ktorý ten nápis
čítal a chutne sa na ňom zasmial, zavolal na sluhu, dal mu tri sesterce (asi
60 halierov) a riekol: »Spýtaj sa toho chvastoša, koľko múdrosti dáva za tri
sesterce?* Sluha odišiel a vykonal, ako pán rozkázal. Diogenes vzal peniaze a
riekol; Povedz svojmu pánovi túto odpoveď: *Pri všetkých svojich skutkoch
pamätaj na konec!« Tieto slová sa zaľúbily tomu pánovi, že ich zlatými písme
nami dal napísať nado dvere svojho domu, aby seba a tých, ktorí k nemu

prijdu, upamätoval na svoj cieľ. Áno, NN., to je na svete najväčšia múdrosť ale
aj najväčšia opatrnosť, pamätať cestou, ktorú máme pred sebou, na svoj koniec,
na svoj cieľ. Pamäláš-li na to, kam ideš, že máš í=f do domu otcovho, do vlasti
nebeskej, nebudeš objímať túto zem, ktorá ti z rukú zmizne, nebudeš sa opierať
o tôňu a nebudeš z očú zpúšťat večnosť, ktorá je pred tebou a ktorá ta oča
káva; nebudeš sa sháňať po rozkošiach svetských ani reptať proti nesnádzam
života, ale usilovať sa budeš čnostami a kresťanskými zásluhami zaopatriť si

prístup k sláve nebeskej, do ktorej uveď vás milostivý Boh, Otec, Syn i Duch

SVätý. Amen. Cyprián.



Slávnosť Zjavenia Pána,
Bohoslužba Croah kráľov

> Mudrci od východu prišli do Jeruzalema,
a riekli ; Kde je ten kráľ židovský?<

Mat. 2, 1.

U jasličiek Ježiškových vidíme nových ľudí, po chudobných pastieroch mužov

bohatých. Prišli zďaleka, dlho museli hľadal a dopytovat sa — až dostali sa
k cieľu, našli novonarodeného kráľa židovského.

NN.! Keď sa podívame na týchto troch mužov, keď povážime ich urodzenosľ,
ich múdrosť, ich obtížne cestovanie, ich vytrvalosť v hľadaní, ich obetu, ich po
koru, srdce dvíha sa v nás obdivom a ústa otvárajú sa oslavovať ich čnosti a

činy. Ale my nebudeme ich len obdivovať, ich oslavovať, my sme povinní ich

nasledovať, ich skvelý príklad uvažovať a v živote uskutočňovať. To je úmysel
cirkve sv., keď nás na svätých dávnych svojich vekov upomína.

A čo máme zvláštne učiť sa od sv. troch kráľov? V čom ich máme na

sledovať? Na túto otázku vám dám odpoveď takúto: Na troch sv. kráľoch máme
zvláštne obdivovať ich bohoslužbu a síce v troch jej čnosfach
totižto,

1. ich horlivosť, ktorou Ježiša hľadali,
2. ich úctivosť, ktorou sa mu klaňali
3. ich veľkodušnosť, ktorou mu obetovali.
0 tomto budeme rozjímať. Poslúchajte pozorne

1. Veľká bola horlivosť, ktorou ti to traja králi či mudrci od východu hľa
dali Ježiša.

Kto sa horlivé za nejakú vec zaujal, vykonáva ju čo najlepšie a chytro.
Kto je horlivý v niektorej veci, myslí len na ňu, o iné sa nestará, iné na druhý
čas odkladá, až keď svoju vec dokonal. Tá leží mu na srdci, tá mu je na mysli
vo dne v noci. Horlivého nenastrašia obtížnosti, neodrazia prekážky, to dodáva
mu len chuti všetko vynaložiť, čím by obtižnosli a prekážky premohol. Slovom

horlivý myslí len na svoju vec a pracuje len za ňu, za predmet horlenia svojho.
Príklad vidíme na sv. troch kráľoch, ktorých nám sv. evanjelium klade pred
oči. Jak horlivé hľadajú oni novonarodeného kráľa židovského! Sotva že videli

hviezdu jeho na východe, hneď soberú sa vyhľadať ho. Nerozhutujú, či cesta
nebude stáť mnoho peňazí, či nebude obtížna, či nebude nebezpečná, či na ceste

neochorejú, či od zimy nezahynú, či sa za ten čas doma neudá niečo, čo ím

bude na veľkú škodu — na to hútať im lebo ani nenapadá, alebo sami vyrá
žajú si z hlavy také myšlienky. Oni odchádzajú z domu bez otálania, idú za

hviezdou. Ba ani vtedy netratia myseľ, keď ím hviezda zmizla, dopytujú sa

u ľudí a idú, jako ich tí napravia.
Jaká to horlivosť, NN., jaké vrúcne, vytrvalé, neohrožené hľadanie Ježiša!

Jako nevesta v Piesni v noci vstáva, všetky ulice mesta Jeruzalema pochodí,
každého strážnika osloví a táže sa: »Kde je ten, ktorého duša moja miluje?*
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s tak veľkou túžbou idú mudrci od východu slnca. k západu s tým jediným
úmyslom, aby hľadali a najšli Ježiša!

O jak zahanbujú oni mnohých kresťanov, ktorým sa ani nezachce ísf ku

svojmu Spasiteľovi! O jak zahanbajú oni všetkých, ktorí by ho tak snadno mohli

najsf, ale ho nehladujú! Nemusia za tým cieľom íst dni a dni, ani zanedbaf

svoje práce, ani peniaze troviť. Nemusia sa ani dopytovat, kde sdržuje sa Spa

siteľ, lebo viera ím hovorí: »V každom kostole prítomný je v bohostánku. Kde

koľvek je sviatost oltáru ', on je tam ako Boh a človek, tam prebýva Ježiš spô
sobom tajnostnýra.« A predsa jesto tak mnoho kresťanov, ktorí nehľadajú svojho
Spasiteľa. Na všetko majú času dosť, len, len na túto návštevu ím nedochodí.
Ba neraz mávajú dlhú chvíľu a nevedia čím zabiť tie dlhé hodiny; ale aby
k nemu išli, jako traja králi vyhľadali, navštívili Spasiteľa, to ím nenapadne,
alebo nemajú k tomu chuti. Táto ľahostajnosť! Táto chladnosť!

NN., nerobte že tak, ako títo ľudia, ale nasledujte pútnikov dnešného sv.

evanjelia, ktorí nemajú oddychu, nie posedenia, kým nenájdu Ježiša! Vyhľadá
vajte, navštevujte svojho Spasiteľa v kostole a klaňajte sa mu tak úctivé, jako
sa mu sv. traja králi klaňali.

2. 0 troch kráľoch vypráva sv. evanjelium: > Vkročiac do domu tmili Diéta
s Máriou, matkou jeho, a padnúc klaňali sa mu.« Teda traja králi padli, to jest
spustili sa na kolená, urobili to, čo človek má urobiť, keď chce najvyššiemu
Pánovi preukázať svoju úctivosť. Traja králi uznali v Dieťati jeho božskú bytnost
a to dali na javo svojím zovňajším, pokorným držaním.

NN,! Hlavnou vecou pri úcte božej je vždy vnútornosť, rozpoloženie ducha,

myšlienky, city — Boh povrhuje ústnou modlitbou bez vnútorného pohnutia.
Jemu je to vecou ošklivou, keď kresťan oči dvíha, ruky spína, ústami najsvä
tejšie slová hovorí, ale myšlienkami svojimi sem a tam blúdi; ale ačkoľvek vnú

tornosť je vecou hlavnou, predsa požaduje sa i primerané držanie tela, preto
že Bohu musíme slúžiť telom i dušou. Ale, Bože ty milosrdný! čo vídať v chrámoch

tvojich, čo zbadať v najsvätejších okamženiach! Aká neuctivost ukazúva sa tu na

prítomných! Jaké bezohľadné, neslušné držanie! Ani znaku ducha v sebe po

hrúženého, ani znáčku o tom, že tí ľudia vedia a cítia: Teraz nie sme na ulici
ani v krčme, ani v dome niektorého človeka, ale sme v chráme božom, kde
Boh skutočne je prítomný; sme na tom najctihodnejšom mieste celého sveta;
Pán je tu, Pán tróni na oltári!

Čítame vo sv. Písme, že Ježiš raz vzal povraz a vyhnal tých. ktorí v pi
tvore chrámu židovského kupčili a tým miesto pobožnosti zneuctili; jak prísne
zakročí proti tým kresťanom, ktorí nie v pitvore našich kostolov, ale vnútri,
ba celkom blízko Najsvätejšieho tak neslušne sa držia a proti Bohu prítomnému
tak málo úctivosti preukazujú.

0 kresťania moji! Neobrážajte Boha v jeho vlastnom dome. Vzpamätajte
sa, kedykoľvek do kostola vstupujete, a i zovňajškom svojím dávajte na javo,
že veríte v prítomnosť Ježiša Krista a cítite velebnosť mena jeho! Žiaden nech
nezanedbá sohnút kolená svoje pred Ježišom v oltárnej sviatosti; lebo hovorí

apoštol: Boh dal mu meno nado vietky mená, aby sa v mene Jezii sohýbaly
vietky kolená tých , ktorí sú v nebi a np zemi i pod zemou. « To jest, pred Je-



žiŠom majú všetci padať na kolená, duchovia nebies, ľudia na zemi a všetky
stvorenia.

Len vy, NN., nasledujte troch mudrcov sv. evanjelia, o ktorých hovorí:
» Vkročiac do domu našli Diéta s Máriou a padnúc klaňali sa mu.«

3. Ale i vo veľkodušnosti ich nasledujte, ako dary obetovali Ježišovi. Sv.

evanjelium hovorí; » Otvoriac poklady svoje obetovali mu dary. zlato, kadidlo a
myrrhu.* Obetovali zlato, lebo v Dieťati uznali Pána svojho; obetovali kadidlo,
preto že v Dieťati videli Boha svojho, k jehož úcte aj dnes vystupujú oblaky
kadidla s oltárov našich; obetovali mu rayrrhu, poneváč uznali, že to Dieťa
z lásky za nás trpet bude a najhorkejšiu smrť podstúpi; teda volili dary naj
vhodnejšie! Nie div, že Ježiš mal v nich svoju radosť!

0 kresťania moji! aj v tejto čnosti nasledujte troch mudrcov od východu,
aj vy obetujte svojmu Spasiteľovi zlato, kadidlo a myrrhu! Obetujte mu tie du
chovné obety, ktoré tieto dary znamenajú a predobrazujú!

Ale kedy obetujeme zlato? Zlato obetujeme, keď všetky dobré skutky
svoje v nábožnom, svätom úmysle konáme; keď pri každom počínaní a

konaní, pri každej f ráči ten úmysel vzbudíme; Robím to pre Boha, z lásky
k Bohu, ku cti božej! Sv. Pavel hovorí: > Či jiete alebo pijete, alebo bo iného

robíte, robte všetko ku cti bosejt* Tento nábožný úmysel, NN., sošľachtuje
skutok, dodáva mu ceny a vážnosti v očiach božích, pozlacuje — takrečeno
— hmotu obecnú a dodáva i bezcenným vecam ceny vysokej.

Kedy obetujeme kadidlo? Kadidlo obetujeme, keď sa modlíme. Ale
modliť sa znamená ducha pozdvihnúť k Bohú; telo ostáva na zemi, ale duch
nech ju opustí, nech na plamennom voze pobožnosti prenikne oblaky a vojde
do príbytku trikrát svätého. Len taká modlitba je kadidlom pre Pána, vôňou

príjemnou v stánkoch Večného.
Kresťania moji! Musím vás dôrazne napomínať; obetujte svojmu Spasiteľovi

kadidlo, t. j. inými slovmi, modlievajte sa pobožne! Len nie samými ústami!
Len nie bez ducha, bez citu odriekať tlačené alebo naučené modlitby! Srdce
musí sa modliť, duch musí sa pozdvihnúť k trónu božiemu.

Kedy obetujeme myrrhu? Myrrhu obetujeme, keď z lásky Ježišovi trpe
zlivosť konáme a zachovávame, t. j. keď príkrosti života, nemoce telesné,
všetko, čo je obtížne, tvrdé a horké, s odovzdaním do vôle božej snášame, na

nič nereptáme, na nič sa nežalujeme, neponosujeme, na nič hehromžíme. Myrrhu
obetujeme svojmu Ježišovi, keď v utrpení krivdy hovoríme: »Veď aj ty, môj

Spasiteľu, trpel si krivdu a sniesol si ju trpezlivé; tebe k vôli budem mlčať a

snášat.* Myrrhu obetujeme Ježišovi, keď v boľastach väčšej nemoci myslíme:
»Kríž tvoj, o Vykupiteľa, bol o mnoho väčší a ťažší, pre teba trpezlivé vytrvám
v boľastach svojich, dokiaľ sa tebe ľúbi.« Myrrhu obetujeme, keď pri nástrahách
a úkladoch zlých ľudí každý hnev v sebe utlačíme, keď nepriateľov svojich mi

lujeme a tým dobrorečíme, ktorí nám zlorečia.

0, NN., prinášajte tieto obety svojmu Spasiteľovi! Obetujte mu zlato, ka
didlo a myrrhu — pracujte, modlite sa, trpte! Pracujte v zbožnom, svätom

smysle! Modlite sa v duchu a pravde! Trpte všetky horkosti života z lásky
k svojmu Ježišovi, aby ste sa podobali svojmu ukrižovanému Spasiteľovi. Vídať
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na obrazoch dnešný sviatok tak predstavený, že Ježiško jednou rukou bere dary
kráľov a druhou rukou žehná darcov. A čo myslíte, neboli tí králi za tie ich dary
ozaj požehnaní? Ó, dobrý Ježiš neostáva dĺžny nikomu, viac dáva, jako prijal;
všetko odpláca, čo pre neho činíme, a to mierou nakopenou a natlačenou! Preto

pracujte za Ježiša, modlite sa k Ježišovi, trpte z lásky k Ježišovi! On vašu hor
livosť za neho, vašu úctivosť k nemu, vašu veľkodušnosť naproti nemu iste od

platí večnou radosťou a večným blahoslavenslvom. Amen.

Nedeľa prvá po Zjavení Pána
Výklad l. a 2, veršu Čítania

> Prosím vás . . aby sie vydávali telá svoje
na obetu ... A neprirovnávajte sa tomuto
svetu.* Rim, 12, 1. 2.

Kristus Pán na to prišiel na svet tento, na to vzal na seba také telo i dušu,
ako my ľudia máme, a preto sa nám stal vo všetkom, okrem hriechu, podobným,
aby sme aj my stali sa podobnými jemu, aby sme dľa možnosti napodobňujúc
jeho svätý život, nasledujúc príklad jeho čností s ním sa slúčili a s ním akoby
jedno telo tvorili. Toto má byť hlavným snažením každého kresťana, každého
nasledovníka Krista. Aby sme toto dosiahnuť mohli, k lomu cieľu nám sv. Pavel

apoštol v dnešnom sv. čítaní obvzláštne a hlavne odporúča dve veci; 1. aby
sme svoje údy, telá, slovom seba samýchobetovali Pánu Bohu

)

a tak 2. odtrhli sa od tohoto sveta a žiadostí jeho.

» Bratia! Pros ‘m vás na milosrdenstvo božie, aby ste vydali telá svoje na
obetu živú, svätú, Bohu túbežnú, tozumnú službu svoju.« Sv. apoštol naráža
tuto na obety židov a pohanov, ktoré záležaly v zabíjaní rozličných zvierat
k tomu cieľu ustanovených a tvorily hlavnú a podstatnú čiastku ich boho

služby. Akoby kovoril sv. apoštol v tomto smysle: Hľa, židia a pohani cudzie

telá, totiž hovad, obetujú; vy ale vlastné telo obetujte Bohu, všetky údy totiž
a sily tela vynaložte na službu božiu, takrečeno jedine Bohu ich obetujúc.

Ejhľa, NN., toto je prvá čnosť, ktorou sa vyznačuje kresťan, čo úd tela

Kristovho, že vydáva seba v obeť Bohu. A čo je slušnejšieho, čo spravodlivej
šieho, než toto? Hľa, od Boha máme všetko: čo sme a čo máme, od neho máme
i telá svoje. Či teda nie je slušná vec, aby sme celé telá svoje, všetky údy a

sily svoje, jemu v službu obetovali? Ba poďme ďalej. Vieme, že Ježiš Kristus
Spasiteľ náš, pre nás na seba prijal, ale potom i vydal telo svoje. Hľa, Syn
Boží pre naše spasenie sostúpil z lona Otca svojho nebeského a uponížiac seba
samého prijal na seba telo ľudské a potom pre naše hriechy, pre naše vykú
pem* ho vydal v boľastnú smrť na kríži. Či je teda niečo slušnejšieho, než aby
sme sa celí jemu posvätili, celí jemu obetovali?

Dfa dra Jána Riedia Fr. Riek. OsvalJ.



Z týchto teda dôležitých príčin a pohnútok obetujme Pánu Bohu svoje oči

tak, že ich odvracať budeme od vecí necudných, ale tým viac obracať k vecám

spasiteľným, ako je na pr. čítanie nábožných kníh, časopisov. Obetujme uši

svoje Pánu Bohu tým spôsobom, že ich budeme zapchávať pred necudnými žar

tami, spevmi, ale tým horlivejšie ich nachýlime ku slyšaniu slova božieho, kázne.

Obetujme P. Bohu ústa svoje tak, že nikdy nevypustíme z nich slovo, P. Boha,
lebo nášho spolublížneho urážajúce, nikdy žiadne rúhania, kliatby a pomlúvanie,
ale otvárať ich budeme len ku modlitbe, k nábožnému spevu, k poučeniu a

potešeniu svojho blížneho. Obetujme P. Bohu ruky svoje tým spôsobom, že ich

nikdy nepoužijeme ku krádeži alebo páchaniu iných hriechov, ale len ku po

ctivej a Bohumilej práci. Obetujme P. Bohu nohy svoje, že nikdy nepôjdeme na

miesta, ako je na pr. krčma, spaseniu nášmu nebezpečná, ale použijeme ich len

k dobročinnej chôdze, ako P. Ježiš, o ktorom v sv. evanjeliume stojí, že »chodil
vôkol dobrečiniac*. Obetujme P. Bohu celé telo svoje, že mu nebudeme hovet
skrze nemierne jedenie i pitie, a smyselné radosti, ale aspoň skrze zachovanie

cirkevných pôstov a iné spôsoby trízniť ho budeme. Týmto spôsobom vyko
náme skutok bohumilý, lebo: »Nič veľkého neučiníš, — hovorí sv. Gregor, —

opuslíš-Ii, zapreš-li to, čo máš, ale veľmi mnoho, zapreš-li to, čo si, vydáš-li
v obeť seba samého.*

Vznešený jedon a bohatý muž, — vypráva sa, — dal pred svojou smrťou
zvolať všetkých ľudí z domu svojho, aby mu pomohli a pred smrťou ho obrá
nili. A keď už bol v posledných ťahoch, dal si predvolať manželku a diel k y,

prosiac ich: Drahá raanželko, milé dietky, pomôžte mi v tejto hroznej dobe;
však pre vás som sa potil vo dne, v noci! Lež s plačom odpovedali títo: Čože

môžeme pre teba učiniť, olče milý? Radi by sme ťa zachránili, ale proti smrli
neni lieku. — O, hrozná smrť! — zvolal umierajúci; tak musím predsa umret!

Ach, čo mi teda pomáhalo moje potenie sa, moje namáhanie, že som pre vás

obetoval svoje zdravie, svoje sily, — všetok život svoj?! Toto je odplata za

moju obetu? Ó, kebych bol aspoň polovicu toho pre Boha činil, čo som činil

pre vás! Preto, NN., kým čas je, rozmyslíme sa. Neobetujme sa svetu, ale P.

Bohu. To sme prisľúbili i pri sv. krste. Len tak dôjdeme cieľa svojho, spasenia.
Však ale, aby sme sa cele obetovať mohli P. Bohu, k tomu predovšetkým

treba je odtrhnúť sa od sveta. Prelo nás napomína sv. Pavel; »A neprirovná
vajte sa tomuto svetu.* Akoby riekol: Neriaďte sa zásadami toh to sveta, nena

sledujte zlé príklady svetákov. A tohoto pravidla sa drží každý dobrý kiesťan.
Neriadi sa v svojom obcovaní týmto svetom. Vie, že svet je zlý, a že všetko,
čo je vo svete, je žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života; vie tiež, že svet

pominie a žiadosť jeho. Ďalej vie, že on neprísahal na zástavu tohoto sveta, ale
na zástavu Kristovu, ktorý nám káže nastúpiť úzku cestu do kráľovstva nebe

ského, nie širokú cestu, ktorá vedie do večného zahynutia. Mimo toho vie, že

svet je nestály, raenivý, a toho, koho dnes vychvaľuje, zajlrá haní. To zkúsil
i sv, Peter Gonzales. Pre nádeje, že dosiahne vysoké, skvelé hodnosti v stave

kňazskom, stal sa kňazom, a polom žil svetársky život. Ešte jako mladý človek
stal sa kanonikom a chcel túto svoju hodnosť pred svetom osláviť. V skvelom
kauonízkom rúchu na koni prechádzal sa po meste. Ľudia ho obdivovali, clivá-



lili a tlieskali mu. Ale pochvala a potlesk, čo skoro zraenily sa na posmech.
Kôň sa potknul a jazdec v svojom peknom rúchu ležal v blate. Smiechu ne
bolo konca. To sa veľmi zle dotklo márnomyseFného mladého človeka i s hnevom
zvolal: »Poneváč ma svet vysmial a opovrhnul, vysmejem, opovrhnem ho i ja!«
I zriekol sa kanoníctva, vstúpil do rehole dominikánskej, v ktorej potom sväté
žil i zomrel.

Tak je. Keď chodíme v meste po uliciach, domy sú nám tu vysoké; mu

síme hore dvíhať hlavu, aby sme ich až pod krov videli. Ale keď vystúpime na

väžu, ležia domy, i tie najvyššie pod nami a zdajú sa nám byt takými malými,
j ako naše domce po dedinách. Keby sme sa ešte vždy vyššie mohli dostať, veci
na zemi i samá zem by nám pomaly zmizla z očí. Zem videli by sme ako
hviezdičku plávať v nesmiernom svete (vesmíre) a naposledy by smejú ani ne

videli. Ale za to by sa nám k podivu nové svety zjavily; keby sme tie videli,
sotva by sme sa dali nariekať, že sme ztratili zem z očí.

Kým svetsky smýšľame a zeme sa pridŕžame, zdá sa nám všetko, čo je na

zemi, dôležitým, drahým, požiadania hodným. Ale keď sa od zeme, od sveta, od

trhneme ako svätí a pozdvihneme sa duchom a žiadosťami nad zem, k nebu,
k Bohu, zemské veci ztratia u nás svoju hodnotu, svoju dôležitosť a nebudeme
si ich žiadať; lebo hľadel budeme na nekonečne veľké a drahé veci pripravené
nám od Boha vo večnosti.

NN., nie svet, ani panujúce smýšľanie a chovanie bezbožných svetákov, a
ich prevrátené zásady a porušené mravy, ich nákazlivý príklad, ale Kristus a

jeho sv. zákon je jediným a najvyšším príkladom pravého kresťana.
Nech sa nám svet posmieva, nech nám nadáva do svätuškárov, pokrytcov

a pobožnostkárov atď., nech nás ohovára a prenasleduje, my nedajme sa zmýliť,

my nedajme sa odhovoriť od Krista, a od kresťanského života.
S v. opát Makarius naložil mladíkovi, chtiacemu venovať sa pustovníckemu

životu, aby šiel do cintorína a tam hanil mrtvých; inokedy poslal ho zas s roz

kazom, aby ich chválil. Vrátivšieho sa spýtal Makarius: »Akú odpoveď dali tí

mŕtvi ?« >Tí«, riekol mladík, »neodpovedali k slovám ani pohany, ani pochvaly.*
— »Idz ledy«, odvetil rnu svätec, a napodobni ich neciteľnosť! »Umreš-li svetu,
žiť počneš Kristu!*

Ako opravdiví kresťania katolíci neslúžme svetu, ale slúžme a obetujme sa

jedine P. Bohu, vtedy budeme údovia Krista tu na zemi a jednúc jeho spolu
účastníci V sláve nebeskej. Amen. Zčiastky día Innoc. Ant. Frencla: Posúlly.J. Buday.

Slávnosť mena Ježiš.
O podivnom mene Ježíš

>Nazvané holo meno jeho Ježiš. <

Lu 2 , 21.

Do komôrky jednej panny vstúpil raz archanjel, a doniesol jej radostné

posolstvo: »Počneš a porodíš Syna, a nazveš meno jeho Ježiš.* (Luk 1, 31.)
A vy, NN., viete, že vyplnilo sa, čo archanjel bol zvestoval. Moc Boha najvyš-



šieho zastienila tú pannu, a ona stala sa matkou nado všetky matky, a syna
svojho nazvala menom, ktoré dané bolo mu s hora, jako evanjelista spomína:
*Keď sa naplnilo dní osem , nazvané bolo meno jeho Ježil. « (Luk. 2, 21J
A inde hovorí, že: *Meno panny, bolo Maria * (1, 27.) Tomu menu Ježiš za

sväcuje cirkev katolícka dnes osobitný sviatok; a tým chce len príležitosti vám

poskytnúť, aby ste sa nad menom tým radovali a ho obdivovali. Veď je to
meno nado všetky mená, meno vášho Spasiteľa! Preto ani si neberme dnes
iného predmetu k uváženiu, leda toto podivné meno Ježiš. Meno Ježiš je meno

podivné, lebo je ono

1. tajuplné, a

2. milostiplné.

1. Meno Ježiš je meno tajuplné. »Menu Ježiš je krátučké slovo, a ľahko

je ho vysloviť, ale je pritom plné hlbokých tajomství. Všetko, čo Boh ku spáse
ľudstva uriadil, obsažené je v tomto mene«, hovorí veľký horlite!’za slávu tohto

mena, svätý Bernardín zo Sieny. (Šerm 49.) Lebo meno Ježiš otvára nám tie

najvyššie tajomstvá božej lásky, a i tie najvyššie tajomstvá nášho vyznačenia.
Meno Ježiš otvára nám tie najvyššie tajomstvá božej lásky. Ono upamä

túva nás na lásku Boha Otca Ježiš Kristus je jednorodený Syn Boha Otca.
Otec poznaním seba splodil podstatnú podobizeň svoju, Syna svojho, jako my
poznávaním právd a vecí plodíme v sebe obraz, podobizeň myšlienky. A len

Syn jeho pred vekmi splodený bydiel s ním, rovný s ním vo všetkých vlast
nostiach, obdarený tou istou všemohúcnostou, vševedúcnosfou, múdrosťou a

slávou. On bol Boh pravý, Boh blažený, ktorého moci, dobrote, kráľovstvu a

sláve, ba i láske jeho k Otcovi nemalo byt konca. A jakou láskou vinul sa
k Otcovi Syn, takou vinul sa k Synovi aj Otec, a ani tej láske Otca k Synovi
nemalo byt konca. Lež ustrňte, kresťania; tohto Ježiša, tohto Syna svojho nám
Otec dal, tohto Syna svojho dal Otec svetu celému za Vykupiteľa. A poydačným
srdcom slyšte slová, ktorými nám toto oznamuje svätý Ján: » Tak Boh miloval
svet, že Syna svojho jednorodeného dal « (Ján 3, 16.) Koľká je to láska. Boh

vyvolal nás z ničoho, krásne utvoril nám telo, vysokými vlohami obdaril dušu.
Koľká je toto láska! Boh i postaral sa o nás, a zariadil nám zem, a dal nám

svetlo, teplo, povetrie, vodu, pokrm i všeličo iné k našej radosti. Koľká je toto
láska! Ach, ale ani toto mu nedostačilo, on dal nám i to, čo mu bolo najmil
šieho, dal nám i Syna svojho. Pochop, ak vládzeš krestane drahý, koľká je toto
láska! Abrahám dal Bohu syna svojho, a tým mu dokázal, že ho miluje; Boh
Otec dal nám nekonečného Syna svojho, a tým nám dokázal, že nás nekonečne

miluje. Ach, dobre to tedy povedal niekdy ten apoštol lásky, svätý Ján, že:
> Boh je láska I« (I. Ján 4, 16.) A na túto lásku Boha Otca k nám upamätúva
nás to meno Ježiš

Ono upamätúva nás i na lásku Boha Syna, lebo ono uvádza nám na pamäť
všetko, čo Boh Syn za nás učinil. Dostačí nám len spomnút si meno Ježiš, a

príde nám na myseľ Betlehem, kde ten Boh Syn, zanechajúc slávu Otca svojho,
narodil sa čo človek; side nám na myseľ i Nazarot, kde ten pravdivý Boh
v ľudskom tele poslúcha panenskú Matku svoju, ba poddáva sa i rozkazom pe-



stúna svojho; a rozpamätúvarne sa hneď i na Jeruzalem, kde pre naše zlosti

postavili mu kríž, na ktorom pnie medzi nebom a zemou. Dostačí nám len

spomnúť si meno Ježiš, a už ho v duchu vidíme, ako trpí hlad na kamenistej
púšti, ako putuje umorený od jedneho konca židovskej zeme ku druhému, ako
ho obklopujú farizei a vysmievajú sa z nebeských náuk jeho. Ver, NN., len čo
si pomyslíme na presväté meno jeho, už ho vidíme od úzkosti krvou sa potia
ceho, povrazmi sviazanélio, katmi vedeného; už slyšíme tupé údery bičov na

jeho nevinné telo; už uzreme katov vrážajúcich mu na božskú jeho hlavu tŕňovú
korunu, i ženúcich ho pod ťarchou kríža na miesto popravné; už vyskytne sa

pred očima duše našej to potupné drevo vsadené na vrchole Kalvárie, kde
medzi lotrami vykupuje nás Ježiš, Baránok nevinný. HFa, čo to všetko prekonal
preto, že nás miloval! Z lásky k nám mrejúc dokázal, čo za života svojho
tvrdil: » Väčšej lásky nad to žiaden nemá, aby život svoj, položil za priateľov
svojich.« (Ján 15, 13) Tak otvára nám to meno Ježiš tajomstvá božej lásky.

Ono otvára nám i tie najvyššie tajomstvá nášho vyznačenia. Meno Ježiš
činí nám zjavným, že vykúpením dostali sme sa ku najväčšiemu vyznačeniu,
lebo ono nás upamätúva na šľachtictvo nášho vykúpenia a i na korunu nášho

vykúpenia.

To naše šlachtictvo vykúpenia záleží v tom, že stali sme sa dielkami bo

žími a chrámami božími. Vykúpením stali sme sa dielkami božími. Pomýšľaj
len na tú biedu, strach a smrť prvých našich rodičov, keď pre hriech stali sa
dielkami diablovými; a pripomeň si i to, že pre pôvod od nich hriech, bázeň,
bieda a smrť i nás podmanily. Ale Ježiš odňal hriech, a tým pŕchla i bieda,
lebo Boh poklady milostí s nami sdieFa; tým pŕchla i bázeň, lebo Boh otcovskou
láskou k sebe nás vinie; a tým pŕchla i srart, lebo Boh do neba k večnému
životu nás prijíma. Odňatá je potupa naša, a my sošláchtení radostne vyzná
vame: »Nedostali sme ducha otroctva, ale ducha detmstva, v ktorom voláme-.
Abba, Otčel* (Rim. 8, 15.) Lebo: * Dielkami božími sa voláme a i sme.* (1. Ján

3, 1.) Tak stali sme sa vykúpením dielkami božími.

A stali sme sa i chrámami božími, V nás býva Boh, Boh v našom srdci, rozume
i údoch. .Prišiel k nám bývat skrze milosť svoju. Posvätil si nás, lásku svoju
vlial do sŕdc našich, pravdy svoje do umu nášho, príkazy písal údom naším.
Duša naša od hriechu čistá, srdce naše láskou k Bohu plápolajúce, rozum náš
k Bohu sa pozdvihujúci, ruky naše k nemu sa spínajúce sú toho dôkazom.
Preto i apoštol nám privoláva; »či neviete, že telá vaše sú údy Kristove ?«

(I. Kor. 6, 15.) A inde zase; » Vy ste chrámami Boha žtvéfioX* (II. Kor. 6, 16.)

Hľa, také je to šľachtictvo nášho vykúpenia!

Ale my dostali sme i korunu vykúpenia. Lebo dietky vždy majú nároky
na majetok otca svojho. Tak i nám príde čäs, keď to naše zemské bydlište,
telo naše sa sborí, a prach z neho zem pohltne, i vietor rozchyce; a duši našej
zjaví sa ten Otec nebeský, a uvedie nás do nového domu, do svojho domu, do

neba i svojho majetku, lebo posadí nám na hlavu korunu svoju, večnú korunu

sladkých radostí; jako sľúbil: » Chcem ti dal korunu života .« (Zj. 2, 20.) A tú
bude sdielaC s nami i Ježiš, brat náš; Syn večného Otca, jako spomína apoštol:



* Budeme spolu kráľovat. « (II. Tím. 2, 12.) Spolu králbvaE s Ježišom na veky.
Koľké je to vyznačenie!

Tak otvára nám to tajuplné meno Ježiš tajomstvá božej lásky a nášho
vyznačenia, A preto klaňaj že sa, kresfane milý, menu tomu, a vďačne si pri
pomínaj tie tajomstvá božej lásky, a i ži šľachetné dľa tvojho vyznačenia.

2. Keď obdivovali ste, NN., to tajuplné meno Ježiš, viďte ďalej, že to meno

je i m i 1 o s t i p 1 n é. V mene tom uložená je všetka naša spása, jako to i svätý
Peter hovoril židom: » Neni v žiadnom inom spasenia, lebo neni iného mena pod
nebom daného ľuďom , skrze ktoré by spasení byt mali.’- (Sk. ap. 4, 12.) Ó, koľké
sú to tedy milosti, ktoré z tohto mena sa pramenia Sú to: svätý pokoj, sladká

potecha a blažený život.
Z mena Ježiš pramení sa svätý pokoj. Dokiaľ meno Ježiš svetu známe ne

bolo, svet nemal pravého pokoja. Lebo nerozumejte tu taký pokoj, aký leniví
a ľahostajní ľudia požívajú. Lež pokoja nebolo s Bohom, ktorého ľudia hriechami
zarmucovali; nie s blížnym, ktorého zase či mečom z ocele, či mečom jazyka
a krivdy utláčať sa snažili; a nebolo pokoja ani vo svedomí, ktoré následkom

tých neprávostí proti Bohu a blížnemu popáchaných i tichými nociami sa bú
rilo. A len odkedy meno Ježiš do umu i srdca ľudského vniklo, vyšlo svetu
slnko pravého pokoja. Lebo Ježiš, čo »Pän pokoja « (II. Tess. 3, 16.), smieril
nebe so zemou. On priniesol na kríži tú veľkú obetu pokoja, a pocítili ľudia,
že ten Boh je nie ich neprajníkom, ale otcom; že ten blížny je nie ich pod
nožou, ale. bratom; že to svedomie neni ich katom, ale vodcom a radcom. Tak

vyhladené boly všetky edze medzi Bohom i svetom, všetky sváry deliace ná

rody od národov. Prel píše svätý Pavel: » On je pokoj náš, ktorý oboje učinil

jedným , a rozvalil stenu hradby, ktorá bola v prostriedku.« (Efez. 2, 14.) Hľa,

jako pramení sa z mena Ježiš svätý pokoj!
Z mena Ježiš pramení sa ďalej sladká potecha. Potecha pre pracujúcich,

pre tých, čo snášajú » bremeno dňa i horká «. (Mat, 20, 12.) Za rannej zory
vstali a neustále pracovat, tvrdú hrudu kopat a kláty navaľovat, pritom i pokrm
a nápoj strádať, zimu i horúčosť trpet, a len v pozdný večer na kratučký od

počinok sa uložiť, koľké je to bremeno! Ale len jeden pohľad pri práci tej

k nebu, len jeden raz šeptom vyslovené meno Ježiš; a bremeno padá, a po
údoch pracujúceho šíri sa obľahčenie. A odkiaľ to? Ach, spôsobil to len milý
Ježiš, čo niekdy sľuboval: » Ja vás občerstvím.< (Mat. 11, 28.) Preto majú
zbožné duše vo zvyku pri práci častejšie hovoriť: Ježišu môj, z lásky k tebe!
Sladká potecha pre pracujúcich; sladká potecha i pre trpiacich, pre tých, čo
nemocou k lúžku prikovaui žalostia. V útrobách boľast zúri, ústa žízňou horia,
od víček spánok uteká, domáci nariekajú, priatelia neprichádzajú, a núdzi niklu

noudpomôže, ach, koľký je to zármutok! Ale hľa, nad posteľou je kríž, a na

ňom visí Pán Ježiš. Nemocný K nemu pozdvihne zrak, a jeho sväté meno
s úctou vysloví, a pomoc je tu: boľasE ustupuje a srdce potechou sa naplňuje.
Prelo pravdu má svätý Bernard, keď hovorí; »Meno Ježiš je liek. Ak je niekto
z vás smutný, nech Ježiš vojde do jeho srdca. A hľa, kadenáhie svetlo tohto
svätého mena \ zíde, všetka jnhla sa ihneď tratí a veselosť ducha sa navráti.*

(Šerm. in Oant.) Sladká potecha pre trpiacich; s :adká potecha i pre padlých,



pre tých, ktorí si dušu zanorením sa do hriechu diablovi zapredali. Môžu títo
mat zlata i perál hromady, na prsiach záslužné kríže, vysoké postavenie, úctu
so všetkých strán, kolo seba veselých druhov, a predsa nič ich neteší. Shora
nehe na nich s hnevom sa díva, zdola peklo ohňom hrozí, po boku anjel strážny
narieka, dnu svedomie tlačí, ach, koľký to žiaľ. Lež tu zjaví sa ich duchu obraz
dobrého pastiera s blúdnou ovcou na pleciach, a oni vyslovia to jeho drahé
meno: Ježiš; a rana ich srdca sa hojí, duch pokoji, lebo teší ich tá myšlienka,
že ten Ježiš: * Prišiel hľadal a spasit, to bolo zahynulo.

* 19. 10.) Sladká

potecha pre padlých; sladká potecha i pre zomierajúcich. Už chladný pot kryje
celé telo, už posledná slza steká po vyžlklej tvári, už lomí sa zrak, už čúchne

sluch, už ubieha svet, už zmarené sú všetky časné nádeje, už nastávajú hrôzy
hrobu, neistá večnosť a prísny súd, ach, koľká je to úzkosť! Tu je hranica ži

vota. Hľa, jak zalamujú rukami kolo lužka naši milí, že ďalej nás tešiť, nám

pomáhať už nemôžu! Kto nás tedy poteší? Tu je, NN., hranica života, ale nie

lásky. Meno Ježiš s láskou vrelou vyslovené nás poteší; veď je ono meno toho,
čo i smrť premohol, meno toho, čo nášho ducha príjme, a tmavou dolinou smrti
do raja prerozkošného ho prevedie. Veru len pri smrti najlepšie cíti človek

pravdu slov svätého Bernarda: »Meno Ježiš teší a lieči, kadenáhle býva vzý
vané.« (Šerm. 15. in Cant) Tak pramení sa z mena Ježiš sladká potecha.

Z neho pramení sa konečne i blažený život. Čím bol ten milosrdný Sama
ritán tomu padlému medzi lotrov, tým bol Ježiš pokoleniu ľudskému. Čože stoji
život, keď telo v ranách sa morí; keď ústa žiadajú omrvinku chleba, kvapky
vody; keď osamelý, i majetku i pomoci zbavený ležíš vedľa cesty? Kde je tu
blaženosť? A tak osamelý, hriechom zranený, diablom milosti zbavený bez po
moci ležal i človek. Ztralila sa jeho blaženosť. Odnikiaľ sľutovania, odnikiaľ

podpory! »Preto veľkého lekára treba bolo shora, že na zemi ležal veľký ne

mocný®, — poznamenáva svätý Augustín. A ten lekár i prišiel. Prišiel, ktorý
hovorí o sebe ústami proroka: »Neni pomocníka mimo mňa!« (Os. 13, 4.)
Prišiel, a v jeho mene sme boli rán a neduhov duše zbavení, v jeho mene
z nešťastia do šťastia a ducha blaženosti prenesení. Už poznáme Boha, milu

jeme ho a tešíme sa v ňom. My žijeme v Bohu, a on v nás. Je to raj už lu
na zemi, až kým nám v láske k Ježišovi strvávajúcim brány nebeského raja
neotvoria anjeli, že by sa ten blažený život doplnil, že by sa prorocký hlas
Jánov vyplnil: » Videl som zástup vel'ký, ktorý by žiaden poiitat nemohol, slo

jácich pred honom a pred tvárou Bäranka, majúcich meno jeho a meno Otca

jeho napísané na čelách svojich.* (Zj. 7, 9. a 14, 1.)

Ó, kto by sa tedy neutiekal k lak podivnému menu, kto by meno tak taju
i milostiplné nemiloval? »Suchý mi je každý pokrm, ak zvlažený neni oleji m
svätého mena Ježišovho, Napísal si čo; nenachádzam na lom žiadnej chuti, jak
meno Ježiš tam nečítam. Hovoríš čo; nezdá sa mi to, jak i sväté meno Ježišovo
tam nezneje«, — rieka svätý Bernard. (Senu. 15 in Cant.) Lebo: »Jak na rany
lieku žiadaš, on je lekár; ak v hriechoch sloneš, on je pravda; jak pomoci po

trebuješ, on je pomoc; ak sa smrti bojíš, on je život; ak tme vyhybuješ, on je
svetlo; jak po nebi túžiš, on je cesta; jak pokrmu hľadáš, on je pokrm*,
píše svätý Ambróz. (In šerm.) On je nám všetkým všetko. Preto hor sa, v mene



tomto žiť, pracovať, trpeť, modliť sa a mreť! Hor sa, vy rodičia a predstavení
meno toto po rodinách i obciach brániť a vyvyšovať! Tak príde nám čas, že

city a snahy naše sprevádzať bude mocný nosič mena tohto, čo rozkazuje moru
i peklu, Ježiš Spasiteľ a Boh; prijde čas, že on s ostatným vzdychom mena
svojho príjme nás za svojich. Amen. Stanislav Kiantčka,

fíedeľa tretia po Zjavení Pána.
O povinnosti panstva a služobníetva.

> Riekhem-li služobníkovi svojemu: Roh to!
a urobt, < Mat. 8, 9.

Mám zvláštnu zaľúbenosť vo štvrtom prikázaní božom a vždy ma to teší,
keď ho môžem spomínať. To snáď od toho pochádza, lebo ja tomu prikázaniu
pripisujem veľmi veľký význam obzvláštne za našich časov a že, žiaľbohu, vidím,
že sa mu nedostáva toho uznania a uctenia, ktoré zaslúži.

V dome toho pohanského stotníka muselo to ozaj príkladne ísť medzi

panstvom a čeľaďou. Ako sa strachuje o svojho služobníka nemocného a akú
chválu hovorí o ňom tým slovom: Rieknem-li k nemu: Rob to! a urobí! Dnes
si o týchto dvoch pohovoríme a síce o povinnosti panstva (gazdu); starať
sa o telesné i duševné blaho svojich sluhov, a o povinnosti sluhov:
poslúchať.

1. Veru tak, kresťanskí páni a panie, gazdovia a gazdinie, vy ste povinní
arať sa o to, čo by bolo prospešné duši vášho sluhu. Povinní ste svojim kre-
mským životom dávať sluhom dobrý príklad; povinní ste v nedeľu a sviatku

popriať im toho času, aby mohli pri službách božích opatriť svoju dušu; povinní
ste starať sa o to, aby vo viere a mravoch boli dobre vyučení, aby častejšie
chodievali ku sv, sviatosťam, aby v nedeľu a sviatok, keď len možno, aj po po
ludní išli do kostola a doma voľačo nábožného, mravnopoučného čítali; vy ste

povinní večer dobre sa v dome poobzerať, či tam niekoho nieto, ktorý do domu

nepatrí, či sú všetci doma, ktorí do domu patria; vy ste povinní celkom vážne
bedliť na to, aby vaši sluhovia nekliali, nezloreČili, hriešne a podozrivé známosti

nerobili, po nociach sa nepotulovali alď. Vy ste nadovšetko povinní takých
sluhov netrpeť v dome, ktorí vaše deti alebo iných sluhov slovom alebo prí
kladom k zlému zvádzajú.

* Páni, ío je spravodlivého a slušného, služobníkom preukazujte, vediac, že

i vy Pána máte na nebi;« napomína sv. Pavel (Kol. 4, 1.). Ale bohužiaľ, o tom
niektorí páni a gazdovia nechcú mnoho vedet. Hovoria ako Kain: «Čo mňa po
mojom bratovi? Či som ja strážca môjho brala?« Alebo hovoria s rodičmi sle

pého od narodenia v evanjeliume: »Dosť je starý, už i sám môže dávať pozor
na seba a starať sa o svoje dusné spasenie!* Im platí to vážne slovo sv. Pavla:
v>Kto o svojich domácich nemu starosť, ten stratil vieru a je hot ši než neveriaci•.



Prvé, čo sv. Franciška šanlalská spravila, aby bol poriadok v jej dome, bolo

lo, že ustanovila čas k modlitbe a zaviazala svojich sluhov, že každý deň musia
ísť na sv. omšu. Musia vraj vedel, že Boh je prvý pán, ktorému pred každým
iným patrí ich služba; áno, že po ňom nikomu inému nemajú slúžiť, iba prelo,
lebo to jeho prozreteľnosť žiada, a poneváč on sám túto tak potrebnú podria
denosť medzi ľuďmi ustanovil. Dala svojich sluhov bedlive vynaučovat, rozvažite
ich zamestnávala a laskave im pomáhala v ich nemocach a biedach. V takých
pádoch odložila vážnosť panej a vzala na seba útlost a srdečnosť dobrej matky;
lebo bola presvedčená o tom, že keď im slúži, slúži božskému Spasiteľovi, ktorý
riekol: » čo ste jednému z týchto maľuikých učinili, to ste mne učinili.«

Tak chodieva starostlivosť panstva o duševné dobro svojho služobníctva so
starostlivosťou o telesné dobro ruka v ruke. Ona najsamprv dáva sluhom po
krmu a nápoja v dostatočnej miere a to takého, čo môžu dobre užiť a čo je
ku zdraviu!

Ale koľko ich prehrešuje sa proti tejto pravej prirodzenej povinnosti! Utrhujú
sluhom, čo a kde len môžu, dávajú im, čo od stola odkvapne, alebo také jedlá)
ktoré skyslely, splesnely, pokazily sa! Iní zas sú takí nemilosrdní, že sluhom
v zime nedajú v zakúrenej izbe sa sdržovať alebo pracovať, nahávajú ich spávať
bez teplého prikrývadla v zle zaopatrených miestnosťach, kde sňah cez strechu
padá a vietor lomcuje. Mnohí sluhovia nepredarmo majú opuchnuté ruky, omrznuté

nohy, otvorené rany, lámku alď.
A keď sluha onemocnie, neobzrú sa o neho Leží opustený v tmavej, stu

denej komore. Nikto sa ho nepýta, čo by rád; ledva že mu odstáte jedenie,
obyčajnú stravu ta pošlú. A sotva že sa vie pohnúť, už žiadajú od neho, aby
sa dal do svojej obyčajnej slúžobnej roboty. Tak to bolo predtým, a tak to býva
ešte i dnes. Veď už sv. Augustín riekol: »Ach, jak mnohé panstvá viac sa sta
rajú o svojich psov než o .svoju čeľaď.

Ako že takých pánov, alebo gazdov zahanbuje stotník v evanjeliume! *Pane,
slúsebník môj leží doma porazený a tazko sa trápi.« Tieto jeho slová označujú
nielen poľutovania hodné položenie slúžebníka, ale odokrývajú nám celú lásku
srdca jeho pána. Tento ozaj sútrpný muž hovorí o svojom sluhovi s takou láskom
s takou bolesťou, ako by ten sluha bol jeho vlastným synom. Jeho slová pre
zradzujú, oň sám pre lásku svoju cíti v srdci svojom tie bolesti, ktoré má
sluha jeho ua tele, ako by on sám tou nemocou sa trápil a jeho smrťou i sám
umreť musel. To uznám i ja, že v mnohých pádoch nemožno nemocného sluhu
u soba držať, ale dľa svojich síl sa o neho starať, to je vždy možno. Boh také
milosrdenstvo odplatí.

Medzi povinnosti panstva patrí i lo, aby na prípad smrti postarali sa o svojich
sluhov, najmä keď sú starí a v službe u nich ošediveli. Keď Tomáš Morus, an

glický kancelár, mal složiť svoj úrad, najprv postaral sa o svojich sluhov. Keď
zomrela kňažna saganská, ukázalo sa pri otvorení joj testamentu, že každému
svojmu sluhovi poručila peknú surnmu peňazí a svojim úradníkom ich plný
ročný plat ako pensiu. A spravila i taký poriadok, aby farár saganský v deň
jej pohrabú, v prítomnosti jej mŕtvoly a v jej mene všetkých jej poddaných
prosil za odpustenie, jeslli by bola voľaktorého obraz la alebo zarmútila.



2. Prvá povinnosť sluhov je poslušnosť. Sväté Písmo veľmi klade im ju na
srdce. »S/úaelmíci

, poslušní hudie vo všetkom pánom svojim telesným, nie na oko

slúžiac ako Pudom sa ľúbiac, ale v úprimnosti srdca, hojac sa Boha*, napo
mína sv. Pavel apoštol iKol. 3, 22.). Svätí, Bohom osvietení mužovia nanajvýš
ju odporúčajú. Blahoslavení Tomáš Kempenský hovorí, že je to neoceniteľnú
dobrá vec, stáť v poslušnosti, žiť pod predstaveným a nebyť svojím vlastným
pánom. A je i o mnoho istejšie byt podriadeným než konať úrad predstaveného.
Mnohí poslúchajú síce, ale viac ako z lásky; všetko im prijde ťažko,
šomrú na každú maľučkosf. Sv. František salézsky hovorí: »Výbornost poslušnosti
nepozostáva v tom, že človek plní vôľu vľúdneho, láskavého predstaveného, ktorý
viac prosbou ako svojou vážnosťou panúva; ale v tom, že sa poddáva pod jarmo
prísneho, ostrého a panovitého predstaveného.* Ďalej hovorí; »Ostrý pílnik lepšie
stiera hrdzu a vyleští železo, ako mäkký a menej ostrý. Čím ďalej ostáva čepeľ
(meč) pod kladivom a kuje sa, tým lepší býva. Prísnosť ostrého predstaveného
neporovnane lepšie vyzkúsi vernosť srdca ako jeho dobrotivosť a láskavosť. Kto

prísnemu, šomravérau, mrzutému, s ničím nespokojnému predstavenému je po
slušný, ten čerpá čistučkú vodu z prameňa, ktorý teče z hrtana kovového lva.«

Stav slúžobný zakladá sa hlavne na poslušnosti. Bez poslušnosti nedá sa

ani myslet. Ale i poslušnosť sluhov má svoje hranice a medze v prikázaní božom.
Ona vzťahuje sa len na to, čo je slušné a právne, čo môže a smie sa stať bez
hriechu. Čo je proti vôli božej, čo uráža náboženstvo a mravnosť, to sluha
nesmie robiť, i keby mu to jeho panstvo prikazovalo. Keď sv. Paschal bol ešte

pasákom, rozkázal mu jeho predstavený, aby mu priniesol hrozno z cudzej vinice.
Paschal neposlúchol. Keď mu predstavený pohrozil bitkou, odpovedal mu Paschal:
»Môžete ma vy aj ubiť, ale ja predsa nebudem krasť hrozno, lebo to je hriech!*
Paschal za celého svojho života viac bál sa Boha než ľudí a tak stal sa svätým.
Sluhovia majú byt poslušní »ako Kristu* (ako hovorí apoštol). Ale hriešna po
slušnosť neni poslušnosť v Kristu. V takých prípadoch, keby sa od nich niečo

neprávneho žiadalo, sú sluhovia povinní povedať pánovi; Ako len môžete také
niečo predpokladať o nás? Či by ste nemuseli o nás myslet: tí sú neverní Bohu;
ako mohli by byt verní nám?« A povinnosť pánova je, nič neprávneho a ne

slušného nežiadať od svojich sluhov. Len vtedy budú mu vďačne poslušní, tak

že bude môcť hovoriť so stotníkom: Keď rozkážem svojmu sluhovi: Urob to,
i urobí. A tým vďačnejšie budú sluhovia preukazovať poslušnosť, keď uvidia, jak
láskavé a svedomité máva ich panstvo starosť o ich telesné i duševné blaho.

Za našich časov mnoho je nespokojnosti medzi panstvom a čeľaďou, sluhami.
A skutočne je tak, že nespokojnosť vzrastá. Už i svetskými zákonami pokúsili
sa sriadit pomer medzi panstvom a slúžobnictvom. Zákon zachovávajme.

Ale nad všetky vrchnostenské zákony je zákon boží, prikázanie štvrté, ktoré
nakladá panstvám lásku a sluhom poslušnosť.

Len v týchto dvoch čnosťach je liek proti nemoci. Osvojme si ich a bude

lepšie. Amen. Fr. Rúk. Osvaid.



(Ned. ITT. po Zjavení Pána.)
Nasledovanie av. Rodiny.

Slávnosť svätej Rodiny.

* Sostúpil s nimi a prišiel do Nazai etu,<
Luk. 2, 51.

Ctenie svätých má sa vždy spojoval! s nasledovaním ich čností, len tak

môže byt svätým príjemná naša úcta. »Svätýcji ctiť a ich nenasledoval, hovorí

sv. Augustín, »to neznamená iného íeda lživým spôsobom im pochlebovač. Ale

aj nám len také uctenie svätých môže byt užitočným, lebo nasledovanie svätých
na cestách ich čnosti je najrovnejšou cestou do neba. Toto mal pred očima

blahej pamäti pápež Lev XIII, keď sriadil všeobecný sp. \ kresťanských rodín,
aby sme totižto pri ctení svätej Rodiny hľadeli na jej čnosti a ich nasledovali;
leda Spolku vytkol za ciel nielen ctenie sv. Rodiny, ale i jej nasledovanie. Hneď

v prvom štatúte hovorí, že Spolok krom posväcenia seba sv. Rodine a j j ctenia

má i ten cieľ, aby jeho údovia sv. Rodinu za predmet nasledovania mali pred
očima a usilovali sa nasledoval jej čnosti. Či ale s v. Rodina nazaretská

)

či Ježiš, Maria a Jozef, nestoja privysoko pre nás, či my
v stave sme ich nasledovať? Nestoja tak vysoko, my ich môžeme na

sledovať.

My môžeme sv. Rodinu nasledovať. Podívajme sa len na ňu v Nazarete.
V chudobe svojej žije utiahnutá, živí sa z práce rúk svojich a slúži Bohu, Stvo
riteľovi svojmu svedomitým zachovávaním jeho prikázaní a ho livou modlitbou.
Dokonálostou tejto svojej služby vyznamenáva sa síce táto rodina nad všetky
iné rodiny, ale o nejakých celkom mimoobyčajných skutkoch, o jakých snáď
u niektorých svätých čítame, o zvláštnych divoch a zázrakoch a mimoriadnych
vecach tu nič nebadať. Akokoľvek božská a nebeská je táto Rodina ohľadom na

jej svätosť a vysokú dôstojnosť, je ona v jej skrytom živote v Nazarete zjavom
celkom ľudským, a my musíme uznať, že každá iná rodina môže tak žiť. Teda
daromná je to reč, keď niektorí ľudia svoju lenivosť v službách božích, svoje
prestupovanie prikázaní božích vymlúvajú, ospravedlňujú takou vytáčkou, že ím,
ľuďom slabým nenie možno nasledovať tak sväté, a tak omilostnené osoby. Po
svietim na takú reč svetlom pravdy, prezkúmara vec ohľadom na všetky tri

osoby sv. Rodiny, a začnem od najnižšej čo do dôstojnosti a svätosti.
Sv, Jozef bol chudobný, prostý remeselník, ktorý zo svojho zárobku

choval, živil seba a jeho opatere sverené osoby. Božskému dieťaťu, Ježišovi bol

starostlivým, láskavým otcom a svojej panenskej manželke verným, nežným, sú

citným manželom, naproti blížnym svojím vždy vykonával povinnosti lásk
k blížnym. Predovšetkým verne zachovával predpisy sv. náboženstva. Ktorý otec
lebo hospodár nebol by v stave nasledovať sv. Jozefa vo všetkých tých veciach c

Keď aj musíme predpokladať, že Boh dal sv. Jozefovi zvláštne velil: ú mieru mi

lostí, nesmieme pri tom zabúdzať, že sv. Jozef aj zvláštne vysôkú úlohu
vzal na seba a musel ju plniť, a že verné slobodné jeho spoluúčinkovanie s tými



milosťami mnoho, mimoriadne mnoho žiadalo od neho. * Komu je mnoho dané«
)

hovorí sv. Písmo, »od toho bude i mnoho žiadané*. Keď vy, kresťanskí otcovia
a hospodári, aj nemôžete sa raerat so sv. Jozefom ohľadom miery milostí, predsa
dostávate milostí nadostač, aby ste mohli plniť povinnosti stavu svojho. Tak učí
cirkev Ježiša Krista. Len na vás záleží, aby ste s prijatými milosťami verne

spolupracovali a modlitbou i častejším hodným prijímaním sv. sviatostí prijatá
milosti rozmnožovali. Jeslli že takým spôsobom všetky svoje povinnosti plnif
budete, aj vy zaslyšíte niekdy z úst spravodlivého sudcu tie slová: 9Aj aj,
stuho dobrý n verný preto že si bol nad málom verný, postavím Ta nad mnoho;
vojdi do radosti Pána svojho!* Jeslliže ale z lenivosti, z ľahkomyseľnosti sv_

miloslí neopotrebujete a len za svojimi zlými náklonnosťami chodiť budete, stane
sa aj vám, čo stalo sa s týra sluhom, ktorý hrivnu svoju zakopal do zeme

(

i vy budete vyvržení do ohňa večného.
O mnoho svätejšia a bohatšia na milosti ako Jozef bola Matka Božia

Maria; ona bola, ako to sám Boh dosvedčuje ústami Gabriela archanjela, mi

losti plná My ešte menej môžeme sa s Pannou Máriou ako so sv. Jozefom
merať ohľadom milostí; ale dľa síl svojich predsa môžeme ju nasledovať v jej
čnostach, z tých istých príčin a dôvodov, ktoré nás majú k nasledovaniu sv.
Jozefa. Len Leda nehovorte, že pre svoju ľudskú slabosť a pre tie mnohé ne

bezpečenstvá a pokúšania, ktorým bývate vystavení, nie ste v stave nasledovať
Máriu ku pr. v čnosti sv. čistoty. Sami by ste sa odsúdili, verejne by ste vy
znali, že radšej chodievate za nečistými žiadosťami svojho srdca ako za hlasom
milosti božej. Víťazstvo nad niektorou náruživosťou stojí námah mnoho, boj ve

liký a krutý; ale kto opúšťa boj tento z bojazlivosti alebo z lenivosti, ba kto
sa opovážlivé a roztopašné vystavuje každému nebezpečenstvu a každej príleži
tosti k zlému, musí podľahnúť a dostať sa do ruky nepriateľa.

A či aj Ježiša, najsvätejšiu osobu vo sv. Rodine nazaretskej, ktorý je
Boh a človek spolu, môžeme nasledovať my, ktorí sme len krehkí, slabí a

hriešni ľudia? 0 áno, áno, môžeme! Veď nás on sám k tomu vyzýva, aby sme
ho nasledovali, slovami; » Uíte sa odo tnňa!« a inokedy: »jfa som cesta, pravda
a život, nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa; kto ide za mnou, nechodieva
vo tmách, ale bude mat svetlo života.* Či by nás Ježiš vyzýval k tomu, aby
sme ho nasledovali, a to tak, že od toho nasledovania závisí naše večné spa
senie, keby sme ho neboli v stave nasledovať? To sa nedá myslet. Ináč toto
nasledovanie Ježiša ani nepozdá sa nám tak ťažkým, keď povážime jeho pri
rodzenosť ľudskú. Dobrovoľne, jako hovorí Písmo, vzal na seba všetky slabosti
ľudské a stal sa človekom vo všetkom. A ačkoľvek nebolo v ňom hriechu, hriech
bol celkom vytvorený z jeho prirodzenosti, predsa ráčil podstúpiť pokušenie
k nemu, aby nás v pokušeniach našich potešil a príklad nám dal, ako máme

proti pokušeniam bojovať a nad nimi víťaziť.
Že je ozaj možná vec, život a čnosti troch osôb sv. Rodiny v Nazarete

nasledovať, to dokazujú nepočetní svätí, ktorí tu na svete do ich šľapají vstú

pili a teraz v nebesách večnú odmenu ich verného nasledovania požívajú. Všetci
tí svätí boli ľudia ako my, tým istým slabosťam, nebezpečiam a pokušeniam
vystavení ako my; čo tí mohli a vládali, to musíme aj my môcť a vládať.



Právom teda žiada aj Spolok kresťanských rodín, aby jeho údovia nasle

dovali tie vznešené čnosti, ktorými sv. Rodina svieti pred všetkými ľuďmi, príklad
dávajúc zvláštne a menovite remeselníkom a robotníkom. K napomoženiu
k stálej podpore tohoto nasledovania odporúčajú sa dve veci.

a) V každom dome má byt vystavený obraz s v. Rodiny. Vo veľkých
mestách sú knižnice, sbierky kníh mnohých, v ktorých môžeme najst všeličo

)

čo treba alebo aspoň užitočné je vediet. Ale tie knižnice nie sú preto vysta
vené, aby ľudia la išli a obdivovali tých mnoho kníh na jednom mieste, ale

aby ich usilovne čítali a vzdelávali sa. Aj cirkev predstavuje nám obrazy svätých
za príklad; sv. Alojza ako vzor čistoty, sv. Františka Saleského, ako vzor ti
chosti, Magdalénu ako príklad pokánia, sv. Rodinu ako vzor a príklad kre

stanskej rodiny. Ale zaznávali by sme úmysel cirkve, keby sme čnosti svätých
síce uznávali a obdivovali, ale nenasledovali — skrze každodenné videnie obrazu
sv. Rodiny majú údovia kresťanských rodín upamätovaní byt na čnosti sv. Ro

diny a povzbudzovaní k ich nasledovaniu. »V obrazoch svätých«, hovorí cirkev
snem tridentský, »kladú sa nám pred oči zázračné skutky Boha i svätých, aby
sme Bohu za jeho milosť ďakovali, dľa príkladu svätých život svoj a mravy
svoje sriadili, a tým povzbudzení boli, Bohu sa klaňat a jeho milovat, a tak
čím ďalej tým nábožnejšími a lepšími sa stávať.«

h) Druhá vec je modlitba, ktorú údovia rodiny aspoň raz každý deň,
možno-li večer — spolu pred obrazom sv. Rodiny vykonávať majú. V tejto od
sv. Otca schválenej modlitbe prosí kresťanská rodina najprv Ježiša, aby odvrátil
od nej všeliké nebezpečenstvo, prispel jej na pomoc vo všetkých jej potrebách
a udelil jej milosť, aby stálou zostávajúc v nasledovaní svätej Rodiny jeho v po
minuteľnom tomto živote verne mu slúžila a jeho milovala, niekdy však v ne
besách večne ho zvelebovala. Potom prosí Máriu a Jozefa, skladajúc dôveru
v ich ochranu, o ich záštitu a premocnú prímluvu. Skrze túto spoločnú mo

dlitbu mala by byt vzkriesená, obnovená, zas uvedená stará, dobrá katolícka
obyčaj preužitočnej a blahodarnej domácej pobožnosti, ktorú naši pred
kovia zvláštne večer tak veľmi pestovali, ale dnešná, viere odchýlená, neprajná
doba z domov kresťanských vytíska. Kým v kresťanských rodinách našich otec
a matka so svojimi synami a dcérami, so svojimi sluhami s celou čeliadkou
svojou večernú modlitbu spoločne vykonávali, prekvital v takých rodinách život

kresťanský a čnostný, ktorý činil rodinu a všetkých jej údov šťastnými časne
i večne.

Použite i vy, NN., tých dvúvecí: na čestné miesto bývania svojho vystavte
obraz sv. Rodiny slušný; konajte spoločnú modlitbu pred ním, aby ste s po
mocou božou v rodinách svojich svätú Rodinu nasledovali a niekdy so svätou
Rodinou v nebesiach sa spojili. Amen. Cyprián ,



Slávnosť Očisťovania bl. P. JVIarie.
óo vyznamenáva svetlo v duchovnom živote olrkve.

> OH moje videly spasenie tvoje . . . Svetlo
ku osvieteniu pohanov.< Luk. 2, BO. 32.

Dnešného dňa slávime dvojaký sviatok: sviatok Pána, a sviatok blahosla
venej P. Márie. Slávime sviatok bl. P. Márie, a síce tú ndalost z jej života,
keď ona spiecha s božským svojím nemluvňafom štyridsiateho dňa po pôrode
do chrámu Jeruzalemského, aby ho tam otcovi svojmu nebeskému predstavila
aby ho jakožto smiernu obetu za hriechy ľudské obetovala a spolu aby ako
ostatnie obyčajné matky na rozkaz zákona Mojžišového obetu očistovaciu prinesla.
Ovšem nebolo potrebné, aby sa P. Maria tomu zákonu Mojžišovmu podrobila
lebo veď ona bola zázrakom, ktorý je jediný v dejinách ľudského pokolenia, za
rodičku Božiu vyvolená. No z poníženosti učinila sa rovnou ostatným obyčajným
matkám chudobným, priniesla čo obetu dve hrdličky, a či dvoch malých holúbkov.

Dnešní sviatok je spolu i sviatkom Pána. Keď staručký Simeon uzrel v ná
ručí Bohorodičky Spasiteľa, vo velikej radosti začal spievat, a v tom chválospeve
pomenoval maľučké diéta svetlom, ktoré prišlo osvieti! pohano v. Na pa
miatku tých prorockých slov svätí dnes cirkev katolícka sviece (svetlo), a v slávnych
prôvodoch (processiach) ich obnáša. 1 sám Ježiš Kristus počas svojho verejného
vyučovania viackrát pomenoval seba svetlom sveta. A túto hodnost Ježiša Krista,
že on je totižto svetlo sveta, oslavuje dnes cirkev katolícka. Z tej príčiny, že
Kristus je svetlo sveta, svetlo v živote cirkevnom a pri bohoslužbách cirkevných
malo vždycky hlboký význam. Preto cirkev katolícka od počiatku užívala svetlo

pri svojich službách a obradoch, složila krásne modlitby, ktoré sa pri posviacaní
svetla odriekávajú, aby skrze tie modlitby vylúčené bolo svetlo z úžitku svet

ského, a stalo sa spasiteľným duši človeka.
Tá slávnost posvätenia sviec naskytuje mi, NN., príležitosti k tomu, aby

sme rozjímali o tom:
a) Aký význam má svetlo v duchovnom živote katolíckejcirkve vôbec?
b) Aký význam má ono v duchovnom živote jednotlivého

katolíka? Božský Spasiteľii, ty svetlo sveta, na prímluvu Tvojej Rodičky
Márie Panny, osvief naše mysle a zohrej i srdcia, aby sme z dnešnéhe rozjímania
pre duchovný život všetci hojné ovocia vyniesli!

I. Zvedaví ste, NN., aký význam má svetlo v duchovnom živote katolíckej
cirkve; alebo inými slovami: chcete vedet, na koho nás upamätúva to svetlo?
Je ono — pozorujte — ustavičnou pamiatkou Ježiša Krista, svetla sveta, od

ktorého pochádza všetko, čokoľvek je sväté, čokoľvek požehnané, čokoľvek štastným
a potešujúcim menujeme.

a) Čo je v živote prírody slnko, práve to isté je v živote nadprirodzenom,
v živote duševnom človeka, Kristus. Bez slnečného svetla neni života v prírode.
Každý strom, kvietok, rastlina, bylina, žije len tam, kde jest slnko. Položte ako

koľvek bujnú a silnú bylinu do tmavého miesta, chytro schradne. Práve preto,
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na polnočných stranách sveta, kde za tri mesiace neni slnka, všetko v prírode
je mrtvé, sňahom a ľadom pokryté. Ale ani to svetlo nedostači. Aby
alebo akýkoľvek tvor nie len žit, ale ďalej rásť a vyviňovať sa mohol, potrebné
je slnečné teplo. V zime nič nerastie; a jakonáhle teplejší jarný vánok obvial

prírodu, všetko sa prebudilo k novému životu. To isté pozorujeme v duchovnom
živote človeka.

b) I my len vtedy sme opravdivé šťastliví a spokojní, len vtedy na duchu

zdraví, keď nám to nadprirodzené slnko svetla a tepla dodáva. To nadprirodzené
slnko ale je Kristus Ježiš, Boh človekom učinený. Preto píše sv, Ján o Ježišu
Kristu takto: *V ňom bol život, a život bol svetlo ľudí.« (Ján 1, 4.) Svetlom

nazýva ten istý apoštol Krista vo svojom zjavení; »Mal v svojej pravici sedem

hviezd, s úst jeho vychádzal met na obe strany vybrúsený, tvár jeho bola ako
slnce, ked najjasnejiie svieti« (Knih, Zjav. 1, 16.).

1. Ježiš Kristus je teda to slnko, ktoré nám po tmavých cestách putujúcim
svieti. Nie bez príčiny hovorím, že po tmavých cestách putujeme. Veď nevieme,
čo je pred nami, čo za nami, nevieme nič, o Bohu, nič o večnosti, keby sme
boli na seba samých, na svoj slabý, ku tomu mnohými náruživosťami a zlými
náklonnosťami zatemnený rozum ponechaní. V takej temnosti ľahko by sme sa

potkli, ľahko zablúdili, lebo dľa slov Spasiteľových: *Kto chodí vo tmách, nevie

kam ide« (Ján 12, 35.). A predsa, tak velice musíme pozorovať, aby sme v tomto
živote nezablúdili.

V gréckom bájosloví čítame poviedku, že na ostrove Kréta bolo ohromné
stavisko; Labyrinth. Boly v ňom nepočetné sem a ta pokrútené, krížom-krážom
nastavané chodby a komory. Kto raz vošiel do toho staviska a nevrátil sa hneď
z prvého kroka nazpät, zablúdil, nikdy nevyšiel odtiaľ a bol korisťou jednej v tom
stavaní bývajúcej strašnej ozruty. Jedenkrát vybral sa do toho Labyrintha chýrny
a mocný víťaz z hlavného mesta Athen, menom Theseus. Ariadne, kráľova
dcéra ale, chcejúc mu život zachrániť, podala mu celé klbko šnúrok potajomne
s tou radou, aby koniec tej šnúry upevnil hneď vo vchode, a kadekoľvek pôjde,
aby odsnoval klbko za sebou, lebo len za tou istou osnovou bude môcť nazpät
potratiť. Takým spôsobom sa vyslobodil a zabil i Minotaurusa, tú strašnú ozrutu.

Taký, hľa, Labyrinth je i ten svet, v ktorom ž jeme. Na seba samých ponechaní
zablúdili by sme v krížnych, sem a ta posnovaných, tmavých chodbách jeho.
Zahynuli by sme od krvožížnivej ozruty pekelnej a všetkých pomocníkov jeho;
nenašli by sme východu do blaženej večnosti. Ale Syn velikého kráľa neba i zeme
Ježiš Kristus vo svojej náuke dal nám spôsob ako by sme sa z toho zem
ského Labyrintha šťastlivé vyslobodili. On je nám pravým svetlom skrze svoje
evanjelium.

Kristus nás učí: čo sme, odkiaľ sme, prečo sme, kam ideme. On nám ho

vorí, čo nás za hrobom očakáva; čo nám treba vedef o Bohu, čo nám treba
činiť, aby sme pod vedením Boha do šťastlivej večnosti prišli. Preto nazýva sta

ručký Simeon dieťa Ježiša Krista Svetlom ku osvieteniu pohanov, tých pohanov,
ktorí v nevere a v modlárstve, ako vo tme matkajú. Toho Krista, ako svetlo

sveta, vidí už dávno vopred prorok Izaiáš, keď hovorí: *Lud, ktorý vo tmách

blúdi, vidí veliké svetlo; tým, ktorí v tôni smrti bývajú , vychodi svetlo.i. (Izaiáš



9, 2.) Toho Ježiša Krista svetlom sveta menuje sv. Ján, keď píše: *Bol oprav
divé svetlo

,
ktoré osvecuje každého na zem prichádzajúceho ílvveka « (Ján 1, 9.).

Sám Kristus sa nazýva svetlom reknúc: » Ja som svetlo sveta « (Ján 9, 5.). Áno,
Kristus je svetlo sveta, bez neho bolo by to smutne. On nám svieti svojím
učením, ako sám tvrdí: > Preto som sa narodil a prišiel na tento svet, aby som

vydal svedectvo o pravde« (Ján 18, 37.). On nám svieti zvlášte príkladom: » Ja
som svetlo sveta « — hovorí Spasiteľ — kto mňa nasleduje , neblúdi vo tmách,
ale bude mat svetlo života«. On svojím príkladom učí nás, ako máme v tom
slzavom údolí chodit, aby sme neprepadli, ale do blaženej večnosti prišli. —

Jeden veriaci učiteľ hovoril ku svojím poslucháčom takto: »Päfdesiat rokov žijem;
zakúsil som už mnohé radosti a rozkoše, ale ani jedny neboly tak trvácne a čisté,
ako tie, ktoré hľadalo a našlo moje srdce vtedy, keď bolo sväzkami pravej viery
poviazané. Päťdesiat rokov mám, všeličo som už pozkúšal, ale nikde som nenašiel
viacej svetla vo tmách, viac potešenia a posily v trápeniach, ako pri studnici

pravej viery. Päťdesiat rokov som na svete, viac ráz v ťažkej nemoci nachádzal
som sa už u dvier smrti, a ten hrozný strach pred smrťou premohla božská sila

viery. A to vám na svedomie hovorím.* Ejhľa, teda, Kristus je pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého, na zem prichádzajúceho človeka.

2. Ale nenie dosť. Kristus nie len svieti, on aj zohrieva. Zohrieva vtedy, keď
nám skrze svoje nepočetné milosti na duši života dáva, nás so svojím Otcom pria
teľami činí, naším dobrým skutkom vo večnosti zásluhy pripisuje. Všetko to, čo
naše srdce k tomu pohybuje, aby milovalo Boha a blížneho, čo nás potešením
preplňuje a otužuje pri vykonávaní dobrých skutkov, všetko to — hovorím —
pochádza ako zohrievajúci lúč z Ježiša Krista, z toho nadprirodzeného slnka.
Preto píše sv. apoštol Pavel: » Evanjelium je sila Boha, ku spaseniu každého
veriaceho.« (Rim. 1, 16.) Preto napomínal zátvrdlivých židov sám Spasiteľ, kým
bol medzi nimi: »Len na krátky éas je ešte svetlo medzi vdmi. Preto pracujte,

dokiaľ máte svetlo, aby vás nezahrúžila tma e (Ján 12, 35.). Pred niekoľko

roky v hlavnom meste Francúzska v Paríži prišiel jeden inovtrec do nemocnice

(špitála), v ktorej katolícke mníšky opatrovaly asi tisíc chorých. Medzi mnohými
napadnul mu jeden zvlášte, nad ktorým sa zhrozil. Bol to šestnásť ročný mlá

denec do nepoznania zpotvorený: bez rozumu, bez rúk a nôh, tvár do nepo
znania zohavená, nevedel vypovedať ani jednoho slova Polonahý ležal v dre
venom korýtku, a keď prišla tuhá horúčka a bolesť, zúril a reval ako divoký
Ten protestant, keď videl milosrdnú sestru, jak trpezlivé kľačí u korýtka a jak
láskavé opatruje chorého, velice sa začudoval, a takto ju oslovil: »Ako vy mô

žete s toľkou trpezlivosťou a láskavosťou zaobchádzať s tým mrzákom, na kto
rého i len pozret je ošklivé? »Ó, — odpovedá mu sestra — a práve to je naše

najmilšie dieťa v celej nemocnici len preto, že je také zúbožené. My mu uľa
vujeme zúrivosť a bolesti spevom a modlitbami. Áno, už sme ho naučili i nie
ktoré slová modlitby. Dňom a nocou nenecháme ho ani jednej minúty samotného.*
»Odkiaľ čerpáte — pýta sa inoverec — toľkej vytrvanlivosti a lásky v opatro
vaní tak ošklivých?* Odpovedá mu sestra: »My máme jednoho pri sebe, ktorý
naše srdcia vždycky zohrieva. Je to Ježiš Kristus vo svätostánku.* »Vskutku —

zvolal hlasno protestant — »tá katolícka viera musí byť opravdivá, keď je v stave
4*



také obetivé duše preukázať.* A od tej chvíle silne si umíenil, že vstúpi do ka

tolíckej cirkve aby tie horúce lúče vo svätostánku prebývajúceho slnka, Krista,
rozohrialy aj jeho ľadové srdce.

Ejhľa, zohrievajúci Kristus, ktorého nám dneškajší sviatok predstavuje! Dľa

obyčaje cirkve čo chvíľa posvätené už budú a zapálené obnášané v slávnej pro
cessii tie sviece, ktorých svetlo nám pripomína Krista. Tá processia je znamením
nášho zemského putovania v tomto slzavom údolí. Tie horiace sviece, ktoré pri
tom prôvode v rukách nesieme, upomínajú nás, že jestli chceme šfastlive do

nebeskej vlasti príst, musíme podujať tuzemské putovanie pri svetle tej viery,
ktorú jednorodzený Syn Boží na zem priniesol. To je hľa, význam svetla v duchu
a smysle kat. cirkve.

II. Lež moja dnešná práca bola by len z polovice vykonaná, keby som vám

aspoň niekoľkými slovami neoznačil: čo znamená svetlo v živote jednoho
každého krestana-katolíka. — Svetlo, NN., v smysle cirkevnom sprevádza
ta od narodenia až do smrti, a nemal by si vedet, akého je významu? Keď si

bol v deň svojho narodenia do chrámu prinesený, aby si bol skrze sviatosť krstu
ako nový úd do cirkve privtelený, kňaz podal ti alebo tvojím krstným rodičom
sviecu do ruky hovoriac; »Vezmi horiacu lampu, a neporušené zachovaj tvoj
krst* t. j. tú hodnosť, ktorej si sa skrze sv. krst účastným stal, neporušené za

chovaj tie milosti, ktoré ti boly darované. Tá horiaca svieca napomínala ťa, NN.,
aby si tú vieru, ktorá ti bola skrze milosť krstu do srdca vliata, nie len za

choval, ale rozmnožoval, aby tvoja duša, keď jednúc nebeský ženích príde, do

niesla nie len lampu, ale olejom dobrých skutkov preplnenú lampu, aby hodná
bola vojsť do svadobného domu.

b) Na mnohých miestach je v obyčaji, že keď dietky pristupujú po prvé
ku sv. prijímaniu, pred sv. prijímaním dostanú zapálené sviece, a tak odriekajú,
obnovujú krstné sľuby. Pri tej príležitosti só svetlom v rukách skladáš, NN., slávny
sľub, že posilnený nebeským chlebom, chceš božskému Spasiteľovi verný ostať,
dľa svetla jeho náuky, blahodarnými lúčami jeho milosti zohrievaný žiť i zo

mierať chceš.

c) Keď sa príroda húri, keď hromy a blesky povetrím križujú, keď sa zdá,
že sa svet zo základov pohne a tebe zahynúť prichodí; keď myslíš, že ti hrad
úrodu znivočí a povíchor dom nad hlavou zrúti: utekáš po svetlo, hľadáš tú po
svätenú hromničku, pred ňou i s celým domom vrhneš sa na kolená v skrúšenej
modlitbe. 0 krásny to obyčaj veriaceho kresťana, ktorý verí, že mocné sú mod

litby cirkve, pri ktorých bola tá svieca posvätená, a preto útočiste pri nej bude isté.
d) Ale rozpamätaj sa, NN., ešte na jednu sviecu, na jedno svetlo. Vtedy,

keď sa bude spúšťať na tvoje oči ako hmla večná tma, keď pomaličky miznúť
budú všetky okolostojáce náradia z pred tvojich očí; keď duša tvoja stáť bude
na prahu tej brány, ktorá sa otvára do neistej pre teba večnosti: oh, beda bude
duši tej, ktorej nezasvieti nadprirodzené slnko, Kristus Ježiš. Beda duši, ktorá
vo tme nevery, alebo smrteľného hriechu zotrváva, lebo: »Najstrašlivejsia je
smrt hriešnikov« (Žalm. 33, 22.). Donesú ti ovšem, áno, zapáľa a vtisnú ti do
chladnúcich rúk hromnicu, keď sa budeš so smrťou pasovať, lebo Kristus má byt
nádejou tvojou v lej poslednej chvíli. Áno, keď už studený a zosinelý ležíš na



(Kázeň katechetická.)

rakvi, horí kolom teba svetlo, aby si sa rozpamätal, "e so smrťou ešte nedoko
nalo sa všetko; že božský Spasiteľ jednúc otvorí svojou všemohúcnostou tvoj
hrob, a že my s Kristom osvietení zase nájdeme tých, ktorí nám boli milí a

známi, s ktorými sme sa niekdy ťažko lúčili; a že nás ten Kristus, to svetlo,

jestli sme ním osvecovaní a sohrievaní tu na zemi žili a zomierali, vprovadí do

nikdy nevyhasínajúceho svetla večného. Amen.
Dľa rozvrhu v Scherer, Bibliothek fur Prediger, Ján Vojlassák.

Nedeľa piata po Zjavení Pána.
O cirkvi samospasiteľnej,

»Prišiel nepriateľ a zasial kúkoľa medzi
pšenicu .« Mat. 13, 25.

Z dnešného sv. evanjelia vidíme, že dobré semeno pravdy je vždy staršie
než zlé semeno bludu, lebo najprv zasial Syn Boží, Ježiš Kristus, dobré semeno
a len potom prišiel zlý duch a zasial kúkoľ medzi pšenicu. Kristus a jeho apo
štoli zasiali drahé semeno náuky evanjelia a spasiteľného slova božieho a potom
prišiel nepriateľ a priniesol všelijaké učenia bludné a kacierstva. Prelo Terlulian
tak nalieha na zachovávanie toho, čo sa od počiatku učilo a kázalo, preto lak
rozhodne zavrhuje všetko, čo učitelia bludni neskoršie vymysleli a učili. »Pevne
drž sa toho, hovorí, že to je od Pána a dľa pravdy, čo sa najprv učilo, to je
cudzé a bludné, čo sa neskôr uviedlo a rozširovalo*. (Praesript. cap. 18.) A čo
sa od počiatku učilo, to aj dnes učí cirkev katolícka. Ona je svetielňa, ktorá

ukazuje cestu do večnosti. A žiadnu inú cirkev nezaložil a neustanovil Ježiš

Kristus, aby ľudí spasil. Alebo ako zneje článok viery: mimo cirkve niet
spasenia O tomto učení viery budeme dnes rozjímať.

1. Len v cirkvi katolíckej je spasenie, t. j. len cirkev katolícka má tie
prostriedky, ktoré vedú k spaseniu, a síce učenie Kristovo, od neho ustanovené
sviatosti, od neho ustanovených učiteľov a správcov cirkve. človek nemôže nájsť svoje
spasenie dľa svojej ľúbosti, ale len na tej ceste, ktorú mu ukázal Kristus. Kristus sám
hovorí: *Ja som cesta, pravda a život , nikto nemôže sa dostat k Otcovi, iba
skrze mňa.* (Ján 14, 5, 6.) V katolíckej cirkvi nájdeme čisté, nesfalšované
učenie Kristovo; nájdeme v nej sviatosti, ktoré Kristus ustanovil, obetu, ktorú
on založil, nájdeme v nej pravých nástupcov apoštolov, ktorým Kristus svoj naj
vyšší úrad učiteľský, kňazský a pastiersky odovzdal; slovom v nej nájdeme všetko,
čím veriaci k spaseniu vedení bývajú. To všetko iné cirkve nemajú; nemajú
pravé učenie, čisté a nesfalšované; nemajú sedem sviatostí, nemajú od Krista
ustanovenú nekrvavú obetu; a jako je u nich s kňazstvom! Niektoré z nich ne

majú zvláštneho kňazstva, lebo učia, že každý veriaci medzi nimi je kňazom,
najviac ak majú istý druh duchovných, ktorí by úrad kazateľský a iné úradné



veci vykonávali; ale, poneváč nemajú obety, ani nepotrebujú kňazov. Iné cirkve

majú síce kňazstvo, ale ich kňazia nemajú k tomu poslania a moci od nástupcov
apoštolských, ale od svojich zemepánov.

Sv. Augustín hovorí: »Mimo cirkve môžeš dostat všetko, len spasenie nie.«

Len v katolíckej cirkvi složil Kristus svoje pravé prostriedky spasenia. A preto
len ona má silu, spasiť ľudí.

2. Preto našou povinnosťou je poslúchať cirkev, veriť, čo učí, a

konať, čo prikazuje. Kristus Pán zreteľne hovorí: *Kto neposlúcha cirkev, nech

ti je ako pohan a verejný hriešnik « (Mat, 18, 17.) Ale pohan nemá čiastku na

kráľovstve nebeskom; a verejný hriešnik sám si zadal kráľovstvo nebeské. Na

inom mieste hovorí Ježiš svojím apoštolom, predstaveným cirkve: *Kio vás

slyší, mňa slyší, kto vami pohŕda, mttou pohŕda a tým , ktorý mňa poslal.*
(Luk. 10, 16) A zas hovorí Kristus ohľadom verenia jeho učeniu; *Kto neuverí-,

bude zatratený .« (Mark. 16, 16.) Vidíte teda, že katolícka cirkev právom nazýva
sa samospasiteľnou. Ona len svoje právo chce podržať, že len ona je od Krista

založeným ústavom spasenia. Keby dopustila, že všetky náboženstvá spasia, a že

jedna viera ako druhá, tým sama by sa zničila; konala by proti slovu Pá

novmu, ba konečne by tvrdila ten nerozum, že je jedno, či človek verí pravdu
a či blud.

Jak nerozumná a dušiam škodná je taká reč niektorých ľudí, že »v akej
viere si sa narodil, v takej ostaň!* To je toľko, ako by sme hovorili; ostaň len
na tej ceste, na ktorej ideš, ačkoľvek vieš, že blúdiš! Kto tak hovorí, ten práve
dokazuje, že sú mu Boh a pravda vecami ľahostajnými, že u neho náboženstvo
ďaleko stoji za všetkými svetskými vecami, že o starosti o dušu nemá pra
žiadneho pochopu. Keby všetci dla tejto bezbožnej, bláznivej zásady boli konali,
ani apoštoli by neboli opustili svoje židovské náboženstvo a pohaní neboli by
sa smeli dať pokrstiť. Vtedy by aj Kristus darmo bol prišiel na svet a darmo

by bol umrel. Preto i vidíme, že vždy najlepší a najučenejší mužovia, ktorí po
pravde túžili, do katolíckej cirkve sa navrátili, jeslli mimo nej boli.

Keď slavný gróf Stolberg, ktorý bol predtým protestantom, navrátil sa do

katolíckej cirkve, riekol mu raz kráľ pruský: »Nemám rád tých, ktorý menia

svoje náboženstvo.* — »Ani ja, Veličenstvo*, odvetil gróf, »lebo keby naši

predkovia pred 300 rokami neboli premenili náboženstvo, nebol by to teraz ja
urobil.* (Schuster, Kat. Handbuch.)

3. Teda kto zo svojej viny nepatrí cirkvi katolíckej, nemôže byt spa
sený, poneváč Ježiš Kristus len cirkev katolícku ustanovil k tomu, aby viedla
ľudí k spaseniu. Kto teda dobre vie, že cirkev katolícka je pravá cirkev, a

predsa ľahkomyseľne vystúpi, ku pr. pre lepší úrad, pre výnosnejšiu ženbu alebo
vydaj; alebo kto cirkev katolícku uznáva za pravú a do nej zo strachu, z bázne

pred opovrhnutím, pred rečami ľudskými, nevstúpi, nemôže byt spasený. O takom

platia slová Kristove: » Kto neuverí, bude zatratený.* (Mark. 16, 16.) Ovšem,
ktoré osoby stoja mimo cirkve z vlastnej viny, o tom cirkev nikdy nesúdi,
O tom súdiť patrí len Bohu, ktorý zkúma srdcia i ľadviny ľudí Cirkev teda ni
koho nezaklína, cirkev nenie nesnášanlivá naproti inovercom, ona odsudzuje len
blud a hriech. A to je len jej svätou povinnosťou, to by sa malo u nej vysoko



vážiť, za to zasluhuje len úctu a chválu, ale nikdy potupovanie, opovrhovanie,
upodozrievanie od ľudí, ktorí hneď sú hotoví proti nej s výčitkou nesnášanli
vosti a pri tom nepomyslia na to, že cirkev sama podťala by haluz pod sebou,
keby učenia a bludy, ktoré sa jej zrovná protivia, s ňou nijak nesrovnávajú,
schvaľovala.

4. Naopak, kto bez vlastnej viny nepatií do cirkve katolíckej, môže byt
síce mimoriadnym spôsobom spasený, jestli pravdu úprimne hľadá a vôľu božiu

tak, ako ju pozná, svedomité plní; lenže takému chybujú mnohé prostriedky, pri
ktorých mohol by byt snadnejšie a istejšie spasený. Veď takým spôsobom i on akoby
nepovedome patrí do cirkve katolíckej. V tomto smysle môžu byť spasení aj
nepokrstenci (pohaní a židia), bludoverci a schísmatici (ktorí síce žiadon kato

lícky článok viery nezapierajú, ale od pápeža sa odtrhujú) a ekskommunovaní
alebo vytvorení. Týmto je všetkým daná možnosť, ale nie istota spasenia.

Keď stará mamička učeného reformátora, Filippa Melanchtona, pred smrťou

svojou spýtala sa syna svojho, či pred umretím má ostať v starej svojej viere,
a či má k novej prestúpiť — tento, ako sa hovorí, radil jej, aby len ostala pri
starej; lebo vraj po protestantský sa ľahšie žije, ale po katolícky sa ľahšie
zomiera.

5. Teraz mohol by sa niekto spýtať: či teda všetci katolíci budú
spasení? Bohužiaľ, mnohí katolíci nedôjdu spasenia, kdežto iní, ktorí nemali
katolíckej viery, radovať sa budú vo videní Boha. Kto je tomu vina? Cirkev

nie; cirkev dáva, učí a koná všetko, aby nás spasila; ona koná svoju povinnosľ,
ale aj my zo svojej strany musíme urobiť všetko, čo ako katolícki kresťania
robiť máme. Cirkvi len zovnútorne patriť, to nedostačuje; my musíme k nej

patriť aj vnútorne; skrze živú vieru, skrze vernú poslušnosť a vrúcnu lásku byt
s ňou spojení. Kto teda cirkev opovrhuje a žije si ako pohan, tomu to zhola
nič neplatí, že je katolícky pokrstený. Takí ľudia sú mrtvými údami na tele Je

žiša Krista, sú tým kúkoľom, ktorý raste medzi pšenicou (Mat. 13, 36.); ale

prijde žatva; vtedy soberú kúkoľ a poviažu ho do snopkov ku spáleniu!
(Mat. 13, 30.)

NN.I Ďakujme Bohu, áno, ďakujme Bohu z celého srdca, že sme kresfania
katolíci! To je veliké šťastie: Tisíci a tisíci sedia v pohanďve, iní zas v mhle
bludu! Ale my máme v cirkvi svojej istotu, že môžeme obsiahnuť spasenie.
Vierou zachovávajme jej učenia, blud nepripúšťajme k sebe, za blu liacich bratov
svojich v láske kresťanskej sa môdlime. Usilujme sa byt katolíkami činnými,
všade vyznávajme svoju vieru, radi iďme za matkou našou, ctime a nasledujme
jej sväté prikázania, prikázania o pôste, o nedeľnom a sviatočnom navštevovaní
služieb božích, o každoročnom sv. prijímaní! Berme úprimne účasť na jej ra
dostach i žalostach, napomáhajme a rozširujme vždy jej úctu, jej slávu, joj
vznešenosť, ale i silne veznime si pred seba, že ako katolíci chceme žiť a uniref*

Amen. Dťa P. Paulus Schwillinsky, Leichtľassliche Christentehren. I. />'. KUh. Osvald.



]VIzdu u Boha treba sí zaslúžiť.

i: Zavolaj delníkov a vyplať im mzdu,*
Mat. 20, 8.

Sv. Ján vo svojom Zjavení ubezpečuje nás, že nebo vo dne i v noci otvo
rené je nám, aby sme niekdy doňho sa dostali. Áno, otvorené je pre všetkých,
ale len tí sa doňho dostanú, ktorí si to behom svojho života zaslúžili. To nám
hlása Ježiš Kristus aj v podobenstve dnešného sv. evanjelia. Ten hospodár najal
delníkov, prisľúbil ím spravodlivú mzdu a poslal ich do vinice svojej; nie, aby
tam zahálali, ale svedomité pracovali, a tak zasľúbenú mzdu si zaslúžili. Keď

zapadlo slnko a nastal večer, dal vyplatiť mzdu delnikom, ktorí si to v potu
tváre zaslúžili! Či v tom podobenstve nevidí jedenkaždý z nás obraz svoj? Ten

hospodár vyznamenáva Pána Boha nášho, a tí delníci vyznaraenávajú nás. Tento
svet je vinica jeho, do ktorej poslal nás, aby sme v nej pracovali, a to svedo
mité a usilovne, by sme sa stali hodnými tej mzdy, ktorú nám zasľúbil. A jakú
mzdu nám zasľúbil? Tú mdzu, o ktorej praví Ježiš Kristus: * Radujte sa a ple
sajte, lebo mzda vaša hojná je v nebesiach.« (Mat. 5, 12.)

Za našej doby sú ovšem ľudia, ktorí na tú mzdu nebeskú pri svojej hoj
nosti a pri svojom pohodlí ani nemyslia, o ňu sa nestarajú, áno, z nej si aj
posmešky činia; ale aj ím zapadne slnko, prijde večer života, ustrnú nad čiernou
tmou hrobovou, asnáď zúfanlive zalamovať budú rukami, vzdychajúc: Čo na mňa
čaká za hrobom ? jaká mzda čaká na mňa vo večnosti ? Sú, bohužiaľ, i v nižšom
stave ľudia ľahkomyseľní, ktorí pracujú a hrdlujú sa, aby dosiahli len mzdu na

zemi, aby ím ( dobre bolo na zemi; nestarajú sa však i to, aby si zaslúžili
i hojnú mzdu na nebi.

Aby ste teda i vy, či zámožní, či chudobní, neupadli do takej ľahostajnosti
a ľahkomyseľnosti, predovzal som si dnes povzbudiť i jedných i druhých k lomu,
aby mysleli nielen na svet, ale i na nebe, aby starali sa i o tú hojnú mzdu,
ktorá je v nebesiach; a prelo pravím;

Mzdu u Boha treba si zaslúžiť.

My máme nielen telo smrteľné, ale i dušu nesmrteľnú: leda starat sa máme
nielen o telo a časný život, ale i o dušu svoju a časný život, a to tým viac;
lebo život tela trvá len do času, život duše ale trvať bude na veky. Dvojaká je
vinica, do ktorej poslal nás Pán Boh pracovať; jedna je tento svet a jeho časné
veci; druhá je sv. náboženstvo a s ním spojené plnenie povinnosti jeho, aby
sme si zaslúžili tú hojnú mzdu, ktorá je v nebesiach. My sme nielen ľudia, ale
i kresťania: teda živí byť máme nielen čo ľudia, ale i čo kresťania, aby sme si
zaslúžili tú hojnú mzdu v nebesách, ktorú nám Boh zasľúbil.

Jako len tí delníci, ktorí pracovali vo vinici, obdržali mzdu časnú; tak
i my pracovať máme, aby sme si u Pána Boha zaslúžili zasľúbenú nám večnú
mzdu, lebo nie záhalčivec, ale — jako praví Ježiš Kristus — >delnik je hoden
mzdy svojej.« (Luk. 10, 7.)

Nedeľa Deviatnik.



Keď Filipp, kráľ macedónsky, prvýkrát uzrel prekrásne mesto grécke, Atheny,
zvolal: »Mesto toto musí byt mojím; buď sa to stane železom, alebo zlatom.*
I my, keď hľadíme na nebe, musíme k sebe povedaf: To prekrásne nebe musí

byt naším; buď sa to dosiahne železom, alebo zlatom; t. j. buď skrze napnutie
síl, alebo skrze vynaložené peniaze. Jako snáď už sami badáte, jedno týka sa

bohatých, druhé ale chudobných; jedno zámožných, druhé ale núdzu trpiacich
Prehovoríme si o jedných, i o druhých.

1. Pri jednej príležitosti pravil Ježiš: *Jak tazko je bohatému vojst do
kráľovstva nebeského!* Aby sme tomu rozumeli, rozpomeňme na tú príležitosf,
pri ktorej Ježiš tie slová vypustil z úst. Bol jeden boháč, ktorý pravil k nemu;
»Majstre dobrý, čo mám činif, abych vošiel do kráľovstva nebeského?* A čo
mu Ježiš na to odpovedal? To: »Chceš h vojst do kráľovstva nebeského, za

chovávaj prikázania*, — zachovávaj desatoro božích prikázaní. » Chceš-li byt
ale dokonalým, ids, predaj, lo je tvoje, a daj chudobným; a budeš mat veľký
poklad na nebi.* (Mat 13, L6—21.) Nech si toto dobre zapamätajú všetci bo

hatí a zámožní, a neci onajú dľa toho, aby prišli niekdy do kráľovstva nebe

ského, Tie slová Ježišove kladú ím na srdce dvojakú povinnosť: zachovávanie

prikázaní božích a podporovanie chudobných.
a) Samo bohatstvo nikoho nevylučuje z kráľovstva nebeského. Dôkazom

toho je už i to, že cirkev sv. i bohatých králbv zapísala do počtu svätých, ale
len takých, ktorí zachovávali prikázania božie, nie ale takých, ktorí v pýche
svojej vypínali sa nielen nad blížnych svojich, ale i nad Pána Boha; ktorí
v pýche svojej si pomysleli, že ím nikto, ani sám Boh nerozkáže. Nech však

nezabúdzajú na to, že Boh je Pánom nielen nad chudobnými, ale i nad kráľami
a kniežatami. Jako kráľ Dávid a kráľ Šalamún pokladali a nazývali seba slu
žobníkami božími, tak to činili i kresťanskí, keď sa v duchu poníženosti kre

sťanskej pokladali za služobníkov božích, povinných zachovávať prikázania bo žie

b) Kresťanskí králi a kniežatá nazývajú sa nimi *z milosti božej*, a tým
spôsobom pred celým svetom vyznávajú, že aj ich vysoká hodnosť a ich bohatstvo

je darom božím, že sú, čo služobnici boží, povinní tak zachádzať s darom božím,
jako je vôľa božia. Tí, ktorí z milosti božej sú bohatí a zámožní, nech nikdy
nezabúdzajú na slová Ježiša: >Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný je.*
(Luk. fi, 30.) »Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dojdu.« (Mat

5, 1.) Jestli ich tieto slová nepohnú k podporovaniu chudobných, nech ich za

tvrdené a nemilosrdné srdce zhrozí sa tých slov sv. Jakuba: »Súd bez milo
srdenstva (bude) tomu, kto nečinil milosrdenstvo* (Jak. 2, 13)1

2. Nemôžu byt všetci kráľmi a kniežatmi, bohatými a zámožnými, lebo spo
ločnosť ľudská tak je usporiadaná, že v nej musia byt i dávajúci prácu a mzdu,
i konajúci tú prácu za mzdu, jako ti delníci hospodárom najatí a poslaní do
vinice jeho. Áno, i teraz väčšina je tých, ktorí — jako to Boh predpovedal
Adamovi — v potu tváre svojej, buď skrze remeslo, buď skrze roľníctvo, buď
skrze službu, buď skrze nádeníctvo, alebo skrze iné práce počestné hľadajú svoj 1

výdelok a časnú mzdu; pri tom však i títo majú mať na mysli, aby nestaral
sa len o časnú nudu, ale i o večnú, o mzdu, ktorá je v nebesiach. Nemajú-U



>Kto má uši k slyianiu, slyš!*

zlato, ktorým by si nadobudli nebe, majú si ho zaslúži! železom, t. j. prácou a

trpezlivosťou svojou, jako to chce Boh.

a) Tí delníci v dnešnom podobenstve nekonali prácu jednu a na jednom
mieste, ale tú prácu, ktorá ím uložená bola, a na tom mieste, ktoré im vyzna
čené bolo; nešomrali ani proti tej práci, ktorá ím bola uložená, ani proti tomu

miestu, ktoré im vyznačené bolo. Dľa príkladu tých dolníkov máte sa zachovať
i vy chudobní, i vy pracujúci, spokojne a s radosťou pracujúce v tej vinici,
v tom totižto stave, do ktorého povolala vás prozretedlnost božia. Učiníte-li tak,

tým spôsobom nielen svedomitou a pokojnou prácou svojou nadobudnete si

časnú mzdu na zemi, ale i večnú mzdu na nebi; lebo vyplníte i vôľu božiu.

b) Medzi tými delníkami, o ktorých nám vypráva podobenstvo dnešného
sv. evanjelia, boli i takí, ktorí reptali proti hospodárovi, že dal tú istú mzdu
i tým, ktorí nepracovali celý deň, a lak mzdu celého dňa sebe nezaslúžili.
K tomu reptaniu podráždila ich závisť, nie láska k blížnemu a spravodlivosť;
lebo hospodár dal ím mzdu, jako sa s ním boli sjednali, a tak činil dľa práva
a spravodlivosti; že i tým pozdejším dal tú istú mzdu, činil to día štedrosti a

dobročinnosti, ktorá je chvalitebnou. Bohužiaľ, taká závisť a také z nej pochá
dzajúce reptanie proti Pánu Bohu častokrát i teraz je pozorovať! Darí-li sa

lepšie práca inému, je-li prajnejšie šťastie inému, závidia mu to, ba i reptajú
proti Bohu, že inému udeluje hojnejšie požehnanie. Keby však mali opravdivú
lásku k blížnemu, tešili by sa tomu zdaru a šťastiu blížneho svojho. Keby mali

opravdivú vieru a lásku k Bohu, spokojní by boli s tým, čp činí Pán Boh dľa

svojej múdrosti a štedrosti.
A teraz v mene Ježiša napomínam vás, aby ste často sa rozpamätali na

len výklad dnešného podobenstva o delníkoch vo vinici božej. Všetci sme del
níci a služobníci boží či zámožní, či chudobní. Bohatí nech pyšne nevypínajú
sa nad chudobných, ale nech ich podporujú, aby si dobročinnosťou zaslúžili
u Boha večnú mzdu. Chudobní nech sú spokojní s tou vinicou, do ktorej po
stavil ich Pán Boh, aby v nej pracovali i za časnú i za večnú mzdu; nech

netrpia závisť v sebe, ktorá len zlrpčuje ale nech tešia sa zo šťastia
blížneho svojho; lebo dobroprajná láska aj ím prinesie požehnanie božie na
zemi a hojnú mzdu v nebesiach. Amen. ľr. v. Sasmck.

Jako máme slovo božie slyšať.

huk. 8, 8.

Telo potrebuje chleba, ktorý zo zeme pochádza, puneváč aj telo samé zo
zeme pochádza a je len kus premenenej zeme.

Z podobnej príčiny nemôže chlieb duše zo zeme pochádzať, ale musí od
Boha byt a z neba pochádzať, poneváč duša ľudská tiež tam odtiaľ pochádza.

Necelá prvá po Deviatniku.



Lež, čo je jej chlieb, jej pokrm1?

Pokrm duše, ktorý shora pochádza, je slovo božie a Ježiš Kristus v naj
svätejšej sviatosti Oltárnej. Podobenstvo dnešného sv. evanjelia poučuje nás
o slove božom; človek, ktorý často a dobre slovo božie slyší, zdravú a silnú
zachová dušu svoju. Naopak, ale duša, ktorá neslyší slovo božie, alebo len zriedka
a zle, slabne, stáva sa biednou, tak že každému pokušeniu podľahne a upadne
do hriechu.

Rozpomeňme sa preto, že nás Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus, dnes tak dô

razne napomína: *Kto má uši k slyšaniu , slyš /« Slyšte i vy slovo božie, draho

cenný p krm duše, a často ho užívajte!
Lež pýtate sa, jako sá to má staf? Slyšte slovo božie 1. s radostdu

a láskou, 2. s úctivosťou a dobrým srdcom.
A toto je práve ah dnešnej reči. Keby nebeský rozsievač zvlažil srdcia

všetkých, by slová moji nepadly na skalu, ani vedľa cesty, ani medzi tŕnie!

Slovo božie je svetlo života, pokrm duše, spasenie sveta. Preto hovorí žal
mista: » Svieca nohám mojim je slovo tvoje a svetlo cestám mojím.« (Žalm.
108, 105 ) A Ježiš rečie: »To je život vetný , aby poznali teba , Boha pravého
a Ježiša Krista, ktorého si poslal.« (Ján 17, 3.) * Ako ale uveria toho , o ktorom

neslýchali, a ako budú slýchať bes kazateľov«, povedá apoštol. (Rim. 10, 14)
Teda samá potreba, požiadavka duší našich nás má k tomu, aby sme slovo
božie slýchali.

Ale ako máme slýchať slovo božie?

i. Slovo božie máme, NN., poslúchat predovšetkým s radosťou a láskou,
t. j. horlivé, často a radi. Vždycky je to dobré znamenie pre kresťana, po
slúcha-li slovo božie rád a horlivé. »Jako chuť ku jiedlu pre telo znamená, že

je telo zdravé«, — píše sv. Ján zlatoústy, — tak žiadosť duše po nebeskom
duchovnom pokrme je radostným znamením, že duša je zdravá. A sv. Antóniu
dokladá: »Jako nechuť k telesnému pokrmu ukazuje, že telo je nezdravé: tak
tiež nechuť k nebeskému pokrmu je znamením nezdravého stavu duše.*

Preto pýtajme sa, NN, zdáliž my radi a horlivé poslúchame slovo božie?
Sv. Augustín kedy len mohol, kedy len práca a jeho povolanie mu to do

volovaly, chodieval každú nedeľu na kázeň sv. Ambruša. A slyšte, čo oň sám
o sebe praví: >Moje srdce bolo dojaté výmluvnosťou toholo svätého muža a

pomaly otvorilo sa pravde.« Tak hovorí tento veľký učiteľ cirkve.

Blahoslavení, ktorí slyšia slovo božie a nasledujú ho. Milosť božia nápadne
účinkuje skrze kázne. Sv. Augustín to uznáva. Počúval kázne a srdce jeho otvo
rilo sa pravde. Keď raz sv. Ján Kapistrán (žil pred asi 450 rokmi) v Norin
berku (Núrnberg) kázal, po kázni vyviezli jeho poslucháči za šesť veľkých
senských vozov všelijakých nástrojov k hrám, kolkov, kociek, karát, márnivých
šiat, zlých kníh a obrazov a podobných pohoršlivých vecí, na námestie a tam

verejne to spálili. Tak účinkovalo slovo božie na ich rozumy a srdcia Kto za
nedbáva kázne, zriedka ten vzbudí v sebe a robí dobré predsavzatie.

I duša naša potrebuje a žiada chleba.



Vzácny teda a drahocenný pokrm duše je slovo božie, a predsa jak málo
of\ mnohí kresťania dbajú. Mnohí radi mluvia a očúyajú o všetkom: o počasí,
o bitkách, o súdoch, o voľbách, ba ešte i pomluvy druhých, len nie slovo božie-

Mnohý, lebo mnohá podvečer včasné sa ponáhla k súsedora na posedenie a be

sedu, ponáhla sa, aby dajak nezameškal vypočuť nejakú novinku; alebo keď

očuje bubnovať mnohý, alebo mnohá, hneď nechá všetku, čo jako súrnu prácu
stáf, len aby očuli, čo sa oznamuje, ale veľmi mnoho je kresťanov, ktorí žiadne
svedomie si nerobia z toho, keď na kázeň prijdu už až v polovičke, alebo až

na konci.
Nebuďte takými, odložte už ten zlozvyk, radi poslúchajte slovo božie, áno,

i pričiňte sa, aby ho i blížni vaši poslúchali.
Manželka môže tak dlho na manžela doliehal, až ju poslúchne a na kázeň

chodil bude. Rodič od dietok, gazda od svojich sluhov, môže, ba i má žiadal,
aby na kázne chodili.

Sv. Františka s takou radoslou a dychtivosťou očúvala kázne, že sa jej už

tvár nebeským pôžitkom žiarila. Keď sa jej priateľky pýtaly, prečo je to, odpo
vedávala: »Vyhnanec radostne a dychtivé očúva, keď vypráva niekto o jeho ro

disku, o jeho vlasti. I my tu na svete sme vyhnanci. Vlasť naša opravdivá je
nebo. Nemám tedy s radosťou očúvat slovo božie, ktoré mi vypráva o vlasti

nebeskej ?!«
2. Aby však nebeské semeno slova božieho sa v nás ujalo, treba, aby sme

Slovo božie poslúchali s úctivosťou a dobrým srdcom.

Slyšme slovo božie s úctivosťou a s veľkou pokorou. Boh sám mlúvi skrze
ústa kňazove, najbohatší a najmocnejší Pán; preto teda dajme pozor na jeho
slová, ktoré on k nám mluví. Cisár Konštantín Veliký poslúchal, a síce stojačky,
slovo božie, aby lak svoju úctu preukazoval. Keď ho raz biskup oslovil, aby si

sadol, odpovedal: »Pokladal bych si za hriech, kebych pyšne a nepozorné po
slúchal.*

Jak trestuhodné je to teda, sú-li mnohí pod kázňou roztržití, rozpustili a

nevšímaví. Poslúchajme slovo božie s dobrým srdcom, t. j. srdcom čistým, alebo

aspoň kajúcim; lebo jako zem, ktorá má byť obsiata, musí byt napred dobre

pripravená, burina vyplelá, tŕnie, kamenie odstránené, dobre preoraná: lak musí
srdce naše predovšetkým od zlých žiadostí a vášni vyčistené byt, aby semeno
nebeského slova nepadlo podľa cesty, lebo na skalu, lebo medzi tŕnie, a tam
zadusené nebolo.

Preto patrí k slyšaniu slova božieho, čisté, alebo aspoň íutostné srdce. Sv.

Ján zlatoústy hovorí: »Klo by nalieval drahé masti do nečistých nádob? Preto

pred kázňou máš srdce svoje napred očistiť aspoň ľútosťou; lebo do hriešnej
duše nevstúpi Duch sv.<

Zachovajme v dobrom srdci slovo božie a rozjímajme o ňom; nepú
šťajme ho len jedným uchom dnu, druhým von.

Nevzťahujme kázeň na iných, lež na samých seba, lebo nemáme byť
len poslucháčmi, ale i plniteľmi slova božieho.

Istý kazateľ mlúvil o slovách Kristových: »Čo pomôže llovekovi, keby celý
svet získal, na svojej duli ale Ikodu utrpel ?« Tu medzi inými vecmi riekol, že



mnohý preto na svojej duši škodu trpí, lebo je až veľmi štedrý. Ketf sa poslu
cháči jeho tomu veľmi divili, opakoval slávnostne tieto svoje slová, a potom ich

vykladal takto; Áno, mnohí navštevujú chrám Pána, slyšia slovo božie, však ale

potom, po slove božom, až veľmi šledre ho rozdávajú medzi ľudí. Táto čiastka
kázne je vraj pre toho muža, tomlá pre onú ženu; toto napomenutie platilo
tej osobe, a toto pohrozenie tomuto hriešnikovi — a tak rozdajú celú kázeň a

nepodržia pre seba nič!

NN.! » Nakloňte ucho svoje a poďte ku mne: poslúchajte a živá hmle duša
vaša, a učiním s vami snilnvu venú«; volá Boh i nám slovami Izaiáša pro
roka (55, 3). Slyšte teda slovo božie: často, radi, horlivé, ďalej s úctou, po

korne, ľútostne; nie ľahostajne, ale s rozvahou a pozorne. Zachovajte si ho
v srdci svojom a čiňte dľa neho, vtedy ono prinesie hojnú úrodu. Amen.

Nedeľa druhá po Deviatniku
Kto neíhráni sa ehudoby núdznej?

>Sedel istý slepý žobrák popri ceste, e

Luk. 18, 35.

NN.! Štastný človek, ktorý má, čo nevyhnutne potrebuje. Ja človeka trochu

majetného, ktorý má čo potrebuje, menujem chudobným; a kto nemá toľko, koľko

potrebuje, toho menujem núdznym, ba žobrákom, ačpráve neodtiera cudzie prahy.
Človek, ktorý z požehnania božieho má, čo potrebuje, a nemusí prosit iných
o almužnu, je šťastný, a môže sa radovať zo života svojho, a s poďakovaním
dary božie požívať. Štastný teda ten, ale beda človeku núdznemu. Núdza takáto
čili žobrota je zlá, a nejeden kríž sebou donáša. Chudoba je zlá, a ačpráve každý
bojí sa jej, predsa každý nechráni sa jej. Tá núdza a žobrácka chudoba je za

iste dvojaká, zavinená a nezavinená. Tá nezavinená chudoba, keď totiž dakto
už o úplnom nedostatku prišiel na svet, alebo bez svojej viny nejakým nena

dálym hrozným nešťastím prišiel o všetko a upadol do krajnej núdzi, ako ku

pr. kto z požiara vynesie len holý život, alebo ručí za priateľa, a ten narobí
dlžôb a strhne so sebou do záhuby i svojho dobrodinca atď.: takáto nezavinená
núdza je ctihodná a poľutovania i podpory hodná. Taký bol i tento slepý žobrák,
ktorého poľutoval Pán Ježiš, a uzdravil ho! Tá zavinená a hriešna žobrácka
chudoba však je tá, ktorú zapríčiní si a pritiahne si človek sám svojím nepo
riadnym životom, svojím rnárnotratníctvom, svojimi hriechami, výstupnostami a

neprávosťami. Ačpráve každý človek bojí sa chudoby, a najmä tej žobroty, predsa
každý nevaruje sa jej; a keď ho aj voľakto napomína, prosí, vystríha, on predsa
len na vnivoč donáša seba takrečeno povedome a dobrovoľne: preto túto za

vinenú žobrotu menujeme aj dobrovoľnou. Ktorí že sú to teda tí, čo
takto povedome a dobrovoľne alebo ľahkomyseľne vrhajú sa
do žobroty? Ja vám odpoviem na túto otázku. A po predku volám s tým

slepým žobrákom: Ježišu, Synu Dávidov, smiluj sa nado mnou!

y. Buday\



NN.! Na otázku, že ktorí sú to tí, čo ľahkomyseľne, ba neraz povedome a

dobrovoľne vrhajú sa do žobroty, odpovedám nakrátko, že všetci tí, ktorí d,

púštajú sa siedmich hlavných hriechov. Dokladám, že každý jedon z pomedzi
siedmich hlavných hriechov je dostatočný na vnivóč doniesť dušu, telo i ma

jetok. Však ver z pomedzi siedmich hlavných hriechov, prvý je pýcha. Neidem
dlho dokazovať, že pýcha privádza ľudí na žobrácku palicu; dost buď, pripo
menúc starodávne príslovie, že »pýcha pred úpadom chodí.* • Pýcha pred úpadom«;
kde vidíme pýchu, raôžme byt istí, že príde úpadok a bieda nevystane. Pýcha
je zlým poslom; ten nezvestúva dobré veci. Preto, znám kraj, kde keď voľakto

nepriateľovi chce kliaf, povie: »Bodaj ta pýcha jalaí* Beda tomu, koho chytí
sa pýcha; že na vnivoč vynde, to je len otázkou času. Chudoba, nedostatok a

žobrota príde iste, len nevedel! kedy, či driev, či neskorej; či zajtrá, alebo o rok.

A či sú pyšní ľudia nie ľahkomyseľní? A či tým možno dobre radil? A komu
niet rady, tomu niet pomoci, hovorí pravdivé príslovie.

Však ver druhý hriech medzi siedmimi hlavnými hriechami je lakomstvo?
Čože robí lakomý človek? Akýmkoľvek, trebárs i nespravodlivým spôsobom roz

množuje svoj majetok, čo i klamstvom, podvodom, krádežou, lúpežou, a nebolia
ho ani slzy ukrivdených. No o lakomcovi len nemožno povedal, žeby nerozmno
žoval svoj majetok, alebo práve, že by ho márnil; veď on rozmnožuje svoj ma

jetok, a chce byt boháčom! A predsa príslovie podľa dlhoročnej zkúsenosti, čili

opravdivé ľudové múdroslovie hovorí: »Že jedon nespravedlivý groš sto spra
vodlivých vyženie* Jedon nadobudneš, a sto ztratíš; či je to gazdovstvo? Ba

keď ta pri nespravodlivosti, podvode, klamstve, krádeži a lúpeži dochytia, naraz
môžeš prísť o všetko, či je to gazdovstvo? A kto to vie a vidí (a to predsa
každý kresťan má a musí vedet, že lakomstvo je smrteľný a k tomu ešte hlavný
hriech), a predsa iných klame a utíska: či ten koniec koncov neprivádza seba
na žobrácku palicu?

Tretí medzi hlavnými hriechami je ten, o ktorom mluvi sv. Pavel (Ef. 5,

3,), že by sa nemal ani menoval medzi nami, ako medzi svätými, je smilstvo,
cudzoložstvo, nestydatost atď. Táto neprávosť, o ktorej hovorí Písmo sväté (Job
9—12.); že sožiera kosti: tá nezožierala by majetky a všetky tvoje mozolné zá

robky ? »Tri veci sú nenásytné*, hovorí múdry Šalamon (Prísl. 30, 15 a 16.), a

štvrtá, ktorá nikdy nepovie, dost. Peklo, chlipná žena, a zem, ktorá nebýva na

sýtená vodou: oheň ale nikdy nepovie; dost.« A či neviete, že márnotratný syn
premárnil celý svoj podiel, celé svoje dedictvo s nestydatými neviestkami? Ľahko

myseľní ľudia hovejú si v telesných rozkošach, a tak povedome a dobrovoľne

vrhajú sa do biedy.
0 štvrtom hlavnom hriechu, o závisti nepoviem viac, než príslovie: »Zá

videl nič nemal*. Závistlému človeku tečú oči, keď vidí božie požehnanie u su
seda. Namiesto, že by jeho myseľ išla na potrebnú a užitočnú prácu, on porov
náva seba s inými a láme si hlavu na tom, prečo ten má, odkiaľ ten má? A
ani nezbadá, že ruky má složené v Ióne a že leňoší a zaháľa a nad to, sužuje
ducha svojho zlými myšlienkami.

A o piatom z pomedzi siedmich hlavných hriechov, o obžerstve, či mám
dlho dokazovať, že ono privádza na mizinu? Už pohanský mudrc povedal: »Ne-



žijeme na to, aby sme jiedli, ale jieme na to, aby sme žili.« Kto teda vezme
si za cieľ živobytia svojho, aby len jedol a pil, ten prejie a prepije všetko čo

má, a čoslkami bude žiadať. »HrdIo tesná dierka, ale cez ňu prejdú všetky ma

jetky.« Videl som obrázok: pri žliebku sedel trhan, a pod ním podpis znel:
»Keby som ja bol vedel, že je voda taká dobrá, mohol som ja môj majetoček
mat.« Kým mal majetok, zatiaľ vodu nepil, ani nevedel, aká je dobrá a zdravá;
zatiaľ pil víno, pivo, pálené, bez miery a zákona; zatiaľ jiedol a hodoval a brucho
pásol, až ho vyhodili i z domu, i z krčmy, kde ho tak radi videli, kým voľačo
mal: až našiel sa pri žliebku u studničky, kde vytriezvel a zmúdrel, ale už bolo

pozde. ŽráČ a korheľ (a pri tom býva obyčajne i smilstvo) najdriev donesie sa
na žobrácku palicu.

Kto je ešte sám sebe nepriateľom a nebojí sa biedy a chudoby, a ľahko

myseľne a dobrovoľne donáša sa na mizinu a do žobroty? I ten, kto, jestli ne
hovie hriechom vypočítaným, ale hovie aspoň hnevu a lenivosti v službách
božích, ktoré sú dva posledné hriechy z pomedzi siedmich hlavných hriechov.

Prchký a hnevlivý človek je podobný opilému; ako opilý človek ničí, láme, drúzga
všetko, nevediac čo činí: tak i prchký človek, ktorý nevie byt pánom svojej
prchlivosti, v hneve ničí, láme, drúzga všetko, pobije obrazy svätých, vybije
okná, poláme dvere, poštiepa truhly, poseká šaty, a rozsekal by i človeka, kto

by sa do neho zastarel: i narobí si za štvrt hodiny toľko škody, čo ani za rok
nenahradí. Znám i takých, ktorí v hneve a z trucu išli a zabagateľ predali dom
i pole, a keď ochladol hnev, banovali, ale viac nadobre spraviť nemohli. A »kto
sa Boha zpustí, toho i Pán Boh opustí.* Veru najlepšie je Boha pridŕžať sa

;

Pánu Bohu slúžiť verne a ochotne, služby božie navštevovať, sv. sviatosti pri
jímať a tak božie i cirkevné príkazy zachovávať, potom dá P. Boh i požehnanie
práci našej. Lebo »pobožnosť jc na všetko užitočná* hovorí sv. Pavel apoštol.

Z tohoto krátkeho duchovného rozjímania vidíte, NN., že takí ľahkomyseľní
ľudia, ktorí hovejú siedmim hlavným hriechom, nielen že neboja sa chudoby, ale

povedome a hlavato vrhajú sa do nej. A kedy že viac hovejú ľudia všetkým
siedmim hlavným hriechom, menovite pýche, obžerstvu, a pri tom i smilstvu a

hnevu, najviac ale lenivosti v službách božích, ako práve teraz? nazdávajúc sa,
že v čas týchto pochabých fašiangových dní nič nenie hriechom; že teraz Pán
Boh spí alebo aspoň zatvorené oči má. Nejedon žalostí a ťažobí na fašiangy, že

vtedy položil základ biedy svojej, ale žalostí pozde. Preto rozum, kým je čas.

Kto chceš videť dni dobré, miluj Boha a hľadaj spravodlivosť jeho, a ona nielen
ochráni ta od biedy a nedostatku, ale aj bohatým učiní ta, a šťastným a bla

ženým časne i večne, daj vára to milý P. Boh! Amen. Andrej Kmeť.



Pôst.

yNie samým chlebom žije človek.<
Mat. 4, 4.

Máme my ešte väčšia starosť, ako o telo a život. Je v človekovi niečo šľa
chetnejšieho a vyggieho, čo tiež potrebuje pokrmu a chovy, a to je duša. 0 tú
sa síce mnohí málo starajú. Oni majú starosť len o telo: Čo budeme jiesf, čo
budeme piť, čím sa budeme odievať? A aj keď majú, čo potrebujú, ich starost
livosť predsa nemá konca. Oni chcú mať k potrebnému ešte niečo, čo je prí
jemné, čo smysly dráždi. Nie samým chlebom žije človek, ku chlebu patrilo by
sa i iné, pečienka, víno, pálené, kedy-tedy zábava, tanec a podobné, a to v miere

hodnej. Len požívať, požívať! Miernosť, striezvosť, sebazapieranie, trýznenie tela
sú pochopy smiešne, slarootcovské. Teraz je svet iný. Také reči slýchat. Keď
naša mládež také reči slýcha a ich aj od rodičov a starších vykonávať vidí, aký
div, že aj ona viac drží na požívanie ako na zdržovanie sa. Najšpatnejší zjav
nemiernosti je opilstvo, hriech a neprávosť, ktorá sa deň po deň množí. Veď

i minulé dni bolo videt mládež mužskú, sotva škole odrastenú, za bieleho dňa

opilú potáčat sa po obci a, ako sa zdaíô, chvastať sa svojím opilstvom, ako ne

jakou chválitebnou vecou. Hanbiť sa nehanbili, to je isté. A kto je tomu prí
čina? Len dom rodičovský. Mládež nevidí dobrých príkladov na starých, nikdy
doma nepočuje slova, ktoré by jej hriech opilstya zhnusilo, nikdy neslýcha od
rodičov o tom, jak hrozné následky má tento hriech, ako ničí život i zdravie,
šťastie, česť a pokoj, ako naplňuje žaláre a blázince.

Buďme už raz múdri a uznajme, že len miernosť, striezlivosť, zdržanlivosť,
sebazapieranie môže nás učiniť šťastlivým! Dnešné sv. evanjelium povzbudzuje
nás k týmto čnostam a dáva nám k ním všelijaké príležitosti. Rozjímajme o tom.

Miernosť, striezlivosť, zdržanlivosť, sebazapieranie môže človek zamilovať si

a konať už i zo samého ohľadu na život a zdravie; ale kresťan urobí to z vyšších
príčin, z lásky k Bohu a k blížnemu. Sv. Bernard hovorí: »Človek nech sa učí
s telom svojím lak zachádzať, ako sa zachádza s chorým človekom, ktorému
mnoho takého odoprerae, čo mu škodí a mnoho mu proti jeho vôli nanútime,
čo mu osoží.« Teda sv. Bernard prirovnáva telo človekovi chorému. Podobne

vyslovuje sa i sv. Ignác, lenže ten hovorí o tele v podobenstve nákladného ho

viadka (koňa). »Musíme si myslet, že sverená nám je opatera starého náklad
ného hoviadka. Ono musí mať svoju opateru, ale nie nad mieru, že by zadkom

nevyhadzovalo, ale ani nie niže miery, aby pod ťarchou vysilené sa nevystrelo.
Nech pocíti ostrohu, aby sa lenivo nevláčilo, ale úzda nech ho vedie aj od behu
a práce k odpočinku.«

Čo je nad toto, je škodné a hriešne a neujde trestu v živote; a aby ne

bolo trestané vo večnosti, musí sa odpikať, odpokutovat v živote.

Hriechy veselosti a pohoršenia z nemiernosti v dňoch fašiangových tiež
musia byt odpokutované a hnev boží musí byť zas uspokojený. Preto bojí sa
cirkev katolícka o blaho duševné i telesné dielok svojich, preto v týchto šesť

prvá v pôste.



týždňoch pred Veľkou nocou tak korlive vyzýva nás k pokániu, prelo tak dô

razne prikazuje pôst. Ježiš sa tak prísne postil, že to sily ľudskej prirodzenosti
prevyšovalo; prečo by sme sa my nemali postit, nakoľko to z našej slabosti vy
stačí? Ježiš síce zadosťučinil za naše hriechy; ale my musíme si toto zadosť
učinenie privlastniť; učiníme to vtedy, keď budeme Ježiša nasledovať.

Učenníci sv. Jána krstiteľa spýtali sa raz Syna Božieho: »Prečo sa my a

farizei tak často postievame, a tvoji učenníci nikdy? Kristus ím odpovedal;
»N(nie slušná vec, aby priatelia ženíchovi smútili, kým je tento pri nich: ale
keď niekdy ženích vzatý bude od nich, potom sa budú postiť.« Tuto slovo sa

po smrti Spasiteľovej na vlas vyplnilo. Ó jak prísne a ako kajúčne sa za časov

apoštolských veriaci postilil Príklad Spasiteľa, ktorý sa za štyridsať dní postil,
mal ich k tomu, že aj oni postili sa za tak dlhý čas. Poneváč prirodzenosti
ľudskej nebolo možno tak dlho zdržovať sa každého pokrmu, predsa si toľko

ujímali na pokrme, že sotva toľko popriali telu, koľko bolo treba k jeho
udržaniu.

Svedectvá skoro všetkých svätých otcov dokazujú, že štyridsatdenný pôst
ustanovený bo! od apoštolov. »Dľa nariadenia apoštolov zachovávame každoročne

štyridsaťdenný pôst*, píše sv. Ján Zlatoústy. Teda od počiatku cirkve posväco
vala sa táto doba pôstom a pokáním. Človek sa zadiví, keď považuje tú prísnu
cirkevnú kázeň a toho horlivého ducha kajúčneho v tých časoch. Nikto nebol

vyňatý, oslobodený od prikázania pôstu: vysoký, nízky, starý, mladý, bohatý, chu

dobný, vojak na bujišti, ako hovorí sv. Basil, pocestný na ceste, loďník na mori,
všetci poddali sa prikázaniu pôstu a zachovávali ho prísne. Za celý ten čas
zakázané bolo požívanie mäsa a vína, ba i všetko, čo bezprostredne i mäsa

pochádzalo. Tieto dni považované boly za dni smútku a pokánia; teda všetko
držali za nedovolené, čo by rozveselovalo a smyslom ľahodilo. Krestani i nič ne

prinášali na svoj stôl, len olejom poliate zeliny, korienky a ovocie zemské
s vodou a s chlebom. A toto požívali len raz za dňa, a síce večer. A túto ujmu
pokrmu spájali s rozličnými svätými skutky pokánia a pobožnosti. Veľkú časť
dňa, ba i noci trávili v modlení, v rozjímaní a slýchaní slova božieho; služby
božie prvých kresťanov odbavovaly sa častejšie a trvalý dlhšie ako naše služby
božie. Každý deň bol výklad sv. Písma, zkusovali sa hriešnici verejným pokáním
a spasiteľným uponižovaním, vyučovali sa vo viere a pripravovali sa ku Kristu

nováci, zdvojnásobovaly sa skutky milosrdenstva k chudobným, nemocným a

väzňom; slovom celá tá doba pôstna bola ustavičnou modlitbou, nepretrženým
mŕtvením tela, boľastným krotením smyselnosti. Pritom bolo dosť i takých kre

sťanov, ktorým i toto bolo primálo, ešte viac si ujímali dobrovoľne. Mnohí za
tri aj za štyri dni ničoho nepožívali a len vtedy jiedávali niečo, keď ich k tomu
slabosť prinútila. Iní, ako sv. Ján Zlatoustý dokazuje, cez všetkých štyridsať dní

pôstu žili len o vode a chlebe. Sv. Epifanius uisťuje, že za jeho časov kresťania
šesť posledných dňov pred Veľkou nocou požívali len chlieb, soľ a vodu; a aby
telo ešte viac bolo trestané, ukracovali si títo horlivci aj na spaní; krátko len

odpočinuli si na holej zemi a ostatnú časť noci prebdeli na modlitbách. Všetko,
čo by mohlo len trochu lahodiť telu, zanedbávali, odopreli si; všade bolo videt
len smútok a prísnu kajúčnosť.
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Tak to bolo za časov prvých kresťanov, v prvých stoletiach kresťanstva;
ako že je to za našich časov? Na svoj hlboký zármutok videla matka cirkev,
ako nábožná horlivosť jej detí čím ďalej viac mizne, a duch kajúčnosti hasne.
Vzala ohľad na vzrastajúcu smyselnost a tvrdosť sŕdc, na premenené pomery
časové a životné a zo stoletia na stolelia uľavovala, poľahčovala svojím dielkam

láskavé, aby ich od hriešneho prestupovania jej prikázaní zachránila. Takým
činom prišlo to dnes lak ďaleko, že ujímanie pokrmu v čase pôstnom je zčiastky
odpustené a užívanie mäsitých pokrmov až na malú výnimku dovolené. Ale,
žiaľ Bohu, ani toto dnešné, najvyš malé a ľahké prikázanie pôstne mnohí kato
lícki kresťania nezachovávajú. Čo z toho bude? Každý deň množia sa hriechy,
neprávosti a ukrutnosti ľudské, a-kaľdým dňom utýva pokánial Či tu nemusíme
sa obávať, že všetci ideme v ústrety ťažkým, hrozným trestom božím, poneváč
zdržanlivosť, zapieranie seba, dobrovoľné pokánie zanedbávame, poneváč sa prie
čime zachovávať ľahké prikázanie pôstne a konať kajúčne nariadenia cirkevné.

My, NN., usilujme sa obľahčené pôstne prikázanie matky našej cirkve sve
domité zachovávať; ukladajme si aj dobrovoľne kedy tedy nejaké zrieknutie sa
i dovolených pokrmov a radostí, aby sme tak prísnu spravodlivosť božiu ukro

tili, a, hroziace nám zaslúžené tresty od seba odvrátili. Pamätajme pri tom na
dosavádnc naše hriechy nemiernosti, na svätý pôst nášho Spasiteľa a na prísnosť
našich predkov vo viere, prvých kresťanov.

Že v dobe pôstnej nedostačí len mäsitého pokrmu sa sdržovať, ale že treba
i ináč telesné smysly svoje krotiť a úzdit, a nehľadel na unavenie z tejto práce
sebazapierania a mŕtvenia pochádzajúce, k tomu vyrozprávam vám krásny príklad,
ktorý nám dal tichý jeden a nábožný mních. Tým zakončím i dnešnú krátku
kázeň.

Tichý, nábožný mních býval každý večer ustatý. Raz pýtal sa ho opát, čo

je tomu príčinou. »Ach*, riekol mních, »každý deň mám toľko roboty, že by
moje sily k tomu nijak nestačily, keby ma milosť božia neposilňovala. Musím
krotiť dvoch sokolov, zadržovať dvoch zajacov, cvičiť dvoch krahulcov, premáhať
jednoho draka, krotiť jednoho leva a opatrovať jednoho nemocného.* *Ej, riekol

opát, to sň bláznivé reči, také práce sa nikomu v jednom čase nenakladajú a
v kláštore Som o takých povinnosťach bratov nikdy neslýchal.* »A predsa,
ctihodný Otče«, odvetil mních, »nepovedal som, čo by nebola pravda. Tí dva

sokoly sú moje oči, na tie musím dať veľký pozor, aby sa ím niečo neľúbilo,
čo by škodiť mohlo mojej duši. Tí dva zajace sú moje nohy, lé musím usta
vične zadržovať, aby nebehaly po škodných radosfach a nechodily na cestách
hriechu. Krahulce sú moje ruky; té musím k práci povzbudzovať a vycvičiť, aby
som pre seba a svojich núdznych bratov mal pokrm i nápoj. Drak je môj jazyk,
ten vždy musím držať na úzde, aby nehovoril niečo neslušného alebo darebného.
Lev je moje srdce; s tým mi prichodí vždy bojovať, aby ho pýcha a samoláska
nenaplnila, ale aby duch boží v ňom prebýval a účinkoval. Nemocný, to je moje
telo, ktoré hneď toto hneď to žiada a nespytuje sa, či tá jeho žiadosť je spasi
teľná pre pravé zdravie a večný život. To ma každý deň tak unavuje.* S po
čudovaním počúval opát tento výklad mníchov a riekol mu: »Brat môj, ty pra-



cuješ vo vinici Pánovej; on odplatí prácu tvoju a občerství tvoju unavenosC bo

danú večnými, c

NN., zapierajte všetky svoje žiadosti telesné v tomto svätom čase pôstnom,
mŕtv.te smyseľnost svoju a Boh obveselí vás radôstnou Veľkou nocou a odmení
vás vzkriesením k životu večnému. Amen. Fr- Rich - Osvald.

Nedeľa druhá v pôste.
Bojujme proti žiadosti tela

> Tá je vôľa božia, aby ste boli svätí .

I. k Tessal. 4, 3.

Cirkev svätá je síce len jedno telo duchovné, jehožto hlava je Kristus, ale
má predsa na tento čas a bude mat až do skonania sveta tri oddelenia čili tri

čiastky. Jedno oddelenie je už v nebi u Krista Pána a menuje sa cirkev ví

ťazná; druhé oddelenie má už nebo isté, ale musí ešte v očistci trpet za svoje
poklesky spravodlivú pokutu, a menuje sa cirkev trpiaca; tretie oddelenie nemá
ešte nebo isté, poneváč musí tu na zemi ešte zkúšku podstúpiť, aby sa ukázalo
či je hodná neba a či pekla. Táto zkúška je pokušenie; proti tomuto poku
šeniu, ktoré sa stáva skrze žiadost tela, skrze žiadosť očú, a skrze žiadosť ducha
čili pýchu života, musí to oddelenie, ktoré sa ešte na zemi nachádza, ustavične
bojovať, a preto sa menuje cirkev bojujúca. K tejto cirkvi bojujúcej prináležíme
i my a k tomuto strašlivému boju, od ktorého závisí nebo alebo peklo, a ktorý
trvá až do poslednej hodinky našej, máme sa pripravovať v tomto svätom pôstnom
čase skrze trojnásobné cvičenie duchovné, totižto skrze pôst, skrze almužnu a
skrze pokornú a pobožnú modlitbu. Že boj neni hračka, ale ťažká a nebezpečná
vec, to by nám vedeli povedať tí zpomedzi nás, ktorí boli vojaci. A že ani boj
duchovný neni hračka, ľahká vec, ale obtížna, ba strašlivá vec, to by nám mohli
dosvedčiť tí zpomedzi nás, ktorí nejaké ťažké pôkušenie prestáli, alebo ktorí už

aspoň jedenraz celý štyridsaťdenný pôst tak zachovali, ako sa zachovať má, totižto
s prísnym pôstom, v mnohých modlitbách a skutkoch milosrdenstva telesného
či duchovného a v prísnom pokáni.

Obzvláštne ale jedno z tých troch pokušení trápi človeka každého, tráp
nás najčastejšie, trápi najsilnejšie a najnebezpečnejšie: a to je žiadost tela,
to je|ibujnost a nečistota. Proti tejto žiadosti chce nás dnes cirkev svätá

Ozbrojiť vyzývajúc nás, aby sme proti nej bojovali, a poukazujúc na tú

odplatu, ktorú obsiahneme od P. Boha, jestli v tomto boji zvíťazíme:

» Viete, aká príkazy som vám dal*, praví sv. Pavel, » nadchnutý Pánom
Ježišom, lá je totižto voľa božia, aby ste boli svati*; teda tá je vôľa božia,
aby sme boli svätí na tele i na duši; ale tejto svätosti kresťanskej protiví sa

predovšetkým smilstvo a každá nečistota. A preto nás napomína ten istý sv.

Pavel: »Aby ste sa zdržovali smilstva », a síce nielen od tých najšpatnejších
B*



skulkov, ale i od myšlienok a rečí, aj od oplzlých žartov, od zlých spoločnosl1

a každej príležitosti ku hriechu; aby sme nežili »nko pohaní, ktorí Boha ne

znajú., v bujných žiadostach«, ale ako kresťania *vo svätej poctivosti.*
A keby niekto aj z tejto stránky pochváliť sa mohol, to by nebolo ešte

dosť; lebo musíme sa ďalej chrániť, »aby nikto neukrivdil a neklamal brata

svojho v jednaní«, a konečne aby sme »boli vždy dokonáU]U.«
Ale keď nás cirkev naša k takému ťažkému boju a k takej tuhej práci

duchovnej vyzýva, poukazuje ona spolu aj na tú velikú odmenu, ktorú Pán Boh

pripravil tým, ktorí ho milujú. A ktorá je to odmena? Tá istá, ktorú nám Spa
siteľ náš prisľúbil pri inej príležitosti týmito slovmi: » Blahoslavení čistého srdca ,

lebo oni Boha videl budú.* S týmto srovnávajú sa aj slová sv. Jána ap., ktorý
mluviac o nebeskom Jeruzaleme dokladá: » Vonku psi a necudní.* Teda nečistí
budú vonku, neuzrú mesta božieho, neuzrú P. Boha svojho, ale čistí Boha videť
budú. A či je to lak veliká odplata: P. Boha videl? Sv. Augustín biskup ho

vorí, že pre stvorenie niet väčšieho blahoslavenstva nežli videť Stvoriteľa svojho.
Už na tomto svete za najväčšie nešťastie sa pokladá, slepým byt; lebo slepý
nevidí krásu sveta božieho. Ale čože je krása sveta tohoto hmotného, pominu
teľného, proti kráse sveta druhého, večne trvajúceho, jehožto slnko je Boh sám!
Jako na tomto svete človek, ktorý niečo prekrásneho vidí, zapomene aspoň na
chvíľu na seba i na všetko, nechce sa mu ani jiest ani piť, necíti ani zimy ani

horká, to krásne videnie ho takrečeno opojí, blaženým, šťastlivým aspoň na
chvíľu učiní, tak to bude aj na druhom svete, kde najväčšia blaženosť naša
v tom bude záležať, že uvidíme P. Boha našeho, hlbokost všetkej krásy a doko

nálosli, z tvári do tvári.
Teda túto blaženosť nám predstavuje cirkev svätá v dnešnom sv. evanje

liume, vyprávajúc nám, ako sa Spasiteľ náš na chvíľku pred troma vyvolenými
učeníkami svojimi premenil. Premenil totižto svoju zemskú podobu na nebeskú;
premenil sa na chvíľku tak, ako sa neskorej premenil už na večné veky, keď
totižto tretieho dňa po svojej smrti vstal z mrtých; premenil sa v tú istú po
dobu, v ktorej ho videli všetci učeníci po jeho slávnom vzkriesení, v ktorej sa
ho dotýkal sv. Tomáš, v ktorej vstúpil na nebesá, v ktorej sedí na pravici Boha
Otca všemohúceho, v ktorej prijde na konci sveta súdiť živých i mrtvých.
V tejto podobe nebeskej videli ho teda sv. Peter, sv. Jakub a sv. Ján, a to
videnie nebeské takou blaženosťou ich naplnilo, že zapomneli na celý svet a
boli by chceli na večné veky na lej hore zostať a na nebeskú podobu Krista
Pána sa dívať. Avšak vtedy tomu ešte nebol čas, a vtedy si to tí sv. apoštoli
ešte ani dostatočne neboli zazlúžili. Stalo sa to len na krátky čas a síce preto,
aby títo traja najvýtečnejší apoštoli posilnení boli vo viere, aby nepochybovali
o Kristu Pánu, keď ho uvidia neskorej zbičovaného a tŕnim korunovaného medzi
dvoma lotrami na kríži viset. Avšak, keď aj nie hneď vtedy, žiadosť ich predsa
sa vyplnila, lebo už blízo dva tisíc rokov sú s Kristom Pánom v nebesách a
dobre je ím tam byt, lebo nasýtení sú ustavičným patrením na nevýslovnú
krásu a ľúbežnost božiu.

A my, NN.. či aj my uzreme niekdy slávu a krásu božiu ? Ci aj nás prijme
Boh do stánku svojho nebeského a ukáže nám tvár svoju, aby nám dobre bolo



po všetky veky vekov? Zaiste uzreme, jestli len chceme. Boh nám to chce daf,
ale my si to musíme zaslúžiť.

»Blahoslavení čistého srdca , lebo oni Boha videt budú.« To hovoril ten

Ježiš, o ktorom sám Otec nebeský vydal to svedoctvo, ktoré ste dnes počuli;
»Toto je môj milý Syn, v ktorom sa mi dobre zaľúbilo, toho poslúchajte.«

Teda čistého srdca musíme byt, Syna Božieho musíme poslúchat, chceme-li
videt P. Boha. Ale ako že ho môžeme poslúchat, keď ho už na zemi niet?
Môžeme ho predsa poslúchat, lebo on hovoril svojím apoštolom: *Kto vás po
slúcha, mňa poslúcha.« Ale aj tí sv. apoštoli odobrali sa už dávno do slávy
večnej, ako že ich môžeme poslúchat? Je pravda, že apoštolov už nieto, ale
úrad apoštolský trvá až dosaváď a trvaf bude až do skonania sveta. A tento
úrad apoštolský zastávajú kath. biskupi a kňazi. Kto teda týchto poslúcha, po
slúcha samého Syna Božieho a môže mat pevnú a istú nádej, že uzre slávu
nebeskú Syna Božieho. Okrem toho cirkev svätá, ako sami zkusujete, nehovorí
nám nič nového, ale rok po rok, po sto a tisíc rokoch opakuje nám vždycky
to isté učenie, čo apoštolovia ohlašovali a čo sám Kristus Pán učil, učenie apo
štolské, učenie Kristovo. Tak aj v túto nedeľu, keď nás cirkev svätá napomína,
aby sme nežili ako pohani, ktorí neznajú Boha, v náruživej žiadosti telesnej,
ale ako kresfani vo svätej poctivosti, činí to tými istými slovami, ktoré mluvil
a písal pred 1800 rokami sv. Pavel apoštol.

Avšak pri tejto príležitosti musím zase niečo pripomenúť, čo som už

viackrát pri inej príležitosti povedal, ale čomu mnohí nechcú porozumef.
Ja som presvedčený, že medzi staršími, dospelými ľuďmi len zriedka sa

nájde taký, ktorý by sa neslušne a necudne choval (držal). Ale som i o lom

presvedčený, že tým vino' atejšia je v tomto ohľade mladá čeliadka; a som ďalej
aj o tom presvedčený, že hlavná príčina toho sú starší. Keby totižto každý otec
a matka, každý gazda a gazdina, plnil svoju povinnosť a nedovolil by svojím
podriadeným nočné túlanie alebo pohoršlivé schôdzky; keby každý predstavený
neposlušného poddaného prísne potrestal; či by sa i vtedy toľko zlého, toľko

pohoršenia stávalo, ako teraz, keď niet žiadneho trestu ? To nemôže zaiste nikto

povedať; lebo každý vie, že kde neni kázne, čili trestu, tam neni ani bázne; a

kde neni bázne, tam je hriech. A preto tomu hriechu príčina sú tí, ktorí by
boli mali trestať a netrestali. Teda nech sa nikto nespolieha na to, že on sám

takú alebo takú neprávosť nespáchal; aj pre cudzie hriechy tresce Boh ľudí, a

síce lak, ako keby ich boli sami spáchali. Okrem toho ale musíme si ešte aj
niečo iného rozvážit. Nedávno sme počuli napomenutie sv. Pavla: »čo by som

mal dar proroctva a znal všetky tajomstva a všetky umenia; a čo by som mal
všemožnú vieru, a nemal by som lásky, nič niesom. A Čo by som rozdal k po
krmu chudobným všetok svoj majetok a čo by som vydal telo svoje tak , aby
som horel , a nemal by som lásky, neosoží mi nič.« (1. ka Kor. 13, 2. 3.) Gi

ale má, pýtam sa, taký otec lebo matka, taký gazda lebo gazdina, či má taký
pravej lásky naproti svojím deťom alebo poddaným, keď sa o ich dušné spa
senie nestará? Či ten má lásky, ktorý sám chce prísť do neba, ale syna svojho
nechá ísť do pekla? Alebo nemá-li to byt rovná cesta do pekla; keď sám Ježiš

povedal, že len čistého srdca videt budú P. Boha ?



Stalo sa v jednom meste. V okne kníhkupeckého sklepú (obchodu) vysta
vený bol viac dní obraz necudný. Pán jeden, ktorému prichodilo každý deň
viackrát tade prejsf so svojimi detmi, vošiel raz do sklepú a pýtal sa kníhkupca,
čo ten obraz stojí? Kníhkupec hneď priniesol obraz, chválil umenie maliarovo
a udal cenu. Pán zaplatil za obraz, chytil ho a na kusy rozdriapal ho hneď
tam na mieste a riekol: »No už sa nebudem muset hanbit, chodit) s svojimi detmi
vedfa vášho sklepuU Každý otec a matka, každý gazda a gazdina, má lak robiť;
t. j. odstránil všetko, čo uráža stud, stydlivosf, čistotu, (rebárs by to stálo i obetu
i boľast. Nech sa smiluje každý rodič nad svojím dietafom a každý predstavený
nad svojím poddaným, nech sa smiluje nad nimi a nech ich aj prísne tresce
za každú na krestana neslušnú vec, lebo tak zachráni dušu ich od ohňa večnéľm

NN.! »Prosím vás a napomínam vás pre Pána Ježiša, aby ste pódia na
šeho vyučenia, — jako sa vám sluší chovať a zatúbiC Bohu, tak sa chovali a

boli vždy dokonálejší.« Amen. f Andrej Kubina.

fäedeľa tretia v pôste.
Spoveď je božia a to veľmi Užitoéné ustanovenie.

> A keď diabla vyhnalpremlúvil nemý. <

Luk. 11, 14.

Dnešné sv. evanjelium nám vypráva o človekovi, ktorý bol zlým duchom

posadlý a od Krista Pána o 1 zlého ducha oslobodený. Diabol pozbavil úbohého
človeka o vzáctny dar reči, tak že onemel. Keď však Ježiš, víťaz nad peklom
a diablom, diabolstvo z úbohého vyhnal, raluvil zase nemý; jazyk jeho bol roz

viazaný. Podobne odoberá diabol mnohému človekovi dar reči a činí ho takre
čeno nemým, keď človek dopustiac sa hriechov, z nich sa má spovedať A to

zaiste najhoršia je nemota, keď človek hriešny, podvedený zlým duchom, spo
vedať sa nechce.

V tejto sv. dobe, v dobe pôstnej, chce milý náš Spasitei, ktorý prišiel na
tento svet, aby dielo diablovo zničil, nemé to diabolstvo z každého hriešnika
vyhnať; chce, aby každý z hriechov svojich sa vyspovedal, s Bohom sa smerii
a iný život začal.

Šťastný, kto túto žiadosť Spasiteľa vyplní, lebo 1. spoveď ustanovil
sám P Boh, a 2., ustanovil ju k nášmu úžitku.

1. Čo je spoveď? Spoveď je vyznanie hriechov, ktoré hriešnik činí pred
kňazom, aby dosiahol rozhrešenie, odpustenie. V spovedi vyznávame teda pred
kňazom hriechy, aby sme od nich očistení boli. Toto je však našou povinnostou
preto, lebo to lak ustanovil sám Syn Boží, Ježiš Kristus.

Žiadon človek, žiadon kňaz, žiadon biskup, žiadon pápež, žiadon panovník
spoveď neuviedol, nezaložil, ale sám Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta. On sám je
a nikto iný zakladateľom spovedi. On riekol v deň slávneho vzkriesenia svojho



apoštolom svojím: » Jako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás! A keď to

riekol, dýchol na nich a mluvi! im: » Prijmite Ducha Svätého! Ktorýmkoľvek
odpustíte hriechy, odpúiiajú sa Im ; a ktorým zadržíte, tým sú zadržané« (Ján
20, 21-23.).

Tieto posledné slová treba náležíte uvážiť. Dve veci dáva tu Pán apoštolom
svojím: Hriechy odpúšťať a hriechy zadržať Moc túto majú vykonávať v mene
božom, lebo ím povedal: Jako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás! a z moci
Ducha sv, lebo im riekol: Prijmite Ducha Svätého!

Prichádzali teda veriaci k apoštolom s prosbou, aby ím hriechy spáchané
odpustili; ale ktorým mali hriechy odpustiť, a ktorým zadržať? Mali snáď apo
štolovia všetkým bez výnimky hriechy odpustiť, alebo všetkým bez výnimky ich

zadržať, neodpustiť? Nikoľvek! Takto by zaiste neboli plnili vôľu majstra svojho.
Keby boli všetkým odpustili, načo by ím bol Kristus Pán riekol: »Ktorým za

držíte, tým sú zadržané;* — a keby boli všetkým zadržali, načo by ím bol
riekol: 'Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa ím?«

Alebo mali snáď apoštolovia dľa púhej ľubovôle jedným hriechy zadržať
]

druhým odpúšťať? To by bola bývala najväčšia nespravodlivosť, hriešna ľahko
myselnosf!

Kristus Pán zaiste ináč to chcel, ináč to rozumel. On chcel, aby apošto
lovia zkúmali, súdili a spravodlivé rozsúdili, komu majú hriechy odpustiť, a komu

neodpustiť, zadržať, kto je odpustenia hoden a kto nie. Dľa toho mali hriechy
odpustiť, lebo nie.

Z tohoto je celkom samozrejmé, že veriaci museli apoštolom srdce svoje
otvoriť, svoje hriechy dľa ustanovenia Ježiša Krista skrúšene ím vyjaviť, z nich
sa úprimne vyspovedať, aby apoštoli výrok lebo odpustenia lebo zadržania

vyniesť mohli.
A tak jest až podnes, a bude, pokým cirkev Kristova stojí.
Čo riekol Spasiteľ k apoštolom, to riekol v ich osobe i k ich nástupcom

— biskupom a kňazom.

Týmto ustanovením riadili sa už prví veriaci jako i pozdejší kresťania. Oni
sa spovedali. Tak čítame v knihe Skutkov apoštolských, že mnohí veriaci pri
chádzali [ku sv. Pavlovi: * vyznávajúc a vyprávajúc skutky svoje « (19, 18.)'
Sv. Ireneus/., ktorý žil v druhom století po Kristu Pánu, vypráva, že ženy, ktoré
od bludárov k bludnému učeniu privedené boly, a potom hriechy svoje vyznaly,
odpustenia došlý, kdežto tie, ktoré sa vyznať hanbily, zúfalý.

Preto celým právom mohol povedať sv. Basilius, spisovateľ, ktorý žil v štvrtom
století: 'Hriechy nevyhnuteľne musia byť vyznané pred tými, ktorým je sverené

vysluhovanie svätých sviatostí.*
Pravdivé a”nevyvratné je teda učenie sv. cirkve, že spoveď na odpustenie

hriechov od samého Syna Božieho je ustanovená a to je príčina, prečo sa mu

síme z hriechov'vyspovedať, chceme-li, by nám odpustené boly.
2. Ustanovenie toto zaiste je nanajvýš múdre, spasiteľné a prospešné.
Spáchaný hriech tlačí, obťažuje svedomie ľudské a trápi človeka, takrečeno

sám núti človeka, „aby sa z neho nie len pred Bohom, ale i pred ľuďmi vyznal.
Často sa stáva, že zločinci nemôžu nájsť pokoja, pokiaľ sa sami neobžalujú.



A keď už kajúci hriešnik potrebu cíti zo svojich hriechov sa vyznať, komu
že to môže lepšie učiniť ako mužovi, ktorý celý svoj život liečeniu duší venoval,
ktorý je zaviazaný k otcovskej láskavosti už svojím úradom, ktorý radšej musí

zomref, než hriech v spovedi počutý komukoľvek vyzradiť, a ktorý konečne
v mene božom hriech i odpustiť môže.

Žil v minulom století v Bavorsku istý veľmi pobožného života kňaz, menom

Hofreuter, ktorý hlavne mal veľký chýr. čo dobrý spovedný otec, ktorý i tých
najzatvrdlivejších hriešnikov k polepšeniu života priviedol. V jednej dedine neďa
leko mesta, v ktorom žil tento kňaz, bol istý krčmár, ktorý bol veľmi výstupný,
hriešny a už od rokov sa nespovedal Raz predsa znepokojený ťarchou svojich
hriechov vybral sa do mesta k tomu kňazovi, aby sa vyspovedal. I vyspovedal
sa a počal celkom iný, bohumilý život. O šesť rokov na to ťažko onemocnel
a keď ho miestny kňaz zaopatril sviatosťami zomierajúcich, riekol: Povedzte vel.

p. Hofreuterovi, že nech mu P. Boh tisícnásobne odplatí dobrodenie, ktoré mi

pred šesť rokmi preukázal. Pred tým vo dne v noci znepokojovalo ma svedomie

pre moje hriechy. Ale keď som sa u neho vyspovedal, nevídaný pokoj a mier
zavládnul srdcom mojím. Od tedy s Bohom úplne smerený v sladkom pokoji
som žil.« V návale zúrivosti už mnohí polámali, znivočili svoje veci, svoj ma

jetok alebo oblokom povyhadzovali, kričali, vrieskali pri tom ako divá zver a
ranili seba aj iných. Poznal som aj ja takých zúrivcov zvláštne v stave opilom.

Keď taký nešťastlivec prijde zas k rozumu, čo sa tu robí v jeho srdci,
v jeho mysli, keď sa podíva na tú zpustu, ktorú vykonal? Strach, bolesť a stud,
hanba zatrasie mu srdcom a s plačom skladuje, snááa, čo sa dá ešte upotrebiť.

Tak asi býva v srdci kresťana, ktorý po hriešnom živote predsa raz k ro
zumu a k polepšeniu prišiel. Vidí, jako je znivočená jeho nevinnosť, jako je
zmrhaný drahý čas jeho života, jako je ranená duša jeho až na smrť, ako sú
iní pokazení jeho vinou. Čo môže urobiť, keď to vidí ? Nič iného, len v žiali
a ľútosti vyžalovať a vyznať hriechy svoje. Ano, NN., hriešnik len v sv. spovedi
môže naleznut skrze hriechy ztratený pokoj a preto je pre nás sv. spoveď uži
točná a veľmi prospešná.

Vo sviatosti pokánia chcel Boh zjav.ť biednemu hriešnikovi svoje celé milo
srdenstvo. •»Nechcem smrt hriešnika, ale aby sa obrátil a šil« , povedal Ježiš
Kristus. O slová, o slová, jediné slová, ktoré nás môžu potešiť. Svet nezná po
techy vliať do srdca, pre hriechy nešťastného. Len Boh milosrdenstvom svojím,
preukazovaným vo sv. spovedi, lieči v srdci bôľ, utíši nepokoj, zmaže hriech.

Vážme si leda sv. spoveď, však je ona, jako sme videli, od samého Syna
Božieho ustanovená a ustanovená je k nášmu prospechu a úžitku. Vyznajme
včuľ v čase veľkonočnom všetci svoje hriechy, lebo len tak si zabezpečíme
pokoj časný tu na zemi a večný tam v nebi. Amen. y. Buday.



Príprava k sv. spovedi.

*Nebudete-li pokánie Hniť, všetci podobne
zahynete.< Luk. 13, 3.Luk. 13, 8.

0 sviatosti pokánia nikdy sa dosť nenahovorilo. A kým vidím ľudí, — i do

spelých kresťanov — bez potrebnej prípravy prichádzať do spovedeľnice; kým
vidím, že vo všednom rúchu, bosí pristupujú ešte i ku stolu Pána: dotiaľ vždy
je potrebné, aby sa o príprave ku svätým sviatosťam hovorilo. Jako ku sv. pri
jímaniu, i tu máme mat zreteľ na d v oj u prípravu, na prípravu podľa tela,
a podľa duše. Čo sa telesnej prípravy týka, i ku spovedi máme pristúpiť v slušnom
rúchu. Slušné rúcho sa rozumie, čo kto má to najsviatočnejšie. Nenie pochyb
nosti, že pre kresťana najslávnejšie je to okamženie, keď prechádza zo stavu
hriechu do stavu milosti božej, čo sa deje pri spovedi — keď dáva spovedelník
rozhrešenie. — Povolal ta známy na s v a t b u ? K nej chystáš si rúcho

nové, — alebo to najlepšie —: ideš k hostine nebeskej, a pristúpiš v rúchu
všednom! Jaká to nedôslednosť? Je to iste slušná vec, keď nás voľakto poctí
pozvánkou na svatbu, aby sme ho i my uctili a dostavili sa v slušnom
rúchu — už len pre hanbu, keď nie pre iné, aby nás ľudia na jazykoch
neroznášali; A pozve-li nás Pán Ježiš k sebe do spovednice, aby nás odial
rúchom božej milosli, aby sme boli hodnými pristúpiť ku svatbe Baránka Bo

žieho: a tu by sme nemali mat na zreteli aspoň toľkú slušnosť voči svätým
sviatostam, ako sme mali k našim príbuzným? Keď už sme sa obliekli slušno
na svatbu pre ohľady ľudské, prečo nemáme na zreteli ohľady ľudské i pri
sv. sviatostach? Veď vtedy sme vystavení očiam viac ľudí, než na svatbe?
Slovom nech je to jako chce, k sviat. pokánia veru sa sluší obliecť čistotné, —

obuv mat očistenú, a samé telo nech je umyté, bo pod čistým rúchom špinavé
telo tým viac vyniká.

Toľko o príprave tela. Teraz o príprave duše, aby sme hodní boli pri
jatými byť za synov božích. Kristus Pán pohrozil nám, že »nebudeme-li pokánie
hnit, všetci spolu záhyneme*. Z toho vysvitá,- že všetci, ktorí patríme do jeho
ovčinca — cirkve svätej — a sme si povedomí ťažkých hriechov: sviatosť
pokánia musíme prijať.

Pán Ježiš až vtedy ustanovil túto sviatosť, keď už dielo vykúpenia prekonal
keď už milosť božiu mal zaslúženú, keď už bol premohol hriech smrťou, a smrť

svojím vzkriesením. Po svojom vzkriesení zjavil sa apoštolom zavretými dvermi
a keď ich presvedčil o svojom zmrtvýchvstaní, keď sa ho boli dotkli, a keď
i pojedol s nimi, dal im moc udelovat rozhrešenie slovami: »Jako mňa poslal
Otec , tak i ja posielam vás. « Známe je nám, že Syn Boží bol poslaný z neba

vykúpiť svet — a očistiť ľudí od hriechov, pre ktoré oni do neba prijsť nemohli.
Dielo vykúpenia bude dokonané na nás až v nebi, až budeme spasení.

Kristus Pán smrťou zmazal hriech, vzkriešením premohol smrť, ale dokon

čenie vykúpenia, t. j. aby sa úžitky vykúpenia veriacim aj priviaslňovaly: to
odovzdal apoštolom, prv než by bol vstúpil na nebesia, práve pri tomto zjavení
sa apoštolom. Aby ale odovzdanie tej moci božskej bolo zrejmejšie, očividnejšie,

O sviatosti pokánia.



oddal im tú moc názorne: »Dýchnul na nich a pravil: Prijmite Ducha Svä
tého.* Jako by bol riekol: Túto moc, ktorú ja vám dám, nemáte sami od seba,
ale z plnomocenstv a môjho. Duch Svätý bude to, ktorý bude účinkovať vo vás.
Ja som zaslúžil milosť, a túto bude rozdávať Duch Svätý vo vás. Mocou teda
Ducha Svätého: -»ktorým odpustíte hriechy, odpúštajú sa ím, a ktorým zadržíte,

zadržané sú.* Ako by bol povedal. Veriacim, ktorí toho budú hodní, tým odpu
stite, tým dáte rozhrešenie, a to bude platiť i v nebi, tým i ja odpustím. U koho
ale zbadáte, že by prišiel k tej sviatosti bez potrebnej prípravy; tomu neodpu
stíte, tým odoprete rozhrešenie, a tým budú ich hriechy zadržané, do tej doby,
kým by sa náležíte nepripravili Týmto poverením — odpúšťať hriechy a zadržovať
— Pán Ježiš sv. apoštolov, a ich, námestníkov neučinil vševedomými. Oni keď

aj majú moc — právo — odpustiť hriechy, tým ešte nevidia do duše hriešni

kovej. Svevoľne však túto svoju božskú moc užívať nesmejú, aby si mysleli:
»tebe odpustím, a inému nie!« Oni musia užívať tú moc spravedlive; veď sú za

ňu zodpovední; musia dať rozhrešenie hodným, musia odopreť rozhrešenie ne

hodným. Čo z toho vysvitá iné iba to: aby aj spravodlivé udelovali rozhrešenie,
aj vedeli, kto má jaké hriechy; a poneváč nie sú vševedomí: aby hriešnici ka

júcne povyzrádzali sa zo svojich hriechov.

Kým chodil Kristus Pán po svete, vykonával úrad vykupiteľský sám. On

nejednemu hriešnikovi odpustil hriechy prv, než by mu bol uzdravil jeho neduh:

*Dúýaj\ synu, riekol, odpúšťajú sa ti hriechy tvoje.* On odpustil Magdaléne, od

pustil Petrovi a mnohým iným, a to bez spovede, lebo on vo vševedúcnosti

svojej vedel o ich hriechoch a videl, že sú toho hodní; lebo oplakávali hriešnu
minulosť svoju. Neodpustil ale zálvrdlivým fariseom a zákonníkom, bár ich karhal
pre ich hriechy a pripodobňoval k okrášleným hrobom, plným neprávosti. On

ale mal odísť k Otcovi do neba. Po jeho odchode pokračovať mali v úrade vy

kupiteľskom jeho námestníci; spovedelníci kňazi. Keď teda Ježiš odovzdal ten
úrad apoštolom, tým činom zaviazal hriešnikov k lomu, aby sami priznávali sa
k hriechom svojim, jako i sv. Ján apošt. nám klade na srdce praviac: » Vyzná
vajte sa jedon druhému z hriechov svojich.*

Pri sviatosti pokánia k ň a z s hriešnikom činí to ,-amé, čo otec, matka s die

ťaťom, ktoré sa previnilo. Než by rodič odpustil previnilcovi, pátra po ľútosti;
čo sa ľahko dokáže plačom. Žiada od dieťaťa, aby sa priznalo, a konečne vezne
od neho sľub, že už bude robiť dobrotu, a nedopustí sa podobného prie
stupku. Aby si však pamätalo previnenie, vymerá mu trest; bitku, odoprenie
jedla, domáci žalár a podobné.

Priam tak sa to má i vo sviatosti pokánia. I tu kňaz odpúšťa hriechy, ak
hriešnik za ne srdečne ľutuje, úprimne sa z nich vyspovedá, a oprav
divú vôľu má za ne zadosť učiniť, a život svoj polepšiť

Že ku hodnému|,prijatiu sviatosti pokánia náležitá príprava sa vyžaduje,
vieme samého Krista Pána, keď nám predstavil hriešnika v podobenstve
márnotratného Syna. Čo vykonal tento, kým prišiel k otcovi na milosť; to isté
musí vykonať aj hriešnik. Piedpokladám o vás, že znáte dej raarnotr. syna. Keď
tento bol všetko premárni 1, a musel hladovať, že ani toho mláta nadostač sa
mu nedochádzalo: vstúpil do seba. To znamená toľko, že začal rozmýšľať, čo



kde premrhal, ako utratil toľký majetok. Podobne i hriešnik musí vstúpiť do

seba, a rozpamätať sa, kde a ako utratil majetok svoj: milosť božiu; akými hrie
chami rozhneval Otca nebeského. A to je: spytovanie svedomia, prvá
čiastka sv. pokánia, veď musíme vedeť o hriechoch, aby sme vedeli sa z nich

spovedať! Márnotratný syn keď vedel, čo a kde premárnil, pravil sám k sebe:
»Koľkí nádenníci v dome otca môjho majú chleba nazbyí, a ja tuto hlady
mrení *. Čo je to, ak nie vzbudená ľútosť? »Škoda, že som odišiel z domu, mohol
som byt bohatý, mohol som požívať lásku otcovu a mohlo mi byť dobre. A tuto
pri mláte, a ani toho nadostač! Ošklivím si tento biedny život.« Tu hľa je zná

zornený každý hriešnik, akosi má vzbudiť ľútosť nad hriechami svojimi: »Škoda,
že som sa odvrátil od otca nebeského. Načo som ho len rozhneval ? Mohol som

požívať jeho lásku, mohol som byt v jeho milosti, mohol som mat spokojnú
mysel, mohol som byt šťastlivým. A hľa! ja tuto v bahne hriechov pohrúžený
nemám pokoja od hryzenia svedomia. Jak sa mi o š k 1 i v í tento hriešny
život! Jak sú mi ošklivé spáchané hriechy!« A to je druhá čias'ka sv. pokánia;
Ľútosť. Márnotratný syn neostal iba pri bedákam, ale rozhodne povedal:
• Nebudem tu slúžiť! A pôjdem a rieknem jemu: Otte, zhrešil som

proti nebu i proti íebe.« Neuspokojil sa ani so s ľ u b a m i, ale na skutku

vypovedal službu a odišiel k otcovi. Jak krásny tu obraz hriešnika v jeho dobrom

predsavzatí! I hriešnik svojmi hriechami dal sa slúžiť diablovi. V tejto
službe nemôže byt spokojný, nie, už len pre to hryzenie svedomia nie.
Musí sa mu zhnusiť tá služba, ktorú požaduje od svojich otrokov diabol.
Chce-li hriešnik nájsť ztratený mier duše, musí riecť s márnotratným synom:
Už nebudem tu viac slúžiť diablovi v hriechoch, lebo nemá pokoja
duša moja, kým nespočine v tebe, Ó Bože! Vrátim sa k môjmu Otcovi nebe

skému, a sľúbim mu polepšenie života. Ale nesmieme ostať iba na
sľuboch! Mnohí aj sľubujú polepšenie, a upádajú do hriechov poznovu. »Čo
s ľ ú b i 1 s Bohu, nemeškaj vyplniť, lebo neľúbi sa Bohu bláznivé sľubovanie,*
praví sv. Písmo. Jako raárnotr. syn vypovedal službu a šiel k otcovi: i hriešnik
má pretrhnúť styky s diablom, má zanechať hriech, a má sa vrátiť
k Otcovi nebeskému. — A tak sme prišli k tretej čiastke prípravy sviat. pokánia:
k silnému predsavzatiu

Na ceste k domovu čo si asi mohol myslet márnotratný syn ? Iste že hútal
sám v sebe: Kto vie, ako ma privíta môj otec? Mal pred ním strach, lebo si
ho predstavoval s palicou v ruke, ako ho bude biť,, že ho toľko rozhneval; a
čo? nech si ma bije a čokoľvek, nech len ma prijme na milosť. Ja
mu predsa poviem všetko, ako som premrhal majetok, aspoň sa mi uľaví
na utrápenej duši. Takými hľa, myšlienkami znepokojovaný približoval sa
k otcovmu domu márnotratný syn. Ale jaké bolo jeho veliké prekvapenie! Otec
ide mu v ústrety nie s palicou, ale aby od radosti vrhol sa mu okolo krku
a bozkal ho, od radosti, že činí pokánie Nad toľkou láskavosťou otcovou po
hnutý syn padne na kolená, a začne sa spovedať: » Oi.be, zhrešil som proti
nebu a pred tebou.* iste mu povedal pravdu, keď otec jeho pýtal sa na

jednodruhé, a bol rád, že sa mohol požalovať tak láskyplnému otcovi, a sebe
uľaviť na utrápenej duši svojej.



Tu máš, hriešn ku, príklad, čo aj ty činiť máš, keď pristupuješ k súdnej sto
lici milosrdenstva: do spovedeľnice. Nech ti nemäte hlavu tá myšlienka, čo
asi duchovný otec povie na tvoje hriechy ? Čo by povedal ? Dá ti p o

žehnanie — za ktoré ho prosíš, abys hriechy svoje úprimne vyzradiť mohol.
Bude ti nápomocný otázkami, abys pomocou osvetcujúcej milosti rozpamätal
sa na všetko a nevynechal ničoho. Buď aj úprimný pred duchovným otcom a

netaj ničoho, on má útrpnosť s tebou a hľadí ta poučiť a vyslobodiť z pút
hriechov, z driapov diabla, do ktorých ťa hriechy uvrhly. Tá nežnosť, lá lá

skavosť, tá pomoc a útrpnosť duchovného otca nech ti d >dá smelosti složit dô

kladnú spoveď, abys od nej odišiel ospravedlnený.

Po tak skrúšenom vyznaní čo nepovedal otec márnotratného

syna sluhom! » Prineste rýchle listé rúcho a obleiíe ho. Dajte mu prsteň na
ruku jeho , a obuv na nohy jeho. t. Prsteň bol znak synovstva, že otec pri
jíma ho opäť za syna.

Podobne čini aj Otec nebeský s hriešnikom pokánie činiacim; lebo i sv.
Pismo hovorí, *že v nebi väéiia je radosť nad jedným hriešnikom pokánie či
niacim, nez nad pp sptavodlivými, ktori nepotrebujú pokánia « I Otec nebeský
povie svojím sluhom: spovedníkom: »Prineste čisté rúcho nevinnosti,
rúcho božej milosti. Dajte mu rozhrešenie, a opäť prijmem ho za syna,
a za dediča kráľovstva nebeského.* Na dôkladnú spoveď nasleduje platné roz
hrešenie a výsledok? odpuštenie hriechov, milosť božia posväcujúca, sy
novstvo božie, dedičstvo kráľovstva nebeského. Viďte, že je hodno vykonať
dôkladnú spoveď!

Márnotratný syn chcel zniesť aj trest, aby mu len jeho otec odpustil; lebo
riekol pri spovedi, keď kľačal pred otcom: » Otéel nie som hoden ndzývat sa
synom tvojím, ale prijmi mňa jako jedného zo služobníkov tvojich .« Ale otec
nedal mu ani dohovoriť, a prijal ho zase na milosť a za syna.

I hriešnik, aby ako tak učinil zadosť za svoje hriechy, prosí duchovného
otca za spasiteľnú pokutu. A duchovný otec dľa uznania mu vymeria
malú pokutu, sopár otčenášov alebo podobný trest. Keď sme tuto pokutu vyko
nali, vtedy sme odbavili piatu čiastku sviatosti pokánia, totižto zadosťuči
nenie. Táto pokuta má ten význam, že k nej pripoja sa zásluhy Krista Pána,
a preto má ona — ačkoľvek nepatrná — mocou zásluh Kristových velikú cenu;
a tak, keď by sme ju nevykonali, alebo si sami uložili pokutu inú, sviatosť po
kánia by bola neúplná, lebo tá svevoľná pokuta ani zďaleka nenahradí spovednú
pokutu. Dajme teda pozor, akú pokutu nám duch. otec za hriechy uložil Tak
teda dľa poučenia P. Ježišovho o márnotratnom synovi vieme, že k hodnému
vykonaniu sv. pokánia požaduje sa pätoro čiastok: 1. Spytovanie svedomia;
2. Žiaľ a ľútosť; 3 Silné predsavzatie; 4. Spoveď; 5. Zadosťučinenie.

A jako ten otec márnotratného syna dal pripraviť hostinu a k nej zabil
tučné teľa od radosti, že tento jeho syn, ktorý bol mrtvý, ožil; ktorý bol stra
lený. je nalezený: priam lak i Otec nebeský z nesmiernej radosti nad obrátením



Nedeľa štvrtá v pôste.

Práca ratovania dusí.

hriešnika a z lásky k nemu povoláva ho k hostine o veľa vznešenejšej, dovolí
mu pristúpiť ku stolu Pána, aby požíval Baránka Božieho, jeho pravé telo a

krv dľa toho: » Kto jie telo Syna-človeka a pije jeho krv, bude mat život večný
a ja vzkriesim ho v deň najposlednejsi. « Amen. K. Neíesalek.

t> Toto je zaiste ten proiok? ktorý má prijst
na svet.*. Ján 6, 14.

NN.l Ako otec medzi milovanými dielkami svojimi rád mešká, láskavé

poučujúc, napomínajúc, karhajúc, trestajúc i odmeňujúc každého, lak nachá
dzame božského Spasiteľa, P. Ježiša proslried veľkého zástupu ľudu, ako po
učoval, žehnal i dobré činil všetkým. On bol opravdivým dobrodincom poko
lenia ľudského. V dnešnom sv. evanjeliume vidíme P. Ježiša, ako divotvorným
spôsobom z päť jačmenných chlebov a dvoch rybyčiek päťtisíc mužov a nepo
čítané množstvo žien a detí nakŕmil. Ale bárs P. Ježiš v živote svojom viackrát
dokázal, že sa stará o telesný blahobyt, o výživu, o každodenný chlebíček chu

doby,“predsa, NN., o mnoho väčšiu starostlivosť venoval nesmrteľným dušiam a
ich večnému blahoslavenstvu. Ratovať, zachrániť nesmrteľné duše, toto bol cieľ,

I re ktorý na svet tento prišiel, pre ktorý triatridsat rokov pracoval, a pre ktorý
cieľ na potupnom dreve kríža vycedil presvätú svoju krv a boľastnú smrť pod
stúpiť ráčil. Za spasením, zachránením, ratovaním duší našich dychtilo to šľa
chetné srdce, za to aj smrť preboľastnú podstúpilo, a s týmto božský Spasiteľ
aj nám príklad dáva, reknúc; » Príklad som vám dával že akokoľvek jä som

konal, aj vy tak činili.« (Joh. 13, 15.)
Dnes, keď nám i tento trúchlivý svätopôstny čas, i tento okrasy svojej ob

nažený chrám boží na pamäť privádza prehorké utrpenie a smrť Pána Ježiša

Krista, máme zvláštnu príčinu rozjímať o duši našej, máme rozmýšľať o rato
v a n í duší, a síce

I. aké je to šľachetné dielo,
II. jak zaslúžené je to dielo,
III. každému možné dielo.
Ježiši, ktorý si za spasenie duší pretrpkú smrť podstúpil, stoj pri nás v túto

chvíľu, a zvlášť v hodinu smrti našej a ratuj duše naše, aby sme nezahy
nuli večne!

I. Ratovanie, zachránenie nesmrteľných duší je najvzácnejšia, najvznešenejšia,
najšľachetnejšia práca. Veď duša človeka je najšľachetnejšie stvorenie

božie, po Bohu najvzácnejšia bytnosť.
d) Už pre jej stvorenie. Veď najsv. Trojica vyriekla tie slová: » Učiňme

Človeka na obraz a podobenstvo naše.* (I. Mojž. 1, 26.) A sv. Bernard už aj ur-



čuje, že duša človeka je na obraz boží stvorená. Jak velká je to, NN,, hodnos

a vzácnost byt na obraz boží stvoreným, podobným byt samému božstvu! Lež

tým väčšiu vzácnost obsiahla duša ľudská

b) vo vykúpení. Naša duša vykúpená je najdrahocennejšou cenou:
krvou totižto najsv. Ježiša Kris’a, ako sv. Peter píše: » Vy nie ste pominuteľným
zlatom lebo striebrom vykúpení*, — lež dokladá sv. Pavel: *vykúpeni ste vy
sokou cenou.e- Preto aj hovorí sv. Lukáč: » Čo by osožilo Uoveku, keby celý svet
získal, a duši svojej újmu utrpel ?« (Luk. 9, 25.)

Skrze vykúpenie prijatí sme znovu za dietky božie a dedičov kráľovstva
nebeského — ako hovorí aj sv. Ján; *Hľa, akú nám preukázal Otec lásku
že dielkami božími sa menujeme i sme.« (I. Joh. 3, 1.) Keď by nás teda ne

jaký vysokopostavený pán za synov svojich prijal, keby nás sám pán kráľ do

rodiny svojej prijal, či by to, NN., nebolo pre nás veliká úcta, veliká hodnost?
Jak vznešená, jak vzácna musí byt teda jedna duša, keď ju Kráľ všech kráľov:
Otec nebeský za svoje diéta ustanovuje a uznával

Tak vzácna je teda duša ľudská a preto nebo i zem usilujú sa všemožne
zachránif a zaratovaf duše ľudské od večného zatratenia.

V nebesách sám Boh-Otec zoslal jednorodeného svojho Syna k smrti

kríža, a podujíma až dosial všetko, aby len duše ľudské od zatratenia zachránil.

Syn Boží prišiel na tento svet, *aby hľadal a spasil, čo bolo ztratené«, a toto
dielo spasenia duši trvá až do skončenia sveta, *aby každý, ktorý žije , neza

hynul, ale mal život večný.* Podobne aj Duch svätý osvecuje rozum ľudský a

posväcuje nás milosfou svojou, ukazujúc dušiam cestu zachránenia.
I na zemi všetko-všelko, čo je s Boha, pracuje na zachránení duší od

večnej záhuby. Na tom pracovali sv. apoštolovia, nábožní učiteľovia a vyznávači,
missionári a kňazi všetkých vekov posvätili život svoj tejto práci: ratovať to
tižto duše.

Neni teda bohumilejšej a vzácnejšej práce, ako ratovať duše ľudské od zá

huby večnej. Keby si majetky všetky rozdal medzi chudobných, keby si veľko

lepé chrámy staval, to všetko menšiu cenu má, ako keby si zachránil od zatra
tenia jednu jedinkú dušu.

II. A keďže je zachránenie duší tak vzácna práca, akú že môžeme za ňu

očakávať odmenu?
P. Boh má zvláštnu záľubu v tejto práci. Vieme, že: » Väčšia bude radosť

v nebesách nad zachránením jedného hriešnika, nežH nad devätdesiatdeväí
spravodlivými.* (Luk. 15, 7.) A keď už sám Boh všetko možné vykonal, a ne

prestajne podujíma, aby zaratoval a spasil duše ľudské, ako že by nemiloval

tých, ktorí tú istú prácu konajú ratujúc blížnych svojich pred večnou záhubou.
A keď už ten, kto niekoho od smrti časnej, od niejakého nebezpečenstva

života zachráni, zasluhuje odmenu, akú odmenu zaslúži si ten, kto dušu blíž
neho svojho zaratuje! Túto prácu odmeňuje P. Boh už na tomto svete.
Jak sladké je, NN., to povedomie, že sa nám podarilo čo len jedinkú dušu za
chránil od záhuby večnej? Kto zachráni brata svojho od úpadku, obdrží často
odpuštenie svojich vlastných previnení. Áno, taký človek úfať môže zvláštnu
útechu v hodinku smrti svojej.



Vo večnosti ale odmení sa Boh za túto prácu verejnou pochvalou. Ta-

kýmto povie: » Poďte a vládtiite kráľovstvom; lebo hladný som bol, a nasýtili
ste ma, smädný som bol, a napojili ste ma . . .* Ano, Otec nebeský dychtil,
žížnil za dušiami, a šťastlivý je ten, kto zahášal smäd tento, kto ratoval duše

spolublížnych s\ oj ich pred hriechom. 0 tých hovorí sv. Písmo: » Ti, ktorí
mnohých vynaučovalí v spravodlivosti, budú sa skviet ako hviezdy vo večné

veky.* (Dan. 12. 3.)
Hľa, taká zaslúžená je to práca to ratovanie duší ľudských. Taká odmena

očakáva za tú prácu. Preto boli takí horliví v práci tejto sv. apoštolovia, sv.
vierozvestovia a vyznávači, že celý svoj život venovali práci tejto, že za duše
ľudské podujali tie najťažšie práce, tie najoblížnejšie, najnebezpečnejšie cesty,
áno, život svoj položili za ratovanie duší svojich spolub'Ižnych ... A čo, NN.,
my na to povieme ? Poviete snáď, že sme my nie apoštolovia, nie svätí, že ste
vy nie kňazi, aby ste sa o druhých starali; že vy nestačíte sami Bohu tak

slúžiť, ako by ste to chceli! Lež uverte mi, NN., že
III. práca táto neni tak nemožná a ťažká, akú si ju vy predstavujete. Ja

vám aj poukážem na tie cesty, na tie spôsoby, akými blížnych našich od hriechu
a od večnej záhuby zaratovať môžeme.

Prvý spôsob je modlitba. Veľkú, nesmiernu moc má vrúcna modlitba
bohabojného kresťana. Aj sv. Písmo hovorí; » čokoľvek budete v modlitbe s ná

dejou prosiť,
obdržíte. « Tak modlil sa sv. Štefan, a hľa, divý nepriateľ Krista

Šavol, stal sa Pavlom; sv. Monika modlila sa a vzdychala za poblúdeného syna
svojho Augustína, a hľa, Augustín sa obrátil k Bohu a stal sa svätým. Avšak
nečakajme všetko len od P. Boha, lež

dávajme dobrý príklad, s týmto najlepšie získame hriešnika k čnostli-
vému životu. Jako jarné slniečko zamrznutú prírodu obživí, tak dobrý príklad
aj toho najzátvrdlivejšieho hriešnika obmäkčí a získa. Áno, sv. Ján zlatoústy
tvrdí, že *bez príkladu dobrých ľudí museli by včetci hriešnici zahynúť.*

Aj o b e t o v a a obrátenie hriešnikov čokoľvek bohumilého, je
veľmi užitočné. Koľko poblúdených mládencov i panen zachránily od záhuby
večnej obety omše svätej, ktoré ich zarmútení rodičia za dietky svoje odslúžiť
dávali! Preto aj svätí postievali sa, modlili, podujímali k zachráneniu hriešnikov
rozličné ťažkosti a obete.

Nehovorme teda, NN., že my nemôžeme o druhých sa starať, že nemôžeme
ratovať duše spolublížnych našich. Každý, akéhokoľvek by bol stavu, veku a po

loženia, každý môže a má sa za obrátenie hriešnikov modliť; každý je povinný
dobrým príkladom svietiť spolublížnym svojím; každý môže čo len akú ma-
ličkosť obetovať za zaratovanie, zachránenie poblúdených blížnych svojich.

A tuto zvláštmám slovo k rodičom a k predstaveným v našej farnosti.
Ako tomu vo sv. Písme spomínanému šafárovi tie hrivne, tak Boh sveril

vám vašu čeliadku pod ochranu i starostlivosť vašu. A jako ten vladár, keď sa

navrátil z ďalekých krajín, na zodpovednosť ťahal prísne šafárov svojich dľa toho,
ktorému koľko bol sveril; tak bude večný hudca aj vás na prísnu zodpovednosť
ťahať za dietky a poddaných, ktorých vám bol sveril. Povedzte mi vy rodičia,
vy predstavení — ako zodpôviete za tých, ktorí vašej opatere boli sverení! ?



Ako sa vyhovoríte?! Vaša bola povinnosť zachrániť ich duše, ratovať ich od

úpadku do neprávosti.
Rodičia, modlievate sa vy za dietky svoje, aby sa vám neoddali neprávosti,

nemravu, opilstvu a iným zločinom; aby slúžili Bohu?
Rodičia? aký vy príklad dávate dietkam svojím? Či vás nepočujú dietky

vaše hrešiť a zlorečiť Boha? Starší a predstavení! nevideli vás vaši poddaní
v stave opilom tackať sa a blúzniť daromniny ? Otcovia, matky! — či nepočujú,
nevidia vaše dietky, vaša čeľaď nestydaté, nehanebné reči, slová od vás? Či ím

aj v pobožnostach príkladom svietite?!

Rodičia, či vy obetujete niečo na spasenie dielok vašich? Či ste dali nie

kedy za ne čo len jednu sv. omšu odslúžiť? Či odbavujete pobožnosti, či sa

postíte za spasenie, zachránenie od neprávosti dielok vašich ? Alebo: či sa aspoň
pred dielkami zdržujete od zlého; aspoň vtedy, keď vieš, že by si sa mal na
večnú potupu rodičovskej hodnosti pred svoje dietky v neľudskom, opilom stave
ukázať? Či aspoň toľkoto obetuješ za zachránenie čeliadky svojej?!

Bratia a sestry v Kristu! Ratujme sa vospolok, ratujme duše naše! Za
každú dušu ľudskú Kristus cedil predrahú krv svoju; každá duša je drahocenná
vzácna. Každá duša zaslúži, aby sme všetko možné podujali k jej zachráneniu
Napomáhajme sa vospolok. Ratuj každý napred, čo mu je najbližšie: seba,
dietky, rodinu, spoluobčanov. Ratujme, privádzajme k Bohu a k trpiacemu Spa
siteľovi hriešnikov modlitbami, príkladom i obetami, lebo väčšia bude v nebesách
radosť nad jedným zachráneným hriešnikom kajúcim, jako nad deväťdesiatdeväť
spravodlivými. Amen. Dfa nemeckého Karol Medvecký.

Tvoriaca a plodiaca sila božej prírody nadprirodzeným spôsobom zosobnená
o Panne jyiarii.

>A hľa Alžbeta, príbuzná tvoja , i ona
počala syna v starobe; a toto je šiesty jej
mesiac, ktorá sa nazýva neplodnou; lebo ne
bude nemeiné u Boha žiadne slovo. c

Luk. 1, 86.

NN.! Nikdy nič tak veľmi neobdivovali ľudia od staro starodávna, ako plo
diacu a tvoriacu silu zeme, čili prírody. Kde sa vezme ku pr. len to množstvo
bylín a kvieťa na jar a v lete, ktorého cez zimu nebolo ? Kde to množstvo lista
na stromoch, ktoré sú teraz holé? Kde tie milliony a milliony múch a chro

bače, od ktorých v lete zuní noc i deň? Všetko to plodí a tvorí a živí nevy
čerpateľná sila božej prírody. Nie div, že starodávny pohanský svet zosobňoval

(personifikoval) si túto plodiacu a tvoriacu silu prírody, a vzdával jej poctu
božiu (V Egypte býk, Apis; inde Astarte, Osiris atď.); nie div, že i terajší zpo
hanený učený svet kladie prírodu na miesto Boha, ktorý túto prírodu stvoril a

jej tú silu dal. Starý svet obdivoval velikánske zjavy tvoriacej sa a ro

diacej sa prírody: plamene z vnútra zeme šibajúce, zemetrasenia, tu preboril sa

Slávnosť Zvestovania P. JS/Iarii.



vrh, tam zas vyrástol nový; terajší učený svet obdivuje silu naj drobnejších
čiastočiek (atómy, molekule, lúče. prášky . . .) hľadajúc v nich elektrickú, ba
duševnú silu: a oba k jednakému výsledku prichodia!

Ale čože je na tom, že ľudia obdivujú zázračné, plodiace a tvoriace, a tajné
hýbajúce a obživujúce sily prírody? Veď sám Pán Boh predkladá ich človeku
sta znamenia a znaky, sta divy a zázraky 1 Dľa dnešného čítania z Izaiáša pro
roka ponúka P. Boh znamenie ochrany a pomoce kráľovi Áchazovi; a aké že
mu dáva to znamenie? *Hľa, Panna poine a porodí Syna*. Na znamenie po
dáva mu P. Boh plodiacu silu prírody! A síce nadprirodzenú silu, že panna
totiž počne bez muža nadprirodzeným spôsobom. Lebo u Boha nenie nemožná
žiadna vec. A keď to panna neverí: čím potvrdzuje anjel tajemstvo? hla

(

Alžbeta, príbuzná tvoja , i ona počala syna v starobe.« Zázračné dielo potvrdzuje
P. Boh zas plodiacou silou prírody. U Panny je zázrak, že.totiž počne bez

muža; u Alžbety je neobyčajné, že počala a porodila v starobe a taká, ktorá
bola neplodná. Zázračné je i tu i tam, že anjel po predku predpovedá, že po
rodia synov, a nie dcéry, čo by človek po predku nemohol vedef, dokým je
plod v živote skrytý. Kde prestáva príroda, tam započína sa nadprirodzenost.

Príchod jara, návrat slnca (t. j. keď od nového roku slnce dvíha sa na
obzore a rastie deň): to starodávny svet s velikými slávnosfami a obetami osla
voval. Čo je nám príchod jara, to zas v iných krajinách a čiastkach sveta je
po dlhom lete (nie po dlhej zime, ale po dlhom lete) návrat dážďov, kroz ktoré
znove odmäkne vysušená mŕtva zem a obživne a plodiť začne. V starodávnom

požehnanom Egypte, ktorý známe z čítania o Jozefovi egyptskom, a kde žiadne
dažde s neba nepadaly: jediná rieka Níl zaplavovala a zúrodňovala role a lúky,
a keď vypúšťala sa voda na polia, k tomu slávnostnému úkonu vychodil sám

kráľ, sám Faraón. V iných starodávnych požehnaných krajinách v Indii, okolo

rieky Gangesa, polné práce započínal sám kráľ s velikými slávnosfami a obe
tami ; sám prvý oral, sám prvý sial, sám prvý žal. Lebo veď rodiaca a plodiaca
sila zeme čili prírody je podmienkou nášho časného či telesného života, jej ro
diaca a plodiaca sila je takrečeno naším životom, lebo keď by prestala rodiť,
i človek prestane žiť. Staro-starodávne národy, ktoré malý cit a smyseľ pre
dobrotu a múdrosť božiu, a ktoré malý hlavy mysliace, takrečených mudrcov:
teda takto považovaly plodiacu a tvoriacu silu zeme a celej prírody; takto vá

žily si ju a povďačné boly Pánu Bohu za ňu. A kresťania mali by byť horší?!

Zahrňme v mysli všetko, čo sme dosiaľ povedali, a berme si z toho po
učenie a povzbudenie. Rozjímali sme tak obďaleč okolo tajomstva dnešného
sviatku Zvestovania Panny Márie, ako totiž staro-starodávny svet obdivoval ro
diacu a plodiacu silu prírody a vďačný bol Bohu za to; ba že sám P. Boh dľa
čítania Áchazovi a dľa evanjeliuma celému pokoleniu ľudskému na znamenie

vykúpenia, omilostenia a večného života tiež podal túto plodiacu a rodiacu
silu prírody, neobyčajným spôsobom v Alžbete, zázračným spôsobom v Panne
Márii; to čo predpovedal a prisľúbil Boh za časov kráľa Áchaza kroz proroka
Izaiáša: to splnilo sa v našich dňoch, ako nám to potvrdzuje dnešný sviatok
Zvestovania P. Márie a tajemstvo vtelenia Syna Božieho.
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Teraz pýtam sa vás, NN.! Kedyže pripadá tento sviatok? Vždycky na jar,
keď začína zem znovu plodiť a rodiť; a nie len zem, ale i vtáctvo a všetky
živočíchy, slovom, celá príroda božia Ach, jak tvrdo čakajú jar čivočíchy
i ľudia, najmä ktorým vychodí živnosť a kŕmi Podobne ako tí, ktorým vyšla
živnosť a krm, Lak túžobne očakávalo pokolenie ľudské i duchovnú jar čili príchod
Spasiteľa, ako pripomíname si to v advente. Vyprahnutá, vysušená bola zem,
vylačnetá a vysmädnutá bola duša ľudská; vyšiel jej pokrm pravdy; vyzlečená
z pravdy, hľadala pravdu, v duchovnom smysle plodiacu a rodiacu. Ako len čo

by zúmyselne bola chcela cirkev svätá položiť dnešný sviatok Zvestovenia P.
Márii na miesto tých pohanských jarných a iných slávností. Co staro-starodávne

pohanské národy oslavovaly v telesnom smysle, to my kresťanské národy osla

vujeme v smysle duchovnom, ďakujúc P. Bohu a zvelebujúc jeho dobrotu a

múdrosť, že nadprirodzenou a zázračnou silou plodiacej a rodiacej prírody ráčil

učiniť, že Panna počala a porodila Syna, nie prirodzeným spôsobom z vôle

muža, ale spôsobom zázračným a nadprirodzeným z vôle Boha Ducha svätého.
V duchovnom smysle jar započína sa so Zvestovaním P. Márii, čo my dneská
slávime. Ku krutej dlhej zime sv. otcovia pripodobňúvajú pohanstvo; koniec zimy
tejto predpovedal Izaiáš prorok, že bude vtedy, keď Panna počne a porodí, koniec

zimy duchovnej a začiatok jara duchovného stal sa vtedy, keď skutočne počala
a porodila Panna, Prvý duchovný jarný kvietok vykvitol, Maria, ľalija, druhý
z nej, Syn jej, Pán Ježiš, Spasiteľ náš. Nová kypiaca duchovná jarná práca za

počína sa, z klorej hojná úroda milosti božej dozraje. Už nebude pokolenie ľudské
lačneť a žížniť po pravde a po spravedlnosli; tu je, len aby ju ľudia chceli! Tu

je manna nebeská; tu chlieb anjelský, len aby ho pokolenie ľudské chcelo po
žívať! Všetko pučí a klíči; všetko plodí a rodí. Dlho spal duchovný život sťaby
zakliaty, a čakal na čarovné slovo »už«, ako tí zakliati husári v tom Sitne.
Všetko s chuťou chytilo sa do práce duchovnej, ako čo by cítili, že mnoho za

meškali. Pozrite na plodnú, úrodnú a požehnanú prácu apoštolov vo vinici Pá

novej, pozrite na ich veselú žatvu; iní siali, a oni do ich práce vošli, keď siaťa
už boly biele, ako ím predpovedal P. Ježiš (Ján 4, .?8.). Pozrite na tú ochotnú

jarnú prácu v tých prvých rokoch cirkve Kristovej, keď ona takrečeno jarný
vek svoj žila, a všetko pučalo radostným duchovným životom; pozrite na stá
tisíce vyznávačov svätých a panien; na milliony svätých mučedelníkov, ktorí
roľu Kristovu obsievali najvzácnejším semenom, krvou svojou svätou mučedel
níckou. Pravda, kráľ prvý zaprel pluhom, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský; on

prvý vyplel bodľačie a tŕnie, položiac si ho v podobe tŕňovej koruny na svoju
svätú hlavu; on prvý vysušil neužitočné močariny, vsunúc trstinu na miesto

berly do ruky; on prvý krčoval horu, skríšu dravých zverov, vezraúc kríž na

plecia svoje; on prvý sial do novej role semeno krve svojej; on prvý rúbal

kameň, v ktorom našiel i svoj hrob. Za ním cedili; nie: siali sv. mučedelníci

najčistejšie semeno, krv svoju, z klorej zázračnou plodiacou a rodiacou silou

duchovnej prírody, čili duchovnej stránky človeka rástly nové milliony mučedel
níkov, vyznávačov a panien, až to horčičné zrnko Kristovo zaslienilo celý svet
a naplnilo nebesá, tie stodoly Kristove hojnou úrodou. Málo bolo vtedy tíkových
stromov na ktorých by nebol nebeský záhradník, Pán Ježiš, našiel ovocia v každej



čiastke roku. Ačpráve »neprajný človek*, t. j. diabol dosť sial kúkola medzi
pšenicu a huckal nepriateľov, Židov a pohanov proti cirkvi Kristovej, kruto
prenasledujúc ju vyše 300 rokov: prekaziť predsa nemohol. Mocnejšia je plodiaca
a rodiaca sila božej pravdy, nežli všetky peklá. Môže zima akokoľvek dlho trvať,
jar ona predsa nezničí ani neodstráni; tá príde predsa skorej alebo neskorej Ni

vočenie samej smrti je len zdánlivé; ona usmrcuje len na oko a len do času.
Z toho, čo umiera, plodí sa nový život, ako zo zrna umierajúceho; a sám človek,
ako podľa duše neumiera nikdy, tak i podľa tela bude vzkriesený a ožije, ako
ožil P. Ježiš v hrobe.

0 zvelebujme a s poďakovaním oslavujme Zvestovanie P. Márii, toto naj
vyššie zázračné zosobnenie plodiacej a rodiacej sily božej prírody. Nadprirodzený
plod P. Márie, plod božského pôvodu, Pán Ježiš, je pre nás ľudí najosožnejší,
najspasiteľnejší. Preto zvelebujme a oslavujme i my kresťanské národy za prí
kladom tých slaro-starodávnych pohanských národov príchod, nie jarý zemskej,
ale jarý nebeskej; návrat slnca, nie tohoto, viditeľného nie len ľuďom ale i ho

vädám, lež návrat slnca nebeskej pravdy, ktorú vidí iba nábožný človek; to
slnce je Pán Ježiš. Teplé slnce roztopí sňah, vysuší zem, vykúzli kvietky, vy
vábi nás von z príbytkov, že už ledva čakáme, aby sme sa mohli dať do tej

milej veselej jarnej práce. No nie iba do lej časnej, ale i do tej duchovnej.
I my, ako nekdy apoštoli a mučedelníci a vyznávači a panny, povolaní sme pra
covať vo vinici Pánovej Predok vedie nám P. Maria, ktorá pracovala ako

»dievka«, odpovedajúc anjelovi: * Ejhľa, dievka Pánova , staň sa tni podľa slova

(podľa rozkazu) tvojho.« Sme vo svätom pôste, v najväčšej žatve duchovnej pre
našu dušu a pre naše dušné spasenie. Panno Maria, Matko božia, primlúvaj sa

za nás u Syna, aby sme s povďačnosťou prijímali od P. Boha tresty a dary
časné, aby sme vyhli trestom večným a neutratili dary večné. Amen.

Nedeľa piata v pôste. Smŕtná
prorokov zabíjajú, aby zabili eirkev

Ján 8, 63.>l proroci zomretie.

NN.l Viacero osudných slov vyriekli Židia. Osudné slová boly: »Lepšie je ,

ked jeden človek umre za ľud, nešli čo celý národ zahynie.« (Ján 11, 50.) Osudné

slová boly, keď Židia pred Pilátom kričali: y>Krv jeho na nás a na našich

synov.e. (Mat. 27, 25.) Také osudné slová vyriekli Židia i dľa dnešného sv. evan

jeliuma: »/ proród pomreli* . Oni tuto síce zamlčali to, akým spôsobom pomreli
proroci, ale skutkom to hneď chceli ukázať na Ježišovi, keď brali kamene, aby
ho ukameňovali, ako nám to svedčí dnešné sv. evanjelium a Pán Ježiš ím to

pri inej príležitosti ale aj povedal, keď ich vystríhal pred zátvrdlivosfou, rieknuc:
•»Jeruzaleme, Jeruzaleme, ktorý morduješ prorokov , a zabíjaš tých, ktorí k tebe

poslaní sú . . . Prijde na rás 7 Šetka krv nevinná, ktorú ste vyliali počnúc od
6*

Andrej Kmeť.



Ábela spravodlivého, aS po Zachariáka, syna BarachiáŠového , ktorého zabili
ste medzi chrámom a oltárom.« Ako nevinne vyslovili to Židia: I proroci vraj
pomreli. Áno, pomreli, ale nie prirodzenou smrťou, ako Abrahám, lež lebo smrťou

násilnou, pri ktorej tiekla ich krv, alebo umierali prirodzenou síce smrťou, avšak

pred časom, usužovaní konaním ťažkého svojho úradu kazateľského a karhateľ
ského,*) usužovaní neposlušnosťou a všelijakým prenasledovaním, ktoré museli
znášať to od kráľov izraelských, to od ľudu židovského. Lebo každý veru dobre

vie, že slovo neraz väčšmi pichne a raní, nežli brytký nôž, a pomluvou ranená
a zlomená duša morí telo a aj ho umorí. Ublíženie na dobrom mene, akého
dostalo sa Pánu Ježišovi od Židov dľa dnešného sv. evanjeliumu, prezvúc ho
Samaritánom a diablom (inokedy až Belzebubom), istotne viac ranilo ho, nežli
klince kríža a kopia žoldnierova, ktorá mu na kríži otvorila, bok. Tak, keď Pán
Ježiš neráčil chcet umrieť od kameňov, chmátaných na neho dľa dnešného sv.

evanjeliuma; keď by P. Ježiš nebol ráčil chceť umret mocou telesných rán na
kríži: istotne bol by pred časom umrel mocou rán na duši, zadávaných jemu

slovmi, pomluvou a prezývaním, v čom Židia boli takí štedrí.
Takto umierali aj proroci, ako umieral P. Ježiš, a konečne aj umrel, pred

časom, v mladom svojom veku, lebo tridsiaty tretí rok veku nemožno starobou
menovať. Takto umierali proroci židovskí; veď i P. Ježiš bol ich prorokom; veď
ím predpovedal, že ich mesto obľahne nepriateľ a stisne so všetkých strán, a
z chrámu neostane kameň na kameni, a na nich príde také súženie, aké nebolo
od stvorenia sveta, ani nebude. A to splnilo sa na vlas všetko. A prečo splnilo
sa toto všelko na nich? Pre to ich osudné slovo; » Proroci pomreli*. Oni vy
slovili tie slová iba sta pravdu dejepisnú, histórii oddanú, že proroci pomreli a
že totižto neostali na žive. Avšak tie slová obsahovaly pre nich osud, strašný
osud. Ich proroci, nielen že pomreli, lebo museli, poneváč boli prenasledovaní
a usužovaní; áno, ich proroci, nielen pomreli, ale vymreli; vymreli na čisto,
neostal ani koreň z nich, aspoň ako zo stromu kráľa Nabuchodonozora. Taký
osud potkával prorokov, a takú budúcnosť ím sľubovali, že žiadon nechcel byt
prorokom; každý volal, nie som prorokom, od narodzenia Adam je vzorom mojím
(t. j. som roľníkom); ba otec vlastnoručne preklal syna svojho, keď začal pro
rokovať. Teda nielen pomreli proroci, ale vymreli. A vinu toho niesli Židia
sami; a tomu i tešili sa, výskajúc: Niet proroctva, niet znaku; Pán Boh ne

pozná nás. (Žalm. 73, 9.) Nepozná nás; môžme robiť, čo chceme.
Čítate noviny a viete, čo deje sa teraz vo Francúzsku proti cirkvi kato

líckej a proti služobníkom jej. Bohaprázdni ľudia, ktorí dostali sa ku vláde a

menujú sa štátom, považovali biskupov a kňazov za prorokov božích, ohlasu

júcich ím vôľu božiu a karhajúc ich, ako izraelskí proroci kráľov izraelských.
Cirkev Kristova katolícka, táto jediná a pravá prorokyňa sveta, klala ím oči a

mlúvila ím pravdu, preto treba jej prebiť hlavu, a viesť tak ľud, aby čím skorej
volal so Židmi v dnešnom sv. evanjeliume: Proroci pomreli; už nieto proroctva,
nieto znaku; Boh nepozná nás; veď Boha ani nieto: preto môžeme robiť, čo sá
nám páči. Ale ako márne tešili sa Židia, že nieto proroctva a niet znaku, a že

*) Daktorí dali sa dobiť a raniť, aby ich slová malý váhy, a potom išli karhať. 3. Kráľ.
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Boh nepozná ich: tak márne tešia sa i títo neznabohovia ovociu práce svojej.
Ovocie ich práce bude také, o akom mlúvi sv. Písmo, že: > Otcovia jiedli kyslé
ovocie, a synom stŕply zuby« (Jer. 31, 29.). Boh poznal Židov, ačpráve nemali
ani proroka ani proroctva, a poslal na nich vojvodcu rimanského, ktorý priviedol
ich k rozumu, ačpráve pozde. Francúzsko aspoň z ohľadu prorokov, berie si

Židov za vzor; iné krajiny berú si Francúzsko za vzor, veď odtiaľ vychodí
móda, a celý svet nasleduje ju. Tam nechcú mať prorokov Kristových: príde
čas, že ich ani inde nebudú chcet maf. Odpadnú, nedajbože, daktorí aj z tých,
ktorí sú vysvätení za kňazov, a noví nebudú sa chciet dat posvätiť, hroziac sa

osudu. A koniec koncov bude, že zvolá svet, ako Židia v dnešnom sv. evanje
liume: Proroci umreli; proroci vymreli; niet zákona božieho, aspoň, nemá
ho kto zvestovať, nieto znaku, nepozná nás Boh. Ale to bude strašne osudné slovo!

Lebo slovo to dejepisné nebude patriť iba histórii, ako nikdy nestane sa a

stať sa nesmie a Boh to dopustiť nesmie, že by cirkev Kristova patrila iba hi

stórii, t. j. že by sa o nej čo ako neskoro mohlo hovoriť: Bola! To nikdy ne

bude, ani nesmie to dopustiť Boh, že by sa voľakedajšie potomstvo malo do

zvedef iba z dejepisu, že voľakedy bolo na svete aj nejaké evanjelium, aj ne

jaká cirkev, ktorá menovala sa kresťanskou a katolíckou, ako dozvedáme sa
z dejepisu o rozmanitých blúdoch a kacírstvach, že voľakedy boly, ale po nich
v svete ani stopy neostalo. To o svojej cirkvi dopustiť nesmie P. Ježiš, lebo jej
riekol, že ju postaví na skalu a brány pekelné nepremôžu ju. Premôcť nemôžu,
prenasledovať však môžu. Znak boží môže zo seba zmazať človečenstvo, za to
však Boh ho pozná, a keď bude miera zlosti naplnená, potom ho navštívi ťažkým
krokom a ťažkou rukou potresce. Lebo proroci nevymreli sami od seba, ale vy

kynožil ich svet ku svojej vlastnej zkaze. Nesmie totižto bez trestu zabúdať člo
večenstvo, že je očistené nie krvou jalovice a iných obetovaných hoviad, ale že

je Ospravedlnené a vykúpené krvou samého Baránka božieho, nevinného, Pána
Ježiša, najsvätejšieho proroka a Vykupiteľa; krvou, ktorú vylial na dreve kríža,
ako nám katolíkom menovite má pripomínať nedeľa dnešná, nazvaná smrtnou
alebo čiernou, poneváč kríže a obrazy zastierajú sa na znak smrti Kristovej.

Tie nevinné záclony sú nám katolíkom spolu na miesto prorokov, a kto
chce, ten ich hlboký význam rozumie a uctí. Len, bohužiaľ, smutná zkúsenost
učí nás, že ľud katolícky zabúda význam všelikého proroctva, ba význam sv.

evanjeliuma, a zabúda na zákony cirkevné, platiace o svätom pôste. Vymierajú
starci nábožní, ktorí bolí ako proroci, vymierajú nábožné mamičky, ktoré boly
sťaby prorokyne, udržujúce kázeň a bázeň božiu v rodinách. Vymierajú, ba snáď
už vymreli, a nové pokolenie začína veriť, že niet prorokov, niet proroctva; nieto
znaku, nepozná nás Boh. Môžeme robiť, čo a ako a kedy sa nám páči. Trest
a zkazu nechcem prorokovať, lebo nie som prorokom, ale výstrahu môže nám
dat zkaza Jeruzalema a proroctvo Spasiteľovo, volajúceho: i>Kto je z Boha, slyší
slovo božie,* A zatváram podobne slovami Spasiteľovými; » Ba blahoslavení sú,

ktorí slyšia slovo božie a zachovávajú ho.* Amen. Andrej Kmeť.



O veľkonočnom sv, prijímaní.

»Povedzte dcire Sionskej : kľar kráľ tvoj bere

sa k tebe tichý.< Mat. 21, 6.

Cirkev svätá, NN, v tomto svätom čase posiela nás, aby sme vám ozná

mili, že váš kráf bere sa k vám tichý. On chce, aby ste účastnými boli všetkých
jeho pokladov; aby ste požívali jeho najsvätejšie telo a pili jeho krv, A on

nielen že vás povoláva, ale vám aj zjavne nakladá požívaC svätý pokrm.
Ktoré srdce nemalo by plesat nad týmto povolaním! A mnohí aj s ra

dosťou pristupujú, aby si svoju veľkonočnú spoveď vykonali a požívali veľko
nočného Bäránka. No, žiaľbohu, sú aj mnohí, ktorí nechcú prísE na nebeskú

hostinu, a keď aj prijdu, nehodne požívajú z tejto hostiny. Avšak my služob
níci boží vzdor tomuto opovrhovaniu, v tomto pôstnom čase povolávame vás
k hostine nebeskej, následkom príkazu Ježiša Krista: »Vyjdi na cesty a pnnút
vôjsi.« Totižto dnes vám chcem predniest, že ste povinní pod pokutou
smrteľného hriechu pristúpiť k veľkonočnému s v prijímaniu
a spolu aj vyvrátim tie výhovorky, ktoré kresťania predná
šajú proti tomuto príkazu.

Či je sv. prijímanie prikázané? Odpovedám, keby aj nebolo prikázané, aj
vtedy nesmeli by ste sa vzdialovat od neho; lebo, či jeleňa smädného treba
nútiť, aby sa napil z čistého žriedla, alebo lačného človeka, aby jiedol výborné
podávané mu jedlá? Podobne aj opravdivého katolíka netreba nútiť k veľko
nočnému sv. prijímaniu.

Dobrého syna, dobrého priateľa, dobrého manžela netreba núlit, aby prijal
svojho milovaného otca, milého priateľa a nežnú manželku. A Ježiš Kristus je
tisíc ráz viac nám ako títo. Len tých, ktorí nemajú živej viery, treba príkazom
k tomu napomínať.

A preto za prvých časov cirkve sv. ani nebolo zapolreby takéhoto príkazm
lebo jako dejepis cirkve svedčí: všetci jednomyseľne sotrvávali na modlitbách
a pri lámaní chleba, t. j. pri sv. prijímaní. My každý deň prijímame sviatosť

oltárnu, čo pokrm duše našej, hovorí sv. Cyprián. Oni nemali ešte žiadnych
chrámov, ale v podzemných skrýšiach, alebo v domoch poprednejších kresťanov
shromaždení prítomní bývali pri omši svätej a vždycky aj prijímali sviatosť
oltárnu. Jedinký zákon bol v tomto ohľade totižto, že bolo zabránené viackrát
cez deň prijímať. Ale tak sa zdalo, že sa vyplnily slová proroka; že Pán roz

množiac počet veriacich, nerozmnožil ich vieru.
Keď kresťanstvo prestalo byť prenasledované, horlivosť veriacich klesala a

mnohí už nepristupovali každodeňne k sv. prijímaniu; a vtedy bolo nariadené

aspoň v nedeľu omšu sv. slyšať a sv. prijímanie prítomným bolo vysluhované
Toto ulävnenie nasledovalo neskôr druhé. V deviatom stolelí bolo naložené)

aby kresťania aspoň tri razy pristúpili k sv. prijímaniu, a síce: na Vianoce,
na Veľkú noc a na Turíce. No, vzdor tomuto horlivosť kresťanov len klesala,
tak že roku 1215 snem lateranský ustanovil: aby každý kresťan aspoň raz

fledeľa šiesta v pôste, (kvetná.)



v roku svojmu nariadenému kňazovi sa vyspovedal, a okolo Veľkej noci sviatosť
oltárnu prijal; kto by to nevykonal, aby mu pohräb cirkevný bol odoprený-
Príkaz tento zakladá sa na zrejmých slovách Ježiša Krista.

Rok pred ustanovením sviatosti oltárnej, keď totižto na pustatine zázračne
rozmnožil chleby: vtedy medzi iným takto riekol učedelníkom svojím: *Nebu
dete~li jiesí telo Syna človeka a [>it krv jeho, nebudete mať život vo vás. Kto

jie moje telo, a pije moju krv , bude mať život večný a ja ho vzkriesim v deň

posledný Telo moje opravdivé je pokrm a krv moja opravdivé je nápoj,*. Kto
teda nejie telo Ježiša Krista, a nepije krv jeho, nebude mat života v sebe —

teda zomre. Kto sa teda odťahuje od svätého prijímania, smrteľne hreší. Telo
Ježiša Krista je opravdivé pokrm, duša teda nemôže byt bez tohoto pokrmu,
jako telo nemôže byt bez pokrmu hmotného.

A pri poslednej večeri či neriekol svojím apoštolom; » Vezmite a jedzte,

toto je telo moje , to Hňte na moju pamiatku.«

Jako čo by bol riekol; apoštolovia, biskupi a kňazi, nech cirkev moja skrze
vás po všetky časy a na každom mieste obetuje môjmu nebeskému Otcovi čistú
obetu tela môjho a krve mojej. Obetujte aj za vašich bratov, rozdávajte im

chlieb života, ako ja teraz vám rozdávam. A vy veriaci, poneváč nemôžete
konat obetu túto, požívajte z nej.

Hľa, NN., jaká bola ostatná vôľa Ježiša Krista! Či môže byt príkaz, ktorý
by sme mali zachovávať jako tento? Niet takého dobre vychovaného dietafa,
ktoré by na vlas nevyplnilo ostatnú zvláštnu vôľu, umierajúceho otca svojho.
Každá poriadna, citlivá duša v úctivosti má ostatnú pamiatku, ostatný dar svojho
dobrodinca alebo priateľa.

A náš dobrý Otec, najväčší dobrodinca, najúprimnejší priateľ; ten, ktorý
nám skrze smrt kríža vydobil milosť a slávu večnú; Ježiš Kristus náš Boh, prv
než mal zomref za nás, ustanovil a prikázal nám sväté prijímanie na jeho pa
miatku.

Ak že Ježiš Kristus neprikázal sv. prijímanie veľkonočné, ale to povedal,
že telo jeho chlieb duše našej. Či ale nemáme požívať chlieb aspoň raz do

roka? Zvláštne chlieb duši tak preužitočný?
Ale poviete mi, to boli ľudia, čo nariadili sväté prijímanie veľkonočné. Nie,

odpovedám, to nie sú len ľudia, ale tí, ktorým riekol Ježiš: *Kto vás slyší,
mňa slyší, a kto vami opovrhne, mnou opovrhne. Nebudete-li jiesť moje telo ,

nebudete mať život vo vás « NN., nebudele-li leda jiesf telo Ježiša Krista,
zomrete. A toto je, čo trápi vašu starostlivú matku cirkev svätú. Ona sa trasie,
že zahyniete; preto vás núti, prikazuje jiesf telo toto sväté, ktoré vám život
dá. Držíte vy to snáď za ukrutnosti Ach, nie je ona ukrutná . . ona je nežná

matka, ktorá, vidiac dietky svoje hladom mref, otvára ím ústa, aby mohli po
žívať jiedlo života večného.

Povedzme, že jeden bohatý človek má milosrdenstvo proti biednemu žo
brákovi i pošle svojho sluhu k nemu, aby mu riekol: Môj pán má útrpnosť
s tebou, on chce, abys požíval z jeho stola a chce odpomôcť tvojej biede. Co

by ste povedali o tomto nešťastnom, keby on miesto povďačnosti s hnevom od-



vetil poslovi: Nech si on nechá pre seba svoje dobrodenia, ja chcem radšej
zomret v mojej biede, než milovať tvojho pána za jeho dary.

Keď by ale nie boháč, ale najväčší, najmocnejší a najlepší kráľ zemský
podobné dobrodenie chcel biednemu učiniť, ba ešte aj jeho nemoc liečiť, na
vrátiť mu oči, uši, nohy a ruky, ktoré následkom krvavých rán utratil, a keď

by tenže mizerák odvetil kráľovi: Pane, nenúť ma, lebo ja radšej chcem utratiť

zrak, sluch, vravu, ba aj život môj, než abych mal byt liečený tebou — jaká
by to nevďačnosť bola tohoto nešťastného.

A hľa, najvyšší kráľ neba a zeme chcel si spraviť príbytok uprostred nás.

Pohnutý nad našou biedou, posiela svojich služobníkov všade kričať: »Vy, k or*

ste chudobní, nemocní, slabí, týraní prácou, boľastami a hladom poďte všetci
ku mne; u mňa všetko je pripravené; stôl prikrytý; víno prichystané, pokrm
pripravený. Poďte, požívajte pokrm vyvolených, víno, rodiace panny.« Prečo
teda nejdete k vašemu nebeskému dobrodincovi, ktorý vzdor vašej nehodnosti
a nízkosti, chce byt vaším svetlom, silou a podporou. Majte poľutovania aspoň
so sebou, nechajte to, čo vás otrovuje a vezmite to, čo vám dá život.

Nie Pane! ja sa nestarám ani o tvoje dary ani o teba; hostina tvojho tela
mi je taká nechutná, že radšej mám pokrm ošípaných. Mne je milšie cudzo

ložstvo, cudzí majetok, závisť, nenávisť, lenivosť, radosti svetské, slovom hriech,
než sladkosť tvojej prítomnosti a milosti.

Ó, kresťania, povážte, jako urážate vášho Boha, keď prednosť dávate tomu
čo vám je k záhube. Jak strašná večnosť vás očakáva. Koľkí pohania by sa

obrátili k Bohu nášmu, keby boli účastní toľkej milosti, koľká sa vám podáva!
Nechcete požívať Baránka veľkonočného; preto skaza večná vás očakáva,

A jako anjel zhubca pobil prvorodených v Egypte, tak sa povodí otc j m, matkám,
synom a dcéram kresťanským, ktorí nie sú poznačení krvou Baránka veľko
nočného. NN., ešte je čas všetko napraviť; vykonajte si od dnes vždy povinnosť
vašu veľkonočnú; bo márne sú vaše výhovorky, o čom v druhej čiastke.

»K čomu to prijímanie — hovoria mnohí — ktorí chodia k sv. prijímaniu,
aj tak nie sň lepší od druhých.* Že na čo je prijímanie? Aby Ježiš prišiel do

sŕdc vašich, aby vám dal svoje milosti a zásluhy; aby ste s ním boli jedno
telo, jedna duša.

Že tí, ktorí pristupujú k sv. prijímaniu nie sú lepší, ako druhí. K vám sa

obraciam, dobré duše kresťanské, vy dobrí remeselníci, roľníci, príkladní otcovia
a matky. Odkiaľ tá čistá láska vo vašom manželstve, plná sladkosti a trpezli
vosti. Odkiaľ je, že vzdor vaším tvrdým a trpkým prácam, vaše čelo je vždy
jasné; srdce spokojné; že poriadok panuje v dome vašom, poslušnosť v rodine?
Ach odpoviete mi, od toho času, odkedy sme horlivé pristupovali k stolu Pána

A vy zemskí anjelia, mladíci a panny, ktorí ešte neznáte zlobu sveta a
krehkosť tela, ktorých vrúcne modlitby bez prekážky k nebesiam sa vznášajú,
od koho máte všetko toto. Od nebeského Baránka bez škvrny, jehož telo nás
kŕmi pokrmom vyvolených božích.

A vy duše pobožné, hrdinské, ktoré opovrhujete márnosťou sveta, a všetky
svoje sily obetujete biednym, nešťastným: snášate opovrhovanie a potupu. Odkiaľ
táto vaša hrdinskost? Lebo požívate lásku nekonečnú, pokrm anjelský.



»Dosf jeslo statočných ľudí, ktorí nechodia k sv. prijímaniu veľkonočnému
a dosť je neslaločných takých, čo vždy si vykonajú veľkonočné prijímanie*, ho

voria; — ja však tajím, že lomu tak. Aby kto statočným bol, potrebné je, aby
všetky svoje povinnosti plnil; no každého kresťana povinnosťou je veľkonočné
sv. prijímanie Alebo zdáliž ľahkomyseľných mladíkov, cudzoložných a nesvorných
manželov, výstupných starcov, nemilosrdných boháčov, násilnosťarn oddaných
chudobných pripočítať máme medzi statočných ľudí? Statočný človek stojí
svojím sľubom a váži si svoje reči. A vy za statočných držíte tých, čo nepri
stupujú k sv. prijímaniu? Oni sľúbili Bohu a cirkvi, že sa odrieknu satanáša,
pýchy a skutkov jeho t. j. nádhery, márnomyseľnosti, nadutosti, lakomstva,
smilstva, slovom hriechu. A či držia svoj s.ávnostný sľub? Aby človek bol sta

točný, treba, aby každému dal čo mu patrí, teda aj Bohu aby dal všetky city
srdca svojho, blížnemu milosrdenstvo preukázal; lež zdáliž tí, Čo zanedbávajú sv.

prijímanie veľkonočné, činia tak? Taký kresťan, ktorý plní svoju veľkonočnú po
vinnosť, prinavracia veci, ktoré jemu nepatria; odpúšťa svojím nepriateľom; na

praví česť svojho spolublížneho; trhá sväzky neprávosti. Taký človek verí v spra
vodlivosť božiu; usiluje sa dobré skutky konať, ktoré predošle zameškal bol.

Slovom, taký človek nemožno, aby bol nestatočným. Viem ja dobre, že čnosť
bez škvrny a nestálosti je len v ntbesách; ale aby kto hodne požívať mohol
Baránka veľkonočného, má sa usilovať, aby bol nielen statočným človekom, ale

aj dobrým kresťanom; leda, aby bol aj dobrým otcom, dobrým synom, dobrým
a verným manželom; aby bol spravodlivý, úprimný, ďaleko od ľstivosti; aby
povinnosti stavu svojho svedomité plnil.

Dobre, povieš mi, ale čo povedia o mne ľudia, keď ma vidia spovedať sa
a prijímať. Jako, ty si sa snáď dosaváď vydával za priateľa božieho, a bojíš sa,
že ta ľudia vidia približovať s.i k nemu ? či sa radšej nemáš triasť nad tým,
že by si sa skrze hriech mohol vzdialiť od tvojho Spasiteľa, anjelov a svätých
jeho. »Aie budú ma vysmievať budú ma držať za zbabelého.* Ó, Bože večný,
kam sme už prišli, teda u kresťanov je to hanba Teba prijať, k Tvojmu stolu

pristúpiť. Nehovor, čo povedia svetári a neznabohovia?- Ale čo povie. Ježiš
Kristus a jeho svätí. Reči bezbožných pominú, súdy božie ale sú večné.

»Ale budú ma prenasledovať.* Tak je, NN., terajší svet je zlý, bezbožný;
budele-li s Bohom držať, svet bude proti vám; lež práve preto máme ním opo
vrhnúť a utekať od neho. Zdáliž otrok bude sotrvávat v okovách len preto, lebo

tí, čo ho uväznili, budú zúriví naproti jeho vysvobodeniu ? Preto, že sa vaši ne

priatelia budú hnevať, že nedržíte s nimi, máte snáď v ich priateľstve aj na

ďalej sotrvávat?
Nebojte sa, nebudú vás ani vysmievať, ani prenasledovať! Naopak, budú si

vás vážiť, ctiť, vidia-li, že ste veľkodušní, horliví, úprimní; lebo aj oni budú pre
svedčení, že túto premenu vo vás sv. prijímanie spôsobilo. A tým ím ukážete
cestu vedúcu k statočnosti, k pravde a k životu večnému.

Vykonajte si teda každoročne vašu spoveď veľkonočnú a sv. prijímanie
jako sa na dobrých katolíkov svedčí; aby ste po tejto časnosti požívať mohli
v nebi radosti Bäránka veľkonočného Ježiša Krista. Amen.

Voľne dľa M. Ľ Abbé’ Barret, Sermons et conférences. Jozef Kačka,



Veľký piatok.
O hriechu

* Volaj; jaka trúba pozdvihni
hlasu svojeho a oznám ľudu mojemu nešľa
chetnosti ich

1
1 domu Jakubovmu hriechy

ich.* (Isai. 5*, 1.)

Týmilo slovami vyzýva nás cirkev sv. v pôstnom čase, aby sme totižto

svereným nám veriacim nie len kázali, ale volali a to neprestajne. A prečo aby
sme volali ľudom ? Preto, lebo neprávosť zaplavila celý svet; preto, lebo bez
božnosť všade slávi svoje víťazstvo a svevoľa bezuzdné panuje medzi ľudom.

Áno my povinní sme kričať, a to hlasom trúby, národom kresťanským:
Beda národu hrešiacemu, neprávosťami obťaženému; beda synom zlosti, ktorí

pochytili zbroj proti svojmu Stvoriteľovi a rúhali sa mu. Beda tým, ktorí pijú
neprávosť sta vodu a výskajú od radosti, že prestúpili zákon Boží Beda všetkým
hriešnikom zálvrdlivým!

Tak aj ja dnes s tohoto posvätného miesta volám a kričím svetu zlému,
aby prišiel sem a bol svedkom zlosti ľudskej, svedkom veľkosti hriechu, Jedno

rodený Syn Boží je dnes obetou zločinu ľudského; hriech zavraždil Syna pre
čistej Panny.

Ktorá zbožná duša, ktoré šľachetné srdce by sa neshrozilo nad veľkosťou

hriechu, vidiac dnes Syna Božieho usmrteného na Kalvárii a zpotupeného v naj

väčšej miere. Lebo veď každý hriech je potupením Boha skrze člo
veka, potupením Boha rovno v tvár jeho a to spôsobom naj
ukrutnejším, čo vám dnes dokážem.

I. Boh potupený človekom. Slová tieto zaiste často ste slyšali, lež
či ste sraysel slov týchto pochopili; Boh, ktorý trpí potopenie, a človek, ktorý
zpotupuje ho. Všetko, čokoľvek je, jestvuje z vôle Boha najvyššieho a večného.
On stvoril nebo, ozdobil ho nesčiselnými hviezdami; stvoril zem; on kolom do
kola ohra.lil priepasti. Na jeho pokyn všetko ho poslúcha na nebi a na zemi,
všetko sa mu klania. Slnko vydáva svetlo, dlä zákona jeho; mesiac vie svoj čas,

kedy má výnsť a skryt sa; množstvo hviezd sta dobre usporiadané vojsko po

hybuje sa pravidefne na oblohe nebeskej. Ohromné vody morské znajú svoje
ním vymerané hranice. Čiastky času, roka, zamieňajú sa pravidelne; zem dáva

ovocie, keď on chce. Slovom, všetko hlása jeho slávu a moc. Jeho požehnáva
dážď, sňali a ľad; jemu chvály vzdivajú, deň a noc; vrchy a doliny, byliny a
zvierence. Všetko ho zvelebuje, len jeden hlas očuť, k'orý zneje: Ja nebudem
slúžiť. Ty chceš, o Pane, ale ja nechcem. Ty mne velíš, ale ja neposlúcham-
A odkiaľ idú .tieto neposlušné zvuky; čo to za tvor, ktorý sa odhadzuje od

ostatných a stavia sa proti Najvyššiemu? Je to snáď tvor natoľko vznešený
a mocný, čo sám sebe je dostatočným, a nemusí sa báť a po ničom túžiť?
0 hanba, o nevďačnosť! je to najchatrnejšie, najslabšie a najodvislejšie stvorenie
božie. To stvorenie, ktoré Boh najväčšími darmi obsypal, pre ktoré všetko stvoril
a ktorému on dal sa za Otca — slovom, je to človek. Človek, učinený zo zeme,



ten sa protiví Bohu; ten osmeluje sa potupovať svojho Stvoriteľa. Len vy anjelia
nebeskí, ktorí vidíte, krásu, velebnosť, slávu a dobrotivosť Božiu, vedeli by ste nám

povedať, čo je zhanobiť Boha a jaká je zloba človeka tupiaceho hriechom Boha.
II. Tým väčšia zloba ale je, že človek tupí Boha do tvári. Bo ak chceš

hrešiť, o človeče — volá sv. Augustín — vyhľadaj si miesto, kde ta Boh ne

vidí a tam hreš. Lež kamže môžeš ísť. Chceš zájsť až do neba? Tam má on

svoj trón. Sídeš do pekla — aj tam je prítomný. Chceš čakať, kým bude noc
a hľadal nejakú skrýš. Najväčšia tma je mu čo najkrajší deň. Schováš sa snáď
do hlbín tvojho srdca? tam tvoje svedomie bdie a svedčí proti tebe. Kamže
teda pôjdeš ho obrazit? To len pred jeho očima môžeš učiniť sta by si hovoril;

Tys síce tu, o Pane, ja to viem; tvoj pohľad je čistý a svätý, nelajím; aj to

viem, že nenávidíš hriech a trestáš ho večnou pokutou: ale za to si

že ja nebudem hrešiť a nedám po vôli mojím žiadosťam. Vyhrážaj sa ako chceš,
mňa nič neodstraší od prestúpenia tvojich príkazov.

O ty červík zemský, ty prach a ničoto, ty sa opovažuješ takto jednať a za

chádzať s Bohom tvojím! Myslíš snáď, že tvoje neprávosti neočuje Boh, alebo
sa nepamätá na ne ? veď on je tvojim prvým svedkom a nemôžeš utiecť jeho
spravodlivému súdu.

III. Ale pokračujme ďalej. Hriech potupuje Boha nie len zrovná do tváril
ale ešte spôsobom tým najkrutejším. Vidzme, čo činí hriešnik, keď chce obrážať
Boha. Zprvu cíti jakúsi nechuť a pohnutie srdca naproti Bohu; jemu zdá sa byt
Pán Boh nepríležitým; jeho jarmo nesnesitefným, svätosť zákona ho rozčuluje,
až ho konečne aj prestúpi. A tu hľa je nenávisť oproti Bohu zapôčatá. On by
chcel — keby vládal — zničiť Boha, aby ho nebolo a aby smele mohol tropit
svoje neprávosti O Pane, hriešnik tento je tvoj, je tvojím stvorením, ty si jeho
otcom, kráľom; teba má, milovať, ctiť. Mal by sa ta báť jako nekonečne spra
vodlivého, teba nasledovať jako nekonečne múdreho, a on čo činí? On sa dvíha

proti tebe, dvíha ramená proti Bohu svojemu; on by chcel tvoju korunu strhnúť
s tvojej hlavy a položiť ju na to, čo je najošklivejšie na svete: na smilstvo,
lakomstvo, pýchu, nenávisť, pomstu.

Lež o hriešniku, či vieš, čo robíš? Boh, ktorý stvoril srdce tvoje, len on
má panovať v ňom, len on jediný môže ho šťastným učiniť Ale ty si toto ne

všímaš a kričíš: nechcem, aby tento panoval nado mnou. Teda komu že chceš
oddať srdce tvoje, A tu ďalej kričíš: ja ho chcem dať radovánkam sveta, mam

mone a bujnosti. O človeče, či ozaj ty to hovoríš. Veď že ošípané požívajú po

myje, tygry pijú krv a niektoré hmyzy žijú v hnusote, tomu rozumiem; ale že

ty, človeče, na obraz Boží stvorený, s nečistými zvieratmi držíš a cieľ svoj hľadáš
v hnilobe, tomu nerozumiem. Keď vidím, jako židia radšej si žiadali Barabáša,
než Ježiša; krv sa búri v žilách mojich pre toľkú neprávosť, že tento lotor mal

byt židom milším jako samá svätosť a Bäránok bez poškvrny. Ale tu čože už
mám hovoriť, keď vidím, že sám hriech má prednosť pred Bohom.

O ustrňte nebesá pri tomto pohľade, hviezdy nebeské, ktoré ste hlásaly slávu

božiu ešte pred stvorením človeka, zaplačte nad toľkou neprávosťou! Najmilšie
stvorenie Stvoriteľa nechce znať hlas jeho a opovrhuje ním. Serafíni zastierajú
tvár svoju pred jeho jasnosťou, a tento takrečeno pľuje mu do tvári. Cherubíni



uznávajú svoju nízkosf, a tento nohama šliape jeho zákony; panstvá a mocnosti
so strachom a chvením očakávajú jeho rozkazy, a tento opovrhuje nimi. Dobre
o hriešniku, opovrhni len tvojho svrchovaného Pána; nahovor si a presvedč seba,
že sa nemáš čoho obávať; lež pomni, že príde deň, keď ho nebudeš obrážat
beztrestne. Viď len prvého človeka, on len jediný raz shrešil a hneď bol vyhnaný
z raja a následky jeho zlé až po dnes oplakáva celé pokolenie ľudské; Pozri

tých, ktorí žili počas potopy sveta; oni oddali sa telesnosti a Boh prisahal, že
ich vyhubí. A krém Noema všetci biedne zahynuli. Pozri nešlechetných v So

dome a Gomorhe, oddali sa nemravnosti, ktorú vypovedať neslobodno, a ohňom
s neba zničení boli. Pozri konečne, pozri na Kalváriu a viď tú obetu nevinnú,
ktorá visí medzi nebom a zemou, bolast jeho je väčšia ako hĺbka morská. Je
to jednorodzený Syn Boží. A čože učinil, že je v takomto smutnom položení
Vzal na seba hriechy ľudí. Tu vidz, o hriešniku, veľkosť hriechu. A ty v tvojej
zaslepenosti pravíš, že hriech to je nič, a Boh ťa nebude trestať za okamžitú
slabosť. Alebo, či je to nič, Boha obrážať a tupiť a stvoreniam prednosť dávať

pred Bohom ? Hriech to je nič. A Otec nebeský neľutuje vidat svojho Syna
ohavnej smrti kríža pre hriechy naše. Alebo vyhovárate sa pri páchaní hriechu,
že ste slabí a bojazliví. Ale pre koho ste slabí? Pre svet, pre diabla, pre ne

právosti, len Boha sa nebojíte a hovoríte: zhrešil som a čo zlého sa mi stalo?
Uvidíme však, čo budete odpovedať, jako sa vyhovárať, keď Boh v sprievode
anjelov a po zničení nebeských živlov povolá vás pred súdnu stolicu svoju, keď
vám ukáže, že celý váš život nebol iné, len urážanie jeho velebnosti; keď ukáže
vám svoju prísnosť a spravodlivosť. Duše mizerné, otvorte oči svoje a vtedy uvi

díte, v akom položení sa nachádzate. Ty si bola, dušo kresťanská, nevestou naj
vyššieho, chrám boží, vyvolená nádoba, trónom Salamunoyým, dcéra múdrosti,
sestra anjelov a dedička raja. A teraz aká hľa zmena! Nevesta Božia stala sa
smilnicou diabla; chrám Ducha svätého premenil sa na peleš lotrovskú; nádoba

vyvolená zmenila sa v nádobu hnusoby; trón Boží stal sa stolcom morovej rany,
sestra anjelov zostala priateľkou diablov. Plač teraz, duša nešťastná, plač, lebo
ta oplakávajú nebesá, oplakáva cirkev a všetci svätí Oplakáva ta sv. Pavel, že
si hrešil a nečinil pokánia; oplakávajú sv. proroci, lebo už vidia na teba pri
chádzať strely spravodlivosti Božej. Ale ak všelko toto ta nepohýňa a nenie
dosť smutné pre teba, poshov ešte na okamih a beh tvoj bude dokonaný. A keď

Boh ukáže hnev svoj, keď sa otvorí more bolestí pekelných pred tebou, keď

vidíš, že z múk týchto nenie viac vysvobodenia a dvere brány pekelnej sa za
tebou na večnosť zatvoria; vtedy uvidíš, že či sa ti nič nestalo, keď si hrešil.

Ty ale, ukrižovaný Ježišu, ktorý si nás dnes skrze svoju smrť naučil, jak
veľké zlé je hriech, popraj nám milosti a sily, aby sme sa hriechu čo najväč
šieho zlého chránili a čnostne žijúc k tebe sa dostali nie tak preto, aby sme
sa radovali, jako aby sme teba večne milovali Amen.

S použitím francúzskeho M Barret Sermons et conférences Jozef Kačka.



Slávnosť Vzkriesenia Pána.
Veľkonočný Hod boží, sviatok ženský.

*Za onoho rasu Maria Magdaléna, a Maria
Jakubova a Salome nakúpily voňavých mastí,
aby išly pomazať Ježiša.* Mark. 16, 1.

1SN.! Skoro by som pomenoval tento Velikonočný Hod boží sviatkom
ženským, ačpráve veľmi dobre viem, že nám všetkým platí; a nielen ľuďom, ale
i živočíchom. Však predsa pomenoval som ho sviatkom ženským, lebo mimo
toho mládenca nebeského čili anjela, nenájdete pripomenuté ani v epištole ani
v evanjeliume ani žiadneho mužského ani žiadnej mužskej práce, ale samé
ženské práce. Sv. evanjelium menuje tri bohabojné ženy, ktoré išly k hrobu vo

ňavými masfami pomazať mŕtve telo Ježišovo. A ono už bolo pomazané, veď
Nikodera priniesol sto libier drahej voňavej masti, a istotne doniesol ju na to,
nie aby ju predal za 300 peňazí, ako chcel Judáš urobiť s masťou, ktorú vy
liala Maria Magdaléna na nohy Ježišove, ale aby podobne ako Maria Magdaléna
vymazal na telo Kristovo. Na čo leda ešte nakúpily menované ženy voňavej
masti? Nechcely ony zaostať, lebo to bola práca žien, mazať masťami
mŕtve telo.

Druhú prácu ženskú pripomína epištola dnešná, kde sv. Pavel rozkazuje;
»Vyčistite starý kvas . .

A hodujme, nie v starom kvase% ale v nekvasenom
chlebe .« Kto že má najviac obcovania s kvasom; či chlapi, mužskí? Veru nie
ale ženy. Kto že pripravuje, čo treba k hodovaniu? Ženy varia, ženy pečú,
Jedon kuchár ak nájde sa kde tu u najväčších magnátov alebo u kráľov, kdežto
v každom i v tom najchudobnejšom dome je žena, ktorá varí Pekár, ak nájde
sa v meste, kdežto po dedinách, i po mestách, pečú chlieb ženy. A čo je tak

vezdajšie a každodenné, ako chlieb? Veru nič, lebo preto i P Ježiš do svojej
modlitby čili do Otčenáša vložil slová; chlieb náš vezdejší daj nám dnes.

Povedzte teda, či nemám ako tak pravdu, keď dnešný Hod boží me

nujem sviatkom ženským? A preto dovolíte mi. že dnes i z tohoto
svälého miesta rozviniem to, čo dfa dnešnej epištoly a dľa dneänéhd eva je
liuma konajú ženy, obšírnejšie, a síce k nášmu duchovnému prospechu.

NN.l Predovšetkým privolávam vám radostné, najradostnejšie Alleluja, lebo

to je také veľkonočné slovo, ako slovo Vzkriesenie. Ako že by sme mohli roz

mlúva f sa a rozjímať o Hode božom velikonočnom bez toho, že by sme ne

spomnuli slovo »Vzkriesenie« a slovo Alleluja, ktoré slovo vyjadruje radosť nad

Vzkriesením Pána Ježiša? Radosť je nám kresťanom veliká, že Pán Ježiš vstal
z hrobu, lebo keď by sa to nebolo stalo, zaniklo by bolo učenie Spasiteľovo na

veky. Židom nevďačným podarilo sa usmrtiť ho; a keď by bol ostal mŕtvy
v hrobe, bolo by sa ím podarilo vykoreniť i jeho učenie, lebo o to ím po

pravde išlo. Ale on vsial, ako predpovedal, a víťazstvo vyrval im z ruky.
A nad radosťou touto volá apoštol Pavel: » Kristus obetovaný je , a preto

hodujme. « Na miesto zhodujme-, mohol sv. Pavel povedať »radujme sa«; lež

on volil slovo »hodujme«. Hodovanie zaiste znamená vždy radosť a veselosť,



lebo veru smutnému a zarmútenému a na duchu zronenému človekovi nechce
sa ani jiesf. Naopak zas radost a veselost nedá sa mysleE bez hodovania. Preto
i veselie spojené je s hodovaním; alebo nech navštívi vás, koho radi vidíte)
už ho jedlom alebo nápojom núkate. A hodovanie nedá sa mysleE bez varenia
a pečenia; a veľkonočné varenie a pečenie nedeje sa bez istých pamiatok a

zvykov vážnych, ktoré vážne pamiatky posvätia i to varenie a pečenie. Tak ako
bolo predpísané židom starozákonným podľa litery, a tak sv. Pavel predpi
suje kresťanom v duchu, volajúc: »Vyčislite stará kvas, ahy ste boli novým
cestom, ako ste nezakvasení (nenakysnutí). »Poneváč ale sv. Pavel tiež v duchu
rozumie a v duchovnom smysle berie i »slarý kvas* i »nové cesto*: ustrojme
si takú duchovnú kuchyňu a postavme do nej takú bohabojnú ženu alebo matku,
ktorá duchovný starý kvas hriechu vyčistí, a pripraví duchovné nové cesto; na

varí duchovného pokrmu.
Čítal som raz, že takí brali z mokrej štvrti v krčme dali sa rožprávať

každý o svojej žene. Dokladám s dôrazom, že to boli všetko ožrani a nanič
hodní ľahkomyseľní ľudia, ktorí skoro každú noc rozchádzali sa po pol noci
domov. Každý vravel o svojej žene, čo vedel Hlavný zpomedzi nich, ináč
celkom od Boha odvrátený a zpustlý človek, nevedel dosE navychvalovaE ženu

svoju; jej pilnosE, jej vernosE, jej bohabojnosE, jej lásku a poslušnosE, a všetky
ženské čnosti. Na dôkaz, že pravdu mluvi ponúknu! kamarátom veľkú stávku,
že keď ich teraz o pol noci zavedie všetkých do domu svojho, a ženu zobudí
a jej rozkáže, všetkým prichystal dobrú večeru: ona bez reptania vstane, čo

najprívetivejšie privíta a bez najmenšieho znaku omrzlosti s najväčšou ochot
nosEou večeru prichystá. Tí stávku prijali, a istí si boli, že on prehrá Vstali od

stolov a išli; onen ženu zobudil a večeru pristrojiť kázal. Tá vyskočila, všetkých
sta vítaných a túžobne čakaných hostí privítala a sľúbila, že hneď večeru pri
strojí, čo i vykonala. Kamaráti trnuli; a po večeri, pri ktorej ich ona čo naj
prívetivejšie núkala a obsluhovala, nemohli sa zdržat, aby jej svoje podivenie
neyyjavili. Najslušnejší a najstriezlivejší zpomedzi nich preriekne: »Pa'ní! My

prosíme za odpustenie, že sme boli lak opovážliví a nehanební, vás v nočnom

odpočinku pobúril. To je následok stávky, ktorú ponúknol nám váš manžel; a

my vidíme, že sme stávku prehrali, a že on o vás svätú pravdu mluvil. Nielen
že hanbíme sa za to, a nevieme sa dost nadivil vašej ochotnosti a prívetivosti;
ale povedzte nám, čo je príčina tomu a čomu to máme pripísal všetko to, čoho
sme svedkami ?« »Ja vám ďakujem za návštevu a za úctu*, odpovedala ona;
*a poviem i príčinu. Keď sme sa my dvaja sberali, obidvaja chodili sme po
krivých cestách. Ale mne dal P. Boh milosť, že som chybu svoju poznala, ože

lela a napravila; môj muž však kráča ešte po zlej ceste, a odvrátiť sa mi od

nej nedá. Prosím ho, slzy roním pred ním, ale márne. Modlím sa a slzy roním

pred Bohom za neho. Poneváč však nič neosoží a ja vidím, že on večne bude

zalratený, a večne bude trpeE a večne bude neštastlivým; aspoň na tomto svete
chcem mu osladiť život, a preto všetko, všetko mu spravím k vôli.* Kamaráti odišli
ako oparení s poklonami a s odpytovaním; ale slová ženine padlý i do srdca

mužovho, ktorý, pohnutý a so slzami v očiach a na lícach, a tisnúc vernú pra
vicu manželky svojej, preriekol: »Duša moja, keď tebe tak veľmi leží m srdci



moje spasenie, a toľko trpíš pre mňa, aby si ma zachránila: ja ti sľubujem, že
od tohoto okamženia budem inakší. Budem kráčat za tebou a s tebou po
tvojich chodníkoch, a nikdy nebudeš mat ani najmenšej príčiny ťažkať a žalovať
sa na mňa, ani trnúť o moje dušné spasenie * A čo sľúbil, splnil

Vidzte Máriu Magdalénu, nie hriešnu, ale obrátenú; vidzte Máriu, nie Jaku
bovu, ale matku Ježišovu; vidzte Salome, nesúcu sto libier drahej voňavej masti,
ako Nikodem, ktorou pomazala mŕtvu dušu nie len muža svojho, ale aj tých
bývalých jeho ľahkomyselných súdruhov dušu (lebo pravdepodobne jedon dvaja
polepšili sa i z tých), a vzkriesila k životu duchovnému. Aké láskavé božie ria

denie, že vnuknul Boh jej mužovu myšlienku o tej stávke, a dal múdre slová
do úst ženy, že ona vyčistila starý kvas, napomenula starých hriešnikov a pri
pravila tak hod boží v dome svojom, totižto navarila večere a pripravila nie
len hostinu o pol noci, ale pripravila hodovanie duchovné s chlebom, nenakva

seným neprávosEou.

Som u konca s rozprávkou; čo že poviete na ňu? Ci nevzdychne si ne

jedna zpomedzi vás tu prítomných gazdín, manželiek, matiek; Ach, dajže Vzkrie

sený Spasiteľu mne milost a príležitosť a múdrost, aby som ja pri dnešnom
slávnom hodovaní mohla medzi časný chlieb, medzi časnú váru, medzi časné

koláče, medzi časnú hostinu zamiešat takýto dobrý kvas, takýto duchovný
chlieb takýto duchovný pokrm, aby sa vyčistil z domu nášho starý hriešny
kvas neprávosti, a aby sme hodovali, »nie v starom kvase, ani v kvase zlosti
a neprávosti, lež v nekvasenom chlebe úprimnosti a pravdy! »Že by sa obrátil
z blúdneho chodníka môj otec, môj manžel, môj brat, môj švagor, môj pa
holok! Kde jedna Maria nevládze, spojte sa tri do vedná; varte a pečte du

chovný pokrm; nakúpte duchovnej masti drahej, t. j. spasiteľných slov, a ne

šetrite, negazdrjte s masťou, až vstane z mŕtvych, t j až dá sa na pokánie a

na dobrú cestu. Veď Íri Márie šly pomazať to telo, ktoré už Nikodem s Jozefom
bol pomazal. Nikodem a Jozef, to je otec, manžel, brat, príbuzný, priateľ, du

chovný otec; z toho vidíte, že ani mužské pohlavie, a ani zďaleka nenie vyňaté
zpod vznešenej povinnosti, napomínať a karhať; a keď vy, ženy, k ich napo
menul u pridáte svoje slová a napomenutia, t. j. k jeho drahej masti vašu vo

ňavú masť: mŕtveho nenájdete viac v hrobe, ale anjel zvestuje vám: »VslaI,

polepšil sa; hodujte v radosti a spievajte Alleluja.

V tomto smysle, v tomto duchu, pobožné ženské pohlavie, opovážil som sa

pomenovať tento Hod boží sviatkom ženským. Nielen, že sv. evanjelium menuje
ženy, idúce k hrobu Ježišovmu, a že epištola pripomína ženské práce, akých
včera snáď najviac sa vám ušlo: ale najviac preto, že viem, koľko dobrého

dobrá, múdra a nábožná žena vykonať môže, ako to kniha Múdrosti čili čítanie
na deň sv. Anny pripomína Keď sv. Pavel v prednesenom duchovnom smysle
smel mluviť o kvase, o chlebe a o hodovaní; a keď masť voňavú svätí Otcovia

vykladajú vždy v dudňvnnm smysle, sťa dobré napomenutie, ktoré zachráni
dušu od večného porušenia: prečo nesmel by som ja podslrčiť duchovný a



spasiteľný smysel a význam týmto výročným a zvyknutým vaším priateľským
návštevám a hostinkám. Radujte sa, milujte sa a hodujte v duchu Baránka Ve

likonočného na zemi za krátky čas, aby ste s ním niekdy hodovaf mohli pri
nebeskom stole na veky. Amen. Andrej Kmeť.

Veriaoi majú uéiť sa náboženstvo, a pokarhanie pre nevedomostí vďačne prijať.

»Mužovia, bratia I Vy idete, aké slovo ší
rilo ša po celom Judsku.« Skut. 10, 37.

NN.! Včera pripomenuli sme si, že ani v epištole ani v evanjeliume nebol

spomenutý ani žiaden mužský, ani žiadna mužská práca; dnes, ako čoby cirkev
svätá chcela vynahradiť, tak v čítaní, ako i v evanjeliume pripomína mužských.
»Mužovia, bratia*! oslovil zástup sv. Peter podľa dnešného čítania zo skutkov

apoštolských; a šv. evanjelium dnešné menuje dvoch učedelníkov Ježišových, idúcich

po svojej práci do Emausu. A kde oslovil sv. Peter zástup tými slovami: »Mu

žovia, bratia* ? V Cesarii u Korneliusa, rimanského vojanského stotníka, ktorý,
ač bol pohanom, ale bol človek dobrý a nábožný a hľadal pravdu. I zjavil mu
P. Boh, aby si poslal pre Petra, že mu ten povie, čo má činiť. Poslúchol on

ochotne; poslal po sv. Petra; sv. Peter nachádza sa už u neho, kam shromaždil
sa i zástup, už či zo zvedavosti alebo z pobožnosti, a k tomuto zástupu preriekol
Peter; »Mužovia, bratia«. Boli tam vedľa pohanov i Židia takí, čo už verili
v Spasiteľa, lebo sv. Peter mlúvi, nie ako k nevedomým a nepoučeným, ale ako
k poučeným, lebo hovorí: »Vy viete, aké slovo šírilo sa po celom jfndsku«. Ne

vykladal, ako sa započalo a šírilo, len dotvrdzuje. rieknúc: Vy viete, ako sa za

počalo a šírilo. To všetko, čo dialo sa s Ježiš'm od jeho narodzenia a čo on
učil a aké divy činil, to do podrobná tu nevykladal, lebo rnlúvil už ku po

učeným. Niekoľko slovmi na krátko pripomenul zázračnú moc Ježišovu, a hneď

prešiel na jeho vzkriesenie. Jeho dnešnú reč teda môžme pomenovať veľko
nočnou kázňou, a možno, že to bola jeho druhá reč, a že bola povedaná okolo

prvej Velikej noci kresťanskej po vzkriesení Pánovom; lebo prvú svoju reč po
vedal Peter na Turíce čili po zoslaní Ducha svätého v Jeruzaleme, kdežto P.
Ježiš bol ukrižovaný na Veľkú noc židovskú, a vtedy apoštoli a učedelníci pre
strach židovský ešte boli skryli a zamknutí.

Dosť na tom, že sv. Peter, poneváč rnlúvil ku poučeným a veriacim; ne

povedal všetko, čo P. Ježiš konal a učil, ale spoľahol sa, že to už vedia. Kre
sfania-katolíci majú teda a musia vede t, čo ich od malička
cirkev s v. učila, a zabudnúť tô nesmú, lebo to je základ, na ktorom
ďalej stavia cirkev sv. a vždy to isté opakovať nemôže, poneváč aj ona musela
by stáť vždy na jednom a tom istom mieste a nemohla by nikdy pokročiť a

prísť na koniec; ale i vy poslucháči zunovali by ste počúvať vždy to isté, ako
nčede'nfci sw, Jána. miláčka Ježišovho, ktorý vo vysokej starobe svojej, skoro

Pondelok Velikonoéný.



deväťdesiat ročný, keď už iba v ich rukách mohol pristúpiť k oltáru, nevládal
im už inú kázeň povedať, len; vMilálkovia , milujte sa vospolok; synáčikovia,
milujte sa vospolok«, povedali mu: »Majstre, prečo nám vždy toto isté mlúviš?«
Preto i my terajší kazateli nemôžeme na každej kázni celé učenie kresťanské
vyložiť, ale neraz musíme sa odvolať tak, ako sv. Peter: bratia! Vy
viete už to i to«, a musíme rnlúvit aj o inom. Inak neprešli by sme nikdy celé

učenie, a iných článkov a vecí by sme sa nikdy nedotkli, a o mnohých vecách

by ste nikdy neslýchali. B i to odvolanie dáva i dobré svedectvo poslucháčom,
že totiž už vedia a nezabudli to, čo prv počuli. »Mužovia, bratia! Vy viete, aké
slovo šírilo sa po celom Judsku, započnúc od Galilee po krstu Jánovom ako
Boh pomazal Ježiša Nazaretského Duchom svätým a mocou zázračnou ... A my
sme svedkovia všetkého, čo činil, a ako ho predsa zabili a obesili na kríži. To
hoto vzkriesil Boh tretieho dňa. A rozkázal nám to ohlašovat ľudu . . . ako to
muto i všetci proroci vydávajú svedectvo «

Po vzkriesení Ježišovom dvaja zpomedzi jeho učedelníkov išli do Emausu,
Ježiš pripojil sa k ním tak, že ho oni nepoznali. Títo učedelníci, o ktorých platia
slová Petrove. »My sme svedkovia všetkého, čo činil Ježiš v krajine Judskej a

v Jeruzaleme*, predsa pochybovali o jeho vzkriesení. Oni teda vedeli a predsa
pochybovali, a preto ako pokarhal ich Spasiteľ: » O hlásni a spozdilého srdca
k vereniu všetkému tomu, Čo mlúvili proroci. A započutie od Mojžiša a všetkých
prorokov, vykladal im všetky tie písma , lo holý o ňom.*

Nošak, NN., neraz ťažko nesiete, že vás duchovní pastieri pokarhajú, keď
o niečom neviete, o čom vás oni už mnohoráz učili, a vy predsa na to zabud
nete a naopak mlúvite alebo konáte. Odpustíte ím snáď ich prchkosť a netrpez
livosť alebo i tvrdosť v karhaní. Lala, či konajú sami zo seba tak, a či nemajú
príklad na Ježišovi, a to na tom Ježišovi, ktorý bol už oslávil a premenil a
takrečeno už bol odložil krehké ľudské telo, kdežto oni sú krehkí ľudia, a predsa
pokarhal učedelníkov tvrdými slovami; Ó blázni a ťarbavého srdca! Sv. Peter
tiež bol by ím povedal: Vy viete, a svedkovia ste o všetkom, a predsa opova
žujete sa pochybovať a reptať?! Sv. Pavel nadal neporiadnym galatským kre
sťanom do nesmyselných a sprostých; (Gal. 3, 1. 3.) a učedelníkovi svojmu Ti
motheovi nakladal: karhaj, žehri, napomínaj príležite i nepríležite. (II. Tim. 4, 2.)
Medzi vami jesto mnoho remeselníkov, menovite murárov; povedzte, ľúbilo by
sa vám to, keď by ste museli fundamenty pod domom vždy po znovu stavať?
Čo sa raz položí, to má stáť a trvať; tak i ten duchovný majster, čo raz učil,
to nemá sa zapomenút.

• A započutie od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im všetky tie písma,
lo boly o ňom.« Ach, keby tí dvaja učedelníci boli tento Ježišov výklad napí
sali a zachovali, bol že by to vzácny drahý poklad pre cirkev! Vzdychne ne

jeden kazateľ alebo bohabojný kresťan; Prečo nedal P. Ježiš vnuknutie tým uče
delnikom, aby to nepísali. Ako dobre padne nám, že Pán Ježiš svoje podobenstvá
vyložil a vysvetlil; tak dobre padlo by nám i to, keď by bol nám zachovaný
ostal jeho vlastný výklad prorokov o ňom.

Nuž, to je veru svätá pravda; a nám veľký žiaľ, že ten výklad nám je ne

známy. Ale proroci sú nám známi! A aj mnohé miesta z nich sú vo svätých
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Trojaké bojište si/, (Jura.

evanjeliách pripomenuté a vysvetlené. Ostatnie miesta vysvetlili nám hojne a

obšírne sv. otcovia a cirkevní spisovatelia a kazatelia. Mal komu teda nechaE
P. Ježiš túto prácu; a tá práca je už aj vykonaná. Tu pokračuje teda P. Ježiš
v dnešnom sv. evanjeliume práve tak, ako sv. Peter, volajúc: Mužovia, bratia!
Vy viete, a vediet musíte, čo mlúvili proroci o Spasiteľovi. Jeho pýta! sa Pilát,
keď bol postavený pred jeho súd; Čo je pravda? Odpoveď nedočkal, ale vyšiel
von, povedať rozbesneným Židom, že žiadnej viny na ňom nenachádza. Aké by
to bolo pre nás poučné a radostné, keby sme zo Spasiteľových najsvätejších úst
boli počuli výklad a pochop pravdy. Poneváč sme to však nepočuli, nepozostáva
nám inšie, než verif, že pravda je sám P. Ježiš, a to, čo on učil. Teraz vieme
že pravda je Pán Ježiš, a tá pravda je taká, ako Pán Ježiš: vždy stojí predi
Pilátom tŕnim korunovaná, ubičovaná, upľuvaná, a na ňu celý svet žaluje. Teda
na oko máme ujmu, že nevieme, ako by bol P. Ježiš určil pravdu; v skutoč
nosti ale máme zisk, lebo držíme sa celého evanjeliuma, akožto pravdy Kristovej.
Takto brat alebo rozdávať môže len P. Boh; na oko vezme, a vtedy dá, alebo
na oko dá, a v skutočnosti vezme, lebo to, čo nám dal, nám je na škodu. Buďme
leda spokojní s konaním božským, a nikdy ho neučme ani nekorrigujme, lebo

my sme slepí, on však najmúdrejší, áno vševedúci.
Ku záverke prosím vás, NN., nezabúdajte na to, čo ste sa od malička o P.

Bohu učili či od mam čiek, či v škole, či v kostole Pokarhanie duchovné vďačne

prijmite nielen od duchovného pastiera ale i od sebe rovných. P. Kristus vstal
z hrobu; i vy vstali ste z hriechov. Chlieb spasenia lámal sa vám vo velebnej
sviatosti oltárnej pri svätom prijímaní; srdcia vaše nech horia láskou ku vzkrie
senému Spasiteľovi, vyprávajte divy dobroty jeho, aby ste hodní boli prijať od

platu, a z tváre do tváre videť vzkrieseného Spasiteľa nášho. Amen.

Deň sv. Jura, mučeníka.

t>ä všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristu
Ježišovi, prvnasledovanie budú trpeť.<

K Timoth. 3. 12.

Mladý rytrier, v sedle na koni silnou pravictíu kópiu do horiacej tlamy
drakovej vrážajúc, kto nepoznal by taký obraz ? To je obraz sv. Jura. Z milosti

božej dobrý boj bojoval, a teraz skveje sa na jeho hlave koruna spravodlivosti
ako odmena víťazstva. Ale pre nás bude to osožnejšie, keď tohoto hrdinu viery
budeme považovať nie tak v sláve jeho, ako radšej v boji jeho, zvláštne na jeho
bojišti, lebo tu naskytne sa nám príležitosť nielen jeho samého obdivovať, ale

i jeho nepriateľa, jeho zbroje a jeho víťazstvo poznať. Sv. Jur bojoval a zvíťazil
na trojakom bojišti, a síce:

Andrej Kmeť.



I. Na dvore cisárskom premohol svet neohrozeným vy
znaním svojej viery.

1. Sv. Jur narodil sa v Kapadocii a po mučeníckej smrti svojho otca žil

s matkou svojou pobožne v Jerusaleme. Ako dvadsaťročný mladík vstúpil do

vojenskej služby pod cisárom Dioklecianom a múdrosťou i hrdinskosťou svojou
dostal sa na dôstojnosť najvyššiu. V tom čase umienil si Dioklecian v celej
svojej ríši vykoreniť kresťanstvo a sdelil tento svoj úmysel svojim radcom. Títo

jeden za druhým schvaľovali rozhodnutie cisárovo, len Jur zprolivil sa mu a

rázne zastal sa za kresťanov. Prítomní zadivili sa tomu a hneď držali Jura za

kresťana a vytýkali mu, že drží s nepriateľmi vlasti. Na (o vstal Jur a hlasne
sa osvedčil: »Som kresťan, vďačne klaniam sa Bohu pravému, jehož službu pre
milosť jedného človeka, alebo dočasnú slávu nikdy neopustím; za najväčšiu slávu

svoju držím, môcť krv svoju vyliať za vyznanie pravého Boha. j Dioklecian na

takú reč dal Jura na koleso natiahnuť a mučiť; potom s telom samá rana do

žalára hodiť.

2. Sv. Jur premáha svojho nepriateľa.
a) Ako na prípravu k boju zbavil sa všetkých časných dobrôt. *Žiaden

z vás, ktorý neodrieka sa všetkého, čím vládne, nemôže byt mojím učeníkom.«

(huk. 14, 33.) Aj tí, ktorí za starodávna išli v zápasy, odklad di rúcha, ktoré
im zavadzaly.

b) Premáha a víťazi zbrojou neohrozeného vyznania. On sám ne

schvaľuje úmysel cisárov, zastáva kresťanstvo proti císarou a rade jeho; vy
znáva sa za učeníka Kristovho a ponúka sa za prvú obetu prenasledovania.

3. Či sme aj my takí neohrození vo vyznávaní? Či máme smelosti vyznať
vieru svoju slovom i skutkom, ku pr. v spoločnosti inovercov, osvietencov —

proti vierypráznym, posmešným, prekrutačným rečiam o viere a cirkvi — ne

ohroženým zachovávaním cirkevných znakov a príkazov? Či nás Syn človeka

niekdy pred anjelmi božími vyzná (Luk. 12, 8.) alebo bude sa hanbit za nás?
(Mark. 8, 38.)

4. Ale podívajme sa na následky toho smelého vyznania. Povedal som,
sv. Jura hodili na koleso obité ostrými železami; telo jeho ostalo samá rana;
trápi sa v žalári. V noci zjavil sa mu Kristus, zahojil rany jeho a riekol mu;
»Buď stály vo vyznávaní mena môjho; lebo skrze teba mnohí obrátia sa ku mne.«

II. V chráme modlárskom premôže peklo silným dôkazom
viery krestansk ej.

Zase stojí sv. Jur pred svojím tyranským cisárom. Tento vidiac, že mu

kami nič nevykoná u sv. Jura, začal sľubamu lichotením, aby len zaprel svoju
vieru; že príjme ho za syna svojho, učiní ho spolucísarom, jestli obetovať bude
všemohúcim bohom jeho ríše. »Dobre teda«, riekol Jur, »poďme do chrámu,
uyidíme, či tvoji bohovia prijmú odo mňa obetu.« Cisár bláhal, s celým dvorom

svojím a s množstvom ľudu šiel s Jurom do chrámu. Jur spýtal sa modly
Apolla: »Či prijmeš odo mňa ako boh obetu, ktorá len pravému Bohu patrí?*
a urobil znamenie kríža. Diabol z modly strašne zakričal: »Nechcem od teba

obety, lebo ja niesom Boh, ale z neba shodený anjel« Jur pohrozil sa mu:
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»Ako opovážiš sa bezočivo lu ostával, keď som lu ja, služobník Boha pravého ?«

Na to sa modly srúcaly s oltárov a roztrieskaly na tisíc kusov.
V chráme modlárskom bolo teda druhé b o j i š t e sv. Jura, na ktorom

zvítazil.
1. Tu je peklo nepriateľom, ktorého premáha. Klaňanie sa modlám, klam

a mam veštby, nemravnosť a ohavnosť raodloslúžebníctva, to sú plody pekla.
2. Zbroj sv. Jura je najsvätejšie meno Ježiš a znamenie sv. kríža, pod

mocou jehož modly svoju ničomnosť hlasno vyznávajú a potom pred očami

všetkých prítomných sa rúcajú. Jak prevznešené to víťazstvo!
3. Upotrebujme aj my takého víťazného zbroja. »Všetky úklady diablove

vyjdú na zmar, keď postavíme proti nemu znamenie sv. kríža«, hovorí sv. Gregor
Nazianský. Ale kto poverčivých prostriedkov sa chytá proti istým biedam, ne

hodám a škodám, či ten nepracuje do ruky diablovi?
III. Na popravnom mieste konečne premáha sv. Jur seba

smrťou mučenníckou.
Keď Dioklecian videl, čo sa to s jeho modlami stalo, začal škrípať zubami,

skríkol na Jura: »Darebáku, tak odplácaš za moju dobrotu?« Jur ticho odvetil:
»Cisáru! neurobil som proti lebe nič neslušného; veď tvoji bohovia neprijali odo
mňa obety, ba verejne vyznali, že oni nie sú bohovia, ale diabli; s ošklivosťou
odvrát sa od nich aj ty.«

V tom vážnom okamžení Alexandra cisárovná, ktorá bola utajenou kre

sťankou, prosila císara, aby prestal ctiť zlých duchov a prenasledovať služob
níkov Boha pravého. No to, že i jeho manželka je kresťankou, tyran už nemohol

zniesť; rozkázal, aby obaja, Alexandra i Jur, boli statí.
Z chrámu okovami obťaženého vyviedli sv. Jura na popravné miesto, na

tretie jeho bojište.
1. Tu už stojí v boji so sebou samým. Zomret v kvete veku svojho,

mladík, sotva vyše dvadsať rokov, zomret ako zločinec, keď žil v cti a v šťastí

pred svetom, to iste nebol malý boj.
2. Ale aj v tomto svojom najťažšom boji zvítazil z b rojom modlitby za

odpustenie svojich hriechov, odporúčaním svojho ducha do rúk božích, dobro

voľným oddaním sa usmrteniu mečom. Teraz už skvej e sa na nebesách v ko

rune víťaznej.
3. Ako že sa my dokazujeme v boji proti sebe? Ako kresťania máme zapret

seba, vziať kríž svoj na seba a nasledovať Ježiša na ceste krížovej. (Mat. 16,

24.) A či my križujeme telo svoje s neprávosťami a žiadosťami? (Gal. 5, 24.)
Dom i pole, dielňa i lôžko chorobné, každé miesto, kdekoľvek sme a čokoľvek

robíme, má byt naším bojištom, na ktorom bojujeme premáhajúc žiadosti svoje.
Bojujme i my zbrojou, ktorou sv. Jur proti svojmu trojakému nepriateľovi

bojoval, veď je to i náš nepriateľ, a keď s pomocou božou zvíťazíme, i nás bude
zdobiť koruna, ako teraz zdobí sv. Jura; lebo zachovaná je pre všetkých, ktorí
milujú príchod Kristov. (2. Tim. 4, 8.) Amen.

(Srov. J. Kluespies). Fr. Rich. Osvald.



novovymenovanému uvedenému katolíekemu učiteľovi

Dľa nariadenia cirkevnej vrchnosti každý novovymenovaný r. kat. učiteľ

povinný je hneď po -svojom vymenovaní a potvrdení vyznať katolícku vieru dfa

ustanovenia cirkevných snemov tridentského a vatikánskeho. Vy, ct. p. učiteľ)

pristúpili ste k tomuto oltáru, aby ste pred Bohom i pred ľudom zadosťučinili

tejto povinnosti.
Urobili ste to iste vďačne už ako muž katolík, ktorý vždy má byt ho

tový vydávať svedoctvo o svojej viere, o svojom náboženskom presvedčení, pa

mätajúc na slová Kristove: »Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho i ja vyznám
pred Otcom mojim v nebesách a pred anjelmi a svätými v deň súdny.*

Také vyznanie viery je slávnostným vzdávaním úcty. Vy vyznaním svojej
katolíckej viery uctili ste Boha, lebo slávnostne ste vyznali, že len jedna cirkev

je tou pravou cirkvou, ktorú Boh ako svoje kráľovstvo na zemi založil, a síce

cirkev katolícka. — Uctili ste Krista, lebo slávnostne ste vyznali, že len tá

cirkev, ktorú Kristus ustanovil, je jednou, pravou a božou cirkvou; — uctili ste

cirkev, lebo ste slávnostne vyznali, že katolícka cirkev právom nazýva sa cirkvou

Kristovou; — no uctili ste aj seba, lebo ste slávnostne vyznali, že ste pre
svedčení o pravde a o tejto pravde smele vydávate svedoctvo. Vyznaním viery
teda uctili ste Boha, Krista, cirkev, seba, svoje srdce i svoj charakter pred
Bohom i pred svetom.

Ale vy ste dnes z povinnosti vyznali vieru svoju ako katolícky učiteľ-

Žiadala to od Vás cirkevná vrchnosť ako prísahu vernosti k cirkvi. Týmto do

stáva sa Vášmu vyznaniu viery velikého významu.

Spytujem sa: či má cirkev k tomu právo, aby od Vás, ako katolíckeho

učiteľa, žiadala takú prísahu? Odpovedám: Áno, cirkev má k tomu svoje právo
a vykonáva ho z príčin veľmi dôležitých.

Katolícky vojvoda Tilly vzal sebou po dobytí Magdeburgu jedinú korisť,
malé totižto dieťa, ktoré z horiaceho domu, teda z rúk smrti vyslobodil a za

chránil. Čo veľkodušný Tilly jeden jediný raz urobil, to robí katolícka cirkev
ustavične od 19 storokov; ona namáha sa zachrániť dcéru svoju, školu, vy
trhnúť mladé potomstvo z väčšieho nad oheň nebezpečenstva, v ktorom by sa

nachádzalo v škole, keby tí, ktorí v mene cirkve v nej stoja a činia, nestáli na

výške povedomia svojho povolania, nečinili na úrovni povolania učiteľa nábo

ženského, katolíckeho.

»Nech sa nikto neemancipuje od cirkve, lebo táto emancipácia bude se

dliackou vzbúrou jednotných osôb, spotvorením duchov*, hovorí stolnobelohradský
biskup; tým menej smie sa emancipovať katolícky učiteľ; lebo v katolíckej škole

účinkujúci učiteľ je v prvom rade zamestnancom cirkve; ako taký musí
vo svojej škole videť záujem cirkve: posvätenie a spasenie duší, musí v uče
níkoch svojich videť Kristovu krv, a v sebe musí videí námestníka Kristovho,
ktorý právom hovorí rečou Kristovou; » Nechajte maľuchých ku mne priši a
nebráňte im*.

po vyznaní viery.



Toto svoje postavenie, povolanie, zvláštne to námestníctvo Kristovo v sebe
len ten učiteľ bude dobre ponímať, ktorý je verný cirkvi a jej učeniu a naria

deniam; ktorý v cirkevnej vrchnosti ctí toho činiteľa na poli školstva, ktorý
môže dávať smer výučbe, môže vplývať na ducha školy, na výchovu v nej a celý
jej postup; — len ten učiteľ napokon, ktorý úctivé, poslušne, oddane prijíma
zákonité nariadenia, rady i úpravy svojho cirkevného predstaveného, ktoré
k tomu vznešenému cieľu mieria, aby v škole zavládla poesia poriadku, čili har

mónia v spoločnej práci kňaza i učiteľa, hudba spojených, za svätý cieľ bijúcich
sŕdc, ktorá obveseluje, uspokojuje i blaží.

Takých učiteľov žiada si mať cirkev. A preto jestli štát alebo ktorákoľvek

spoločnosť k poisteniu svojich záujmov žiada prísahu vernosti od svojich úrad

níkov, s väčším ešte právom žiada ju cirkev od svojich učiteľov, ktorí majú v jej
školách vybojovať veľké boje a bitky za najväčšie dobro človečenstva, za slo

bodu duše.

Gt. p. učiteľ. Dobre ja viem, že žijeme v takej dobe, ktorá neskveje, ne

preslavuje sa krásnou žiarou vernosti k viere a cirkvi; moderná kultúra všetkých,
no menovite mladších ľudí viac-menej pokazila, tak že všetci pod ňou trpíme
Dotkýňa sa ona kazivo i učiteľstva. Ale katolícky učiteľ ako muž, charakter a

poctivec, povie si: Verný budem svojej prísahe, i keby sa mi to priečiť chcelo,
i keby zamračoval sa duch môj, keby sa mi žiadalo odpočívať a musím pra
covať; nie ako farizej, ale ako viere verný, v úplnom povedomí svojho povo
lania chodiaci katolícky učiteľ chcem slúžiť. Zlatým práškom svetla božieho po

sypem to moje školské povetrie, myšlienky Kristove naberem do seba, tak že

mi to bude požiadavkou, potrebnú srdca môjho: lásku k náboženstvu, prítulnosť
k cirkvi vliať do žiakov mojich, vychovávať ich aj pre život večný.

Ó a jak užitočným stanete sa takto i svojej vlasti!

Bez náboženstva a mravnosti niet spoločného blaha; zachovávané Kristovo
učenie a ctená cirkev sú najlepšou podporou národa a najistejšou záchranou
spoločenského poriadku; len od vernosti k duchu Kristovmu možno úfať vylie
čenie spoločenských bied. Človek je sociálna bytnosť, závisí od spoločenstva a

bez neho nemôže jestvovať, ako sa človekovi sluší; lak si náboženstvo a mravnosť

nevyhnutné potreby, bez ktorých nemohlo by obstáť spoločenstvo; lebo len ná
boženstvo je v stave vždy a všade udržať človeka v jeho povinnosti. Taký svetský
názor, že aj bez Boha inými prostriedkami môžeme poistiť blaženejšiu budúcnosť
vlasti a národu, ústavou, rečou, zákonom, policajtom, priemyslom, hospodárstvom,
vedou, je klam a mam; tieto prostriedky môžu síce pozdvihnúť zovňajšiu slávu,
ale udržať spoločenský poriadok, v pravde oblažiť národ nie sú schopné; k tomu
treba náboženstvo.

»A narodil sa z Panny Syn, aby liečil neduhy tej zeme*, spieva Schiller vo

svojej básni o štyroch vekoch sveta. A syn tejto Panny Ježiš Kristus sveril

svoju lekársku vedu svojej cirkvi; preto vyznáva o nej slavný francúzsky štátnik
Tiers: »Len cirkev má zákony na potreby človečenstva, útechy na každú jeho
boľasť, úpravy na každú premenu osudu, neomylné tajnostné pomôcky na úlohy)
ktoré sú sverené svetu, krajine a mestu.*



fledefa prvá po Veľkej noei.

Fr. Rich. Osvalci.

Tak ct. p. u., vernosťou k cirkvi vo svojom účinkovaní stanete sa nielen

opravdivým katolíckym učiteľom ale i pravým požehnaním vlasti a národu.
Ó dobrý, duchom Kristovým preniknutý povedomý učiteľ je perlou v obci,

a veľká bude jeho odmena v uznaní cirkve a vlasti, v úcte rodičov, v láske

detí; veľká bude jeho odmena u Boha, lebo uistuje Duch svätý; * Ktorí vyučujú
mnohých v spravedlnosíi, (v nariadeniach božích,) ako hviezdy skvieť sa budú

vždycky i na veky!* (Dan. 12, 8.)
Jestliže dnes v radostnom povedomí môžete riect so Samuelom: Hucusque

auxiliatus est Dominus, >až dosiaľ pomáhal mi Boh' vo vernosti k cirkvi a

povolaniu môjmu, prajem Vám zo srdca v mene cirkve, ktorú zastupujem, aby
Vám pomáhal aj ďalej ku sláve svojej, na česť cirkve, k spaseniu dietok a

k blahu tejto obci. Božský Váš učiteľ i vždy verný druh-collega, Ježiš Kristus,
nech oslaďuje a odpláca Vám fažkú prácu, ktorú v katolíckej škole v jeho mene

konáte, všelikými zemskými dobrotami a niekdy nebeskou korunou. Amen.

Pravý pokoj len Kristus nám môže dať.

Ján 20, 20.>Pokoj vám!*.

Keď sa Kristus Pán v betlehemskej maštaľke narodil, anjelia spievali;
Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď sa Kristus Pán po svojom
zmŕtvychvstaní po prvý raz zjavil apoštolom, jeho slová boly: Pokoj vára. Pri

jeho narodení zvestujú a prajú anjelia pokoj ľuďom, po svojom slávnom

zmrtvýchvstaní on sám žiada a praje svojím učenníkom pokoj. Pax vobis, ego
sum. pokoj vára, ja som, tak spieva aj cirkev katolícka pri veľkonočnej sláv

nosti, keď kňaz pri svätom hrobe vezme prevel. sviatosť oltárnu do rúk a

obráti sa ku fudu. A tri razy spieva kňaz tieto slová vždy vyšším a vyšším
hlasom.

Nie nadarmo spievali anjelia pri narodení Kristovom na poľách betle

hemských: Pokoj ľuďom dobrej vôle, a nie bez príčiny oslovil náš Spasiteľ
svojich učenníkov týmito slovami: Pokoj vám. Pokoj je ten najväčší, najcen
nejší poklad, ktorý si len žiadať, za ktorým len lúšit môžeme. Pokoj je to naj
väčšie dobro aj v očiach božích, ktoré Boh každému svojmu stvoreniu tu na
zemi praje. Pokoj nám praje tu na zemi sám Boh, pokoj nám žiada sám

Kristus, a síce taký pokoj, ktorý nám nemôže dať, ale jedine len viera
Kristova, učenie Kristovo a život podľa tohoto učenia. Tento

pokoj nech je naším stálym veľkonočným darom
O tomto rozjímajme.

Len ten pokoj, ktorý nám Kristus praje, a aj udeliť môže, je len oprav
divý pokoj. * Pokoj môj dám vám, nie jako svet , dám Iío ja vám*, toto SÚ



slová jeho. Svet nám nemôže daf opravdivého pokoja, nemôže nám uspokojiť
náš rozum, nemôže sošFachtit vôľu, nemôže nasýtiť srdce naše. A kde je ne

spokojný rozum, nesriadená vôľa a nenasýtené srdce, tam pravého pokoja byt
nemôže. To vždy ľudia cítili a aj my dnes cítime.

Pokoj prebýval v srdci našich prvých rodičov, keď ich Boh otvoril, a oni
ešte nezhrešili. Pokoj panoval v Ábelovom aj tedy, keď ho Kain vyvolal na

roľu, aby ho tam závraždil. Pokojný zostal Izák aj v tom okamžení, keď mu
otec Abrahám dal na vedomie, že ho má obetovať. Pokoj mal v srdci Jozef,
keď bol od bratov svojich nevinne predaný, v Egypte od Putifára upodozrievaný
a do žalára hodený. Pokoj prebýva1 v srdci Danielovom, keď bol do levovej
jamy zatvorený, a v srdci sv. Jána Krstiteľa, keď bol od bezbožného Herodesa do

žalára uvrhnutý, lebo sa opovážil jeho cudzoložstvo jemu na oči vyhodiť. A

jako tichý a pokorný baránok, tak kráčal aj náš Spasiteľ po svojej krvavej
krížovej ceste až na Kalváriu.

Pokoj mali v srdci svojom všetci jeho apoštoli, keď boli pre neho po

smievam', bičovaní, žalárovaní, tomu najsladkejšiemu pokoju tešili sa všetci

jeho mučennici, keď išli pre neho pred najboľastnejšiu smrť. Pokoj mali v srdciach
všetci tí pustovníci, ktoré k vôli Kristovej zriekli sa všetkých pozemských ma

jetkov, telesných žiadostí a svetských radostí, a medzi skalnatými vrchami, sa

motnými horami v čiernych v tmavýsh jaskyňách slúžili Bohu. A pokoj pre
býva aj v srdciach tých, ktorí žijú síce vo svete, obcujú s ľuďmi, požívajú od

Boha stvorené veci, ale pritom čistého sú srdca, a tak vládnu so všetkým, že

v každom okamžení sú v stave pre Boha čokoľvek opustiť Blahoslavení, lebo
oni vládnu zemou, blahoslavení, lebo oni požívajú v srdci pokoj, ktorý ím

svet dať nemôže, ale ktorý prevyšuje všetky radosti a slasti sveta tohoto.

»Nemajú pokoja bezbožní *, hovorí Boh skrze Izaiáša proroka znovu a

znovu, starý a nový zákon, naša každodenná zkúsenosť nám to dostatočne do

kazuje. Adam, a Eva zhrešili, príkaz boží prestúpili, ale hneď sa aj začali pred
spravodlivým Bohom schovávať. Zmiznul a ztratil sa zo srdca ich ten pokoj,
ktorý tam pred tým prebýval. Kain zavraždil pobožného Ábela, Boh ho zaklial
a potrestal tým najväčším trestom, stálym hryzením svedomia. Nemal nikde po

koja, musel sa až do smrti svojej potulovať. A Judáš, ktorý zapredal, Pilát, ktorý
odsúdil nevinného Krista, či mali do konca života svojho pokoj ? 0 Judášovi

vieme, že v zúfalstve sa obesil, Pilát ale medzi ustavičným trápením svedomia
vo vyhnanstve zomrel.

Aj z týchto príkladov môžeme videť, že ktorí ľudia požívali v srdci pokoj,
a ktorí ho nemohli požívať? Môžeme sa presvedčiť, že ten pokoj, ktorý títo
svätí mužovia v srdci svojom mali ustavične, je ten najväčší dar, to najväčšie
blahoslavenstvo, ktoré Boh ľuďom len udeliť môže. Tento pokoj dala im silná
viera v Bohu a v Kristu, a nepremožiteľná dôvera v jeho prozreteľnosti, spra
vodlivosti, múdrosti. Verili, skalopevné boli o tom presvedčení, že je Boh spra
vodlivý nad nimi, ktorý zlé síce dopustí, ale zato čnosť buď tu na zemi, alebo
vo večnosti iste odmení Verili, silne verili, že Boh jemu verných nevýslovne
oslávi, a bezbožných potresce. A táto viera ich tešila, posilňovala, vo všetkých



krížoch a trápeniach, osladila ím všetky muky a prenasledovania, ktoré pre Boha,

pre pravdu trpet museli, ukazovala ím cestu, po ktorej kráčať majú a nikdy
s nej sa nezpúštat. Táto viera osvietila ím rozum, posilnila vôľu, uspokojila
srdce a dala ím ten duševný pokoj ktorý v nich tak obdivujeme.

Aj nám len viera Kristova a učenie jeho môže dokonály pokoj udeliť.
Človek v stave posväcujúcej milosti stvorený, všetkými duševnými i telesnými
darmi a výhodami ozdobený v pokoji bol s Bohom, sám so sebou a s celým
svetom. Tento pokoj ale skrze svoj nešťastný pád ztralil a do nepriateľstva
prišiel s Bohom, sám so sebou a so zovnútorným svetom. Lebo bezbožní ne

majú pokoja.
Syn Boží bol prišiel, aby človekovi tento ztratený pokoj navrátil, rozum

osvietil, vôľu posilnil, srdce uspokojil. Rozum ľudský pred Kristom bol následkom
hriechu prvých našich rodičov zatemnený. Nepoznal jasne svoj cieľ tu na zemi,

nevedel, prečo vlastne žije. Nepoznal dobre Boha, jeho dokonálu bytnost. Ne

veril vo večnosti, v spravodlivom odmenení dobrého i zlého na druhom svete,
ba pochyboval, či je vskutku po smrti zemskej ešte aj život večný. Lebo tu na
zemi nikdy nebolo a ani nebudé úplné odmenenie dobrých a trestanie zlých.
Bolo to aj pred Kristom, ako aj teraz, že bezbožným ľuďom častokrát dobre sa

viedlo, a bohabojní prenasledovaní boli a trpeť museli. A vo večnosti, vo večnej

spravodlivej odplate neveriac, či mohlo byť srdce ich spokojné, či v ňom úplný
pokoj prebývať mohol? Svoj cieľ nepoznali, prečo tu vlastne na zemi žijú, ne

vedeli? Keď ale niekto nevie, prečo žije tu na zemi, prečo sa tu trápi a ťažko

pracuje, či môže byt v jeho srdci? Nie! Náš rozum istotu, istotnú pravdu
žiada, lebo na pravdu je stvorený, a neni, nebude spokojný, dokiaľ dokonálu

pravdu nepozná.
Viera kresťanská ale je v stave rozum ľudský uspokojiť. Skrze túto jasne

poznáme Boha, jeho bytnost, jeho vlastnosti. Poznáme, prečo sme tu na zemi,
prečo pracujeme a namáhame sa. Dozvieme sa, že tu na zemi dokonála od

plata nenie, ale len na druhom svete. Poznáme, že Boh každému chce dobré,
každého chce spasiť a nikoho zatratiť. Keď aj niekoho navštívi, neopustí ho_
Nikoho nedovolí nad sily od diab'a pokúšať. Každému je dobrým, láskavým,

milosrdným otcom, A toto poznanie rozum náš uspokojí, srdce pokojom naplní.
Preto požívali svätí aj v tých najväčších krížoch, trápeniach, mukách, prenasle
dovaniach len obdivuhodný pokoj ktorý u iných ľudí darmo by sme hľadali.

Človek má aj vôľu. Cíti v sebe nejakú vôľu, keď aj malú ku dobrému, ale

ešte väčšiu náchylnosť ku zlému. Chcel by Bohu slúžiť, prikázania jeho zacho

vávať, dobré činiť, dokonalejší, svätejší život viest, ale nemôže, nevládne. Vôľa

je slabá, následkom dedičného hriechu soslabnulá. Chcel by robiť dobré, ale ne

vládne, snáď ho aj započne, ale nevie dokonať, lebo je jedna sila v krvi našej,
v údoch našich, ktorá nám v tom prekáža. A to nepokojom, stálym večným
nepokojom naplňuje srdce naše.

Kristovo učenie posilní vôľu našu ku dobrému. Skrze jeho učenie vieme,
prečo máme konať dobré, vyhýbať zlému. Nie svet nás odmení, nie od ľudí

máme očakávať odplatu, ale od Krista. Nešťastný, ktorý len pre ľudí robí dobré,
a len od ľudí očakáva odmenu. Ten sa skoro sklame, roztrpčí, a srdce bude



maE stále nespokojné. Ten ale, ktorý pre Boha, pre Krista pracuje, jakživ ne
bude zahanbený. Lebo pamätá na slová Kristove, že on ani kvapku vody ne
nechá bez odmeny. A kerf ani od ľudí odplaty, uznania neobsiahne, očakávajú
od Boha, v ktorom sa žiadny nesklame. Preto nekaleným pokojom je srdce ta
kého človeka naplnené

» Všetko môžem v íom, kto/ý mňa posilní*, hovorí sv. Pavel apoštol. Silou
Kristovou aj my všetko urobiť môžeme. Keď aj cítime v sebe istú slabosť, odpor
od dobrého, a veľkú náchylnosť ku zlému, keď nám časlokrát aj ťažko padne
niečo dobrého urobiť, predsa, keď chceme, môžeme to vykonať vnútornou mi

losťou, pomocou Krista posilnení, jeho učením povzbudení, jeho krásnym prí
kladom a celým životom potešení. Učenie Kristovo tak posilní vôľu našu a

srdce naplní pokojom, ktorý svet nám nemôže dať.
Srdce ľudské je ku radosťam, a to radosťam nekonečným, nezmeniteľným

stvorené. Lenže veľkej čiastke ľudstva z týchto radostí málo sa dostane. Pla

čeme, nariekeme, stoneme pod ťarchou života od kolísky až po hrob. Všetci cí

time, že život jedného-každého, či chce, či nechce, je krížovou cestou, ktorá
trvá až do poslednej hodinky života. Nemyslite, že tí cisárovia a kráľovia, páni
a boháči, ktorí pôžitkami sveta tohoto hojne sú odmenení, nemajú svoj kríž!
Keď by sme do ich sŕdc nahliadnuť mohli, videli by sme, že aj ich srdce je
plné žalostí, trpkostí, hrozných bôľov. Tlačí, znepokojuje človeka každého zlé

svedomie, povedomie svojich spáchaných hriechov trpčí mu život každodenná
starosť a stále živobytie, snáď nevďaka, neuznanlivosť, neprajnosť jeho najbližších
snáď nejaká choroba, smrť jeho milých, snáď ztrata nejakých cenných vecí.

A kde nájdeme potešenie, kde uspokojenie duše našej, kde balzam na ranené
srdce naše, keď nie u Krista ? Nech ho hľadajú bezbožníci u ľudí, vo svetských
rozkošiach a márnosťach, tam ho nenájdu. Nemajú bezbožní pokoja.

Ku nám Kristus volá; Pokoj vám! Nielen volá, ale nám ho i dá. Tlačí
nás svedomie, nemáme pre hriechy naše vo dne v noci pokoja, nesmieme zúfať.

»Dúfaj synu, odpúhajú sa ti hriechy tvoje*, volá aj ku nám Spasiteľ, ako ho

voril kajúčnej Magdaléne. A keď by sme mali ešte viac hriechov, ako mala ona>

odpustí nám ich. A navráti sa do srdca nášho pokoj, pokoj čistý a svätý, pokoj,

ktorý nám svet za žiadnu cenu nevie dať. Lebo kto si môže za všetky poklady
sveta tohoto odpuštenie hriechov, očistenie svedomia, pokoj srdca kúpiť? Nikto,
to len Kristus, jeho sväté učenie vládne.

Žaluješ sa, že duševne i telesne trpíš, že si od druhých nevinne osočovaný,
prenasledovaný, že nemáš vernej duše, ktorej by si sa požalovať mohol, že si

stratil tvojich najmilejších, že si sa sklamal, v ktorých si dôveroval ? Kto ta

poteší, kto uľaví rozbúrenému srdcu tvojmu ? Nikto na svete! Nenie takého moc

ného, vlivného človeka. Ale očuj slová sv. Pavla apoš a: » Nemusel aj sám
Kristus trpel, a tak vôjsl do kráľovstva svojho?« aleb slová samého Krista:
a Kto chce byt o ojím učedelníkom, nech vezme kríž svoj na seba, nech nasle

duje mňa ... a nájde pokoj srdcu svojmu.*
Áno, keď by bol kríž náš lak ťažký, ako bol Kristov, keď by sme ho mu

seli nosiť aj cez celý život náš, keď by nám nikto nevedel pomôcť, keď by nás
všetci zanechali ako Krista, viera naša, silné kresťanské presvedčenie, že je to



K prvému sv. prijímaniu.
I.

vôľa božia, že to na veky trvá! nebude, že nás Boh za naše trápenia nekonečne

odmení, a jeden pohľad na trpiaceho Krista, uľaví nám, poteší nás, dá pok"j
srdcu nášmu. Nebojme sa. Keď Kristus chcel poteší! svojich apoštolov, hovoril
ím: »Nebojte sa, ja som premohol svet.* Premohol ho svojím učením, svojím;
zázrakmi, svojím životom. Zvíťazil nad smrťou, vstal z mŕtvych. Len tri dni bol
v hrobe, a vstal z mŕtvych, aby viac neumrel.

Dokázal, že on je Pánom života i smrti, že všetky mocnosti sveta proti
nemu nič nevyvedú. Dokázal, že on je cesta, spravodlivosť a život, že kto v ňom

dôveruje, na veky zahanbený nebude Udelí každému žiadaného pokoja, veď on

je knieža pokoja. Amen. Dr. Pavel žitka.

Pred prijímaním.

*Panel dobre je nám tuto byť.*
Mat. 17. i.

Milé dietky! Keď sv. Peter bol s Ježišom na hore Tábor a videl Ježiša pre
meneného, kde tvár jeho skvela sa ako slnce a rúcho jeho učinené je biele ako
sňah: uveličený toľkou slávou svojho Majstra, nemyslel viac na túto zem, lež

všetky jeho myšlienky ta cielily, aby bol vždy s Ježišom, volajúc; >Pane, dobre

je nám tuto byt*.
Ale či aj vy v tomto okamžení nenachádzate s v podobných okolnosťach ?

Veď čože môže byt blaženejšie pre človeka, ako keď môže videt svojho Boha
a ho požívať? A vy, milé dietky dnes po prvýkrát idete okúsiť sladkosť Ježiša

Krista, keď idete prijať jeho najsvätejšie telo vo sviatosti oltárnej. Dnes po

prvýkrát budete spojené s Ježišom, aby on zostával vo vás a vy v ňom. Lebo
učili ste sa, že ostatné sviatosti udeľujú nám milosť božiu, sviatosť oltárna ale
dáva nám samého pôvodcu milostí. Skrze ostatné sviatosti stávame sa dielkami

božími, bratmi Ježiša Krista, spoludedičmi jeho slávy; skrze požívanie sviatosti

oltárnej ale stávame sa údarm, telom Ježiša Kris.a, on sa premieňa ,v nás a my
v ňom, tak že môžeme povedať so sv. Pavlom. * Nie ja som, ktorý žijem, ale

ježil Kristus je, ktorý šije vo mne.*

Pristúpili ste dnes k sv. oltáru, aby ste po prvýkrát požívali veľkonočného
Baránka a nebeskú mannu, ako sviatosť oltárna v starom zákone sa nazýva a

predobrazená bola. Prelo tento nebeský pokrm, milé dietky, tak
musíte po živa t, ako v starom zákone naložené bolo židom po
žívať Baránka a mannu s neba padajúcu.

Boh dobrotivý vidiac zátvrdlivosť Faraóna a prenasledovanie ľudu svojho
izraelského v Egypte, umienil si potrestať Faraóna a vysvobodit ľud svoj. Preto

poslal svojho anjela zhubcu aby zabil každého prvorodeného Egyptčana; ľudu

svojmu ale kroz Mojžiša rozkázal požívať Baránka v každej rodine a s jeho



krvou potreC dvere každého domu; aby od smrti zachránení boli. A anjel zhubca
ušetril všetky domy Izraelitov potrené krvou Baránkovou. Spolu Boh rozkázal
Izraelitom na pamiatku svojho vysvobodenia z Egypta, každoročne sláviť a obe

tovať Baránka veľkonočného. Tak aj my kresťania, drahé dietky, povinní sme
obetovať veľkonočného nášho Bäránka: a anjel boží jedneho každého poznače
ného krvou Baránkovou ušetrí Od záhuby večnej. A tak čím vznešenejšia je
sviatosť oltárna, tým s väčšou prípravou a pobožnosťou -oáme ju k sebe prijať.
Židia jiedli Bäránka v Egypte s nekvaseným chlebom a horkými zelinami; majúc
opásané bedrá svoje a palicu v ruke; hotoví súc k odchodu. Tak máme činiť

aj my. Nekvasený chlieb znamená čistotu svedomia; horké zeliny, slzy kajúčnosti!
bedrá pripásané čistotu; palica v ruke znamená, že tí, ktorí pristupujú k sv.

stolu, majú byť hotoví bárskedy predstaviť sa pred súd boží

Verím, milé dietky, že aj vy takto chcete pristúpiť k požívaniu tohoto ne

beského Bäránka; že duša vaša je čistá od hriechu; že ste ju zmyli so slzou

pravej ľútosti nad vašimi hriechami a že ste hotové smele ísť pred súdnu sto
licu božiu.

Chcete požívať ďalej mannu nebeskú. Manna bola tiež predobrazom svia
tosti oltárnej Ona sa nazývala aj chlebom nebeským a mala každú chuť, akú
si len človek zažiadal. Izraeliti požívali ju len po vysvobodení svojom z Egypta.
Aj sviatosť oltárna je chlieb živý, ktorý je žriedlom všetkých milostí, aj túto
nesmieme požívať prv, len keď svrhneme so seba jarmo diablovo, t. j. keď sa
hriechov našich vo sviatosti pokánia osvobodíme. Keď idete požívať túto mannu

nebeskú, dr. dietky, aj vy ako Izraeliti obdivujte dnes tento pokrm a volajte;
manhu t. j. čo to za pokrm, doložiac: je to chlieb nebeský; je to sám Boh,
ktorý sa nám dáva za pokrm na púšti nášho zemského života; aby nás voviedol
do zasľúbeného Chanaanu, do radosti nebeskej.

A preto, milé dietky prijmite dnes hodne tento pokrm nebeský, ktorý je
najvzácnejší závdavok lásky Ježiša Krista na proti ľuďom. Pripravte mu hodný
príbytok v srdci vašom, lebo dobre vykonané prvé sv. prijímanie je najlepším
znakom a poistením spasenia večného.

Pristúpte k tomuto nebeskému pokrmu.
1. So živou vierou. Sviatosť oltárnu nazýva J. Kristus tajemstvora

viery. Prečo to? Lebo bez viery my v tejto sviatosti nevidíme iné ako obecný
pokrm. Len živá viera nás učí, že pod spôsobom chleba a vína skrýva sa te'
a krv, duša a božstvo Ježiša Krista. Toto je učenie cirkve svätej. Toto je t;

viera, ktorú ste prijali pri krste svätom, a ktorou máte byt nadchnuté, chcete-l
hodne prijať sviatosť oltárnu; lebo bez viery, hovorí sv. Pavel, nemožno ľúbiť
sa Bohu, Lež viera sama v sebe bárs jak pevná nepostačí, ona musí byť živá
t. j. účinlivá a napomáhaná dobrými skutkami. » Viera bez skutkov — hovorí
sv. Jakub — je viera mŕtva « a mŕtva viera, je viera diabla. Proste teda Boha,
aby rozmnožil vašu vieru a dal vám milosti, aby viera vaša nebola vašimi skut
kami narušená.

2. K sv. prijímaniu sv. oltárnej pristúpte ďalej s pevnou nádejou t. j.
s odovzdaním sa do vôle božej. Ach, dr. dietky, jestliže dôverujeme ľuďom ne

stálym, slabým a klamlivým, tým väčšmi dôveru máme mať k Bohu, ktorý je



nezmeniteľný, a večná pravda. Jeho moc je bez konca, on môže, čo len chce.
A k tomu keď povážime, že nás stvoril na svoj božský obraz, pre nás učinil

celý svet, kŕmi nás, syna svojho dal za nás na smrť, ktorý syn seba samého
nechal sa nám za pokrm duše našej, či sa nemáme k nemu vinú! s pevnou
nádejou, najme vy, keď idete požíva! jeho najsvätejšie telo. Ó volajte zo srdca
k nemu s prorokom: Pane, tys moja jediná nádej, šťastlivý, kto má nádej v Tebe,
lebo ten zkúsi tvoje milosrdenstvo, Ty si Boh srdca môjho a moje dedictvo na

vekyl Ale
3. jakokoľvek je potrebná k sv. prijímaniu živá viera a pevná nádej, po

trebná nám je ešte iná čnost, totižto horúca láska; láska naproti Ježi

šovi, ktorý aj dnes hovorí k vám, čo niekdy apoštolovi. Túžobne som žiadal
s vami slávi! Veľkú noc, prv než by som podstúpil muky, ktoré mi nevďačný
národ pripravil. Ja idem k smrti kríža, no nenechám vás; lež zanechám vám

moje telo, moju krv, dušu a moje božstvo za pokrm duše vašej. Milujte, drahé
dietky, milujte leda Ježiša Krista, ktorý vás miluje a dnes nežne volá na vás:

Synu môj, daj mi srdce tvoje. Nebuďte teda studené, nevďačné naproti nemu;
lebo ten svätý pokrm, ktorý teraz chcete prijal po prvýkráf, nenie pre tých,
ktorí sú chladného, netečného srdca.

4. Pristúpte, dietky milé, k sv. oltáru ďalej s hlbokou poníženostou;
uvažujte s jednej strany veľkosť božiu, s druhej ale našu nízkos!. Čože je Boh?
Je stvoriteľom a neobmedzeným pánom celého sveta, jeho moc, svätosť a všetky
jeho dokonálosti sú nekonečné. A človek čože je? Spojenie duše s telom, ktorá
duša, bárs je duch, no následkom hriechu Adama a Evy je skoro docela zemská
a otrokyňa tela. A telo je telesné, podobné nerozumným zverom, ktoré dušu
často do záhuby vedie. A tak aj vy ste slabé, nedokonalé; a milý Ježiš, plný
láskavosti a milosrdenstva, chce sa s vami dnes spoji! vo sviatosti oltárnej.
Hľa, on dnes nám kňazom, jako niekdy apoštolom praví; »Nechajte ntaPulkých
ku mne prist«. Pospiechajte teda za tým ľúbežným hlasom Ježišovým, s poní
ženostou hovorte z úprimného vášho nevinného srdca: Pane, nie som hoden

abys vošiel pod strechu srdca môjho; viera ma učí, kto si ty, Bože môj, a čo
om ja, biedne stvorenie, preto buď milostivý mne hriešnemu, ktorý uznáva

svoju neprávosť.
A keď prijmete teraz Ježiša Krista do srdca svojho, buďte mu za to po

vďačné. Lebo čože vám viac môže dat, ako seba samého. Boh spojuje sa

s biednym stvorením; ach zázrak veliký a hodný povďačnosti.
A tak milé dietky! posilnené a vystrojené pevnou a živou vierou, silnou

nádejou, horúcou láskou a hlbokou poníženostou, pristúpte už k svätej hostine

tejto, tu na oltári vám pripravenej; aby ste po prvýkrát okúsili lásku Ježiša

Krista, a ktorú lásku aby ste nikdy neutratili, prajem vám zo srdca a prajú za

iste aj vaši tu prítomní a uradostnení rodičia. Pane Ježišu Kriste, ty lásko a

dobroto nekonečná, vojdi do čistých sŕdc týchto maľučkých a zachovaj srdcia

tieto, vždy čisté a tebe milé. Amen. Jozef a’aika.



Po »v. prijímaní.

»Toto je deň , ktorý učinil Pán, radujme sa
a veseľme sa v ňom.*. Žalm. 117.

Áno, milé dietky, vy správne a plné radosti môžete už teraz volať: Toto

je deň, a to šťastlivý a dávno túžený deň, ktorý nám Boh milosrdný učinil a

ktorý my nikdy zabudnúť nesmieme. A vskutku, milé dietky, pred týmto boli

ste dietky božie a bratia Ježiša Krista; lež dnes stali ste sa chrámom jeho, telom
a takrečeno Bohmi. Dnes môžete volať so sv. Pavlom: »Nie ja som, ktorý žijem,
ale Ježiš Kristus , ktorý žije vo mne.«

HFa, milé dietky, čo učinil Ježiš za vás, dal sa vára celý v sviatosti ol

tárnej, ktorú ste teraz prijali. Aj vy jemu sa máte docela oddať, ako aj apoštol
hovorí: »Vy nie ste viac vaši, lež prináležíte Ježišu Kristu.*

Ale snáď pýtate sa ma, čo máte činiť, aby ste docela patrili milému Je
žišovi? Odpovedám vám: Vykonajte váš dobrý úmysel, ktorý ste
pred svätým oltárom teraz učinili a vyplňte vaše predsevzatia,
ktoré ste pri svätej spovedi sľúbili.

Vypúďte z vášho útleho srdca všetky svetské a duši nebezpečné myšlienky
a zamilujte si od dnes miernosť kresťanskú; lebo budete-li sa chceť Mbit svetu,
nemôžete byt sluhami Ježiša Krista.

Od dnes odložiť musíte vašu detskú ľahkomyseľnosť, pre ktorú ste veľa času

zmrhali, a usilovať sa musíte pracovať na spasení duše svojej. Prijali ste do sŕdc vašich
Boha srdca pokorného; nasledujte ho, buďte poslušné a tiché. Chráňte sa Ihárstva,
buďte pravdomluvné, hľa, jazyk váš je dnes posvätený prijímaním Ježiša Krista,
ktorý je pravda. Chráňte sa zlých spoločností, najme druhého pohlavia; lebo vy
teraz ani nie ste v stave | redvidet nebezpečné následky takýchto spoločností.
Boh, ktorého ste dnes prijali, je žiarlivý na vás, on nechce delenie sa, chce
celé vaše srdce.

Zachovajte si milosť, ktorú ste dnes obdržali. >Bedlite, vôlá drahý Ježiš
náš — aby ste nevojšli r pokušenie.« »Bedlite — volá zas na inom mieste —

aby keď príde Pán , nenašiel vás spiacich.«

»My — hovorí sv. Ján Zlatoústy — musíme veľký pozor dať, lebo my
musíme ustavične bojovať s našimi nepriateľmi, ktorí nám oddychu nedoprajú.*

A ktorí sú to tí naši úhlavní nepriatelia? Sú to svet, naše zlé žiadosti a

zlý duch. Svet zvádza nás jeho učením, ktoré sa protiví učeniu Ježišovmu; skrze
zlé príklady, ktoré nám predkladá. Naše žiadosti neporiadne chcú nás skaziť skrze

smyselné radosti a obrazy. Konečne diabol, tento lev ručiaci — ten hľadá, koho

by prehltol svojou pekelnou Istivostou.

Preto bedlite, milé dietky, ostrihajte každý kút vášho srdca. Bedlite nad va

šimi očami, neupierajte ich na také predmety, ktoré by mohly škodiť vášmu
srdcu. Hľa, Dávid pohľadom svojím na Bethsabé spáchal cudzoložstvo spolu aj
vraždu. Bdite nad vašimi ušami; neotvorte ich zlým radám, ani nebezpečným
rozmlúvaniam. Bdite nad vaším jazykom, aby nehovoril dvojsmyselné a pohoršlivé
slová ani klamstvá. Bdite nad vašimi rukami, aby nesiahaly po veciach zaká-

II.



piedeía druhá po Veľkej noci.
Oddanosť do vôle božej.

zaných a cudzích. Bdite nad vašimi myšlienkami, aby ste nemysleli na zlé, boho
rúhavé a hriešne veci. Bdite nad vaším srdcom, lebo ako J. K. hovorí, zo srdca

pochádzajú všetky zlé myšlienky a skutky. Pravdaže, dietky moje, je toto tažká
vec; no potrebné je, lebo vždy bedliť nád sebou, alebo večne zatrateným byt.
A či by ste si volili toto posledné. Hľa, jak krátky je náš život, ani minúta po

rovnajúc s večnosťou, a potrpíme-li za krátky čas, očakáva nás za to odplata
večná. Bedlite teda, aby keď príde Pán, nenašiel vás spiacich, totižto v hriechoch,
bez milosti božej. Kým máme teda čas, foužime ho, lebo čas je krátky, sväté
Písmo ho nazýva tmou, ktorá sotva že sa zjaví, aj zmizne, je jako šíp vystre
lený. Čas je nestály; nesmieme si teda zakladať na ňom, aby sme neboli skla

maní, lebo čas je aj nenahraditeľný, keď raz prejde, zmiznutý je na večnosť. A

prelo čas je neoceniteľný. Proste Boha, aby vám dal milosti, čas vždy dobre

použiť. Vykonávajte si pobožne vaše každodenné modlitby; lebo skrze modlitby
obdržíme to, čo si žiadame. 0 tom nás ujisťuje sám J. K, keď hovorí: »Proste
a obdrMie « Hľa, publikán sa modlil v chráme a bol vyslyšaný. Žena hriešnica
sa modlila a obdržala odpustenie hriechov. Lotor na kríži sa modlil a obdržal
milosť od Ježiša. Aj vy častejšie pozdvihujte zrak svoj k nebesiam; aby Ježiš,
ktorého ste dnes prijali, vždy zostával v srdci vašom, ktoré si za príbytok vy-
volil. Modlite sa za vašich rodičov, ktorí sa o vás starajú; vašou povinnosťou je
ím toto dobrodenie, keď nie inším aspoň modlitbou k Bohu odplácať.

Milé dietky, vy chrámy Ježiša Krista, údovia jeho svätého tela, poslúchnite
moje slová, ktoré som k vám dnes povedal. Nech sú srdcia vaše nie zatvrdnuté,
lež pamätajte cez celý váš život na dnešné oobrodenie, ktoré ste na oltári
obdržali. Akže by ste tak nešťastné boly, že by ste ziušily ten sľub, ktorý ste
dnes J. Kristu učinily, tí anjelia, ktorí sú dnes svedkami; ba samé kamene to
hoto chrámu, budú volať o pomstu k Bohu. No, ja myslím, ba úfam, milé

dietky, že od dnes v. 'y kresťanský život viesť budete, že budete radosťou cirkve

svätej, potešením vaším rodičom a povzbudením pre tých, s ktorými nažívať
budete. A vtedy stanete sa hodnými tej milosti, že po tomto časnom živote
z tvári do tvári budete hľadet na toho, ktorého ste dnes vo sviatosti oltárnej
do srdca vášho prijali, čo vám zo srdca prajem. Požehnanie všemohúceho Boha

Otca, Syna i Ducha svätého nech sostúpi na vás a zostáva s vami na veky.
Amen. Jozef Kačka.

>Jako mňa zná Otec, a ja zná?n Otca,
a skladám iivot svoj za ovce svoje.*

Ján 10, 15.

Nielen dnešné sv. evanjelium, ale celý život Ježiša Krista je nám zreteľným
dôkazom a jasnou odpoveďou na tú otázku; prečo prebýval Ježiš Kristus na

tejto zemi? Prebýval na zemi, aby plnil vôľu, zachoval príkazy toho, ktorý jeho



poslal. Zreteľne volá; » Lebo som zostúpil s neba , nie aby som Hnil vôľu svoju
ale vôľu toho , ktorý mňa poslal. Táto ale je vôľa Otca môjho, ktorý mňa posiaľ
aby som z toho , čo mi dal, nič ne ztratil, ale vzkriesil to v deň najposlednejči*
(Ján 6. 38—30.). Celý život jeho je obrazom, podľa ktorého i náš život má byt
sporiadaný, ako sa máme do vôle Otca nebeského oddat vo všetkom, či sa to
tela alebo duše týka, či je to príjemné alebo nie. *Kristus trpel za nás , vám

zanechajúc príklad, aby sme nasledovali člapaje jeho«, hovorí SV. Peter, (Pet. I

2, 21.) a to nie bez príčiny; lebo jeslli chceme byt opravdiví vyznávači, nasle
dovníci a učenníci Kristovi, musíme zaiste práve tak ako on, podrobiť sa vše
mohúcemu riadeniu Božiemu, musíme tak ako on, všetkým povinnosfam stavu

svojho zadosť činit. JakO ale majú sa kresťania v plnení svojich po
vinností vo všetkom Bohu poddať, o lom budeme dnes rozmýšľať.

Opravdiví kresťania majú síce vždy neobmedzenú dôveru v Boha, ale si v nej
nikdy slepo nezakladajú. Oni nakoľko len možno, o svoju česť a svoje dobré meno

pečujú, usilujú sa ohradiť proti ľudskému ublíženiu, každý dovolený prostriedok
užívajú ku rozmnoženiu svojeho pozemského blaha; bojujú zmužile proti neprí
jeranosťam života a usilujú sa život svoj od zkazy zachrániť. A keď zo svojej
stránky učinili všetko, čo mali učiniť, vtedy Bohu odporúčajú výsledok svojej
usilovnosti a práce; jemu porúčajú ochranu svojej česti, jemu porúčajú odplatu
za znesené ublíženie od zlých ľudí, jemu porúčajú starosť o zemskú svoju vý

živu, jemu porúčajú svoje vyslobodenie zo súženia pozemského, jemu konečne

porúčajú i hodinu smrti svojej
Nie nadarmo stojíme na tom mieste, na ktoré nás najmúdrejšia prozreteľnosť

božská ustanovila. Tu nesmieme byt služobníkami lenivými a daromnými údami

tovaryšstva ľudského, ale dľa príkladu P. nášho Ježiša Krista, kým trvá deň

práce, povinní sme všetci povinnosti stavu svojho svedomité plniť, a všemožným
spôsobom ku osvieteniu, zdokonáleniu a ku blahobytu i našich blížnych svoju
usilovnosť vynaložit.|Teda opravdivý kresťan chráni sa každej lenivosti, pracuje
telesnou i duchovnou silou, a bojuje proti všetkým tažkosťam a prekážkam, aby
svojeho cieľa došiel, to, čo z vôle .božej pri schválení svedomia počal, i šťastlivé
dokonal. A ačkoľvek často svoju slabosť cíti, ačkoľvek často smutne zkúsi, že

to, čo dobrého podňal, nejde podľa vôle jeho, že so všetkou svojou' usilovnosťou
málo čo alebo nič nemôže vykonať, áno že často naskrze na nivoč vychádza
ovocie najlepšej jeho usilovnosti; predsa i v takýchto nešťastných prípadoch ne

býva netrpezlivým, svoju chuť k dobrému netratí, a od svojej horlivosti neod

stupuje. On vie, že moc božia divná panuje nad nami, ktorá to, čo je dobré,
vždy varuje a požehnáva; vie dobre, že v kráľovstve múdreho a dobrého Boha,
nič dobrého ztratiť sa nemôže. On je presvedčený, že i tam, kde naša ľudská
slabosť nazdáva sa, že už všetko zahynie, láskavý Boh všetko najkrajšie, naj
lepšie usporiada. V Boha teda dúfa, na jeho všemohúcu vôľu sa spolieha, a je
spokojný so všetkým. »Hľa, oráč čaká drahého úžitku zemského, írpezlive sa

majúc , až by prijal dážď ranný i pozdni ?« (Jak. V. 7.); tak i opravdivý kresťan
očakáva trpezlivé a pokojne, že Boh usilovnosť jeho šťastlivým výsledkom ko

runovať bude. Áno i keď sa mu všetko nedarí, spokojný je, lebo jeho vlastné



svedomie ho teší, že svojím povinnosEam zadosť učinil, ostatné všetko odpo
rúča Bohu.

Opravdivý kresEan odporúča Bohu i zachovanie svojej česli, svojeho mena
a dobrej povesti. Ach, ani ten najlepší kresEan nemôže byf ľahostajný oproti
tomu, keď zlí ľudia usilujú sa ohováraním a pomlúvaním jemu škodiť, dobrého
mena ho pozbaviť. I kresťan to cíti, jak veľmi závisí spokojnosť a šťastie zem

ského života, od dobrého smýšľania, ktoré o ňom iní ľudia majú. Nasledovne
nielen varuje sa toho, čo by mu mohlo vážnosť u ľudí podkopať, ale i usiluje
sa každé poškvrnenie svojej česti od seba odvrátiť. Ale či všetka opatrnosť jeho
býva dostatočná zlostných utrhačov ku mlčaniu priviesť? Vidíme, že sotva; nuž
čo bude robiť v takých okolnosťach? Ačkoľvek ho veľmi bolí, že mu od

utrhačných ľudí poctivosť a dobré meno, ten najdrahší na svete poklad, kra

dený býva; kresťan ani v tomto smutnom položení ani nezúfa, ani zlým za zlé

neodpláca. On je presvedčený, že jest jeden na výsosti, ktorý spraveolive súdi,
ktorý pozná vnútro a cenu srdca jeho. On je presvedčený, že Boh vždy chránil
zlostne prenasledovanú nevinnosť. V Bohu teda skladá nádej svoju a od neho

očakáva, že ho ospravedlní a prinavráti mu dobré meno. Kresťan v smutnom
takomto položení, odvoláva sa na toho, na ktorého sa i Ježiš Kristus odvolaj
keď mu farizei hovorili, že v mene Belzebuba, kniežaťa diablov, vyháňa nečistých
duchov. Kristus riekol; »Ja nehľadám slávy svojej, ale je, ktorý ju hľadá a
súdi. « (Ján 8, 50.) Šťastlivým byt, dobré meno svoje brániť proti diabolskému

ohováraniu, je vec zaiste spravodlivá, áno, povinnosť naša, ale keď je darobné
usilovanie naše, vtedy sa hrýzť, sužovať a rmútiť, to je vec zaiste' nemúdra.

Vtedy je povinnosť naša: zachránenie nášho dobrého mena Bohu poručiť, ktorý
spravodlivé súdi.

A tak máme smýšľat i o inom jakomkoľvek ublížení, ktorého sa proti nám
nedobrí ľudia dopúšťajú. My si môžeme múdrym a priateľským obcovaním

mnohých ľudí srdce k sebe nakloniť, a skrz toto obcovanie naše i ku tomu

priviesť, aby nám neubližovali. Älo kto si to myslí, že takýmto priateľským ob

covaním urobí si každého človeka priateľom, ten sa veľmi mýli Lebo veľký je
počet ľudí závistlivých, lakomých, ľahkomyseľných, nedobrých a nesnášanlivých,
že pri všetkej opatrnosti a múdrosti našej, usilujúc sa žiť v láske a jednote,
obrážaní bývame. Že pre urážky prichádzame do hnevu, do mrzutosti a ná

chylní sme za zlé zlým sa odplácať, o tom presvedčuje nás vlastná každodenná
zkúsenosť. Ale to nie je slušné na kresťanov. Ten, ktorého meno ako kresťania,
na sebe nosíme, celkom inakšie choval sa v podobných okolnosťach; On i tým,
ktorí ho prenasledovali, odpustil, a za tých, ktorí ho ukrižovali, k Otcu svojmu
Nebeskému sa modlil. A my jeho máme nasledovať. Nie tak, ako by sme povinní
boli všetko so sebou a na sebe dať robiť, čo by bezbožnosť ľudská chcela, ale

hlavne preto, že my nikdy nesmieme sa pomstiť, lebo hovorí Boh: *Mne pomsta,
ja odplatim.« (K Rim. 12, 19.) Keď sme urobili, čo sme urobiť mohli, aby sme

druhých pohli k pokoju a snášanlivosti s nami, a oni predsa nechcú s nami
žiť v láske a priateľstve, a neprestávajú nám ubližovať, vtedy to s trpezlivosťou
znášajme, čo napraviť nemôžeme. Obracajme sa k Bohu, nech ím on, ktorý
spravedlive súdi, udelí zaslúženú odplatu.
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A komu že máme s väčšou dôverou a spokojnosfou odporúčať starost
o tie veci, ktoré sú nám potrebné na tejto zemi, nežil Bohu! Len na slepo sa

spoliehať na Boha a na božskú opatrnosť; len na slepo od Boha očakávať zá

zraky a úfať, že i vtedy bude mať o nás starosť a dá nám mannu s neba, keď
ku napraveniu biedy našej nič sa nepričinia e, je ľahkomyseľnosť a opovážlivosť,
ktorá nie požehnanie ale trest zaslúži, lebo Lak hovorí staré porekadlo: »Poraôž

si, človeče, i Pán Boh ti pomôže*, a » Modli sa a pracuj*. teda po
božne budeš ruky svoje k nebesám dvíhať, a v Boha všetku svoju dôveru

skladať, jestli pritom budeš lenivý, záhalčivý, a všetky dobré príležitosti ku po
lepšeniu svojho položenia zanedbáš: vždy len bieda a nedostatok bude ta tlačiť.
A naopak môžeš deň a .noc pracovať, namáhať sa, deň a noc za vezdajším
chlebom chodiť, jestli sa nemodlíš, nemáš vždy Boha pred očima: všetko namá
hanie tvoje bude darobné. » Jestli nebude Pán staväí dom, darmo sa usilujú
tí, ktorí ho stavajú.* * Jestli nevaruje Pán mesto, darmo bedlia nad ním strážni.*

(Psím. 126) A v pravde jestli pre výživu a iné potreby života nášho toľko

pracujeme, koľko je nám možno, vtedy na božích kráčame cestách, vtedy ne
môže byt márna tá nádej, ktorú v Bohu skladáme. Boh je čistá dobrota a láska,
on dáva každému, čo mu je užitočné a potrebné, on, ktorý ľalije poľné lak
krásne šatí, ktorý vtáctvo nebeské kŕmi, ktorý nezapomína ani na najbiednej
šieho červa, on i teba, krestane, iste neopustí, ktorý si o mnoho viacej nežli

ľalija, nežli vtáctvo, nežli červ zemský. Ach, tak sú osudy naše uložené v rukách jeho,
že jestli sme učinili všetko, čo z nás vystačilo: spokojne môžeme hľadeť do

budúcnosti, a na toho sa spoliehať, »ktorý sa stará o nás.«

Ale svet tento je miesto zkúšky. I ľudia, ktorí sa nám najšťastnejšími byť
zdajú, často musia s mnohými trápeniami zápasiť, ba mnohí z nás cez celý
svoj život pod ťarchou svojich krížov horko vzdychať. Kresťania, ktorí nacho
díte sa v tom smutnom položení, že už od viac rokov nemáte stáleho zdravia;
ktorí so starosťou o bydlisko, (odev), o pokrm svoj ťažko sa trápiť musíte, a
dneská snáď ani neviete, čím a jako nasýtite zajtra vašich domácich, vy nešta
stliví všetci, ktorých so všetkých strán všemožná tlačí bieda, ktorí tak málo
veselosti okúsite na tomto svete, ku komu že vás mám poslať, aby uľahčil ťažké
bremeno vaše?! 0, ja len jedneho poznám, ktorý vám radiť, pomôcť a vás po
tešiť môže. On je ten, ktorý vám jarmo nosiť káže, ale ho aj ľahkým učiniť
chce; on je ten, ktorý nedopústa nás pokúšat nad silu našu, ale učiní i z nášho

pokušenia prospech, aby sme (ťarchu) zniesť mohli.* (I. Korint. 10, 13.) Ku nemu
sa teda obracajte, jemu úzkosti srdca vášho otvorte, a s dôverou detinskou oča
kávajte od neho, že.vám prmôže, a z vašej biedy vás vytrhne. On je vždy ho

tový hlas váš k nemu volajúci vyslyšať Na tej odpornej ceste, na ktorej sa

nachádzate, dávno už pred vami jednorodeňý Sjn Boží kráčal, trpel viac nežli

trpí smrteľný človek; a predsa s najväčšou trpezlivosťou znášal všetko, áno,
i keď so smrťou zápasil, i vtedy volal: -oOtíe, nie moja , ale tvoja váľa staň
sa!* Tento prekrásny príklad nasledujme, nesme trpezlivé všetky úzkosti čas
ného života, Bohu porúčajme spôsob a čas nášho vykúpenia, a vyslobodenia zo

všetkých nátiskov z ruských.
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A lak, NN., keď život náš z každej strany takto usporiadaný bude, vtedy
zaiste i posledné okamženia života našeho máme s pokojom očakávať, a tomu,
ktorý nás riadil v živote, poručiť a oddať i hodinu smrti našej. Život náš je dar
od Boha, dar nevymluvnej ceny, a preto i drahý každému; tedy docela správne
konáme, keď sa varujeme všetkého, čo by nám ho ukrátiť a pretrhnúť mohlo.
Ale či nás to zarmútiť má, keď Boh nazpät žiada život od nás alebo od našich

príbuzných, alebo keď nám skorej bije hodina smrti, jako sme si žiadali? Nie,
to nikdy nie; lebo život náš je v rukách božích, a Boh, ktorý ustanovil deň
narodenia našeho, zaiste najlepšie vie, kedy je deň najpríhodnejší pre nás, svet
tento opustiť. A keď sa podFa božej vôle lúčime so svetom, to zaiste je čas

ustanovený od Boha. Nech teda odbije nám hodina posledná, kedy chce; nech
nás smrť rozlúči s milovanými našimi, kedy chce: jestli sme praví kresťania,
jeslli panuje v nás duch Spasiteľa našeho Ježiša Krista, Duch Svätý, a jeho
božské učenie, ó, vtedy sa spokojne soberieme na tú veľkú cestu, ktorá do
večnosti vedie, vtedy i z ohľadu smrti docela Bohu sa poručíme, a tieto budú

posledné, ale i požehnané ostatné slová naše: »Otče, Bože, staň sa vôľa tvoja!*
Amen. 7. Bájny.

Je Kristus tam Je radosť; kde niet Krista, tam zármutok.

> Vy budete zarmútení.
,

ale vás zármutok
premení sa na radosť

. Ján 16, 20.

Takému človekovi, ktorý vie, kto je Ježiš Kristus a čo je On nám, netreba
dokazovať tú pravdu, ktorú vám dnes predniesť mienim. Akú pravdu? Pozo

rujte! Drahý Spasiteľ pripravuje svojich apoštolov ku svojmu odchodu hovoriac
ím: » O krátko, a už mňa nezisrete, a zas o krátko, a usrete mňa*, a keď ho

nepochopujú, dodáva s dôrazom, dtdáva s Útrpnosťou srdca: » Pravlm vám , že

vy badete nariekal a plakať, a svet sa bude radovat.« Mám vám povedať, NN.,
čo s tým rozumel drahý Spasiteľ? To chcel povedať: Vy mňa poznáte, veď som
vás čo mojich apoštolov už obznámil s úmyslom mojím, s príčinou môjho so

stúpenia na zem; vy viete, že som preto prišiel, aby som pozdvihol človeka
z poroby ťažkého bludu k poznaniu pravého cieľa jeho, a položiac zaň život,
aby som ho spasil. Vy to viete, a preto, keď odlúčim sa od vás, bude vám

ťažko, budete nariekať, bo viete, koho ste ztratili. Svet, no svet, ktorý ma nezná,
v moje slová veriť nechce, mňa za Vykupiteľa svojho uznať zdráha sa, svet,
ktorý pre jeho neprávosti karhať musím, bude sa radovať, bo nazdá sa: ztratil

sa, niet ho medzi nami, zas voľná nám je cesta, môžeme robiť a žiť, ako
chceme; veď nám prekážať nebude. Nuž takto, NN., svet nemajúc pred sebou
kárateľa hriechu, nemajúc pred sebou Krista, vzor to najsvätejšieho, nebeských
čností a mravov života, raduje sa, a želá si, bár by tisíc míl na veky od neho
zdržiaval sa Kristus, ale čo po tom? Čo? Pravý opak toho, čo sľúbil svojím
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priateľom a ctiteľom Týmto sľúbil: »ale váš zármutok premení sa v radosť*.
Radosf teda svela premení sa v žiaľ a zármutok.

I
čo z toho nasleduje? To,

že kde je Kristus, tam je rad o s E, kde niet Krista, tam pravý
zármutok. Nuž toto je lá pravda, ktorú som spomnel a pomocou božou vám

dokázaf mienim

Dnes o radosti kázat — myslíte si — je veru zbytočné. Veď je to čosj

prirodzené, že raduje sa ten, kto má k lomu príčinu, ale kto lej nemá, čože
tomu po radosti? Teda vy tak myslíte? No i ja mám svoju mienku o radosti
a o zármutku, a tá hovorí, že v našich časoch o radosti kázat je nadmieru

polrebné. Veď vy to tak myslíte len dľa tela svojho, dľa každodenného života,

ja ale o krok ďalej idem a neuspokojím sa len s týmto telom, ktoré dnes vidíte

živé, zajira ale už snáď bude bezdušné na slame ležat; ja neuspokojím sa len

s týmto životom, ktorý dnes jednému radosf, druhému žiaľ prináša, aj to len
na chvíľku, ale dívam sa v duchu na tú dobu ktorá nasledoval bude potom,
keď už bude tomuto žitiu koniec, keď nastane život a to na večné veky trva

júci, a myslím na tú radost, a na ten -.'ármutok, ktorý v tomto živote na večné

veky trvá; a tu vára musím povedať, že veru o tomto kázat nenie zbytočné,
ale veľmi, až veľmi potrebné.

Veď áno, i na tomto svete je radosti dosf, ale, NN., hrozný rozdiel je
medzi radosťou a radosťou. Jedna z nich prenesie sa i ta, kde na veky predĺ
žená bude, a druhá, no o tej bodaj by som ani hovoriť nemusel, trvá len po
hrob, a za hrobom premení sa vo večitý zármutok. Blažený, kto sa raduje
s Kristom! Nešťastník, kto hľadá radosť bez Krista! Čítali ste dakedy žalmy
Dávidove? Jeden krajší od druhého, jeden poučnejší nad druhý, jeden dojíma
vejší než druhý. Medzi týmito je 44., v ktorého 9. verši hovorí Dávid toto:
* Miloval si spravodlivosí a nenávidel si neprávosť, preto pomazal ía Boh, Boh

tvoj olejom radosti « Počujete to, rozumiete týmto slovám? K tomu, aby sme
sa mohli radovať s Kristom, už v slarom zákone kliesni a ukazuje nám cestu

Dávid, priateľ boží. Pomazaný budeš olejom radosti, ale len pod dvoma pod
mienkami; miluj spravodlivosť, je jedna; nenáviď neprávosť, je druhá. Tvrdé

podmienky — pravda — ale ich prijať a splniť musíme, keď chceme sa s Kristom

radovať, lebo len tam je pravá radosť, kde Kristus je, Kristus ale len tam vám

bude, kde je udomácnená spravodlivosť. No nie, NN., nehľadaj tam Krista, kde

býva doma neprávosť, tam Krista nenájdeš. A čoby si i videl ustavičný ples,
nepretrženú radost niekde, jak tam spravodlivosti niet, buď iste presvedčený, že

tam ani Kristus nebýva. A čoby si videl, že inde samé súženie, samé trápenie,
potoky sĺz, prenasledovanie, ustavičný zármutok sa narodily, jestli spravodlivosť
tam zasadla si za stôl, buď istý. že tam i drahý Ježiš Kristus prebýva, a po
kvapke síce, ale predsa nalieva do sŕdc utrápených radosf, ale nie radost to
hoto sveta, lež radosť ducha, radosf tú, ktorá v celej miere zjaví sa v utrá
pených tam, kde im ju už nikto pokaziť alebo zakaliť nemôže. Že pravdu ho

vorím, dosvedčí sám drahý Vykupiteľ, ktorého slová sú neomylné a nepominu
teľné. Počujte len, čo hovorí; » Blahoslavení (sú) tí, ktorí trpia pi enaslédovanie

pre spravodlivosť; blahoslavení, ktorí platú; blahoslavení ste, keď vám budú



India zlorelit a vás prenasledoval', radujte sa a veseľte sa , lebo odplata vaša
hojná je v nebesiach.« (Mat. 5, 10. 5, 12.) Čo ja mám ešte k tomu dóložiE?

Ja myslím, že tieto slová sú dost zreteľné k tomu, aby ste ím porozumeli.
I jako? Porozumeli ste? Ale áno, áno, — hovoríte — ale veru príkra je to

radosť, ktorá len slzy z oči tisne, a potom kto ho vie či to i všetko lak bude*

keď sa dnes človek všeličoho dopočuje a dočíta, ku pr., že dnes sme už z toho

vyrástli, aby sme všetko kňazom verili Teda vy tak? No nič to, ale priznám
sa vám, čo teraz cíti srdce moje, veru mi vás ľúto, lebo musím povedat, že
tak vám hovoria tí, ktorým takáto radost veľmi sa prieči. Ale keby ste kňa
zovi neverili, ani samému milému Ježišovi, vášmu Bohu a Spasiteľovi by ste
neverili, veď slová tej trpkej radosti nájdete u sv. Matúša v 5. hlave od
veršu 5—12.

No a pokročím ďalej, a aby ste sa nemuseli opierat o pravdu mojich slov,
vezmite do ruky knižku Tomáša Kempenského, »Nasledovanie Krista*, tam v 2.

knihe a 6. článku môžete čílat toto: »Sláva dobrého človeka záleží vo sve
dectve dobrého svedomia. Maj dobré svedomie, a budeš vždycky mat pote
šenie. Dobré svedomie môže veľmi mnoho sniest, a je veľmi veselé v proti
venstvách. Zlí ľudia nemajú nikdy pravej radosti, ani vnútorného pokoja necítia;
lebo nenie pokoja bezbožným, hovorí Pán Boh.« Jz. 57. 21.) Hľa, toto hovorí
Tomáš Kemp., veľký priateľ boží, nahliadate, že i on poivrďnje slová moje.

Maj dobré svedomie a budeš vždy mat potešenie, radost Zlaté slová, hodné

toho, aby sme si ich hlboko do srdca vštepili. Teda i ty, utrápený krestane,
máš potešenie, ty, ktorého ohovárajú, pornlúvajú, osočujú podozrievajú? Ano,

jestli máš dobré svedomie! Máš potešenie, radost i ty, ktorému krivdu robia,
ktorého utláčajú, prenasledujú? Ano, jestli máš dobré svedomie. A máš radi st,

potešenie aj ty, ktorého núdza, kríž a dlhá tažká nemoc tráji? Tak je, jestli
máš dobré svedomie, lebo dobré svedomie mnoho sniest môže, a vždy je veľmi

veselé, lebo dobré svedomie je príbytkom nášho láskavého Boha Krista Ježiša,
a kde je On, tam je pravá radost.

Zlí ľudia nemajú pravej radosti, lebo nenie pokoja b.zbožným, hovorí Pán
Boh. Toto sú hrozné slová, hodné toho, aby sme si ich povšimli. Ach, ako sa
to ináč ukazuje vo svete. Koľký mam a klam! Iďie z mesta do mesta, iďte a

prejdite kraje, a uvidíte: všade radost, všade ples. Nazdal by si sa, že dnes
ľudia na samých ružiach spávajú. Oh koľký mam a klam! No nedivte sa, Kristus

povedal: » Vy budete nariekal a plakať, a svet sa bude tadoval<; nezáviďte,
nemáte čo; tam Krista niet, tam dobré svedomie byt nemôže, a lak ani pravej
radosti tam niet. Alebo či tam môže Kristus prebývať, kde v radosti, plese vy
smieva sa sv. Cirkev jeho, kde s radosťou nohami sa šliape sv. jeho zákon,
kde 'úera sa tupí, nábožnosť v posmech uvádza, mravy nemravnosťou nivočia
a to zo samej radosti? Ach, kde tam pravá radost! Opýtajte sa ich, ako sa

cítia, a keby len trochu úprimnosti v nich bolo, povedali by vám s ušklebenou
tvárou; ach, dajte pokoj, viac hryzenia ako hodín cez deň, ako dní v živote;
ukázali by vám, tie povrázky, na ktoré sa vešajú tie revolveru, ktorými sa strie

ľajú; tie jedy, ktorými ničia svoj život; tú vodu, v ktorej sa topia, a tak koniec
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zdanlivej svojej radosti robia. Ach Boh chráň od takej radosti. Kde niet Krista,
tam je pravý zármutok, tam radosti žiadnej.

I čo teraz ? Poraďme sa Izaiáša proroka. Tento veľký prorok boží nám
veľmi osožnú, ba rovno poviem, spasiteľnú radu í áva, keď ukazujúc na drahého

Spasiteľa, ktorého príchod stá a stá rokmi vopred zvestoval, hovorí: » Hľadajte
Pána , kým sa nájsť dá, vzývajte ho , kým je blízko.« (íz. 55, 6.) Zarmútení

ste, tlači vás ťarcha živola? Máte ešte svojho Pána nablízku, ešte ste ho hrie
chami svojimi neodohnali ďaleko od seba? No hľadajte ho, kým je na blízku,
hľadajte ho, kým máte čas ho nájsť, a keď ste ho našli — vzývajte ho, proste,
aby neodchádzal od vás, aby vás neopúšťal, sľúbte mu, že nikdy viac sa od

neho odlúčiť nechcete, nikdy viac ho hriechom neurazíte, a ubezpečujem vás,
že sa vráti medzi vás, s vami prebývať bude stále a váš zármutok obráti sa

na radosť. Amen. Vendelín E. Schwarcz.

Buďme stáli v čnosti a v láske oproti Bohu v šťastí i v nešťastí.

i>Ale že som vám toto povedal, zármutok na

plnil srdcia vaše.* Ján 16, 6.

Rozličné, ba často podivné boly účinky, jaké malý reči a skutky P. Ježiša
na jeho učeníkov. Už radosťou, už zase žalosťou naplnily srdcia apoštolov. Keď

sa Pán Ježiš pred troma apoštolmi na hore Tábor premenil, s takou radosťou

naplnily sa ich srdcia, že chceli tam ostať s ním na vždy; keď však tí istí apo
štoli pozdejšie videli P. Ježiša na hore Olivetskej krvou sa potiaceho, taká
žalosť ich obkľúčila, že skoro klesli na duchu. Práve tak zarmútili sa apoštoli
keď ím P.. Ježiš, jako nám to udáva dnešné sv. evanjelium, povedal, že
odchádza k tomu, ktorý ho poslal. »Ale, ze som vám toto pavedaj zármutok

naplnil srdcia vaše«, svedčí sám P. Ježiš. Avšak, keď im P. Ježíš povedal, že

lepšie je pre nich, aby odišiel, a keď ím prisľúbil Ducha-utešiteľa, vtedy, keď
i nie radosť, aspoň isté uspokojenie navrátilo sa do sŕdc jejích.

Zkúmame-li, NN.,' náš život, zbadáme, že podobne apoštolom i nás taký
osud čaká v živote tomto. Všade, vo všetkých prípadnosťach života javí sa strie
danie radosti so žalosťou, šťaštia s nešťastím, doorobytu s biedou. Ráno vstá
vame so smiechom, jako hovorí žalmista Dávid, a večer líhame s plačom. Jeden
deň plesáme, na druhý klesáme na duchu, zúfame. A či je to správne v po

dobných zmenách osudu zúfať? Nie, NN., nikoľvek. Pán Boh dopúšťa na nás
radosti a žalosti prelo, aby nás zkúsil, aby videl, či naša čnosť a láska oproti
nemu je stála. Preto buďme stáli v čnosti a v láske oproti Bohu
v šťastí i v nešťastí. K tomu vás chcem povzbudiť v dnešnom rozjímaní.

Že my v dobrých i zlých dňoch stáli máme ostať v čnosti a v láske oproti
P. Bohu, to žiada už sám zdravý rozum. Lebo čo žiada pán od svojho sluhu,

Ján 16, 6.



otec od svojho diefafa, priate! od svojho priateľa ? Či je pán spokojný so svojím
sluhom, keď je tento verný oproti nemu len dotiaF, dokiaľ od neho ľahké veci

žiada, ale keď ťažšiu službu má mu preukázať, alebo priniesť nejakú obetu, od

neho neverne odskočí? Či je otec spokojný so svojím dieťaťom, keď ho ono

miluje len doliaľ, dokiaľ mu činí po vôli,-ale jaknáhle ho potresce, hneď sa

proti nemu obráti? Či bude považovať niekto za verného priateľa toho, kto sa
ho pridŕža len v šťastí, v nešťastí ale hneď ho opustí? Zaiste nie, na žiaden

pád, budete odpovedať na všetky tieto otázky. Či si ale myslíte, že čo je zlé,
keď týka sa to ľudí, bude snáď dobré v pomere naproti P. Bohu? Či sa my
môžeme považovať za verných služobníkov, dobré dietky, a úprimných priateľov
P. Boha, keď od neho prímeme len dobré, nie ale i zlé veci; keď mu ostaneme
verní len v šiastí, nie ale i v nešťastí? Čnosť nesmie byt ako šala, ktorú dľa

módy lebo ľúbosti premeniť môžeme, ale musí byť stála vo všetkých prípad
nosfach života. Cvičiť sa v nej musíme nielen na ružovej ceste šťastia, ale i na

tŕnistej ceste nešťastia. V šťastí máme byt ponížení a po\ďační, v nešťastí trpe
zliví a do vôle božej odovzdaní, lebo len takto dokazujeme svoju stálosť v čnosti
a v láske oproti Bohu. Lebo jako nemôže byt považoval.ý za dobrého vojaka
ten, ktorý plní rozkazy svojich predstavených len v dňoch pokoja, nie však
i v čas vojny na bojišli, lak ani my nemôžeme byt považovaní za dobrých bo

jovníkov Kristových, keď budeme vôľu jeho plniť len v dňoch radostných, nie
však zároveň i v dňoch smutných

Takúto stálosť v čnosti a vytrvanlivost v láske oproti P. Bohu žiada vý

slovne od nás i sv. Písmo. V knihe syna Sírachovho čítame: »Človek svätý
v múdrosti (t. j. v čnosti a v láske oproti P. Bohu) sotrvá jako slnko; ale
blázon jako mesiac sa mení « (27, 12.)

Stálosti v čnosti a v láske oproti Bohu učíme sa i z príkladov svätých
Oni tou istou cestou kráčali, ktorou i my. Zčiaslky šli ružovou cestou šťastia,
zčiastky ale tŕnistou cestou boľasti a predsa vo všetkých prípadnosfach života
ostali verní čnosti a P. Bohu. Z mnohých príkladov uvediem len jeden zo sta

rého zákona. Jak verný a stály bol služobník boží Jozef egyptský! Dobre sa

mu vodilo v dome otcovskom, požíval lásku svojho otca; a predsa P. Boh ho

navštívil, bratia ho predali a odvedený bol do cudzích krajín
V cudzine požehnanie božie spočívalo na dome jeho pána, u ktorého slúžil;

ale ani toto netrvalo dlho, lebo pre podvod a klamstvo manželky jeho pána bol

do žalára uvrhnutý. Zo žalára vysvobodený ustanovený bol za prvého hodno

stára po kráľovi a ctený bol jako osvoboditeľ krajiny. Ale či táto neprestajná
zmena osudu mala nejaký vplyv na jeho čnosti? Nie, NN., on vo všetkých oko -

ličnostach života ostal verný Bohu a zachoval neporušenosť svojich čností.
Keď sa už porovnáme, NN., s týmto mužom svätého života, ako obsto

jíme? Či môžeme si vydať o sebe to svedectvo, že či v šťastí, či v nešťastí
verní sme ostali P. Bohu? Jak mnohí sú, ktorí slúžia Bohu, ale len doliaľ^
dokiaľ sa ím dobre vedie; keď prijdu na nich trápenia, kríže a biedy, hneď
klesnú na duchu, odvrátia sa od P. Boha, zúfajú, ba snáď i prozreteľnosti božej
sa rúhajú. Iní zase modlia sa k P. Bohu, u neho pomoc hladujú v biedach a
utrpeniach, ale jaknáhle biedy pominú a blahobyt im nastane, zabudnú na P.



Boha, od neho sa odvrátia a v hojnôsti začnú život bezbožný. Oba títo chodia

po bludných cestách. Zkúmajte sa, NN, či mnohí z vás nepatria ku jednej lebo

druhej triede takýchto ľudí.

Svätí boží nebáli sa nešťastia, biedy a rozličných dopustení; oni rovnako

vydržali v láske u Boha. Ba radšej mali rozličné búry a vlnobitie života, lebo
v tých tým lepšie dokazovala sa ich vernosť u Boha. Sv, František Xaverský,
keď nejaké trápenie na neho prišlo, riekaval: »Len viac, o Pane, len viac«; vo

všetkom trápení svojom videl lásku božiu k nemu a zkúšku vernosti svojej.
Veľmi poučné je pre nás v tejto veci, čo hovorí sa o jednom slepom. V sle

pote svojej bol nešťastný, ale nereptal proti Bohu a slúžil mu verne: Predsa
však prosil Boha, aby mu dal zrak, učinil ho šťastným. Plný dôvery putoval
ku hrobu sv, Tomáša Konterburského, aby si tam vymodlil ztra'ený zrak. Boh

vyslyšal jeho modlitbu a on zrazu videl. Bol šťastný. Ale po nejakom čase

prišlo mu na rozum, že sa nemodlil dobre, že mal pri svojej modlitbe povedať,
aby mu P. Boh len tak navrátil zrak, ak to poslúži k spaseniu jeho duše. A ne

dalo mu to pokoja, až sa sobral zas k hrobu sv. Tomáša a prosil ho, aby oro

doval za neho u Boha, aby radšej zas oslepol, akby mu zrak jeho nemal byt
užitočný ku spasen u večnému. Hľa. i slepotu i zrak, i biedu i blaho považoval
za prostriedok spasenia; v slepote nereptal, pri zraku bál sa hriechu: slúžiť

Bohu, vernosťou svojou k Bohu zaslúžiť si spasenie duše či v neš'aslí či v šťastí,
bolo jeho túžbou a starosťou. Nešťastie ho nezranilo, šťastie nepovznieslo; lebo

jeho myseľ, jeho srdce bolo tak či tak u Boha.
Robme i my tak a dobre pochodíme. Stále vytrvajme v čnosti v láske

k Bohu, či sa nám na svete dobre a či nebárs vodí. Aby sme tak vytrvávali,
myslievajme na svoj cieľ, pre ktorý sme stvorení, a to privedie nás k tomu

presvedčeniu, že blaženosť tohoto sveta je nič proti blaženosti života večného,
a všetky trápenia života prítomného sú nič oproti trápeniam zatratenia več
ného. Pritom nezpúšťajme z pamäti, že najväčšie zlo na svete je hriech a naj
väčšie dobro P. Boh. Toto nás pohne k tomu, aby sme vo všetkých prípad
nôstach života, či v šťastí, či v nešťastí, hriechu sa varovali a Boha milovali
Amen. y. Buday.

J'Jedeľa piata po Veľkej noei.
Ako sa máme modliť v mene Ježišovom?

Budete-h zač prosiť Otca v vinie mojom ,

dá vám. Ján 16, 23.

Ešte niekoľko dní a stane sa, čo y dnešnom sv. evanjeliume Kristus Pán
hovoril: » Vyšiel som od Otca, a pi išiel som na svet , zase opúštam svet, a idem
k OtcoviU Ešte krátky čas, a zanechá nás tu na zemi, odíde, odkiaľ prišiel.
Prišiel od Otca, ide k Otcovi, zanechal svoju slávu, a navráti sa ku nemu, aby
ju znovu zaujal. Tu bol naším Spasiteľom a Vykupiteľom, tam chce byt naším

verným primluvačom. Tu za nás triatridsat rokov pracoval, krv svoju vycedil,



nekonečné zásluhy si pred Otcom získal, tam chce v svojej práci pokračovať,
na svoje zásluhy pred Otcom svojím v záujme našom sa odvolávať, naše prosby,
naše žiadosti jemu predkladať, našim verným zastupitefom byt. Vie toto dobre
naša matička, láskavá cirkev katolícka, a preto ani ho nechce prázdneho do

neba pustiť. Keď už musí nás zanechať, a navrátiť sa k Otcovi svojmu, aby tam

svoj nový úrad započal, nech vezme so sebou všetky naše prosby, žiadosti,
modlitby, a nech ich predloží, prednesie svojmu Otcovi nebeskému. Preto usta
novila cirkev katolícka tieto takzvané krížové dni, ktoré pred jeho Nanebovstú

pením konáme. Modlime sa tieto dni, navštevujeme chrámy, káplnky alebo sv.

kríže, a posielame verejné prosby v mene celej sv. cirkve za všetky naše po
treby k Otcu nebeskému, aby ich skrze zásluhy Ježiša Krista, dľa jeho sľubu,
o ktorom v dnešnom svätom evanjeliume čítame, vyslyšal. Preto aj ja chcem

dnešný tento deň ku vám prehovoriť, ako sa máme modliť v mene Je
žišovom vždycky obzviáštne ale na tieto krížové dni, aby sme vskutku ob

držali dľa sľubu Ježišovho od Otca nebeského, čo žiadame.

Modliť sa musí každý. Kto verí, že ho Boh stvoril, a že nad ním vládne
a panuje, kto uzná, že celkom od Boha závisíme, a od neho pochádza všetko

dobré, ten sa modlí ku Bohu, ten ho prosí a žiada keď niečo potrebuje, a ďa
kuje mu, chváli ho, keď niečo obdržal. Modlitba je ku srdcu človeka veriaceho

prirástnutá, každému prirodzená. Prejdime celý svet, všade nájdeme modliacich
sa ľudí. Cítia všetci, že sami sú slabí, bezvládni, že nie sú pánom svojho života
a osudu, že potrebujú vyššiu pomoc, ktorú len modlitbou zabezpečiť si môžu.
Ľudia všade a vždycky sa modlili: Adam a Eva v raji, Ábel, keď obetoval,
Noe, keď staval koráb, keď bol v ňom, a keď z neho vystúpil, modlili sa Abrahám
Izák a Jakub, Jozef Egyptský. Modlil sa vždy Mojžiš, keď chcel niečo od Boha
obsiahnuť. Modlil sa nábožný Dávid, múdry Šalamon, všetci proroci, traja mlá

denci v ohnivej peci, Jonáš v žalúdku veľryby, Jeremiáš nad zrúcaninami Jeru
zalema.

V novom zákone modlili sa pastieri pri kolíske Ježišovej, traja mudrci v ma

štaľke betlehemskej, modlil sa sám náš drahý Spasiteľ, a ako v Písme sv. čí
tame, často aj celé noci modlili sa apoštoli všetci, keď boli pre Krista a jeho
učenie prenasledovaní, žalárovaní, na smrť odsúdení. Modlila sa celá cirkev, keď
sedel Sv. Peter v žalári, modlili sa vždy, v každej dobe kresťama, modlia sa aj
židia, ba ešte aj pohania.

Len niekoľko neznabohov, ktorí chceli by uveriť, že nenie Boha, a o lom

aj iných presvedčiť, zavrhuje modlitbu. Ale aj títo časlokráť len ústami tajia
Boha, v srdci, v duši iste ináč cítia, a kto vie, či kedy-tedy potajomky aj oni

nepozdvihnú dušu k Bohu, a neuliekajú sa k lomu, v ktorom pred ľuďmi veriť
nechcú

Nielen my sami cítime potrebu modlitby, ale Boh nám prikazuje, aby sme
sa modlili. Čokoľvek od neho žiadame, modlitbou žiadať máme. On je darcom

všetkých darov,, prameňom všetkých milostí. Keď by chcel, mohol by každému
čokoľvek aj bez modlitby udeliť, ale on chce, on žiada, aby sme všetko od neho
modlitbou prosili. Bez modlitby nedá nič. Chce, aby sme takýmto spôsobom



nahliadli a uznali, že on je Pánom a Stvoriteľom všetkých vecí, a my jeho slabé
stvorenia. Chce, aby sme sa takýmto spôsobom jeho dary a milosti viac ctit a

vážiť si naučili.
Preto prikazoval Boh prísne modlitbou v Starom zákone, prikazuje nám

náš Spasiteľ, ako to aj v dnešnom evanjeliurae čítame, modliť sa v Novom zá

kone, napomína nás na modlitbu us'avične naša malička, cirkev katolícka.
Ačkoľvek Boh pred príchodom Krista následkom hriechu našich prarodičov

rozhnevaný a nie ešte ukiotený bol, predsa vyslyšal modlitbu jemu verných
ľudí, nie tak veľmi pre ich dobré skutky a zásluhy, ale pre svoju dobrotu, mi

losrdenstvo a spravodlivosť. Prisľúbil, že prosby spravodlivých, ku nemu vola

júcich vyslyší, Leda slovo svoje zadržal. Mojžiš koľkokoľvekráz modlil sa k Bohu,
vždy bol vyslyšaný. Na modlitbu jeho Boh otvoril more, zničil vojsko Faraó
nove, dal ľudu na púšti mannu a vodu, oslobodil ich od všetkých ich nepria
teľov. Anna svojou stálou a vytrvalou modlitbou obsiahla od Boha žiadané dieťa

Samuela, Judith viac modlitbou, než zbraňou zabila nepriateľského Holofernesa.
Modlil sa Jonáš v žalúdku veľryby a bol na tretí deň vysvobodený; modlila sa
Zuzanna a jej čistota bola zachránená, jej nepriatelia zahanbení, modlili sa tí
štyria mládenci v ohnivej peci, a ohnivý plameň ím neuškodil; modlil sa Daniel
v jaskyni Ivovej a pažraví Ivovia ho v pokoji nechali; modlil sa Judáš macha

bejský pred bitkami, a nepriateľov svojich premohol.
Vidíme teda, že Boh už v starom zákone vyslyšal modlitby jemu verných

ľudí. Čím viac vyslyší modlitby ku nemu sa utiekajúcich v novom zákone, keď

my nie viac na jeho dobrotu, milosrdenstvo, a spravodlivosť odvolávať sa mu

síme, ale na zásluhy našeho primluvača, Syna jeho jednorodeného Ježiša Krista.
Tento nás vykúpil, tento dal za nás Otcu nebeskému väčšiu výkupnú cenu, než
bolo treba. Očistil nás od hriechu dedičného, umyl nás od špiny našich oso

bitných hriechov, učinil nás národom čistým svätým a Bohu ľúbežným. A keď

by sme zase do hriechov upadli, na jeho trpké umučenie a smrť zabudli, jeho
milosť opovrhli, a aj dlhší čas po ceste blúdnej kráčali, ba snáď aj v naše po
lepšenie nedôverovali, zúfať nesmieme, máme primluvača, máme zaslávateľa
u Bohu verného, Ježiša Krista. On vyšiel na nebesá, sedí na pravici u Boha
Otca všemohúceho a primlúva, oroduje za nás.

Boh Otec syna svojho nekonečnou láskou miluje, a k vôli nemu na jeho
žiadosť čokoľvek urobí. Pre smrť svoju, pre prehorké umučenie svoje Kristus

pred Otcom svojím nekonečné zásluhy si získal, takže nenie tej prosby, tej žia

dosti, ktorú by mu Boh Otec nevyslyšal. Preto si ho posadil na pravicu a dal
mu slávu nekonečnú, aby sa mu všetko stvorenie klaňalo na nebi, na zemi, a

pod zemou. Jedenraz trpel, jedenraz zomrel, jedenraz nás vykúpil, ale toto je
dostatočné, aby Boh na veky všetky prosby jeho vyslyšal. Bohu všemohúcemu
nesmierne sa ľúbila jeho nepoškvrnená obeta, ktorú mu na kríži priniesol, a

pre túto odpustil všetky viny hriešnemu človečenstvu, a odpustí, kto sa len ku
nemu obráti. Lebo nie my, nie hriešni ľudia modlia sa ku nemu a prosia ho,
ale jeho jednorodený Syn. On sedí ustavične na pravici jeho a poukazuje na

svoju obetu, nu svoje zásluhy. On sám dobre vie, že ľudia sme my slabí, hriešni,
krehkí, mnohými neprávosťami obťažení, že nemôžeme čistým srdcom, čistou



dušou pred jeho otcom sa zjavit, aby sa nad nami smiloval. Nás náš Spasiteľ
nekonečnou láskou miluje, však to životom, smrfou svojou nad slnko jasnejšie
dokázal; jeho žiadost a jeho prosbu Otec nebeský vždy vyslyší, prelo z lásky
ku nám chce až do konca sveta, dokiaľ len ľudia budú na zomi, za nás u Olca

nebeského orodovat. Je to úrad, je to zamestnanie, ktoré nie menej dokazuje
lásku jeho ku nám ľuďom, než jeho umučenie a smrť; je to obeta, ktorá nás
nie menšou potechou a nádejou naplňuje, ako obeta krvavá na kríži. My všetci
cítime potrebu modlitby, tak slabí, krehkí sme, Boh je ale nekonečne dokonály.
Ako predstúpime pred neho, ako sa opovážime od neho niečo žiadať, keď sme

len prach a popol, on jest ale večný a nekonečný Boh? Načo sa môžeme pred
ním odvolávať, aby nás vyslyšal, keď je v nás len hriech a neprávosť? Tieto

myšlienky rmútia každého hriešneho človeka, keď by sa chcel ku Bohu obrátiť,
a netrúfa, nedôveruje si. Zaiste žalostné položenie pre nás hriešnikov. Pre našu

slabosť, pre naše hriechy, neprávosti a nedokonálosti neopovážime sa pred tvárou
nekonečnej velebnosti zjaviť, a naše prosby, naše žiadosti predniesť.

Ale predsa nesmieme zúfať. Kristus vyšiel na nebesá a sedí na pravici Boha
Otca večného, aby sa primlúval za nás. Tešme sa tomu my hriešnici, radujme
sa tomu my všetci, ktorí ináč sa neopovážime ku Bohu priblížiť. Tešme sa, ako
sa tešil sv. Bernard, keď povedal: ‘Nezúfaj duša moja, nezúfaj! Lebo, odkedy
Kristus vyšiel na nebesá, máme tam primluvača. orodovníka, Spasiteľa. Viem

to, cítim to, že pre hriechy moje nemám žiadnej zásluhy na nebesá; ale Ježiš

Kristus, môj Spasiteľ má ich v moci a síce zo dvoch príčin: po prvej, lebo je
Syn Boží; po druhej, lebo svojou vlastnou krvou si ich zakúpil. Bre neho je
dostatočný jeden z týchto nárokov; mne ponechá druhý. Na základe tohoto ná
roku mám právu na nebesá, a úfam, že láskou Ježiša Krista, môjho Spasiteľa
ich aj obsiahnem.*

Týmito slovami všetci sa môžeme tešiť. Všetci máme právo na nebesá, všetci
môžeme úfať, že Boh naše prosby a modlitby vyslyší, lebo je tam náš primluvač
Ježiš Kristus. Viac osoží jedno jeho slovo, než dlhá naša modlitba; viac jedna
kvapka jeho krvi, cez celý náš kajúcny život; viac jeden jeho pohľad prosebný
na Otca, než všetky naše zásluhy. Bojíme sa, netrúfame si, neosmelíme sa oči

naše ku Bohu pozdvihnúť, straší nás povedomie našich vín, a ťarcha našich ne

právostí, takže sami cítime sa byť nehodnými vyslyšania, nesmieme zúfať, ne

smieme zúfať, nesmieme nádej ztralif. Ejhľa povstane Kristus predstúpi pred
Otca svojho a hovorí; »Olče pre lásku, ktorou si mňa vždy miloval, a ja som
sa tebe za ľudí hriešnych obetoval, vyslyš prosbu moju, a smiluj sa nad týmto
ku tebe volajúcim človekom.* A 0 ec nebeský nemôže zapovrhnúť žiadosť Syna
svojho. Musí ju vyslyšať, lebo oroduje Syn jeho všemohúci. Ó my blahoslavení

hriešnici, ktorí máme takého primluvača, ó my šťastliví smrteľníci, za ktorých
taký oroduje. Nesmie, nemôže žiadny zúfať, nesmie žiadny sa ponosovať, že ne
môže pred tvár božiu predstúpiť.

S celým právom mohol teda Kristus apoštolom hovoriť: » Bndete-li začprusic
Otca v mene mojom, dá vám. Doposavád neprosili ste sa uil v mene mojom.«
Nemohli dosaváď ľudia prosiť Boha Otca v mene Ježišovom, lebo ešte nebol

vyšiel na nebesá, a nebol začal svoj prostrednícky úrad. Teraz ale slovami Kri-



stovými posmelení, nádejou naplnení môžu začať sa tak modlit. Kristus nás sám

uistuje, že vyslyšaní budeme. Nasledujme aj príklad našej matičky cirkve kato

líckej. Ona každú prosbu, každú modlitbu v mene Ježišovom posiela ku Bohu
Otcovi. Očujte kňaza pri oltári, či pri svätej omše nezakFúči každú modlitbu
»Per Dominum nostrum Jesum Kristum« skrze Pána našeho Ježiša Krista, a či

nájdete v dobrej katolíckej modlitebnej knižke len jednu modlitbičku, ktorá by
sa neskončila odvolávaním na zásluhy Ježiša Krista. Ba am nenie to modlitba,
aspoň nie krestansko-katolícka, a nemôže byt od cirkevnej vrchnosti potvrdená
a veriacim odporúčaná, v ktorej by chybovalo odvolávanie sa na zásluhy
Ježiša Krista. Týmto spôsobom chce (nám cirkev katolícka dat na vedomie,
že Boh Otec len takúto modlitbu vyslyší, Ježiš Kristus len takúto Otcu svojmu
prednesie.

Modlime sa teda vždy v mene Ježišovom. V mene Ježišovom sa ale mo

dlime, keď nie na základe svojich zásluh sa modlíme, ale na základe zásluh

Kristových; keď sa utiekame ku Kristovi, ako večnému nášmu veľkňazovi a

prostredníkovi u Boha; a keď sa modlíme v tom duchu, ako nás Kristus Pán
jak svojím učením, lak svojím príkladom napomínal: Buď vôľa tvoja, jako na

nebi tak na zemi, a hľadajte najprv kráľovstvo božie a spravodlivost jeho, a

ostalnie bude vám dano. Toto je modlitba, ktorá sa Bohu Otcovi jedine ľúbi a

ktorú vyslyší. Modlime sa tak vždycky v každej dobe, obzvláštne tieto krížové
dni, aby všetky tie prosby, ktoré cirkev v mene našom skrze Ježiša Krista
k Bohu vysiela, ku sláve božej, ku spáse našej vyslyšané boly. Amen.

nad rakvou dp. Andreja Kmeťa, vysl. farára prončovského, predsedu Museálnej slo

venskej spoločnosti, v Pánu zosnulého 16. februára 190o v Turčianskom Sv. Martine. Po

vedal vysokodôst. p. Emil C s e r e i, č. kanonik, dekan a farár turčianske sv. martinský.

* JEJh la, služobníka dobrý, a verný, vojdi do

radosti Pána svojho.<

Cirkev katolícka nezavrhuje síce, ale vo všeobecnosti ani neodporúča po
hrabné kázne. Lebo kde sama smrt zrejme hlása márnost svetskú a smutný osud
života ľudského: načo tam ešte reči šírit, načo vynútiť bôľ rozžialenému srdcu,
keď mors imperátor smrt panovníčka, lak kráľovsky hrdo a drzo sama vykoná
úlohu túto? A polom cirkev s úctou sa chová oproti všetkým zomrelým, drží
sa toho príslovia »de mortuis nil, nisi bene« o mrlvých nič, leč dobre. Mnohí

taký život vedú, ako čoby sa schválne chceli zrieknuť práva, aby sa po smrti

aj na nich príslovie toto vzťahovať mohlo. No -sú ľudia, ktorí slovom a skutkom
slúžili za príklad svojím spolublížnym, íchžto život bol »svetlom na svietnik po

loženým*, otvorenou a p.iučnou knihou: pri pohraboch takýchto ľudí cirkev nielen

že nezazlieva, ale rozhodne žiada, aby sa kázalo. Dnes keď pochovávame dôst.

pána Andreja Kmeťa, vzorného kňaza, úprimného ľudomila a známeho učenca,

Dr. Pavel Žilka.

Reé



chcem vyhovef žiadosti cirkve, keď nad rakvou jeho niekoľko slov prehovorím.
Že bol vzorným kňazom, o tom by vedeli svedčiť jeho bývalí farníci, medzi

ktorými čo opravdivý duchovný pastier účinkoval. Tam na Prenčove na dosť
chudobnej fare strávil značnú časí svojho blahodarného života. Vynaučoval, na

pomínal, napomáhal malé stádo svoje, vedúc ho sta Mojžiš do zeme zasnúbenej,
do kráľovstva nebeského. Môže povedaf pred sudcom svojím: »Pane, z tých,
ktorých si mi svetil, nikoho som neztratil.* A keď už nevládal znášaf »bremeno
dňa a horka«, utiahol sa vraj na odpočinok. Horkýže na odpočinok! On nevedel
ani nechcel vedet, čo to znamená oddýchnuť si. V slabom, zaslaralou nemocou
skľúčenom tele bol duch chtivý, ktorý ho nútil k neúnavnej práci. Pri svojom
inoslrannom zamestnaní horlivé hlásal slovo božie i v tomto chráme našom.
Ešte sú nám v čerstvej pamäti kázne, ktoré z tohto miesta držal. Požiadaný
odbavil ochotne všetky služby božie. Kňazské hodinky, či breviár, nikdy neza

meškal, sv. omšu odslúžil každodenne ešte i v svojej tažkej chorobe, nechcel

upustiť len vtedy, keď lekár zakázal. Bol kňazom v úplnom smysle slova, až

do posledného dychu svojho.
Vedľa kňazského úradu svojho zdarné pestoval i vedy, tie vedy, ktoré naj

bližšie stoja k Bohu a najbezpečnejšie vedú k nemu, vedy prírodné. Skromná
fara prenčovská bola dostaveníčkom znamenitých učencov, nielen z Uhorska,
ale i z cudzozemska, ktorí sa od neho chceli poučiť. Jeho meno sa bude skvieť
v knihách vedeckých i vtedy, keď mnohí súvekovci jeho už dávno zabudnutí budú.

Nemôžem mlčaním pominúť jeho smýšľanie čo občana krajiny uhorskej.
I on patril k tej strane, ktorá- má isté požiadavky v oči teraz panujúcim po
riadkom. No toto smýšľanie svoje zastával dôstojne, rázu kňazskému primerane
nikdy neprekročil hranice múdrej miernosti. Nenapádal — ale bránil. Jaho zbraňou

boly: veda a láska, šlítom viera a nádej. Dobre vedel, že kňazi i na tomto poli
majú brať zástoj smierlivého prostredníctva medzi bojujúcimi, aby sa prolivy
nesostrily, ale umenš.ly.

Čo mám o ňom hovoriť ako o človekovi? Keď už na jeho tvári žiarila sa
samá dobrota, celá bytnost jeho dýchala lásku. Heslom jeho bolo: dobre činiť

každému, zle nikomu! Medzi čnosťami, ktoré ho tak bohato zdobily, ako angelika
medzi hornými kvetami, vyčnievaly jeho poníženosť a skromnosť. Keď si sa

prvýraz s ním stretol, ani by si nebol tušil, že v tom skromnom človekovi lak
veľká učenosť, a tak krásne čnosti prebývajú. Pri tom bol obetivý, všetko, čo

mal, obetoval na ním uznávané dobré ciele. Pracoval nie sebe, ale iným, žil nie

sebe, ale iným. Bol opravdivým altruistom!
Či to nebol krásny život? Či život jeho neni výtečným dôvodom tej vzne

šenej pravdy, že okrem tohoto sveta musí byť aj druhý, vyšší svet, kde spra
vodliví obsiahnu odmeny, keď že jej v svojom živote neobdržali. Či mŕtve telo

toto, v ktorom tak š rachelný duch prebýval, neni zárukou lej ešte vznešenejšej
pravdy, že bude niekdy tela zmrtvých vzkriesenie?

Ovšem ťažko je veriť v budúcom zmrtvýchvstaní, keď hrudy hrobové na

rakev padajú, a ešte ťažšie, keď vidíme medzi ľuďmi tak mnoho zlého a hrieš
neho. A keby každý človek tak zlým bol, ako je ten najhorší, tak podlým, ako

najpodlejší: ľahko by bolo človeka len za zvera nejakého vyššieho druhu pova-



Smysel vecí nebeských.

žovať, ktorý ako tento len krátky život žije, a po krátkom živote zomre smrfou
bez povedomia a nádeje; ale keď vídame ľudí, ktorí v pokazenom, hmotárskom
svele žijú, lež tento nemá vlády nad nimi, a tak žijú, ako keby nežili v ňom;
ktorí panujú, víťazia nad osudom, pokušením, trápením a premenou; ktorí činia
dobré aj vtedy, keď je ono tažké, trapné ba nebezpečné, a konajú ho nielen
z povinnosti, ale s radosťou a dobrovoľne, ktorí vo víchroch života, na búrlivých
vlnách jeho tíško veslujú k tomu zálivu, v ňoražto neohrožene veria: keď takýchto
ľudí vídame — ako bol aj nebožtík — nemôžeme veriť, že by sa sklamali v ná

deji; nemôžeme mysleť, nemôžeme povedať, že sú podobní zverom, ktoré zahynú;
nemôžeme veriť, žeby svätý, ako Písmo hovorí, v hrobe zostal a na veky po
rušenie videl. Krv a te'o môžu sa v prach a popol obrátiť svetská sláva a lesk
môže uvädnúť: ale pravda, dobrota a láska sú božského pôvodu, a preto ne
môžu umreť, a kto v týchto žil, len v Kristovi žil a s Kristom na veky žiť bude!

Lúčim sa s tebou, veleb, brat v Kristu. Lúčim sa v mene kňazstva, ktorému
si bol ozdobou, i v mene všetkých, ktorí ta ctili a vážili. Na dôkaz úcty ukladám
na rakev tvoju z ríše vedy tvojej, z ríše rastlín, tri kvety. Prvý kvet ružu —

hoci jednu z tých ruží, ktoré sa dFa mena tvojho »rosae Kmetianoe*, Kmeťové
ruže zovú, čo odznak tvojej lásky k Bohu a k blížnemu. Ukladám druhý kvet.
útlu ale vonnú fialku, čo odznak poníženosti a tvojej skromnosti. Ukladám tretí
kvet, nikdy nevädnúcu immortellu, čo odznak toho, že si si svojím bezžistným
a bezúhonným životom večnosť zaslúžil. Duch tvoj asnáď už slyšal, alebo uslyší
z úst Spasiteľa tvojho; »Ejhl'a, sluzobniku dobrý a verný, vojdi do radosti Pána
svojho ,« my sa budeme modliť za teba, ale aj ty sa modli za nás, aby sme si

zaslúždi blaženú večnosť. Amen.

yNaše však obcova?iie je v nebi.*.
K Filipp. 3, 20.

Dnes slávime slávny odchod Pána Ježiša našeho Spasiteľa do neba v tento

krásny sviatok. Keď bol na tretí deň po svojej smrti slávne vstal z mrLvých,
obcoval ešte za štyridsať dní s učeníkami svojimi: zjavoval sa ím často, a vy

prával s nimi o kráľovstve božom (Skut. 1, 3.), o založení, o rozšírení, o sria
dení sv. cirkve. Štyridsiateho dňa viedol ich cez Bethaniu na horu Oliveckú, pri
kázal ím znovu, aby šli do celého sveta, a hlásali evanjelium každému stvoreniu.
»Tu pozdvihol ruky svoje a udelil im požehnanie, a.kým ich žehnal, pozdvihnutý
je a oblak skryl ho pred ich očima. A vstúpil na nebesá a posadil sa na pra
vicu božiu (Skut. 1, 9. Luk. 24, 51.).

Upretým zrakom hľadeli apoštoli za Pánom Ježišom, dojatí svätým podi

vením, plní radosti i bôľu, ešte i vtedy, keď ho oblak zastrel očiam ich, kým
dvaja anjeli v rúchu bielom ím nezvestovali, že tento Ježiš jednúc zase príde
z neba na svet, ako ho videli idúceho do neba.

Slavnos6 flanebevstúpenia Pána.



Kým prijde, hľaďme i my, NN., za Pánom Ježišom s učeníkami do neba.

Usilujme sa po v znieš t k nebeským veciam, a síce
1. v našich myšlienkach,
2. v našej vôli,
3. v našich skutkoch.
To bude predmetom dnešného rozjímania, ku ktorému nech nám udelí Spa

siteľ milosti svojej!

Hlaďme sa povzniesf k nebesám:

1. našimi myšlienkami. Je to aj potrebné, lebo už aj príslovie praví: o čom
kto nevie, pe tom ani netúži; nasledovne nechce to ani uskutočni t. Jako by aj
mohol človek, ktorý na Jeruzalem nikdy si nepomyslel, podujať ďalekú cestu do

toho svätého mesta, aby tam navštívil miesta, ktoré božský Spasiteľ svojimi šľa

pajami posvätil? Priam tak málo bude sa usilovať človek dostaf sa do nebeského

Jeruzalema, ktorý na toto mesto Božie za jakživ si nepomyslel. Jak ináč smý

šfali o tomto svätí boží! Celé noci stáli pustovníci Egypta pod holým nebom
a zahrúžili sa v rozjímanie o stánkoch večných, a keď približovalo sa ráno, hne

vali sa na slnko, že ich v rozjímaní rušilo. Od večera do rána stál nieraz sv.

Ignác z Lojoly pod holým nebom, zrakom upreným na nebe. Myslel viac na ne

viditeľné, než na viditeľné nebo a často zvolal; »Jak hnusí sa mi zem, keď po

myslím na nebo!« Poneváč svätí boží tak často mysleli na stánky vyvolených
božích, usilovali sa aj zaslúžiť si ich.

Jako si počínajú v tomto ohľade mnohí ľudia dnes? Jich myseľ a pohľad

smeruje iba k zemi! Myslia vždy iba na majetky zemské, na pôžitky svetské,
bažia po cti a hodnostach svetských a visia na nich. A či nemluvím pravdu?
bude to niekto tajiť? Ani temer v lomto chráme božom nemyslia na iné, iba

na pozemské veci. Má to tak bývať i na budúce? Ostane to tak až po hrob?
Ale vtedy beda nám, prebeda! Také smýšľanie nepozdvihne k nebu, ale stiahne

nás do záhuby večnej.
Pozdvihnite teda myseľ svoju, túžby a žiadosti svoje hore ku večným bo

hatstvám. To nech je základnou myšlienkou, ktorá má opanovať vášho ducha.

Myslite aj vy. Ja som vyšiel od Boha, a musím sa vrátiť k Bohu. Za krátky čas

som tu na svete, abych si zaslúžil večné blahoslavenstvo; tejto záležitosti musím

venovať veškerú moju snahu.

Zaoberajte sa aj inými podobnými myšlienkami, ktoré s naším posledným
cieľom súvisia, podchyťte každú príležitosť z kázne alebo nábožného čítania. Či

ste v kostole a či doma, na poli alebo pri robotách. Potrebuje to nápravu v ži

vote, ale nič nerobí, žiadna vec neprijde sama od seba k cieľu, ani nebe nedo

stane sa nám za podiel, ak založenými rukami budeme hľadeť naň alebo ani to_

My sa musíme k nebesiam povzniesť i

2. v našej vôli. Jestli aj kto mnohoráz myslel na Jeruzalem, ale nikdy ne

prechovával v sebe vôľu ta ísť, nikdy nedôjde do sv. mesta. Priam tak málo

dostane sa kto do neba, kto netúži veľmi za ním a nemá pevnej vôle dostať sa

ta, aby totiž podujal všetko, čo potrebné je k dosiahnutiu večného blahosla-



venstva. Naše chcenie, naša vôľa musí byt obrátená na večné statky, na Boha,
na naše najväčšie dobré, stále a rozhodne.

Keď sv. Tomáš aquinský znamenite svoje knihy — Summa theologica — na

písal, za ktoré si zaslúžil prímeno anjelského doktora, zjavil sa mu božský Spa
siteľ. Ako raz pred božím umučením kľačal modliac sa, oslovil ho lakto; »Tomášu,
dobre si písal o mne, akú chceš odmenu za to?' Nemeškal s odpoveďou svätec
a pravil: »Žiadnu inú Pane, ako teba samého!' Tak pýtal sa Kristus Pán i sv.
.lána z Kríža, ktorý za čest kríža mnoho pracoval a trpel ešte viac, a čo od

povedal tento? >0 Pane! — žiadam pre teba trpet a opovrženým bytí'
Nuž leda, krestane milý, keďby sa i tebe zjavil Boh, a spýtal sa ta. čo by

sis prial od neho najviac, čo bys mu odpovedal?
Zprvu bol by si ovšem v rozpakoch, že by si nevedel dat žiadnej odpovede,

lebo na prvé okamženie ani bys nevedel, čo máš pýtaf. A to by už bola chyba;
lebo jestli je naša vôľa dobre vedená ku konečnému cieľu, vtedy nemeškal by
si hneď pýtat to, na čo ona cieli, totižto večné blahoslavenstvo.

Alebo vrátil by si sa ku smyselným veciam, a pýtal bys asnáď takú vec

malichernú, ku ktorej je tvoja myseľ obrátená: na pr. pekný dom, šfaslie v ob

chode, výhodná žeňba, výhodné postavenie a podobné svetské pozemské majetky ?

Aká to prevrátenost! Smutný to zjav, že večné veci opravdu nežiadaš, netúžiš

po nich, ani ich nechceš a preto večného blahoslavenstva ani neobsiahneš.
Nie tak, to nesmie tak íst ďalej! Veškeré pozemské statky, všetky pozemské

pôžitky, všeliké čestné postavenia, hodnosti sú iba blato a ako také opovrhnutia
hodné, všetko sta bublina, ktorá je na okamžik viditeľná a čo chvíľa zmizne

(Ján. 4, 25.).
Horlivou žiadosťou zatúžme po večných stánkoch, po radosfach nebeských,

po večnej sláve a z celého srdca svojho volajme s kráľovským pevcom; >Duša

moja Hada a túži po stánkoch Pánových « (Ž. 83, 3 ), po príbytkoch večných.
K tomu však predsavzatiu musíme aj podujať všetko, čo nám slúži za prostriedok
k dosiahnutiu tohoto cieľa, aby sme si zaslúžili večné blahoslavenstvo. Z toho

pozostáva to tretie, že totiž musíme sa vynasnažiť povzniesť k nebesám
3. každým skutkom, ktorý podujímame. Kto aj myslí na cestu do Jeruza

lema, a aj by mal vôle ísť, ale nemá sa ďalej k ničomu, nevie sa odhodlať, an;
ten nevidí Jerusalema. On musí skutočne aj podujať cestu a vytrvať na nej,
kým nedosiahne krásneho cieľa. Puhá myšlienka na nebe ešte neosoží, ani chceť
sa do neba dostať nestačí, ale potrebné je za nebo i pracovať. V tomto ohľade

praví božský Spasiteľ; » Nie ten , kto mi praví, Pane, Pane t vojde do kráľovstva
nebeského; ale, kto Hni vôľu Otca môjho , ktorý j é v nebesiach , ten vojde do

kráľovstva nebeského « (Mat. 7, 21,). Kto činí spravodlivosť, kto pracuje, namáha
sa pre nebe, ten bude spasený. Ale tu nedostačí práca taká, v akej až do úmoru

lopotia sa mnohí ľudia. Tu sa požaduje práca tá, o ktorej božský Spasiteľ sa
zmienil: » Kráľovstvo božie násilie trpí, a len ti, čo si násilie činia, uchvacujú
ho* (Mat. 11, 12.).

Koľko práce nepodujali sv. apoštoli, koľko múk nepodstúpili mučeníci, koľko

boja krutého nepodstúpili proti svojim nepriateľom svätí vyznávači, koľko sv.

panny a všetci svätí narobili sa, aby si získali kráľovstvo nebeské?!



A my predsa tiež chceme byt prijatí do neba! A či to chceme dostať
darmo? Veď i príslovie nám hovorí: bez práce žiadne koláče! A či Boh má
nám dat nebo za náš lenivý netečný život? Jak potné pracujete, cez všetky dni
života svojho, aby ste si vydobyli k životu potrebných vecí! A tými maličkosťami
ktoré pre dušu podujímate, mali by ste si zadovážit nekonečnú, neopísateľnú
blaženosť nebeskú?

Preč s lenivosťou! Slová Krista Pána vždy majú platnosť, a ten riekol:
kráľovstvo božie násilie trpí! Násilie musíte si činiť aj vy, silou mocou pra
covať, namáhať sa, aby ste našli prijatie do stánkov večných. Čo máte robiť?
Predovšetkým nesmiete sa dopúšťať hriechov. I hriech je práca, ale taká práca )

ktorá vedie do záhuby; kráčanie rýchlym krokom, len že nebu protivným smerom.
Rieknite teda; Dosť bolo už toho hrešenia, už nás to dosť ďaleko zaviedlo preč
od nášho cieľa. Koľko práce nás to stáť bude, aby sme dohonili, čo sme na

blúdnej ceste zameškali. Čokoľvek podujímajme, len nehrešme!

My musíme činiť dobré skutky milosrdenstva, cvičiť sa v čnostach, ktoré
Bohom nám ustanovená učiteľka, cirkev svätá, odporúča. My musíme sa usilovne

modlievať, vždy a nábožnou mysľou. Navštivujme služby božie v nedeľu a vo

sviatok, i odpoludňajšie. Nezneužívajme nedele a sviatky v márnostach, rado
vánkach svetských, ale naopak využitkujme ich k našemu dušnému spaseniu.
Modlitba sv. ruženca, slyšanie omše sv., časté pristupovanie ku sv. sviatostam
sú tolikoraké prostriedky, ktoré nám ukazujú cestu do nebeského Jeruzalema.
Pritom cvičme sa v skutkoch lásky kresťanskej, čiňme dobré blížnym svojim,
aby sme si získali hojne zásluh pre nebe.

Toto ale nevytvára práce a povinnosti nášho stavu. My musíme i týmto
učiniť zadosť. Veď medzi nábožné cvičenia patria i povinnosti svojho stavu.
A jestli pri nich vzbudíme si dobrý úmysel, a neobrazíme Pána a Boha, i tieto
každodenné práce, podujaté pre každodenný život, slanú sa záslužnými pre nebe.

To |hľa, vyrozumeli sme pod nebeským smyslom v myšlienkach, vo vôli
)

v skutkoch. A kde sú kresťania týmto nebeským smyslom naplnení? Niet ich.
Zriedkaví sú dnes svätí, zriedkaví budúci blahoslavení, natoľko, že božský Spa
siteľ si sťažuje na nás: k Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených /« (Mat. 20,

16.). K týmto vyvoleným hlaďme patriť, lebo nevyvoleným byt znamená byt za

trateným. Chceme-li ale k nim prináležať, musíme byt nebeským smýšľaním
preniknutí.

Keď vo sv. omši blížime sa ku nekonečne vznešenej časti, ku pozdviho
vaniu: kňaz spieva: Sursum corda! hore srdcia! Hore srdcia, hore mysle, roz

jímajme o veľkom Synu Božom, a pripravme sa k nemu, lebo on mieni nás
navštíviť tu na oltári! Tak mohol bych zavolať ja dnes k vám: Hore srdcia!
Hľaďte si osvojiť smysel nebeských vecí. Vás celý život nech je duševné po
zdvihnutie sa do neba s Kristom; vtedy skončí sa náš život s pozdvihnutím našej
duše do neba, kde bude privedená k Ježišu Kristu do večnej blaženosti. Amen.

Dfa J. P. Toussaint, Festpredigten Karol Neltsalek.
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fíedeľa ši«sta po Veľkej noei.

Vydávajme svedectvo o viere svojej.

»/ vy budete vydávať svedoctvp .«
Ján 15. 26.

Na apoštoloch sa lolo slovo božského majstra znamenite dokázalo. Všetci

vydali svedectvo o ňom, a v-letci, vyjmúc sv. Jána, spečatili toto svoje sve
dectvo svojou krvou. A koľko tisíc mučeníkov a vyznávačov ich v tom nasle

dovalo! Pamälali na slová Ježiša Krista; *Kto mňa vyzná pred l'udmi, toho

i ja vyznám pred mojim otcom nebeským , a kto mňa zapre pred L'udmi, toho
i ja zaprem pred otcom mojim , ktorý je v nebesách. «

Musí to teda byt veľmi dôležitá vec, to vyznanie viery. Ale ako že sme
s ňou za našich časov ? Ach, už nejeden katolík zakrýva vieru svoju pred ino

vercami, chráni sa každého slova, každého činu, bojí sa, žeby iných tým po
horši). Ako keby katolícka viera bola takou vecou, za ktorú by sa hanbit mali,

hriechom, neprávosťou, zločinom! Naopak vídame na podiv, ako sa mnohí ta

kými vecami chvália, za ktoré by sa ozaj hanbiť mali. Chvália sa hriechami

nemiernosti, surovosti, nečistoty. Ach, či je len svet smotaný, prevrátený.
Zkadiaľ že pochádza táto smutná bojácnosť vo vyznávaní svojej viery, a

žalostné vystatovanie sa bezbožnosťou ? Ono to hlavne pochádza od prevrátenej
a zanedbávanej výchovy. Nenie dosť deti len vo viere katolíckej vychovávať
ale musíme do nich zaštepiť neohroženost vo viere, pravú vernosť k viere, ktorá
nejde sa ľakať alebo hanbit za smelé vyznávanie viery. Kresťan-katolík musí už
za mladi prísť k tomu povedomiu, že to musí byt jeho cťou, jeho hrdosťou, že

prislúcha k viere katolíckej. Kto to za mladi nepocíti, len sa k tomu neskôr
nedostane. A aj Pánu Bohu sa svedectvo viery mládeže velice ľúbi, ako to

prorok vyslovil: »Z úst nemluvných a kojencov pripravil si si chválu « Keď
židia Ježiša pri jeho slávnom príchode do Jeruzalema vyzvali, aby zabránil deťom

výzkanie a kričanie, dostali od neho 'akú odpoveď: *Keby tieto mlčaly, budií

skaly hlasno volat. «

Smutná vec. že otrava nevery chytá sa už i širších vŕstv robotného ľudu.

Nevera a neznajbožstvo chodievajú spolu ako účinok a príčina. A naša mládež
a náš slabý katolík schádza sa s takými, ktorí hanením vecí svätých, potupo
vaním, vysmievaním cirkve, jej sluhov, jej učenia a obyčajov, špatnými rečami

)

oplzlými piesňami a bezbožnými kliatbami urážajú čisté, nevinné ucho, veriace
srdce. Od toho nie je isté žiadne miesto. A nás učí, že keď medzi

piatimi je len jeden neznaboh, tento máva viac opovážlivosti, ako tí ostatní

štyria veriaci katolíci spolu smelosti. Ako sa tu má držať mladý alebo
slabý kresťan, ktorý dobre sraýšľa so svojou povinnosťou vy
znávania viery?

Vážna otázka zvláštne za našich časov, na ktorú vám chcem dať odpoveď.1
)

Bože náš, pomáhaj nám!

') Egger, Der junge Katolík in der modernen Welt.



Tu je prvé pravidlo: Keď môžeš, neobcuj s takými ľuďmi. Nepriateľ sa
s nimi a nedôveruj im. Hľadaj si lepších súdruhov a spoločníkov či v práci či

v zábave. Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom. 0, zvláštne vy, rodičia,
zdržujte svoje deti od takých príležitostí, ktoré mohly by ím byt ku zkaze

časnej i večnej.
Kto nútený je s takými ľuďmi byt v práci alebo v zábave, nesmie ich

v zlom podporovať. Stáva sa, že kresťania zo slabosti a bojácnosli kvákajú
s vranami, ako sa hovorí, a proti svojmu svedomiu a vedomiu pomáhajú potu
povaf svoju cirkev a vieru. Tým slávajú sa hodnejšími trestu ako tí bezbožníci
sami. Lebo tí obyčajne potupujú, čo nerozumejú, ale takí kresťania zapierajú,
čo veria, a posmievajú, čo za sväté a božské majú. To je hanba pred Bohom
a pred ľuďmi!

Či sa máš ohlásiť proti takým rečiam a či nie, na to nemôžem povedať
áno alebo nie na všetky piípady. Náboženské hádky bývajú vôbec neužitočné,
ba škodné. Sv. Pavel hovorí: »Chráň, čo ti je sverené, varuj sa nepobožných
novôt slov a sporov falošnej tak nazvanej vedy , ku ktorej niektorí sa prizná
vajú a od viery odpadli.*. (I. Tim. 6, 20 21.) »Nepobožných ale a márnych
reči sa varuj, lebo vel'nii prospievajú k bezbožnosti a reč ich rozsieva sa ako
rak.* (II. Tit. 2, 16. 17.)

Teda prvou odpoveďou musí byt mlčanie, lebo hovorením i tak nikoho ne

obrátiš. Ináč však by bolo, keby nás niekto k vyznaniu viery nútil; vtedy naše
mlčanie bolo by slabým zaprením viery.

Potom hľaďte, či by sa tie bezbožné reči pri práci alebo v zábave nedaly
nejako zastaviť. Veď snáď budú s vami ľudia rozumní, ktorí vám vďačne po

môžu; poraďte sa s nimi, ako by sa to dalo vykonať.
Jestli viete niečo povedať, čo by predsudky, predpojalia a nepravé tvrdenia

posmievačov náboženstva bolo v stave zavrátiť: urobte to, ale ticho a rázne.
Nič nehovorte bez rozmyslu a prípravy. Radšej mlčať, ako bezočivosti protivní
kovej dať príležitosť k víťazstvu. A nedohadujte sa dlho, lebo v tom sa tratí

dojem akokoľvek znamenite a na mieste povedaného slova.
Mnohé námitky a predsudky vzťahujú sa na učenia viery. Tie môžete pod

vrátiť, jestli svoj katechismus máte v hlave i v srdci. Počujete také reči, že my
katolíci klaniame sa svätým, cirkev katolícka odpúšťa hriechy budúce, že stvá
rame modlárstvo so sv. omšou, že obetujeme sv. omšu svätým, že veríme, že

pápež nemôže shrešit atď. To sú tvrdenia a reči, na ktoré sa každé katolícke
školské dieťa zasmeje. S katechismom v ruke ich snadno zavráti. Z toho na

sleduje, že je potrebné, aby ste sa pravdy viery základne naučili; lebo bez toho
nebudete si vedeť rady a nevedomosť vášho protivníka zvíťazí nad vašou. Vy
znanie viery predpokladá jej známosť. Či tu nenahliadate, rodičia, príčinu, že

máte svedomité dohliadať na to, aby vaše deti dobre sa katechismus naučily
nazpamäť a usilovne chodievaly na kresťanské vynaučovanie ?

Iné námitky a výčitky vzťahujú sa na vnútorné cirkevné ustanovenia a

sriadenia alebo na vymyslené a falošne predstavované dejepisné udalosti. Za
našich časov slýchať, alebo v novinách čítať o hriechoch pápežov, o panstve
kňazov, o utláčaní svedomia, o podvodníctve jezuitov, darebáčení reholníkov
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alebo zrovná reči proti jednotlivým náukám viery; Boh, diabol, peklo, nesmr
teľnosť duše, večný život vyhlasujú sa za výmysel povery a sloboda svedomia,
sloboda bez cirkve a kňazov, veda vychvaluje sa za nepodvratné evanjelium.
Náš mladý alebo slabý krestan-kalolík nie je tou vedomosťou zaopatrený, aby
také luhaniny hneď na mušte vedel pádne zavrátiť. Čo robiť? Dajte sa poučiť
od vášho duchovného radcu, čítajte dobré katolícke knihy a noviny; vzdelá

vajte sa!
Ale aj iným spôsobom budete museť vydávať svedectvo o svojej viere jej

vyznaním. Človek dnes už aj za to dostáva posmechu od viery práznych ľudí,
keď každý deň sa modlieva a do kostola chodieva. Ale kto by sa dal takým
posmechom mýlif! Vezmite si príklad z toho mladého človeka, o ktorom vám
niečo poviem. V hostinci sadol si vo väčšej spoločnosti ku stolu. Tu o sebe vy
konal svoju modlitbu a pred ňou a po nej sa prežehnal. Všetko začalo sa smiať-

Mladý človek ticho poznamenal: »Nevidím v tom žiadneho hrdinstva, keď celá

spoločnosť vysmieva jednoho človeka; ale aby človek nedal sa mýliť posmechom
v konaní svojej povinnosti, k tomu treba presvedčenia a smelosti celého rauža.«
Potom dal sa so spolusediacimi do rozhovoru, ako by sa nič nebolo stalo. Po
obede zase sa pomodlil, ale vtedy sa mu už nikto neposmieval. Tu smelé vy
znanie viery jedným razom porazilo posmech a vynútilo si úctu. Tak chytro to
síce nejde vždycky, ale ono nevystane. Úprimná, otvorená, smelá reč a čin dľa

svojho presvedčenia vynúti aj z naj surovejších myslí úctu a obdiv. Kresťan

ktorý nehanbí sa vyznávať svoju vieru, prijde k pokoju aj u ľahkomyseľných ľudi.
Ale chráňte sa, NN., vyznávať vieru len tak z polovice, z trišlvrte. Ako to

myslím? Nuž ku pr. pri stole pred cudzími ľudrni spraví niekto kríž pod
obrusom, alebo prejde rukou cez prsia, ako by si pozeral, či má všetky gom

bíky na kabáte; alebo ide s processiou, ale nemodlí sa, nespieva, snáď len tak

pozadku, ako keby nepatril k pobožnosti; alebo keď má zastať za katolícku vec,
schováva sa za druhých, aby ho tam ani nezbadali. To sú všetko hnilé ryby,
ani polovica ani celá nič nestojí.

Ukázal som vám dôležitosť vyznania viery. Netajím, že ono žiada smelosť,
predpokladá celého muža, neohroženého v časoch, v ktorých nevera a nezna
božstvo a tak posmech, pomluva, hana, utrhanie cerí zuby na povedomých kre

sťanov, katolíkov. Ale nezabúdzajme, že pravý kresťan nespolíha sa len na seba,
jemu dostáva sa i nadprirodzenej pomoci, ktorú má v modlitbe, vo svialosťach,
menovite vo svätom birmovaní. Tá dáva mu moc a silu, dáva tomu, kto chce
učiniť dobré, tej smelosti, ktorá mu je potrebná, keď nadíde mu povinnosť vydať
g vedoctvo o svojej viere v Krista r zkrieseného, ktorý vstúpil na nebesá, aby
nám soslal Ducha múdrosti, rady, božskej vedomosti a vyznávačskej smelosti

Hľa, cirkev chystá sa zasvätiť soslanie Ducha svätého. Pripravujme sa aj my
modlitbou k jeho prijatiu; otvorme mu srdcia naše, nech vstúpi do nich a na

plní ich sedmorou milosťou svojou, aby sme ňou posilnení skrze neho vydával
svedectvo o Ježišovi a svätej viere našej. Amen. Fr. Rúk. Osvaid.



Dueh sv. a jeho škola.

> Utešíteľ, Duch svätý, ktorého pošte Otec
v mene mojom, ten vás naučí všetko«.

Ján 14, 2u.

Za starodávnych časov nebolo príležitosti tak ako dnes, zaopatril! si ve

domosti v školách a to preto, že vtedy len zámožnejší posielali dietky svoje do

školy; o chudobných ale nikto sa nestaral, ani zákon ich k tomu nenútil; v tých
časoch málo bolo učených. Dnes je škôl mnoho, a predsa múdrosti, tej pravej
krestanskej múdrosti je málo, lej múdrosti, ktorá by riadila skutky ľudí, aby sa

ľúbily Bohu. Prečo jej nieto nadostač? Lebo ľudia zanedbávajú školu Ducha
svätého. » Jestlize ale kto z vás pottebuje múdrost, nech Hada od Boha, ktorý
dáva všetkým hojne* hovorí sv. Písmo. (lak. 15.) Túto školu múdrosti spasi
teľnej učí Boh-Duch sv.; blahoslavený človek, ktorý do nej chodí, lebo zaiste
nad všetkých mudrcov vyučený * nájde si ot a ohdrH spasenie od Pána «

(Prov. 8, 35.).
Sv. apoštoli spolu shromaždení ako v škole očakávajú Utešileľa Ducha sv. a

»naplnení sú všetci Duchom sv. a počali hovoriť rozličnými jazyky* (Act. 2,4.),
čo viac, tak silní a nepremožiteľní učinení sú, že sa žiadneho trápenia a pre
nasledovania nebáli, »išli radujúc sa od obličaja rady« (Act 5, 41.). 0 škola
zázračná! v ktorej z publikána Matúša stal sa evanjelista; zo Zachea úžerníka
učedelník Krista; z Magdalény zrkadlo pokánia; z lotra na kríži mučeník živý;
— ale nedivme sa tomu, lebo » nieto v učení prekážky, kde je Duch sv uči
teľom«, hovorí Beda (Hora. 19. in Luc.). Poďte za mnou do tej školy, dnes sa

učif, majúc silnú nádej, že Duch sv., ktorý osvietil apoštolov, i nás všetkému naučí-

Ťažké a nesnadné sú úlohy múdrosti svetskej a žiaden ich dokonále nikdy
nepochopí, lebo svet kamdiaľ je chytrejší a ľudia podvodnejší, a tak nenie možno

svetskej múdrosti dokonále sa naučiť A ja za krátku chvíľu chcem vás naučif
všetkému. Ale ja múdrost svetskú dnes nespomínam, lebo znám ju: »či neučinil
Bok múdrosť iohoto sveta bláznivou č* Inú múdrosť, božskú a spasiteľnú, chcem ja
v škole Ducha sv. vyučovať, d ľa slov s v. Pavla: Zaľúbilo sa Bohu skrze ne

múdre kázanie spasenými učinit veriacich* (I. Kor. 1, 20. 21.).
Poďme tedy do tej školy! Z počiatku učí sa žiak základy: poznať

a spojovať písraeny s písmenou, slová so slovom; porovnávať veci s vecami atď.
Tak je to všetko i v škole Ducha sv. On učí základ: porovnávať dobré, aby sme
ho milovali, a zlé, aby sme sa ho chránili: chráň sa zlého a čiň dobré. Učí pri
rovnávať zásluhy k zásluhám a spojovať čnosť k čnosti. Učí, že lakomstvo,
smilstvo, je nebezpečné, a preto vyhýbať im, poneváč » ani mäkct, ani lakomci
kráľovstvom božím vládnut nebudú « (Kor. 6, 10.); učí, že podvod nesmieme

nasledovať, lebo »muäa krve a podvodného v ohavnosti mat bude Pá/i« (Ž. 5,7.);
učí, že príleži*osti treba vyhýbať, pred utrhačom utekať, lebo »kto miluje ne

bezpečenstso, zahynie v ňom* (Eccl. 3 27.); učí, že statok skrivodlive nadobudnutý
má byt navrátený, lebo »nebude odpustený hriech, jestli sa nenavráti vec ne-

Slavný deň Dueha svätého, éi Turíee.



spravodlivé osvojená*, praví sv. Augustín; učí, že obžerstvo je nebezpečné, lebo

*pre obžerstvo mnohí zomreli« (Eccl. 37, 34.). Toto je počiatočná škola Ducha sv.,
že máme vyhýbať zlému a činiť dobré.

Poďme ďalej! Tu už učia sa žiaci náležité slová skladať, to isté
učí i škola Ducha sv. skrz ústa sv Pavla: » Bratia, čokoľvek je pravé, čokoľvek

poctivé, čokoľvek spravodlivé, čokoľvek sväté, čokoľvek milé, čokoľvek dobrej
povesti, jestli ktorá čnost, jestli ktorá chvalitebná kázeň, na toto myslite !« (Filip
4, 8.). Nasleduje škola, v ktorej učia sa žiaci dobre a krátko sa vy
slovovať. I Duch sv. učí nás dobrej a krátkej reči, t. j. aby sme dobré svoje
skutky nevyvyšovali, nimi sa nechválili, pred svetom nevypínali, ale na krátko
pri každom ponížene hovorili: » Služobnici neužitoční stne « (Luk. 17.), lebo máme

vedet, že poníženosť opravdivá tá je, »ktorou kto seba málo cení, a druhého
vlastnosti dobré bez závisti odporúča-, praví s v. Rehor.

V tejto škole skrz Ducha sv. náležíte bol vyučený učiteľ národov sv. Pavel,
poneváč v liste II. ku Kor. (9.) obšírne vykladá svoje trpezlivosti a chválitebné
skutky; v liste ale prvom (15.) všetko ponížene zakrýva a jedine milosti božskej
pripisuje: » ja som — hovorí — najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden

apoštolom nazvaný byť, ale z milosti božej som, čo som* (I. Kor. 15, 9 —10.) V tejto
škole bol vyučený i pustovník menom Sylois, keď i pred samými anjelmi svoje
dobré skutky zapieral a zakrýval od velikej poníženosti, lebo pri svojom skoná

vaní, keď prišli anjeli pre dušu jeho, takto na nich volal: »Pre Boha, neberte
mi dušu moju, lebo som ešte ani za najmenší hriech slušne zadosť neučinil;*
a mnohí iní svätí, čím viac zásluh mali, tým viac ich zakrývali, dobre znajúc,
že zhynie všetko, čo sa koná, jestli sa to v poníženosti nezachráni (Sv. Rehor
L. 8. Mor.).

Ale žiaci učia sa i krásne a príjemne m 1 u v i f, by rečou vedeli
nakloniť srdcia ľudské; túto školu obšírne učí i Duch sv. Dnes ju učil, keď
v spôsobe ohnivých jazykov sv. apoštolov osvietil, aby svet celý v pravej viere
vyučovali, a osvecuje až po dnes všetkých, ako to dosvedčuje sv. Leo pápež
týmito slovmi: »0d tohoto dňa trúba slova božieho zavznela; od tohoto teda
dňa príval milostí, potoky požehnania všetky skaly a celú vyschlú zem polialy.*
(S. Leo in ser. de poenit.) V tejto škole Ducha sv. máme sa učiť i my nie márne,
ale laskave, čnostne a sväté hovoriť.

A žiaci v školách učia sa i rozumne a múdro hovoriť, aby mohli
obstáť proti podvodným jazykom a všelijakým vymysleninám. Tejto rozumnosti
učí vo svojej škole i Duch sv., dávajúc nám rozličné sv. vnuknutia, ktorými
proti rozličnému pokušeniu obzvláštne diabolskému bojovať máme, lebo diabol

pre velikú závisť lev ručiaci obchádza, koho by moholpohltnuť « (I. Petr. 5.).
Pokúša nás tak, ako pokúšal prvých rodičov v raji. Jestli toto zlodejstvo, cudzo

ložstvo, lakomstvo spáchate, *nikdy neumrete /« Boh je milosrdný, prijíma hrie
šnikov! prijal Davida, Magdalénu, lotra, Matúša, Zachea, publikána, zaiste i vás
prijme. Ako mu máme odpovedať? Dľa múdrosti Ducha sv.: Odpieram tebe,
nešľachetná dušo! falošné a podvodné sú slová tvoje a všetko zlé vnuknutie,
lebo P. Boh v desiatich božích prikázaniach prísne zakazuje: » nezabiješ, ncso

smilníš, nepokradneš* a *jako tedy môžem to zlé učiniť a hrešiť proti Bohu



svojmu ?« (Gen. 39.) Že spasil a prijal na milost Magdalénu, lotra, to je pravda,
ale to bola obzvláštna milosť, ktorú nenie povinný dať P. Boh každému, ale
dáva ju len zo svojej puhej dobroty tým, ktorí ju zaslúžia; takej rozumnosti
a múdrosti učí nás Duch sv.

Poďme do tej školy, ktorú sa kňazia učia, a ktorá sa nazýva theologia,
preto, že učí o veciach a tajomstvách božích, ktoré sú nám zjavené Ó škola
hlboká! škola všetečným nebezpečná! podobná najhlbšiemu moru, ktorá sa predne
samého Boha jediného vo troch osobách, všetkých vlastností a dokonalostí jeho
týka. Jako sa my úbohí túto tak ťažkú školu naučíme? Nestrachujte sa NN.!
*Uíeši1eV Duch sv. on vás naučí všetko.« Nebudeme my hlboké veci zkúmafj
lebo vieme, čo hovorí Písmo sv. » Kto zkúmatel'om je velebnosti, zachvátený
bude od sldvy« (Prísl. 25, 27.), ako Origenes, Luther a mnohí iní všeteční, ale
dosť nám bude naučiť sa úlohu, o troch hlavných čnosfach, viery, nádeje, a lásky
rozjímať, poneváč v týchto troch hlavných čnosfach záleží summa celej theo

logie, ako svedčí s v. Pavel: » Teraz ale zostávajú vi-.ra, nádej, láska, tieto tri«
ku spaseniu najpotrebnejšie (I. Kor, 13.).

A tieto tri čnosti musíme nazpamäť vedeť a plniť, lebo zase praví sv. Pavel:
>>Nie poducháH zákona sú spravodliví u Boha , ale Činitelia zákona spravodliví
budú<í (Rom. 2.). My podfa viery musíme vedeť, že P. Boh je jeden v troch
osobách, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch sv. Boh Otec stvoriteľ, Syn vykupiteľ,
Duch sv. posvätiteľ a že vieru, ktorú Ježiš Kristus učil, tú sv. rímsko-katolícka
cirkev drží a zachováva; a musíme tojveriť, poneváč to Boh zjavil, ktorý je večná
a neomylná pravda. Podľa nádeje musíme dúfať v nesmiernom milosrdenstve,
v zásluhách a krvi Krista Spasiteľa, že nám odpustí hriechy a dá prostriedky
k obsiahnutiu žiadaného večného spasenia, poneváč to Boh prisľúbil, ktorý je

verný a všemohúci vo vyplnení sľubov svojich. Podlá horlivej lásky musíme
Boha nadovšetko milovať. On ačkoľvek je v nebesiach, podáva nám srdce svoje,
ale za to chce mat naše. Nič nenie láska naša, puhý dym je, jestli sa jemu
docela neodovzdáme. Otec nebeský tak miloval svet dľa slov Ježiša Krista, že

Syna svojho jednorodzeného dal, aby žiaden, kto v ňom verí, nezahynul. Preto

poslal ho na svet, aby vzal na tamená svoje kríž a priniesol obetu za nás a za
naše hriechy; tedy nehodní sme jeho milovania, jestli nám je oblížna i tá malá

obeť, ktorú máme jemu na znak lásky našej priniesť. Jestli naša láska ku Kristu

Spasileľu je opravdivá, musíme po ňom a po jeho sláve túžiť; lebo koho v pravde
milujeme, s tým na veky prebývať chceme. A toto bude naša Bohu milá theologia,
k našemu spaseniu!

Nie bez príčiny Benedik XIV. pápež udelil plnomocné odpustky tým, ktorí
sa každodenne v týchto čnostach cvičia a jeden raz v mesiaci vyzpovedajú a

sviatosť oltárnu prijímajú, lebo vedel, že mnohí kresťania v tejto škole Ducha sv.

sú vlažní a neučení.

Skončili sme teda už NN.! školy Ducha sv., ktoré naučiť sa nepotrebujeme
mnoho rokov; ale len krátky čas nábožného rozjímania. Čo teda ešte pozostáva?
Nič iného, len aby ste to, čo ste slyšali, sami pilne zachovávali a plnili i dobrým



Slavný pondelok svätodušný.

príkladom a slovom neumelých učili. Jestli to činif budete, sľubujem vám, že Utešíte!'

Duch sv. nielen naučí vás všetko, čo je na čest a chválu božiu, ale on i po ceste

prikázaní svojich šťastlivé uvede vás medzi zaslúžených učiteľov slávy večnej. Amen.

Dobrota a láska božia k nám.

> Tak Boh miloval svet? ze Syna svojeho jed
norodeného dal, aby ktokoľvek v neho uverít

nezahynul, ale mal život večný.*.
Ján 3, 16

Vždycky cítime lásku a milosť božiu, ale nikdy ju tak necítime, ako

včuľ, keď slávime svätodušné sviatky. Dobre vieme, že všetko, čokoľvek sme
a čokoľvek máme, z milosti božej máme. P. Boh nás stvoril, Pán Boh nás opa
troval, aby sme v mladuškora veku nezomreli, P. Boh nám požehnáva naše pole,
naše lúky, naše vinice, naše práce, aby sme sa živiť mohli. P. Boh nám dáva
život a zdravia, pokrm a nápoj a všetky dary telesné i duchovné. Ale dneská,
keď slávime pamiatku soslania Ducha sv. na apoštolov, a keď nás Ježiš Kristus

napomína na tú lásku, s ktorou Boh, Otec jeho, Syna svojho jednorodeného
poslal na svet tento, dneská hovorím, zvláštne máme pocítiť dobrotu P. Boha,
s ktorou nás tak miloval.

0 tejto dobrote, láske a milosti božej chcem prehovoriť,
aby me pocítili, jak dobrý a milostivý je P. Boh.

» O jak dobrý a milostivý je, Bože moj, duch tvoj vo v letkom « (Sap. 12,

1.), hovorí mudrc Starého zákona, lebo bárs celá zem je pred tebou taká ma

ličká, ako prášok (na vážku padnúci) a ako kvapka rosy raňajšej (Sap. 11, 23.),
predsa miluješ všetko, čo je na svete (Sap. 11, 25.)

Áno, NN., celá zem pred velebnosťou božou tak maličká, ako pred nami

prášok, ako kvapka jedna z rôsy, a predsa P. Boh nás veľmi miluje a stará
sa o nás. Lebo ktože je Boh a kto sme my? Boh je Stvoriteľom vše

mohúcim celého sveta, on môže spraviť, čokoľvek chce: poneváč chcel, aby bol

svet, povstal svet; keď by chcel ešte iné svety stvoriť, mohol by; keď by chcel

celý svet zničiť, za chvíľu by to mohol učiniť, lebo u Boha neni nič nemož

ného. A my čo sme? Ach, slabučkí, ktorí málo môžu, a ktorých aj jedna nemoc
zroní, zlomí.

A povážte len, NN., tento všemohúci, mocný Pán, predsa ako sa o nás

stará, ako nás miluje! Králi mocní nestarajú sa o svojich chudobných
poddaných, veď ich ani len nepoznajú, P. Boh ale tak sa o nás všetkých stará,
že ani len vlások sa neohne na hlave našej bez toho, že by on o tom nevedel.
Za kráľov keď prídu do nebezpečenstva, poddaní — vojaci krv musia vyliaty
zomret musia, kráľ ale za poddaných nikdy život neobeluje, a povážte, NN., P.

Zo starých rukopisov (1762) Karol Žeko.



Boh, náš lo kráľ nebeský, obetuje seba za nás: prišiel Ježiš Kristus, Syn Boží,
na svet, nie aby tu panoval, ale aby nám slúžil, aby za nás krv svoju na kríži

vylial, dušu svoju na Kalvárii vypustil. Tak Boh miloval svet, že Syna svojeho
jednorodeného dal na kríž.

A nebolo to dosť lásky božej, keď Ježiš Kristus odišiel z tejto zeme

do nebies, nezanechal nás siroty, ale poslal nám Ducha sv, tretiu osobu naj
svätejšej Trojice, aby s nami Boh zase zostal až do konca sveta. NN., odkedy
Duch sv. v ohnivých jazykoch sošiel na apoštolov, odtedy Boh láskavý je vždycky
s nami a opatruje nás, stará sa o nás.

HFa, tak vidíme, že celá svätá Trojica láskou je oproti nám na

plnená a z tej lásky ako by sa do našej služby oddávala: Boh Otec nás stvoril,
Boh Syn nás smrťou svojou z hriechov vykúpil, Boh Duch sv. soslúpil na nás
a cez celý život nás sprevádza, nás k nebu vede. Otec jeden prechádzal sa so

svojím synom i so svojim sluhom na brehu morskom. Sluha z nepozornosti
padol do mora. Otec riekol synovi; »Skoč chytro za ním a vytiahni ho, a potom
daj pozor na neho«, a ľudia, ktorí to videli a počuli nevedeli sa naprečudovaf
nad touto dobrotou pána naproti svojmu sluhovi; hovorili: »Ten pán tuším viac

miluje svojho sluhu ako svojho syna; lebo obetuje syna, aby zachoval sluhu.«
Tak ako ten pán urobil i Boh, ktorý syna svojho dal na smrť a Ducha svätého

poslal nám, aby nás, sluhov svojich, zachoval pre život večný. Či my, sluhovia,
nemáme ho za lo milovať?

Áno, Boh len lásku a dobrotu nám preukazuje. Ale čo my na to? Boh

sám po vedal, že je taký, ako vinohradník. Obhradil si svoj vinohrad,
skaly z neho vyhádzal, dobrými druhami ho vysadil, prešovňu vystavil a

pivnicu, a včuľ už čakal, aby vinica zarodila — a ona miesto chutného hrozna

priniesla mu divé. Tak nás Boh dobrotou svojou obkľúčil, aby sme aj my dobre

zarodili, a my prinášame zlé ovocie, zlé skutky. Ale ďalej hovorí Pán: *Včtiľ
teda súďte medu mnou a vinicou mojou. Ale už viem, lo jej uíimm: rozoberiem
ohradzu s nej, a nebudem ju okopávať, nech ju zarastie hvostie a tŕnie.« (Iz.

5, 1 —6.) Ako vinohradník starostlivý je o svoju vinicu, aby mu rodila, ale keď

nerodí, nemilosrdne ju zanechá a vykynoží, tak aj P. Boh nás ľudí opatruje, mi

luje; ale keď sa ho my spustíme a do hriechov sa zahrúžime, dobrotivú ruku

svoju s trestom na nás zdvihne a čím viac sa o nás hriešnych ľudí staral, tým
prísnejšie nás stresce.

Veď aj my ľudia, keď niekoho milujeme a ten sa nám stane nevďačným,
tým väčší bôľ, ba hnev v sebe cítime, čím väčšiu lásku sme mu preukazovali.
Ale, NN., aký trest zaslúži od P. Boha ten, kto túto jeho nekonečnú lásku a
dobrotu si nevšíma a hriecharai samu za ňu odpláca? Či nezaslúžia takí ľudia,
aby ich Boh vynivočil, ako ten vinohradník vyrúbe neúrodnú vinicu ?

Ale načo ja vám tu hovorím o treste? NN., ja oddávam sa tej viere, že

u nás nikto nebude rodiť zlé ovocie, tojest nebude činiť zlé skutky, ale že všetci
tú lásku božiu odplatíme dobrým ovocím, t. j. dobrými skutkami; a vtedy nás
milosť a láska božia ani v živote, ani po smrti neopustí. Nech nám to Boh do

brotivý všetkým popraje. Amen. Rajecký.



(Kázeň katechetická.)

Nedeľa prvá po svätom Duehu.

(Slavný deň najsv. Trojice Božej.)
Znamenie sv. kríža.

*A krsťte ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého.« Mat. 28, 19.Mat. 28, 19.

Znamenie sv. kríža je to znamenie, ktorým katolícky kresfan vyznáva vieru

svoju v najsv. Trojicu a vo vykúpenie svoje skrze Ježiša Krista; keď sa pre
žehnávame tými slovami: vo mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, ktoré
sú tie isté, čo Kristus Pán pri sv. krste, ktorým sa kresfanmi stávame, pred
písal, keď riekol: » Idte, učte všetky národy a krsťte ich v mene Otca i Syna
i Dtuha svätéhoy týmito slovmi vyznávame našu vieru v najsv. Trojicu, že

Boh je jeden v prirodzenosti a bytnosli, ale že v Bohu sú tri osoby, a každá
božská osoba je pravý Boh; preto menujeme pri slove v mene Boha všetky
tri božské osoby, poneváč každá je pravý Boh; ale len jeden raz hovoríme
»v mene Boha«, lebo všetky tri božské osoby majú len jednu a tú istú neroz
dielnu prirodzenosť a bytnost.

Znamenie sv. kríža robievame na dvojaký spôsob: lebo palcom pravej ruky
znamenáme krížom čelo, ústa a prsia, a pritom hovoríme; Vo meno Otca i Syna
i Ducha svätého; a to je malé znamenie kríža, aké robíme, keď sa na začiatku
sv. evanjeduma pri sv. omši prežehnávame; alebo keď sa pravou rukou čela a

pŕs, potom ľavého a pravého pleca týkame a pri tom tie slová hovoríme: Vo

meno Otca — i Syna — i Ducha — svätého. Amen. To je veľký alebo takzvaný
latinský kríž. Bozvažujme dnes niektoré pravdy o znamení svätého kríža.

1. Jeho význam; ten je dvojaký.
a) Robíme kríž na čelo, na ústa a na prsia a tým dávame na javo, že

myšlienky, slová i žiadosti naše majú patriť najsvätejšej Trojici; myslíme pri
tom na Otca, ktorý je večná pravda, na Syna, ktorý je slovo Otca večného, a

na Ducha svätého, ktorý sa vylial do sŕdc veriacich, a prosíme Boha, aby rozum
náš osvietil, slová naše posvätil a lásku našu v srdciach roznietil. Latinské zna
menie svätého kríža hovorí, že Syn od Otca pochádza a Duch svätý od Otca
i Syna rovnako.

b) A robíme znamenie kríža, prežehnávame sa, aby sme sa uparnälovali
na to, že ,sme na kríži boli spasení a že kríž ten na veky vďačne ctiť máme.
Keď sa pravou rukou čela a pŕs týkame, čili keď rukou s hora dolu ideme;
vyznávame, že Syn Boží s neba na zem sostúpil, »aby hľadal a spasil, čo bolo
ztratené« (Luk. 19, 10.); potom prechádzame rukou s ľavého pleca k pra
vému, čím vyznávame, že Ježiš smrťou svojou na kríži preniesol nás z ľavej
strany na pravú, t. j. zo smrti k životu.

Voľakedy býval kríž znamením potupy a hany. » Zlorečený od Boha, klu
visí na kríži*, je písano u Mojžiša (V. 21, 23.), teraz však je kríž znamením
cti a víťazstva a skveje sa na korunách kráľov a kniežat, na prsiach biskupov
a duchovných hodnostárov, ako vyznačenie za zásluhy v štáte, a cirkvi; skveje



sa na vežach chrámových, na temenách vrchov, stojí u ciest a chodníkov a je
ozdobou krestanských domov. Zomrelým kresťanom dávame kríž do ruky a na

hroby zasadzujeme kríž, znamenie vykúpenia našeho, to znamenie, s ktorým
niekdy prijde Pán k súdu vo svojej veFkej moci a velebnosti.

2. Dejiny znamenia kríža. Poneváč prežehnávat sa znamením kríža

je prastarou obyčajou, ktorá bola v celej cirkvi všeobecná, môžeme povedať, že

to tak už apoštoli uviedli. Už sv. Ignác, učeník sv. Jána apoštola, píše: ‘Zna
menie kríža je trofea (znamenie víťazstva) proti moci kniežaťa sveta tohoto;
ked ho vidí, ľaká sa; keď o ňom slyší, bojí sa ho« (ad Philip) Tertullian v 2.

storočí píše: »My znamenáme čelo svoje znakom svätého kríža pri všetkých
svojich chôdzach, či do domu vchádzame či ho opúšťame; či sa obliekame alebo

vyzliekame, alebo akúkoľvek záležitosť začíname.' (Tert. de cor. mil. č. 3.) Sv.

Cyrill jeruzalemský odporúča svojím veriacim, aby sa za znamenie kríža nehan

bili, ale smelo ho na čelo prstami robili. Tak napomína sv. Augustín a sv.

Ephraim nazýva znamenie kríža nepremožiteľným ozbrojením kresťanovým. Od po

čiatku pripisovali znameniu svätého kríža velikú moc a cirkev vysluhuje všetky
svoje sviatosti a sväteniny v tomto svätom znamení. Pri sv. krste polieva kňaz

v podobe kríža dieťa vodou krstnou; biskup maže birmovanca v znamení kríža
a keď kňaz nad zkrúšeným hriešnikom vyrieka rozhrešenie, to udeľuje mu s týmto
znamením atď.; všetky žehnania dejú sa v znamení svätého kríža a koľkoráz
činí kňaz toto sväté znamenie pri sv. omši!

Preto čítame v legendách svätých, jak často sa svätí cez deň svätým krížom

posilňovali a nič nezačínali bez prežehnania znamením svätého kríža; ku pr.
ľatricius, Benedikt, Vincent Ferr. atď.

3. Podivná sila vychádza z tohoto znamenia, premnoho zázrakov uči
nili svätí týmto znamením, prekazili účinky ducha zlého a odohnali rozličné

biedy tela i duše!
aj Zo života sv. Benedikta vypráva sa, že dvaja mnísi z jeho kláštora,

ktorým jeho prísnosť bola priostrá, umienili si hroznú vec, že svätého otrávia.
V poháre vína podali mu pri stole otravu. Dľa svojej obyčaje prežehnal Be

nedikt víno a hneď rozpukol sa pohár, ako keby bol kameň doňho hodil, a sv.
Benedikt bol zachránený. Vstal od stola a riekol: »Bratia! Všemohúci Boh smi

loval sa nad vami. Čo ste chceli vykonať proti mne ?« A tí priznali sa k hroz

nému svojmu skutku. (Sv. Gregor, Život sv, Benedikta.)
Firmus a Rustikus boli na rozkaz pohanskej vrchnosti do ohňa hodení. Sv.

mučeníci prežehnali sa, plameň sa na dvoje rozdelil a ani vlasa ím nepopálil.
Sv. Eleonóra zahasila týmto znamením plameň, ktorým jej posteľ horeť začala

b) Aby nám svätý kríž požehnanie prinášal, musíme ho robiť nábožne a

poriadne. Koľko kresťanov prežehnáva sa svätým krížom, a ani na to nepo
myslia, čo robia; koľko ich to robí len z obyčaje, bez nábožnosti, koľko ich

len tak hádže na seba znamenie svätého kríža a ien ústami vyslovuje sväté
mená. Preto už sv. Rupert žaluje sa na ľudí svojej doby: »Prečo len málo ľudí

pociťuje moc svätého kríža? Preto že kríž síce majú na čele, ale ukrižovaného
nenosia v srdci; lebo musíme svätý kríž robiť nielen palcom, zovnútorne, ale

i vrúcnou vierou v srdci.*



NN.! Prežehnávajte sa radi a často svätým týmto znamením, zvláštne ráno, keď

vstávate a k denným prácam svojím sa berete, v nebezpečenstvách, v čas hrmenia,
blýskania, a každej nehody a keď večer na odpočinok sa chystáte. Svätý kríž buď
vám znamením, s ktorým všetko začínate a dokonávate, kmrým všetko požehnávate.
Vždy vo vysokej vážnosti mávajte toto znamenie vo vašich príbytkoch, na vašich

poliach, a nezmeškávajte, keď vedia kríža idete, preukázať mu svoju úctu. Na

učte deti svoje zavčas pekne sa prežehuávať. Jak krásna, jak kresťanská je to

obyčaj, pred domami, na poliach stavať kríže, v isté sviatky ich ozdobovať alebo
krátku pobožnosť pri nich vykonávať. Iste je to znakom dobrého kresťanského

smýšľania obce alebo kraj ny, keď pocestný nájde v nej vystavené kríže. V Ti
-

rolsku neprejde človek štvrťhodiny, že by nevidel toho kresťanského znamenia
víťazstva Ide síce niektorý človek pomimo, ako keby ho nič nebolo do toho,
ale mnohí a premnohí obnažia hlavu svoju, vzbudia nábožnú myšlienku, po
modlia sa krátku modlitbu, a na takých bohumilých skutkoch berie účasť i ten
kto toto znamenie postavil. Zvláštne netrpteže v príbytkoch svojich žiadneho
zneucťovania svätého kríža. Kolkoráz Boh už takú ohavnosť náhle ztrestal!

V rokoch tridsiatych predošlého stoletia žil v dedine D. pri Viedni jeden
gazda, ktorému nebolo nič sväté. Raz opravovali mu tesári krov na dome a on

ím pomáhal. Na pôjde bolo všelijakých starých vecí, a tieto mal odpratať. Bol
tam i starý, drevený, celkom zanedbaný kríž; najprv ten vzal do ruky rieknuc:

to, čo neni potrebné* a vyhodil ho von oknom na dvor. Niekoľko
minút neskoršie pýtal tesár šindle, ruháč ten vzal viazanicu, vyšiel tým istým
oknom, aby mu ju podal A hľa, sošmikol sa, vrútil sa na dvor a padol na ten
kríž. Stať nijak nemohol, pravá ruka bola zlomená, hruď (prsná kosť) prerazená.
(Alb. Stolz, Schreibende Hand.)

>V tomto znamení zvíťazíš!* tak zjavilo sa s neba Konštantínovi cisárovi;
aj my v tom znamení zvíťazíme nad každým pokušením a s radosťou a pote
šením uvidíme svätý kríž v deň súdny v sláve na nebesách. Amen.

Dľa P. Paulus Schwillinsky, Leichtfassliche Christenpredigten I. ŕr. Rich. Osvahi.

Sviatosť oltárna prameň svetla a otinište lásky.

s> Kto jie telo moje a pije moju krv, ten pre_

býva vo mne a ja v ňom.* Ján 6, 57.

Keď Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet. a keď ho vydal k po

tupe a uníženiu, predsa neopustil ho na toľko, že by nebol mal starosť o jeho
slávu: a keď aj v podobe ľudskej a sta otrok, že by mu nebol nechal česť pri
náležajúcu jeho stavu a jeho pôvodu.

V tom okamihu, keď opustiac nebo, sišiel na túto zem, Boh Otec dal mu

stráž a s neba znelý tie slová: »Klaňajte sa jemu všetci anjelia boši.« (Pav.
k židom 1, 6.) Cez celý čas jeho tuzemského života; tak v dobe jeho naj-

Slavný deň Tela Božieho.



väčšieho uponíženia, jako aj v dobe jeho najväčšej slávy, Slovo telom učinené
malo tých, ktorí sa mu klaňali. Pravdaže, v Betleheme, v Nazarete a na Kal

várii vy nevidíte len skromnú raašlaľku, domec a drevo potupy, no hľadíte-li
očima duševnýma a viery, vidíte okolo chatrnej maštaľky, domčeka, okolo kríža

vznešených a preslavných služobníkov, totižto anjelov strážiacich a mlúviacich:
»V tejto maštaľke, v tomto domčeku a na tomto potupnom dreve je kráľ, je
Boh.« »A opäf keď uvádza prvorodeného na okres zeme, praví: a klaňajte sa

jemu, všetci anjelia boží.;
Avšak Boh všemohúci nebol spokojný s tým, aby sa mu len anjelia kla

ňali. On prišiel k vôli ľuďom na zem, k vôli ľuďom sauponížil; preto chce, aby
sa mu aj ľudia klaňali; a otec nebeský postaral sa, aby aj ľudia plnili túto

svoju povinnosť Počnúc od jeho narodenia; ba čo hovorím, od jeho počatia sa
až po jeho nanebovstúpenie, mal Ježiš svojich klaňaleľov. Blahoslavená Panna,
sv. Jozef, sv, Ján Krstiteľ, pastieri a mudrci klapali sa mu. Sv. Peter sám zvolal;
» Ty si Kristus Syn Boha živého.« Sv. Tomáš vyznal: »Pán môj a Boh môj. «

Nemocní, ktorých uzdravil; hriešnici, ktorých k pokániu priviedol; neumelí,
ktorých osvietil; mŕtvi, ktorých vzkriesil, všetci vyhlásili ho za Messiáša, Spa
siteľa a Syna Najvyššieho. Všetci sa mu klaňali až po lotra na kríži a stotníka
stojaceho vedľa kríža.

Keď ale Ježiš Kristus vstúpil na nebesá, no, bez toho, žeby túto zem bol

opustil, a tam klaňajú sa mu všetci anjelia nebeskí a starci kladú pred neho

koruny svoje, či tu na zemi prebývať mal bez všetkej úcty a čo kráľ v našich
kostoloch a svätostánkoch opustený a zaznaný? Nie, cirkev sv. nie tak to za

riadila; lež ustanovila, aby Ježiš nikdy nebol samotný v chrámoch našich, a

keď aj veriaci nie sú prítomní, aby lampa strážila nad svätostánkom, čo odznak

viery a lásky veriacich. Takúto stráž činíte, NN., aj vy, keď kľačiac pred ol
tárom klaniate sa Ježišu Kristu vo sviatosti oltárnej k poklone vystavenému.
A dnes nad to dávate mu čestný sprievod pochodiac s ním ulice vaše na vy
znanie viery a lásky vašej.

Ach, veďte, NN., čo je pre nás táto velebná sviatosť; je ona
prameň svetla a ohnište lásky, o ktorých dvoch budeme dnes rozjímať.

V deň zmŕtvychvstania Ježiša dvaja jeho učenníci išli do susedného me

stečka menom Emaus.
Keď spolu rozmlúvali, Ježiš pripojil sa k ním a zamiešal sa do ich roz

hovoru. No, oči ich boly držané, aby ho nepoznali. On ím vykladal písma, vzťa
hujúce sa na nebo; ale ešte ani vtedy ho nepoznali; len vtedy, keď sedel s nima
za stolom, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával ím; len vtedy otvorily sa oči
ich a poznali ho.

Podobne je to, NN., aj za našich časov. V živote tuzemskom, kde všetci

spoločne putujeme, Ježiš sa k nám pripojuje s mnohými blahonosnými dobro
deniami svojho náboženstva, on nám vykladá, dobrodenia a tajomstvá jeho sv.

učenia. Lež oči naše sú zastrené a tie treba otvoriť, aby sme poznali, že svetlo

pravé prichodí nám zo sviatosti oltárnej. Áno, ona je ohnište lásky božej, ona

je skvejúci sa Tábor, s nehož príšti svetlo rozháňajúce tmu nevedomosti a ne-



very. Odstráňte sviatosť oltárnu z viery Kristovej a tajomstvo toto nepochopi
teľné ešte nepochopitelhejším sa vám stane. Len skrze ňu mnohé veci sa nám

vysvetliť dajú. Bo, čože je cieľ kresťanstva ? Obnoviť dielo stvorenia, ktoré hriech
človeka úplne zkazil. Pre toto Ježiš Kristus zadosťučinil spravodlivosti božej a

zmyl v krvi svojej hriechy pokolenia ľudského. No napraviac minulosť, raal-li
zanedbať budúcnosť? Či nebolo k obávaniu sa, že dielo božie vykúpením na

pravené, znovu sa zrúti ? Preto k posilneniu človeka a k upevneniu jeho vôle

treba bolo, aby sa Boh spojil s ním, avšak nie všeobecným spojením, jako
bolo aj vtelenie jeho, Jež spojenie osobitné bolo žiaducné.

Nepostačovalo, aby sa Slovo večné spojilo s ľudskosťou, lež aby sa spojil
s človekom a s každým človekom zvláštne tak, aby žil, dýchal a činil v každom
človekovi. Potrebné bolo, aby nový chrám Najvyššieho bol pevný a stály; aby
v chráme tomto Ježiš Kristus bol nielen základom a uhelným kameňom, ale

aby bol v každom kameni, aby takrečeno každý kameň obživoval a chránil pred
každým pádom. A toto uskutočnil v sviatosti oltárnej. Vtelenie spojilo Boha
s človečenstvom, sviatosť oltárňa spojuje Boha s človekom a skrze to naplňuje
človeka silou, múdrosťou, čnosťou a životom božím. tŽijem ja, už nie ja , žije
však vo mne Kristus «, hovorí sv. Pavel.

To hľa, je svetlo, ktoré rozlieva sviatosť oltárňa na plán Boží ohľadom
znovu r rodenia človeka. On chcel ľuďom poskytnúť pomoc, ktorá by ich chránila

pred novým pádom.

Sviatosť oltárna osvetluje celé kresťanstvo, a osvetluje aj jeho čiastky. Vy
nemôžete pochopiť, že Boh mohol sa spojiť s prirodzenosťou ľudskou, a že

mohol telo vziať z panny bez poškvrny.

Pohliadnite na sviatosť oltárnu a viďzte, jako Slovo večne ide prebývať
do tela, ktoré síce pokánie Obmylo od hriechu, ale hriechom predsa len po
poškvrnené bolo. Vy sa čudujete, že Boh, jehož všehornír nenie v stave
v malej čiastke chleba sa skrýva. Vy sa divíte, že Boh mohol trpeť, umreť bez

toho, žeby sa ponosoval alebo bránil.

No nielen tajomstvá viery vysvetľuje sviatosť oltárna, ale aj čnosti kre
sťanské. Pohania vidiac braterslvo a lásku prvých kresťanov, na ktorú oni ne

boli zvykli, pravili: Hľa, jako sa vzájomne milujú. Oni nepochopili toto tajomstvo
spoločnej lásky, lebo neboli prítomní pri lámaní chleba nebeského.

A tie hrdinské skutky, tie takmer nadprirodzené obete, tie ustavičné mo

dlitby, rozjímania a pokánia; [tie neúnavné práce pri opatrovaní chorých, pri
spomáhaní chudobným, vo vyučovaní neumelých, ktože nám to vysvetlí ? sviatost
oltárna. Viďte, do ktoréhokoľvek kláštora, špitála a iného dobročinného ústavu,
všade nájdete káplnku, v nej oltár, na ňom svätostánok a v ňom sviatosť ol

tárnu. Aj missionár, zanechavší svoju vlasť, aby ohlašoval pohanom sv. evanje
lium, nesie sebou sviatosť oltárnu a moc kňazskú premeniť chlieb na ňu. Ona

je v pravde slnko spravodlivosti, osvecujúce celé kresťanstvo. Kresťanstvo bez
sviatosti oltárnej je telo bez duše, chrám bez oltára, viera bez Boha, slovom

nesmyseľná hádka.



Lež sviatosE oltárna je po II. ohnište lásky.

Najväčšia láska, ktorú nám priateľ preukázat môže dľa slov samého Ježiša
Krista je, keď život svoj položí za nás. No a toto svedectvo lásky nám dal
Ježiš Kristus, keď zomrel za nás; avšak nie súc ani ešte s týra spokojný, ešte
každodenne obetuje sa za nás a to po celej zemi, na každom mieste. A skrze
čo? Skrze sviatosE oltárnu, v ktorej otvoril všetku svoju lásku naproti nám.
No láska jeho nebola spokojná s tým, že sa za nás obetuje, lež on chcel sa

spojiť s nami a preto stal sa naším pokrmom. »Telo moje opravdivé je pokrm
a krv moja opravdivé je nápoj«, hovorí on. »Tvrdé je toto slovo*, zvolali židia
telesní. No on chcel osladit tieto jeho slová, chcel byt naším pokrmom bez toho,
aby sa to našej prírode ošklivilo. A jako? Skrze sviatosE oltárnu. Atak sviatosE
oltárna stala sa najrozhodnejším nástrojom lásky Ježiša Krista.

Pri svojom vtelení Ježiš Kristus zničil seba čo Boh; v sviatosti oltárnej
zničil seba čo človek. Pri vtelení ukryl len svoje božstvo, vo sviatosti oltárnej
však skrýva aj svoje človečenstvo. Pozrite len! Slovo telom sa stalo. Jaká to

poníženosť a premena, no ešte vždy premena krásna, je najkrajším medzi synmi
ľudskými. Jeho držanie je ušláchlilé, jeho čelo velebné, tvár jeho plná vňady!
Jeho božstvo v tele zavreté predsa vyráža sa na vonok a obdivované je od

všetkých. Pohľad jeho priEahuje ľudí, jeho slovo ich okuzluje. Všetky matky
závidia ho jeho matke. No všetkej tejto slávy, krásy, pôvabnosti a božskej vý
rečnosti Ježiš vo sviatosti oltárnej sa zrieka a pozbavuje. Tam už nemá po
dobu človeka, podobu živej bytnosti; je bez podoby a krásy. Niet viac veleb
nosti čela, nie vznešenosti tvári a výrečnosti úst. Slovom on je pred nami a my
nemôžeme ho poznaf.

Také je hľa, jeho uponíženie sa, aby sa mohol stať naším pokrmom. Pod

spôsobom chleba nemáme viac ošklivenia požívať jeho telo. »Poďte -- môže
už volať na nás — jedzte môj chlieb a pite víno. ktoré som vám pripravil.*

Lež či týmto je otázka sviatosti oltárnej riešená? Či spojenie sa Ježiša
Krista so všetkými ľuďmi je už uskutočnené? Jako prebýva Ježiš v sviatosti

oltárnej ? Zdáliž bude len jeden chlieb sviatostný — eucharistický — pre všetkých
ľudí ? Či starci, ženy, dielky a chudobní nebudú vylúčení z hostiny tejto ne

beskej? Uspokojte sa, N N., všetci budete požívať chlieb tento nebeský, všetci
budete nasýtení. Chlieb tento t. j. Ježiš so svojím telom, krvou, dušou a svojím
božstvom, bude v istom mysle všade a každom čase. Pred tým mal len jeden
Betlehem, jedno večeradlo; no od týchto čias bude tisíce a tisíce Betlehemov,
tisíce a tisíce večeradiel, kde Ježiš kažuý deň, každú hodinu bude sa rodiť a
dá sa za pokrm volajúc milostným hlasom: Poďte dietky, poďte starci, nemocní;
ba vy nemocní a starci zostaňte len v príbytkoch svojich, ja sám prídem k vám
a uzdravím vás. No ešte ďalej siaha jeho láska uponížiť sa. On chce znášať ešte

aj opovrhovanie a ulŕhanie mnohých ľudí; netečnosť jedných a potupenie
druhých; pokrytectvo a svätokrádež nezdarných kresťanov; bezbožnosť pohanov
a bohorúhačstvo kacierov.

Hľa, NN., koľká láska Ježišova javí sa vo sviatosti oltárnej! Či nemusíme
zvolať: 0 sídlo (ohnište) horiacej lásky, predivná sviatosť oltárna! Ty si oprav-



divý oheň prinesený s neba; ty si prameň svetla! Osvief dušu moju svetlom

pravdy! Sídlo lásky obejme srdce moje tvojím plameňom. O prevelebná a pre
vznešená sviatosť oltárna, buď chválená a velebená po všetky veky vekov. Amen.

jNedeľa druhá po sv. Duchu.
Den sv. Alojsa z Gonz.

Bohu najmilšia mladosti.

»Žiaden z tých mužov, ktorí boli povolaní,
neokúsi večery mojej.* Luk. 14, 24.

Ako ten človek v evanjeliume tak pozýva Boh k svojej velikej večere v nebi,
a ako ten človek, tak pochodí aj Boh. Len málo ľudí prijíma jeho pozvanie.
Prečo ? Ťaží sa im niečo obetovať, či je to majetok, či rozkoš či pôžitok vôbec.

Hľa, tí pozvaní nechceli opustiť ani na krátky čas večery, jeden svoj dvorec,
druhý svoj záprah, tretí svoju ženu. A predsa, keď Boh tak nás miloval, že

položil život svoj za nás, či aj my nemali by sme položiť za neho, čo máme,
či my nič nemali by sme obetovať z lásky k nemu ? Ach, nielen majetok a pô

žitok, ale celého seba, život svoj máme obetovať Bohu, aby sme niekdy okúsili

jeho večery v nebi.

Medzi všetkými obetami, ktoré Bohu obetovať môžeme, po najsv. obete kríža,
je človek, človek svätý, čistý, nevinný a činiaci Bohu ľúbeznú obetu svojho ži
vota. Medzi tieto Bohu milé obete jak starého, tak nového zákona, pripočítať
môžeme toho svätého, jehož slávnosť dnes svätíme, totižto sv. Alojsa z Gonzagy.
Boh v starom zákone, ako vieme, najväčšie zaľúbenie mal v mladosti, preto
prvotiny jak zvierat, tak plodín sebe žiadal posvätiť. No najmilšie prvotiny mu
boli ľudia. Ábel, Samuel, Jozef, Dávid, Daniel a jeho mladí spoločníci v zajatí;
Ján krstiteľ; Ján evanjelista a ten mladík v evanjeliume, ktorého Ježiš uzrel
a zamiloval, — všetci títo mladíci, či nesvedčia nám, že Boh zvláštne si ich

vyvolil a zaľúbil? Alebo, či aj my, vidiac mladíka ktorý sa čistý zachoval, ktorý
obraz Boží na sebe nepoškvrnil, nemilujeme ho; toho mladíka, jehož nohy ne

dotkly sa ešte blata tohotn sveta; jehož telo je čisté, čelo jasné, oči svetlé,
slovom, keď všetko pri ňom je tiché milé a svedčné ?

A hľa, takýto mladík bol aj s v. Alois On obetoval seba Bohu čo
obetu živú, svätú a príjemnú.

1. Prvá vlastnosť obety, dľa slov sv. Pavla je, aby bola obeta živá. Lež

opravdivý život človeka v čoraže pozostáva? V spojení s Bohom skrze milosť
posväcujúcu alebožto obživujúcu. A či tento život nenie tým viac rozsiahlejší,
čím užšie je spojenie jeho s Bohom? A takýto život žil sv. Alois On jak náhle
prijal krst svätý, viac pre neho bol zrodený, nežli pre zem. Spojený súc s Bohom,
nikdy sa neodlúčil od neho. Jeho kresťanská matka verne strážila nad týmto

Z francúzskeho dľa ľabbé Gaussens Jozef Kačka.



spojením s Bohom. Solva že vládal hýbať svojimi nežnými údami, už činil znak
kríža na čele svojom; sotva že jeho jazyk sa rozviazal, keď vyslovoval meno
Ježiš a Maria. On chce byt Boží, chce sa spojiť s Bohom a žiť v Bohu. Zdáliž
takúto žiadosť máva mladosť, alebo či nie radšej vzdialiť sa od Boha, ako ten
márnotrátný syn, o ktorom Spasiteľ hovorí, že odišiel od otca do ďalekej krajiny?

Áno, mladosť, ktorej celá príroda zdá sa usmievať, táto bystrá mladosť,
myslí si, že ona sama sebe postačí; opúšťa Boha, svojho to dobrého otca, ide
do krajiny rozkoší a dobrodružstvu

K pýche sily mladosti druží sa pýcha krve a rodu. Mladosť vidiac činy
svojich vznešených predkov, cíti sa byt dedičom a zastupileľom ich slávy, a keď
sa k tomu pripojí ešte pýcha bohatstva; keď vidí v rukách svojich majetky
s ktorými môže nasýtiť svoje žiadosti, passie a rozkoše, ach, či nenie k obá
vaniu sa, že taký mladík trhá sväzok s Bohom; aby mohol byt slobodný; či
nezanechá dom otca svojho, aby odišiel ďaleko hľadať bezuzdné radovánky a
rozkoše ?

No sv. Alojs ľahko premohol všetky vášne svojho veku. Sám seba ľahko

premohol, no viac boja mal s druhýma dvoma, totižto s rangom a majetkom.
Tu mal protivníka mocného, ktorého nemohol premôcť bez bolesti a bez sĺz.

Bol to jeho vlastný otec. Tento hrdý na svojho nadaného syna, veľkú nádej
skladal v ňom; a Alojs oznámil mu, že sa zrieka sveta a chce viest život re

holnícky. Jaká to rana srdcu rodičovskému preplnenému predsudkami onoho
stoletia! Tu začal sa boj medzi slabým mladíkom, jehož zbraň bola čnosť a

modlitba; a medzi starým bojovníkom a otcom šedinami ovinutým. Tri roky trval
tento boj; otec jeho všetko možné vynaložil, aby syna svojho od jeho predse
vzatia odvrátil. No tak vyhrážania, ako aj prosby zostaly márne Až konečne otec

privolil, aby syn jeho stal sa ľúbežnou obetou Bohu.
Sotva že Alojs obdržal to, po čom túžil, sotva že bol prijatý za nováka do

spoločnosti Ježišovej, na toľko oddal sa Bohu skrze modlitby, a rozjímania ta

jomství Božích, duša jeho natoľko vhĺbená bola do lásky Ježišovej, že zabudol
na to, že aj telo má. No čím väčšmi klesalo a slablo jeho telo, tým väčšmi

postupoval v živote duševnom. Alojs nežil viac už svojim životom, lež životom

Boha, tým svätým, nadprirodzeným životom, pred ktorým život prirodzený je
ničím. * Žijem ja , už nie ja , lež žije vo mne Kristus<, hovorí sv. Pavel.

A takýmto činom sv. Alojs stal sa dľa úmyslu Božieho obetou živou. No

on je ďalej
2. Obeta svätá! Viete, NN., jak velikú váhu kládli v starom zákone pri

volení obetí, jak starostliví boli o to, aby obeta venovaná bola bez chyby a bez

škvrny. Tieto obete boly predobrazom toho, že akú obetu žiadať bude jednúc
Boh od ľudí vtedy, keď prestanú krvavé obete.

Sv. Alojs bol opravdivé obeta svätá. Žiadna škvrna n kdy nepoškvrnila jeho
biele rúcho krstu svätého. On cnosť čistoty natoľko miloval, že ešte ako malý
sotva šesť ročný chlapec sľub večnej čistoty učinil. Alojs bol vtedy vo Florenci,
a to bol — dobre rozumejte — Florenc v šestnástom století; kde kvitly umenia

vedy, sochárstvo, maliarstvo, ktoré veci vábily k obdivu ľudí z ďaleka a blízka.
No s touto vedou a umením spolu zmáhal sa tam aj pohanský, bezkrestanský
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duch a pokazil aj kresťanské mravy. Florenc v tom čase bolo mesto nie len

umenia, vedy, slovom, velikej učenosti; ale aj mesto zábav rozkoší a hriešnych
radovaniek. Predovšetkým mládež bola tu veľkému nebezpečiu zkazenosti vystavt ná.

No NN., z paláca veľkokniežafa tohoto mesta, kde sa sprevádzajú pohanské
veselosti, poďte so mnou do kostola Zvestovania Panny Márie, ktorý je blízo

paláca! Tam uvidíte pred obrazom Matky B;žej mladíka nepohnute kľačiaceho,
hľadiaceho na kráľovnú anjelov a ticho šeptajúceho: >Maria, prijmi ma za svoje
diéta, a malko moja, čistá a vždy panna, ja sa ti zasluhujem na večnosť sľubom

čistoty panickej.< Áno vo Florenci sv. Alojs učinil Panne Márii sľub paniclva.
Vtedy, keď mravy pohanské panovaly medzi kresťanmi, hľa toto dieťa, tento

mladík, berie na seba kríž sebazaprenia, aby sa tak stal obetou Bohu nielen
živou ale aj svätou. No on bol konečne aj obetou Bohu milou.

3. Jako že sa stal náš svätý obetou Bohu milou! Tým, že chodil po
ceste čnosti, že si sbieral zásluhy a že verne a svedomité upotrebil tie dary,
ktoré mu Boh udelil. Nepremrhal ich ako mládež z väčšej čiastky, ktorá v sile

svojej, zdraví, v schopnosti, učenosti a bohatstve iné nevidí, len nástroj rado

vaniek, prostriedok rozkoší! A tak aj dary duševné: jako vieru, zbožnosť, lásku

božiu, nádej, čistotu duše a tela všetko to v niekoľko rokoch rozmrhá.

Sv. Alojs miesto rozptýlenia týchtože darov, shromažďoval ich dľa slov Je

žišových: »Kto nezhromažďuje so mnou, rozpíyluje.« On nasledoval slová Spa
siteľa: »Shromažďujte si poklady v nebi.e. Všetky svoje roky, dni a hodiny, vy
naložil na to, aby sa mohol ľúbiť Bohu; aby prospieval v čnostach a vedách;
predovšetkým vo vedách bohovedeckých. A jako že by aj nebol prospieval
v čnostach, keď mal učiteľov vynikajúcich svätosťou jako sv. Karol boromejský,
pod jehož vedením pristúpil aj k prvému sv. prijímaniu, a učený kardinál Bel

lamin, muž to nábožný a múdry, ktorý v svojom testamente zanechal, aby ho

pochovali k nohám jeho duchovného syna Alojsa. Pod týmito správcami pro
spieval Alojs v čnostach predovšetkým v hrdinskej láske oproti blížnemu. Jeho
vrelou túžbou bolo preplávať more a ísť ohlašovat sv. evanjelium až do Indie,
kde by posvätil život svoj k obráteniu národov pohanských. Jeho anjelskou do

brotou a než no Tou smeril dve famílie Gonzaga a Mantua. Na to zas v Ríme
oddal sa do služby lásky k blížnemu; totižto po čas nákazlivej nemoce ošetrovať

chorých. Nayštivoval špitále, tam tešil, opatroval a obodroval nemocných a pri
pravoval ich k blaženej smrti. Sbieral almužnu pre chudobných a nemocných)
až kým aj on sám neupadol do tejže nemoce, ktorú si sám žiadal. A jako Ježiš
Kristus život svoj položil za ľudí, aj on dal život svoj za bratov svojich. V ne
moci svojej neželal si iného, len čím skorej byt sjednotený s Ježišom. Tri me

sačnú svoju chorobu, lepšie rečeno — rnučedelníctvo, pokojne .1 s radosťou
snášal; tvár jeho bola vždy veselá, duch jeho ohňom lásky k Bohu preplnený.
Starci, mládež a hodnostári dvora pápežského shromaždení okolo jeho lúžka

)

obdivovali jeho trpezlivosť, zbožnosť a odovzdanie sa do vôle božej. Keď priblí
žila sa jeho posledná hodina, radostne riekol jednemu svojmu spolužiakovi: »Brat

môj, odídeme, a odídeme s radosťou.* A druhému kňazovi z radu Ježišovho;
»Brat môj, my už ideme na cestu — do neba.«



Alojs spojený s Ježišom skrze prijatie sviatosti oltárnej, zrak svoj uprúc
na kríž, za príkladom Spasiteľa zvolal: »Bože, do rúk tvojich porúčam ducha
môjho* a duša jeho oslobodiac sa smrteľných sväzkov, odišla k obdržaniu zásluh
nekonečných do večnosti.

A jakú odplatu obdržal od Boha náš svätý! Takú, akú aj svätí Boží obdi
vovali. Tak sv. Magdaléna z Pazzy hovorí: »Nikdy bych nebola verila vidiac
slávu sv. Alojsa, — keby mi ju sám Pán Ježiš nebol ukázal.*

Vyznačil ho Boh preto, lebo ked aj život jeho bol krátky, sotva že dosiahol
poludnie, ale bol plný práce, práce vážnej, neúnavnej, ktorou si nashromaždil
nesmierne bohatstvá a stal sa Bohu obetou živou, svätou a bohumilou.

Prečo že leda mládež kresťanská nenasleduje jeho šľapaje ? Prečo že sa tak
vzďaluje od Boha, idúc po hriešnych radosťach, nechajúc všetky bohatstvá du
ševné. Kiež by sa navrátila mládež naša poblúdilá k Bohu ako márnotratný syn
do náručia otca svojho. V nebi sú miesta mnohé pripravené pre tých, čo po
kánie činia, tým viac pre spravodlivých. Preto mládež naša, ktorá si si vyvolila
sv. Alojsa za svojho patróna, nasleduj ho v jeho nevinnosti a cnosti; tak sa
staneš obetou Bohu živou, svätou a príjemnou a odplata za to tvoja bude rados!
nekonečná v ríši Baránka nebeského. Amen.

Nasledujme v poníženosti Srdee Ježišovo.

> Učte sa odo mňa, lebo tichý soví a poherný
srdcom .« Mat. 11, 29.Mat. 11, 29.

Včera sme slávili oktávu slávnosti Božieho Tela. Dokončili sme pobožnosť
k úcte prevelebnej sviatosti oltárnej ustanovenú. Cez osem dní sme mali roz

jímať o nekonečnej láske Syna Božieho, ktorá ho k tomu pohnula, aby túto

prevelikú, prepodivnú sviatosť ustanovil. Láska lásku vyžaduje. Iste aj srdce naše

aspoň nejakou láskou zahorelo ku nášmu Spasiteľovi v tejto zázračnej sviatosti

prítomnému.
Po slávnosti Božieho Tela hneď na prvý piatok ustálila cirkev svätá po

božnosť B. Srdca Ježišovho. Ako zo zjavení blahoslavenej Margarethy Alacoqu
vieme, a vám je snáď tiež známo, bola to vôľa samého našeho milého Spasi
teľa, aby prvý piatok po slávnosti Božieho Tela jeho srdcu bol zasvätený. Prečo

práve tento piatok ? To ľahko pochopíme. Ustanovenie sviatosti oltárnej je naj
väčším znakom nekonečnej lásky Kristovej. Poneváč nás miloval a síce nevy
sloviteľne, až do konca nás chcel milovať. Toto hovorí o milom Spasiteľovi sv.
Ján apoštol, jeho miláček. Teda miloval nás nevysloviteľnou láskou. LásKa a

srdce ale skoro sú totožné pochopy. Láska v srdci prebýva. Od neho vytrhnúť
sa nedá. Srdcom milujeme. Čím viac kto ľudí miluje, že tým šľachetnejšie má

srdce, o ňom hovoríme.
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Najväčšiu lásku ale zpomedzi všetkých stvorení u Spasiteľa nájdeme. Preto
chce náš Spasiteľ, aby sme aj jeho srdce, ako prameň a odznak jeho lásky
ctili. Ja by som dnes mal ku vám hovoriť o nekonečnej láske srdca Ježišovho,
leto ako som hovoril, srdce je prameňom a žriedlom lásky, ale poneváč o tomto
už mnohoráz ste počuli, dnes chcem vašu pozornosť na inú vlastnosť srdca Je
žišovho obrátiť.

Vidím pred sebou podobu Ježišovu, hlavu má skromne sklonenú, prstom
na svoje srdce ukazuje, ktoré je kopijou prebodnuté, tŕňovou korunou opletené,
blýskavý kríž má na sebe a ohnivé lúče z neho vychádzajú. A čujem milé slová

Spasiteľa volajúceho: » Učte sa odo mňa všetci, lebo tichý a pokorný som srdcom.«
0 tejto vlastnosti Kristovej, o tejto pokore srdca jeho chcem ku vám

prehovoriť.

Kristus volá nás všetkých ku sebe: Učte sa odo mňa všetci. Čo sa máme
od neho učiť? Ani by sme naším ušiam neverili. Kristus Boh a človek, Syn
Boha Otca, telom učinené Slovo, v každom ohľade tak vysoko nad nami stojí,
lak nás vo všetkom prevyšuje, vo všetkých čnosťach takým nedoslihnuteľným
vzorom nám je, že ani nevieme, v čom ho máme nasledovať, čo sa máme od

neho učiť. Vo všetkých čnosťach vynikal, žiadna čnosť nebola v ňom menšia —

alebo väčšia, ako druhá, dnes ale k jednej hlavnej, k jednej základnej čnosti
nás vyzýva, bez ktorej žiadnej inej čnosti byt nemôže; a to je pokora. Čo je
základ na budove, to je pokora pre všetky čnosti. Kto neni pokorný, ponížený,
ten nemôže ani v inej čnôsti vynikať. Svätý Filip Nerejský raz práve so svätým
otcom, rimským pápežom, sa vyprával, keď tomuto oznámili, že neďaleko Rímu

jedna ženská divy a zázraky robí. Svätý otec poveril Filipa, aby vec prezkúmal.
Tento sa vybral na cestu. Veľké blato bolo. Filip celkom zamazaný prišiel ku

tej ženskej, a tak ako bol, vkročil do jej izby. Táto ho hneď surovými slovami

napadla, že ako sa opováži takto do jej izby vkročiť. Filip bez slova vjšiel von,
bežal ku sv. otcovi a hovoril mu; Svätý otče, táto žena divy robiť nemôže,
lebo chybuje jej základ k tomu; t. j. pokora.

NN., ako pýcha je najväčší hriech, tak pokora je najväčšia čnosť; ako pýcha
je začiatkom a prameňom mnohých iných hriechov, lak pokora je základom

všetkých čností; ako Boh a aj ľudia pyšných ľudí nevysloviteľne nenávidia, tak
Boh a bohabojní ľudia pokoru milujú a nado všetko si vážia. Môže byt kto
múdrym, učeným človekom, môže rozumeť ku všetkému, keď je pyšný, aj oby
čajní ľudia sa od neho odvrátia. Tým viac ho nenávidí Boh. Pokora je ale
Bohu najmilejšia a už aj ľudia hovoria, čím je kto učenejší, tým je pokornejší,
skromnejší. Ba že múdry človek ani pyšným byt nemôže.

Ako miluje Kristus pokoru a akým pokorným bol on sám, ľahko poznáme,
keď len na krátko jeho život pozreme. Vzal na seba podobu služobníka, žil vo

veľkej uníženosti, ku všetkým ľuďom bol najponíženejší, a zomrel na kríži po
tupnou, ba áno, tou najpotupnejšou smrťou. Tu na zemi žil v podobe najponí
ženejšieho služobníka, vo sviatosti oltárnej je v podobe chleba. Narodil sa v ma

ličkom a neznámom Betleheme a nie v pyšnom Jeruzaleme alebo v Ríme;
prišiel na svet nie v kráľovskom paláci, ale v chudobnej maštaľke; za matku si



nevyvolil bohatú kráľovnú, ale chudobnú pannu; pri kolíske chcel najprv videt

chudobných pastierov a nie bohatých kráľov; za pestúna si vyvolil chudobného
tesára a nie boháča; za učeníkov nie učených farizeov, ale neučených, jedno
duchých rybárov.

Ku všetkým ľuďom bol láskavý, pokorný, prívetivý. Ačkoľvek bol ukonaný,
keď tie matky dietky svoje ku nemu priniesly, predsa ich prívetivé prijal a ich
žiadosti vyhovel. Od hriešnikov sa neodtahoval, ba s nimi milé, láskavé, milo
srdne zachádzal. S tou ženou samaritánskou pri studni Jakubovej tak dlho vy

prával, že sa nad tým učedelníci divili; od Márie Magdalény, verejnej hriešnice
dovolil si nohy dotknúf, voňavou masfou naraastif a vlasami utierať; on, Syn
Boží, pri poslednej večeri umyl nohy svojím učedelníkom, ešte aj tomu zrad
covi Judášovi; v zahrade getsemanskej nechal sa od neho pobozkať; a celá krí
žová cesta až po tú najpotupnejšiu smrť kríža bola najhlbším pokorením Syna
Božieho.

Taká poníženosť bola v ňom, v Synovi Božom; v ňom, ktorý bol rovný
Bohu Otcovi, ktorý mohol sa v zlate a hodvábe narodiť; ktorému mohli an

jelia a všetky stvorenia slúžiť; ktorý vedel zázraky robiť a mŕtvych vzkriesiť, a

ktorý príde súdiť živých a mŕtvych.
Pokorný bol Abrahám, keď sa modlil ku Pánovi; Poneváč som raz začal,

hovoriť budem ku Pánovi, ačkoľvek som prach a popol. (I Mojž. 18, 27.)
Ponížený bol Mojžiš, keď hovoril ku Pánovi: »Kto som j a«, aby ku Faraó
novi išiel, a vyviedol synov Izraelských z Egypta.

Ponížený bol kráľ Dávid, ktorý sa takto modlil: Kto som ja, Pane Bože!
a čo je môj dom, že si mňa na toľko povýšil. (II. Kŕ 7, 18) Ponížená bola

prebi. Panna Maria, lebo hovorila: Ejhľa, dievka Pána, staň sa mi podľa slova

tvojho. Ponížený bol sv. Ján Krstiteľ, ktorý sa nehodným držal, aby remienky
obuvy Spasiteľovej rozviazal; ponížený bol sv. Pavel apoštol, ktorý sa posledným
medzi všetkými apoštolmi menuje, lebo cirkev božiu prenasledoval.

Títo ľudia boli svätí, vyvolení boží, mnohými milosťami obdarení, v čnostach

vynikajúci, a predsa boli v srdci ponížení. Ba práve pre ich poníženosť boli

Bohu milí. Ale oni predsa len stvorenia boli, ľudia slabí a krehkí, ako my; po
drobení pokušeniam, ako my. Ich poníženosť ani porovnať sa nedá s poníže
nosťou Ježišovou. Kristus Syn Boží, ktorý sedel od večnosti na pravici Otca

nebeského, a ku ktorému Boh Otec hovoril; Seď na pravici mojej, dokiaľ nepo
ložím -nepriateľov tvojich za podnožku nôh tvojich. Ku nemu hovoril Otec: Ty
si syn môj, ja dnes som ta splodil. (Žalm. 2.) Nad ním sa otvorily nebesá, keď
ho sv. Ján pokrstil, premenil sa v tvári svojej na hore Tábor, slávne vstal
z mŕtvych a vyšiel podivne na nebesá On, ktorému na slovíčko voda premení
sa na víno, víchry utíchnu, nemocní sa uzdravujú, mŕtvi z hrobov vstávajú,
posluhuje druhým. 0 nevysloviteľná poníženosť, neslýchaná pokora! Boh sa upo
níži, Boh sostúpi s nebies, Boh vezme na seba ľudskú prírodu, Boh chce ľuďom,

slúžiť, Boh chce najpotupnejšou smrťou zomret, len aby človeka na poníženosť
naučil. Prelo právom môže ku všetkým povedať; *Podte ku mne všetci, a učte
sa odo mňa , lebo tichý som a pokorný srdcom .« Áno krásny, podivný príklad si

nám dal poníženosti. A voláš nás ku sebe, aby si nás naučil túto poníženosť.



Nie to nás chceš učiť, ako máme svety stvoriť, nie ako zázraky robiť, ne

mocných uzdravovať a mŕtvych vzkriesiť, ale poníženými byt. Lebo viac miluješ
poníženosť, ako vševedúcnosť, pokoru ako divotvornú moc.

NN.l Ako nás zahanbuje náš Spasiteľ! Ako ďaleko stojíme my od jeho po
níženosti. Snáď sme hrdí a pyšní na to, že my z bohatého, zámožného, po
predného rodu pochádzame? Pozrime na Ježiša, jeho Otec je Boh všemohúci,
prvá osoba v najsvätejšej Trojici, Pán nebies i zeme, a Ježiš je poníženejší
od toho najposlednejšieho žobráka sveta tohoto. Snáď sa s chudobnejšími,
nižšími ľuďmi v našej pýche a nadutosti ani do reči, ani do rozhovoru pustiť
nechceme, na ulici, na verejných miestach snáď si ich ani nevšimneme, ich
hrdo opovrhujeme? Ako ináč zachádza Ježiš s chudobnými a biednymi sveta
tohoto? Tých chudobných svadobníkov na svatbe v Káne galilejskej svojou
božskou prítomnosťou poctí a tým najlepším vínom ich obdarí; najviac svojich
zázrakov na chudobných urobil; chudobným hlásal evanjelium; chudobná bola

jeho matka, jeho pestún, jeho apoštolovia. A ako milé, ako láskavé, ako príve
tivé obcuje s nimi Pán Ježiš, ako keďby ani nie Boh, pán neba i zeme, sudca
nad živými i mŕtvymi bol, ale ím vo všetkom rovný.

Snáď sme hrdí na náš rozum, na naše vlohy, na našu učenosť a šikovnosť,
snáď si zakladáme v našej telesnej sile? Bože môj! V čomsi môžeme zakladať?
Na čo môžeme byt hrdí ? Rozum, vlohy nie od nás samých ale od Boha máme
a v každom okamžení môže ich od nás vziať; nech príde na nás nejaká du

ševná choroba a môžeme byt sprostejšími, ako dnes narodené dieťa; nech sa
stane s nami nejaká nehoda nech nás navštívi Boh s nejakou chorobou, tam
môže byt naša telesná sila, obratnosť a udatnosť. Nemáme si v čom zakladať!
A predsa jak často sa vypíname, nad druhými vyvyšujeme, s našimi duševnými
alebo telesnými prednostami vystatujeme. Nie tak Ježiš! Je Syn Boha živého,
večná múdrosť, Boh vševedúci, ktorý pozná všetky srdcia a ladviny ľudské,
pred kým nenie tajnosti, mlúvi, učí, reční, ako akživ človek nemluvil a neučil,
ako dvanásť-ročného chlapca ho obdivujú kňazi a zákonníci, zahanbí svojou
múdrosťou nadutých farizeov, obdivuje ho ľud a za blahoslavený drží život,
ktorý ho nosil, a on predsa aký je ponížený: Moja múdrosť nenie moja, ale

toho, ktorý mňa poslal. Po učinených zázrakoch ľud ho oslavuje, on sa ztratí,
chce ho za kráľa vyvoliť, on zmizne a ide sa modliť! Ó, tichý a ponížený
Ježišu, ako nás ty zahanbuješ tvojím chovaním! Ako ďaleko stojíme my od teba!

Alebo snáď v našom zdraví, v telesnej kráse si zakladáme. V tej najmenej
si môžeme. Za jedno okamženie môžeme špatnejšie vyzerať, ako tí často spomí
naní malomocní. Ježiš si nezakladá vo svojej sile, nie vo svojej kráse. Herodesa
a jeho vojsko ako malé dieťa mohol razom zničiť, ale uteká pred ním do

Egypta; Judáša na jeho žiadosť mohla čierna zem pohltnút, keď ho pobozkal, a

on predsa len láskavé, ponížene sa ho pýta: » Judásu. bozkom zradzuječ Syna člo
veka!v. Od vojakov dal sa zviazať, pred kňazov viest, tupiť, mučiť, korunovať

tŕnim, ukrižovať a ani slovíčka nehovoril. Snáď nemohol? Čo by nie! Na jeho
kývnutie milliony anjelov by mu boli prišli na pomoc. Ako zahanbuje nás, ktorí
ani to najmenšie ublíženie, najmenšiu krivdu nechceme od našich blížnych sniesť!



A on nikomu neublížil. My ale druhým často ublížime a predsa nič sniest
nechceme.

Ani v našich dobrých skutkoch si zakladať nesmieme, lebo čo sme urobilh
z milosti božej sme urobili, to nenie našou zásluhou, ale milosťou božou uro
bené. Keď je niekto na svoje dobré skutky hrdý, to už niesú dobré skutky, lebo

chybuje ím pravý základ, poníženosť. Ježiš jakživ nespomínal sám svoje dobré
skutky a zázraky, jakživ sa s nimi pred ľuďmi nevystaloval, ba ešte aj ukrývať
sa ich usiloval; hovoril častokrát svojím apoštolom, aby o nich nikomu ne

hovorili.
Alebo snáď sa hanbíme ponížene našu vieru vyznať, do kostola ísť, tu pred

prevelebnou sviatosťou oltárnou na kolená si kľaknúť, keď ju ku chorému nesú,
kfahnutím pozdraviť, pred kostolom, krížom, sochou náš klobúk s hlavy dolu
strhnúť? Pozrime na Ježiša, Syna Boha večného, ktorému sa klaňajú anjeli a
trikrát svätý mu spievajú, ten sa modlí vrúcne, ponížene, pokorne v chráme
jeruzalemskom, modlí sa pred každým väčším svojím zázrakom, modlí sa ve

rejne, na ulici, pred celým zástupom ľudu, kľačí na svojich kolenách, ruky má

sopjaté, oči schlopené a tak sa modlí Syn Boží! Ba v zahrade getsemanskej až

neuveriteľným spôsobom sa uponíži, padne na tvár svoju a lak sa modlí. Ejhľa,
tichého a poníženého Srdca Ježiš! A my ako sa modlíme? O tom ani hovoriť
nechcem.

Ja myslím, že dosť príkladov som predniesol k dokázaniu toho, že Ježiš
bol najtichejší, najponíženejší srdcom. Celým právom mohol teda hovoriť: » Učte
sa odo mňa , lebo tichý som a pokorný srdcom.*

Že pýšiť a nadúvať sa nemáme s čím, že zakladať si tiež nemôžeme v čom,
to sme videli; nezbýva nám preto nič inšie, ako sa uponížit a nasledovať Ježiša
v poníženosti. A to on nám nielen odporúča ale prísne od nás žiada. ‘Príklad
SO'U vám dal, aby ste aj vy tak Hnili, ako som ja Hnil vám*, hovoril Ježiš

svojím apoštolom, keď najväčší skutok poníženosti vykonal, svojím učedelníkom

nohy umyl. Čo urobd, pre nás urobil. Keď sa uponížil, pre nás sa u ponížil, aby
nás ku poníženosti učil. A keď sa on tak prevelice uponížil, aj od nás poní
ženosť prísne žiada. V podobenstve o tom farizeovi a mýtnikovi jasne nám dáva
na vedomie, že modlitba bez poníženosti, keď aj nejaké zdánlivé dobré skutky
máme, Bohu sa neľúbi, poníženú modlitbu ale aj toho veľkého hriešnika vy
slyší. Keď sa apoštoli dohadovali, že kto bude väčší z nich v kráľovstve ne

beskom, postavil medzi nich jedno nevinné, ponížené dieťa a hovoril: »Kto sa
teda uponíži, ako toto maličké, ten je väčší v kráľovstve nebeskom.*

NN., uponížme sa teda dľa príkladu nášho milého Ježiša v duchu našom,
v skutkoch našich, v chovaní našom, v obcovaní s blížnymi, v celom našom ži
vote. Nemáme si v čom zakladať, pýcha je najväčšia sprostosť, poníženosť naj
väčšia múdrosť. Uponížme sa, aby , sme aj tu na zemi nájsť mohli ten odpočinok
dušiam naším, ktorý nám náš milý a ponížený Ježiš sľubuje, aj povýšení mohli

byt tam, kde sa len ponížení dostanú a odkiaľ pyšní vytvorení budú. Amen.
Dr. Pavel Žilka.



fledeľa tretia po sv. Ďuehu.
Ani málo, ani mnoho nedúfajme v milosrdenstvo božie

>•I bude v nebesiach väčšia radosť nad jed
ným hriešnikom pokánie činiacim . . .«

Luk. 15, 7.

Nikde nevidím lásku, milosrdenstvo a dobrotivosť božského Spasitela Ježiša
Krista oproti nám biednym tak krásne znázornenú, ako v týchto dvoch podo
benstvách, ktoré som vám z dnešného sv. evanjeliuma práve bol prečítal. Isteže

Spasiteľ náš poukázať chcel v nich na ten vznešený cieľ, pre ktorý od otca

svojho nebeského na tento svet bol poslaný, aby totižto hľadal, čo bolo ztratené,
aby blúdiacich priviedol na cestu pravú, aby hriešnikov smeril s Otcom svojím,
ktorý je na nebesách. A keď námahy jeho neboly bez výsledku, vtedy srdce
jeho zaplesá nevýslovnou radosťou. Ó jak potechyplné, NN, je toto učenie Je
žišovo pre nás všetkých, ktorí, žiaľ, vzdialili sme sa skrz hriechy naše od Pána
a Boha nášho! Avšak aby sme dobre porozumeli slovám Ježišovým, za potrebné
považujem upozorniť vás na dve cesty, ktoré nepriviedly by nás do stánkov krá
ľovstva nebeského, ale do večnej záhuby. Jesto kresťania, ktorí sú tej mýlnej
mienky, že tie premnohé ťažké hriechy, ktorých sa v živote svojom dopustili,
nemôžu ím byt odpustené, i preto upadnú do zúfalstva; iní zase myslia, že po
neváč Boh nebeský je samá láska, milosrdenstvo a dobrotivosť, ( reto nemožno,
aby ich pre spáchané smrteľné hriechy večne zatratiť mohol. Jedným slovom:
jedni málo, druhí až priveľa dôverujú v božské milosrdenstvo. Ani títo, ani tamtí
dobre nečinia. Zaumienil som si teda v dnešnom našom rozjímaní poukázať na

to, že ako tí, ktorí málo, tak aj oní, ktorí príliš dôverujú v božské
milosrdenstvo, ťažko hrešia oproti Pánu Bohu.

I. Keďby najdobrotivejšiemu Pánu Bohu bolo ľahostajným, či my jeho
dietky, ktoré on na obraz svoj stvoril, ktoré obdaril nesmrteľnou dušou, po
časnom tomto živote tešiť sa budeme večnému blahoslavenstvu, alebo či večne

zahyneme; keďby tento (ak láskyplný Boh nesčíselnekrát nebol prisľúbil kajúcim
hriešnikom odpuštenie ich hriechov; keďby sme nemali toľko príkladov, na ktorých
jasno videí, že Boh nebeský i tých najzátvrdlivejších hriešnikov prijal na milosť:
ó vtedy, NN., iste prišlo by nám zúfať nad budúcnosťou. Avšak kde je ten, ktorý
by to právom mohol tvrdiť? Rozum a viera nútia nás vyznať, že i podobné
myšlienky sú hriešne, Pána Boha urážajúce. Áno, Boh nebeský je i dobrotivým
otcom všetkých ľudí, a ako rodičia želajú si, aby dietky svoje videli šťastnými
a blaženými už na tomto svete, tak i Boh a Otec náš nebeský chce, aby sme
všetci boli večne u neho v kráľovstve nebeskom, ktoré nám pripravil od po
čiatku. Na dôkaz tohto môjho tvrdenia uvediem niektoré príklady zo sv. Písma.
Keď prví naši rodičia Adam a Eva prestúpili boli v raji prikázanie božie, Pán
Boh isteže ich potrestal, avšak ihneď prisľúbil ím Spasiteľa, aby ich tento vy
manil z poddanstva diablovho. A k národu izraelskému prečože posielal pro
rokov? Ci nie preto, aby ho pripravili na cestu pravú? A svojho jednorodze
ného Syna prečože poslal na tento svet? Prečo prišlo mu niesť tak ťažký kríž?



Prečo Syn Boží Ježiš Kristus naložil kňazom, aby až do skončenia sveta hrieš
nikom odpúšťali ich hriechy? Všetko to, NN., Boh nebeský učinil z nekonečnej
lásky k nám biednym; on nechce smrť hriešnikovu, ale aby pokánie činil, a
večne žil. Nemožno mi ešte nespomenúť tie prekrásne podobenstvá, ktoré obsa

huje dnešné sväté evanjelium, v ktorých Syn Boží Ježiš Kristus poukázal na
nekonečnú lásku a dobrotu Otca svojho nebeského. Jak dojímavé je ku pr. po
dobenstvo o ztratenej ovečke, ktorú keď dobrý pastier našiel, položiac na ra
mená svoje odniesol do ovčinca svojho. A podobenstvo o márnotratnom synovi
je vám i tak dobre známé. Čiže sa ale nepodobáme na vlas tomu márnotrat
níkovi? A koľkokrát i my boli sme tomu márnotratnému synovi podobní, keď
šťastie a blaho hľadali sme v rozkošiach tohto sveta! Keď ale spomneme, že ako
ten márnotratný syn prijatý bol na milosť, tak práve i nám všetky naše hriechy
keďby i jak veľké boly, budú odpustené, raáme-li ľútosť a pevnú vôľu život

svoj polepšiť a viacej nehrešiť: čiže srdce naše nemá zaplesať radosťou?
Avšak učenie božského Spasiteľa nášho potvrdily i jeho skutky. Čiže nevi

díme ho obcovať s hriešnikmi? Židovskí farizei a zákonníci vidiac to, reptali
proti nemu, on ale odpravil ich so slovami: nie zdraví potrební sú lekára, ale
chorí. Raz priviedli k nemu ženštinu, o ktorej vedeli, že je cudzoložnica, a preto
dľa zákona Mojžišovho mala byt ukameňovaná. A láskavý Spasiteľ čo učinil?
iKto z vás je bez hriechu, ten nech Prvý hodí na ňu kameň.* Akú nekonečnú,
božskú lásku prezradzujú tieto slová! A čo mám povedať o Petrovi, ktorý trikrát
zaprel majstra svojho? Jak prísny bude asi trest za čierny nevďak! »/ obrátil
sa Pán a vzhliadnul na Petra« (Luk. 22, 61.). Jaká to nežnosť, aká láska
k hriešnikovi! Áno, ešte i zlosynovi visiacemu na kríži a svíjajúcemu sa sľu
buje kráľovstvo nebeské: * Amen pravím tebe, dnes ešte budeš so mnou v raji «

Nuž čiže tieto príklady nedostačujú, aby sme sa presvedčili o nekonečnej láske
otca nášho nebeského ? čiže apoštol národov sv. Pavel nemal pravdu, keď v liste
svojom na Timotea písal, že: » Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení?*
(Tim. 2, 4.)

I preto nikdy nesmieme zúfať, ale vždy úfať. A keďby boly hriechy naše

jak veľké, milosrdenstvo božie je ešte väčšie.
Príde mi ešte poukázať na tých, ktorí až priveľa dôverujú v božie milo

srdenstvo, a ako i títo ťažko hrešia oproti Pánu Bohu.
II. Ako netrpí pochybnosti, že žiaden hriešnik nesmie zúfať, práve tak isté

je i to, že božský Spasiteľ, keď hovoril, jak veľká radosť bude v nebi nad hrieš
nikom, myslel iba na kajúceho hriešnika, takého, ktorý náchylný je i pokánie
činiť a život svoj polepšiť. Nie je teda dosť na tom, aby smo hriechy svoje
vyznali, my musíme mať i ľútosť nad tým, že sme Pána Boha obrazili, a k tomu
i pevnú vôľu viacej nehrešiť. Veď tak činiť naložil sám božský Spasiteľ všetkým,
ktorým prinavrátil telesné zdravie.

Proti božskému milosrdenstvu hrešia i tí, ktorí polepšenie života odďalujú.
Týmto privoláva Ježiš Kristus: Smrť príde sta kmín v noci. Ktože z nás tu shro
máždených je si tohto istý, že dožije sa vysokého veku? Starí musia, mladí
môžu zomret, hovorí príslovie. Koľkých už vyrvala smrť z radu živých vo veku
mladom!? Dnes červený, zajtrá pochovaný. Avšak dajme tomu, si zdravej, te-



Čo ďakujeme sv. Petrovi a Pavlovi.

lesnej sústavy, i je tedy nádej, že dožiješ sa vysokého veku, akej večnosti ideš
v ústrety, keď si roky a roky ztrávil v stave ťažkých hriechov a všelijakých
neprávostí? A či iba na sklonku života nášho máme slúžiť Otcovi nebeskému,
čiže nemáme všetky dni, áno okamihy ztrávit v jeho službe? *Beda vám, ktorí
nečiníte pokánie, pozomierate v hriechoch vašich « (Ján 22, 16). Desný príklad
vidím na bezbožnom kráľovi Antiochusovi, ktorý sedem machabejských bratov
i s matkou rozkázal nemilosrdne mučiť až k smrti. Tento ukrutník, keď vo válke
od Judáša Machabejského bol na hlavu porazený, od samej zlosti a nenávisti

upadnul do ťažkej nemoce. Poneváč telo jeho za živa začínalo hniť, pre veľký
zápach nik nechcel ho opatrovať I vidiac svoju biedu chcel sa obrátiť k Bohu
i sľuboval, že chrám jeruzalemský, ktorý ešte nedávno bol okradnul, dá ozdobiť
atď. Avšak márne boly jeho sľuby. V cudzej zemi, o J všetkých nenávidený,
v najväčších boľasťach musel zomrieť. Jak isté je teda, že Boh nebeský je nás
všetkých milujúcim otcom, vždy náchylným odpustiť nám naše hriechy, práve
tak je i nebezpečné spoľahnúť sa na jeho milosrdenstvo, pokánie a polepšenie
života so dňa na deň, s roka na rok odďalovať, v hriechoch svojich sotrvávať.

» Väčšia radost bude nad hriešnikom pokánie činiacim . . .« Ako že rozumeť

týmto slovám? Radost nad tým, čo máme a ztratit nemôžeme, je tichá, bez
strachu a bázne. Keď ale sme nejaký predmet ztralili, ktorý nám bol milý, vtedy
teprv vieme si ho náležíte oceniť, a radost naša sa stupňuje, keď ho opät náj
deme. Tak sv. apoštoli Ježiša Krista po jeho zmrlvýchvstaní viac milovali, než

predtým. Radosť býva tým väčšia, číro menšia nádej, že ztratený predmet bude
nájdený. Už ale nič nie je ťažšieho, ako obrátenie hriešnika, i preto tým väčšia
radosť bude v nebi, väčšia nad jedným, nežli nad deväťdesiatdeväť spravodli
vými. Ešte jednu príčinu tejto radosti vidím v tom, že kajúci hriešnici bývajú
obyčajne tým horlivejšími, dokonálejíími, ako to vidíme na sv. Pavlovi, Augu
stínovi, Márii z Egypta a mnohých iných. Nuž čože nás hatí, NN., v tom, aby
sme sa i my odhodlali spôsobiť nebu tú radosť? Sú, ktorí nemôžu odolať slzám

otca, matky; iba hriešnik, ktorého dobrý pastier Ježiš Kristus volá, prosí, zo

stáva ľahostajným, zálvrdlivým. Ó akože si želám, aby medzi vami ani len jed
ného nebolo, ktorý sotrvať by chcel v hriechoch svojich, a aby sa na všetkých
vás vyplnily slová božského Spasiteľa: i bude v nebi väčšia radost nad jedným
hriešnikom pokánie činiacim, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými. Amen.

> Ty si Peter (skala) c Mat. 16, 18.

NN.! Dobré deti, ktoré otca svojho milujú, s veľkou radosťou očakávajú
jeho meniny, alebo deň jeho narodenia. A keď ten deň svitne, už skoro ráno
bežia k nemu, aby mu blahoželaly, aby pred ním vyjadrily city srdca svojho

Slavný deň svätýeh apoštolov Petra a Pavla.

Rtipe? t Rehák, O. S. B.



Avšak čo sa stáva? Castokrát také dieťa beží k otcovi, naučí sa vopred dáky
vinš, pekný veršík, chcejúc otca pozdravit: avšak nemôže prehovoriť. Keď zazre

otca, zarazí sa. Hlas nechce von, srdce živo bije, v očiach zjavia sa slzy —

dieťa nepríde ku slovu. Čo je to? Jaky to mocný cit prevláda to dieťa, že je
tak zmenené ? ... Snadno uhádnuť. Dieťaťu naraz sa zjavia v duši všetky tie

dobrodenia, ktoré mu otec preukázal, tá láska, s ktorou ho od kolísky vycho
vával, tie naučenia, ktoré mu udeľoval. Toto všetko naraz a s takou silou za

chytí dušu dieťaťa, že takmer onemie: od veľkej povďačnosti a lásky ani pre
hovoriť nevie. I objíme ho otec, nedá mu hovoriť, a vyplačú sa obidvaja od

radosti a nežnej lásky.
Podobný asi cit zachvacuje ma v tomto okamihu, keď sme sa tu shromaž

dili, aby sme oslávili meniny našich duševných otcov, svv. apoštolov Petra
a Pavla. Keď si predstavím v duši mojej tie preveliké dobrodenia, ktoré nám
títo dvaja mužovia preukázali, cit veľkej povďačnosti stíska mi srdce a ťažko
mi je hovoriť. Bo veď ako sa máme poďakovať za to, čoho sa nám z dobro
tivosti týchto svv. apoštolov dostalo? Čím sa ím odmeníme za ich dobrodenia?
Veď ich dobrodenia nekonečne prevyšujú všetky možné slová
našej povďačnosti i nezbýva nám nič iného, iba hovoriť: Bože, je li možno,
rozmnož slávu apoštolov tvojich, daj ešte väčšiu žiaru korunám ich, lebo to,
že v Teba pevne veríme, že v milosť Tvoju neohrožene dúfame
a že Teba i blížneho nášho milujeme, v prvom rade svv. Petrovi a Pav
lovi ďakovať máme.

1. Bo kto v nás upevnil vieru, tento najväčší poklad duše našej ? Kto nás

ubezpečil, že po trápeniach života tohoto nasleduje nám s Kristom Pánom život

lepší, blaženejší, večný tam v nebeských výšinách ? Kto nás naučil veriť v Krista

Ježiša, Spasiteľa nášho? Naučil nás to najsamprv sv. Peter, -keď nám hovoril
»Nie za učenými bájkami idúc oboznámili sme vás s moeou a pritotnnostou
Pána našeho Ježiša Krista, lež poneváč sme boli očitými svedkami jeho veli
kosti« (II. Petr. 1, 16.). My nemudrujeme, nerozprávame vám bájky, lež sku

točnosť, ktorú sme Keď Boh Otec slyšať dal hlas svoj nad Synom
svojim: itoto je Syn môj milý, v ktorom sa mi zaľúbilo, •my slyšali sme tento
hlas z neba prichádzajúci, ked sme s ním boli na hore svätej.e (II. Petr. 1, 18.)
To sú slová, jako skala; na nich viera naša pevne stojí! On videl Krista, videl
slávu jeho, očul hlas Otcov a preto neohrožene oznamoval národom učenie jeho,
nehojac sa ani smrti. I ako by nemala byť nad skalu pevnejšia viera naša, keď

ju sv. Peter krvou svojou potvrdil? Očitý svedok, ktorý umiera za pravdu, za

presvedčenie svoje, bárs by nemusel! Pevnosť viery našej pochádza z pevnej
viery sv. Petral A k tomu pristupuje sv. Pavel, ktorý v dnešnom sv. čítaní sám
o sebe hovorí, že zprvu nad mieru prenasledoval cirkev božiu, polom ale
Bohom vyvolený bol za apoštola. »/ nie od človeka dostal som evanjelium
ktoré vám hlásam, lež skrze zjavenie Ježiša Krista !< 1 nemal od tej doby po
koja; pochodil celú rímsku ríšu, celý vtedy známy svet; učiac národy viere Je

žišovej, ktorého videl, jehožto hlas očul, — a za ktorého i on krv svoju v Ríme
vycedil, hovoriac: » Viem, komu som veril «

. . , Áno, svv. Petrovi a Pavlovi



máme čo ďakovať za to, že máme našu neohroženú vieru v zmrtvschvstanie
Ježiša Krista. Ich svätá krv je pevnejším dôkazom, než všetky písma, knihy,
dokumenty celého sveta! Oni vieru svoju krvou podpísali, bárs nemuseli. Oni sú
tou skalou, na ktorých sladká viera naša stojí.

2. Avšak nielen veriť nás naučili, lež i dúfať. Dúfať i pod týra najťažším
krížom, dúfať vo všetkých protivenstvách, nedostatkoch, prenasledovaniach, dúfať
až do konca! Veľká je to vec, veľký to poklad, ktorý nedá zúfať, nedopustí
tmu, nedôveru, trpkosť do duše, lež zaoceíuje človeka, činí ho pevným, neohro

ženým a veselým, čo by sa priam srútil nad ním celý svet!
Bo veď sa len pozrime, aká bola nádej sv. Petra! Opúšťa: utešený kraj ja

zera Genezaretského, kde od malička žil, kde znal každý stromček, každý chod

níček, každý kvietok; opúšťa svoj sak, svoju lodičku; zanecháva pokrevných
svojich a ide do sveta »medzi vlkov«, ide do krvežížnivého Ríma, kde hladní
Ivi a tygri trhajú kresťanov; —- keď ho bičujú, chváli sa a raduje, že bol hoden

trpet za Pána Ježiša; keď draví pohanskí vlci stádo jeho nivočia, všetko plače,
kvíli okolo neho: on ale stojí pevne, silu vlieva do duší sebe sverených ovečiek,
nedá nikomu zúfať, vede ich, a sám im dáva vznešený príklad, keď na kríži
umiera! — Čo to za sila v duchu jeho ? Jaká moc je to, ktorá ho posmeľuje,
aby sa postavil proti mocným cisárom, aby sa nebál vlkov, tygrov, ohňa, meča,
kríža? Je to tá ohromná, nevysloviteľná, pevná nádej v božstvo Ježiša Krista-
Túto mal v srdci a preto v každom protivenstve si mohol povedať: Veď znám

MajstraI Žil som s ním 3 celé roky; videl som na vlastné oči jeho zázrakyi
jako uzdravoval nemocných, kriesil mrtvých. Videl som slávu jeho na hore Tábor,
videl som ho, keď sa nám zjavil najprv bez Tomáša, potom s Tomášom: i viem,
že je s nami, že vidí muky naše, viem, že dosť mocný je, aby nám raz sotrel
s líca slzy naše a dal nám odmenu stonásobnú! Jak iste predpovedal trojnásobnú
nevernosť moju, tak iste sa splnia slová jeho, ktorými sľuboval stonásobnú od

menu všetkým tým, čo opustia otca, mat, brata, sestru a nasledujú jeho! ...
Táto istá preveliká nádej naplňuje prsia i sv. Pavla na jeho trápnych cestách

Sám nám rozpráva, koíko trpel od pohanov i od židov, koľkoráz bol kameňo

vaný, bičovaný, v nebezpečenstve na suchu i na mori, i pýta sa; čo ma odlúči
od lásky Krista Pána? Neodlúčil ho veru ani kríž, ani hlad, ani prenasledovanie,
ani žalár, ani meč, ktorý mu hlavu stal: lebo i v ňom žila tá mocná, skalo

pevná nádej, že Ježiš Kristus, Syn Boží, zvíťaziť dá pravde a oslávi raz jej bo

jovníkov. Preto hovoril, že trápenia sveta tohoto ani len porovnať sa nedajú
so slávou, ktorá na nás čaká, — a že oko nevidelo, ucho neslyšalo, a srdce
ľudské nepreniklo to, čo Boh prichystal tým, ktorí ho až do konca milujú. I my
učíme sa teda od týchto svv. apoštolov pevne dúfať v milosrdenstvo, vernosť
a moc božiu; i nemôže prijsť žiadna búrka, pohroma, prenasledovanie, ktoré by
nás sklátilo a od Boha odtrhlo! Jaké to dobrodenie! Jak sladká to potecha!

3. A konečne, naučili nás oni aj milovať. Naučili nás, v čom vlastne

pozostáva náboženstvo Pána Ježiša. Vysvetlili nám, že jako je Boh láska, tak
' podstata náboženstva jeho je láska. I neprestali nás učiť, aby sme na toto

nikdy nezabudli. Aby sme sa rozpamätali, čo hovoril Ježiš Kristus zákonníkovi,
keď sa ho tento pýtal o najhlavnejšom prikázaní, a Pán mu odvetil, že: milovať



budeš Pána Boha tvojho z celého srdca tvojho, — a bližného tvojho ako seba
samého. Toto chce nadovšetko Pán Ježiš a preto hovorí sv. Peter: sPredo
všetkým pestujte medzi sebou vzájomnú lásku, lebo láska zakrýva množstvo
hriechov « (I. Pelr. 4, 8). A sv. Pavel s veľkým oduševnením hovorí; *Úo by
som mal i dar proroctxia, íoby som vedel všetky tajomstvá a celú múdrosť;
boby som mal tak dokonálu vieru , žeby som hory prenášal s miesta na miesto ,

nemám H lásky, nitim som! (I. Kor. 13, 1 —12.). — Nie v mnohých poklonkách
a modlitbách, nie v častých pôstoch a spovediach, nie v mnohých obrázkoch
a knižkách, lež v pravej láske pozostáva jadro náboženstva Kristovho. Potrebné
sú i modlitby, spovedi, pôsty, obrázky: avšak bez lásky všetko to je prázdne,
Bohu nemilé. Co by si i celý deň kľačal v kostole, postil sa každý druhý deň,
modlil sa vo dne v noci: jestli blížneho potláčaš, tupíš, úžerničíš, proti nemu
závisE, hnev, nenávisť prechovávaš: ničím si. Modlitby a pôsty tvoje sú marné,
i neznáš ani z ďaleka Krista Ježiša! Toto nám ho\oria sv. apoštolovia Peter
a Pavel, keď žiadajú »predovšetkým« lásku!

Oni znali Pána Ježiša! Vedia, čo chcel, čo žiadal, na čom nástojil. Vedia,
jaky oheň priniesol on na svet a chcel zažat medzi ľuďmi! I vidíme na nich,
že milovali Boha a blížneho vo všetkých protivens.vách, mukách, milovali až
do smrti! I prelievala sa z nich táto láska do sŕdc prvých kresťanov, a láska
táto podmanila si svet. — I nešťastní sme dnes, lebo ľudia zabudli na prvé a

najhlavnejšie prikázanie, na prikázanie lásky! 1 nenávidia sa, panuje medzi nimi

rozbroj, závisť, zotročujú a potláčajú sa na vzájom, i veľké biedy musia znášaý
lebo opustili náboženstvo Pána Ježiša Krista. I mal by dnes celý svet oči svoje
obrátiť ku sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi a učiť sa od nich poznávať ducha
Spasiteľa nášho! V tom je nešťastie naše, že sme sa od neho oddialili!

A preto dnes, keď svv. apoštolom naším za ich veľké dobroden á vďaky
Vzdávame a oslavujeme Boha, ktorý im toľké milosti udelil: otvorme srdcia svoje
a naplňme sa láskou, ktorú nám apoštoli naši hlásali! Nech vymizne zpomedzi
nás duch diabla, duch rozbroja, hádky nenávisti a rozhostí sa medzi nami pravé
bratské milovanie! Tak nás bude znať svet, že sme učenníci Pána Ježiša, jestli
sa navzájom milovať budeme! I nech sa upevní nádej naša, aby sme neklesali
v žiadnom trápení a vytrvali pri Spasiteľovi našom až do ostatnej hodinky našej,
Peter a Pavel dúfali, i vedeli, v koho nádej skladajú! Veselo šli na smrť! Ne

máme príčiny zúfať ani my! A tak i viera naša nech je pevná, jako tá skala

Petrova, na ktorej stojí. Jako sv. Peter hovoril: Ty si Kristus, Syn Boha živého!
— tak

(
i my buďme pevní vo vyznávaní viery našej. Bo teraz len veríme, dú

fame: polom ale budeme vedeť a požívať. Viera a nádej pominú, láska ale trvať
bude na veky a rozmnožená bude, keď raz s tváre do tváre uvidíme Boha
nášho a požívať budeme nekonečné poklady všetkých dokonalostí jeho. Amen.

M.



v XX. století

t>Majstre, celú noc sme pracovali a nie sme

nechytili.« Luk. 5, 6.Luk. 5, 5.

Veru je lo nepríjemná vec. Celú noc pracovali, a nič nechytili. Koľkoráz

pustili do hlbín vody tú sieť s nádejou: no teraz, teraz už asnáď bude niečo?!
Jako sa oduševňovali: veď len dočkajme, možno, keď dlhšie bude vo vode, príde
niečo, ako si pošepkávali; no teraz, tahajle, merkovne! tahajte ticho! no vy
tiahnu sieť, ach znovu márnou dokázala sa ich nádej, zas len sief prázdna. Veru

je to nepríjemná vec! A tak to išlo celou nocou. Probovali i takto i ináč, pre
chádzali s miesta na miesto, ale ryby niet. Celú noc pracovali a nič nechytili.
Poľutovaniahodní rybári! A takto ide mnohým a mnohým v každej vrstve spo
ločnosti ľudskej i dnes. Podnikajú práce a práce, namáhajú sa, robia až do za

drhnutia a predsa: celú noc sme pracovali a nič sme nechytili. Koľko, koľkoráz
to musia povedať. Pravda, poľutovaniahodní ľudia. No a čo poviete na to, keď
takéhoto nezdaru dostáva sa z roka na rok v duchovných prácach kňazovi? Čo

poviete na to, keď ten kňaz z roka na rok pracuje, namáha sa, aby čím viac

drahých duší ulovil pre blaženú večnosť, a vytiahnuc sieť, z roka na rok, mimo

zachytivších sa do siete zhnilých patykov a blata, sotva jednu dve rybyčky vy
trasie z nej von. Či je to nie do plaču? Či nemusí zastenať; Ach, Majstre, Majstre
celé roky pracujem a nič som nechytil mimo tejto zhnitej haluziny! A čo toho

príčina? Odpoviem vám, NN., keď vám ukážem kňaza v XX. století.

Predovšetkým ubezpečujem vás, že keď mieniac vám predstaviť kňaza,
nechcem tak jeho zastávať, ako vaše duše ratovať.

Nebeský Učiteľ, Ježiš Kristus, ktorému sa »v duchu a v pravde« koriť

máme, veľmi významnými menami vyznačil svojich apoštolov, čo prvých kňazov,
svetlom a soľou pomenoval ich, povedal ím totižto; » Vy ste svetlo sveta , vy ste

soľ zeme« (Mat. 5, 14. 13.). A vskutku až po dnešný deň kňazi sv. náboženstva
našeho svetlom pravého učenia, svetlom spásonosnej viery svietili pokoleniu ľud

skému, a národy hľadaly to svetlo, národy až podnes dobre sa cítily pri žiare
všetko obživujúceho svetla tohoto; » vskutku až po dnešný deň kňazi svätej
viery našej boli pravdu soľou pokrmu duševného, národy za drahú cenu kupo
vali soľ túto, dali za ňu majetky, šťastia, hodnosti, ba aby táto soľ udržala ich
ducha v neporušenosti, položily i život svoj. Dnes je to už ináč, dnes už pre
mnohí ľudia nepotrebujú ani svetla ani soli od kňaza katolíckeho. Idú po cudzích

sklepoch, berú miesto pravého svetla kahančeky s olejom podivnej barvy, a pri
tom niel tej hany, akú by nenašli a nekydli na svetlo svojeho kňaza; už nám

vraj nedáva také, ako predtým, pokazil ho, keď je on taký, kupuje, čo ja viem

kde, pravého svetla nemá, toto bude lepšie, i zapaľujú doma kahanec, horí olej,
oni sa v tomto neistom svetielku tešia a nebadajú, ako od čmudu a smradu

pokašľávajú, ako ím tento škodlivý dym na ducha zasedá a oni miznú na viere,
na mravoch, na srdci a na duši.

píedeľa štvrtá po sv. Duchu.



A zápach oleja dotkne sa i samého kňaza, len obzerá sa, dopytuje sa;
odkiaF takýto nepríjemný zápach, i dozvie sa odkiaľ, a tu potom zhroziac sa
nad ztratou toľkých duševných životov, prosí, napomína, chcejúc ratovaC, čo sa
ešte dá: Ľudkovia nekupujte kahanec so škodlivým svetlom, ja vám dávam už
od rokov svetlo pravé, svetlo nebeského učenia, ktoré už 1900 rokov svieti
každému prichádzajúcemu na tento svet (Ján 1, 9.), berte z toho, toto vám

neuškodí, ba posvieti vám i na ceste vedúcej do pravej vlasti. Ale darmo, ľudia
sa mu vysmejú, nevrátia sa k svetlu pravému, pridržiavajú sa páchnúceho, a

prečo? No, lebo ím to sklepník povedal, neverte kňazovi, márni vás, on len sebe
vás chce získať, aby vás vykoristil; —a ľudia nevolní veria mu, bočia od kňaza,
idú ku obchodníkovi, ktorý sa stáva svetlom XX. stoletia, a za chrbtom smeje
sa ím: Tak, tak, ak neudrem na pastiera, jeho ovečky neposlúchnu ma, nič ne

vykonám.
Ó ty večný Majstre náš, akú živú pravdu si vyslovil, keď si povedal:

»Uderim pastiera a rozpŕchnu sa ovce« (Mat. 26, 31.). Zvlášf XX. stolelie ro
zumie využiť tieto tvoje slová a bohužiaľ! Každodenná zkúsenosE učí, že s dobrým
prospechom na úkor tebou vykúpených duší!

Hm! veď keby tí naši kňazi takí boli i dnes, akí boli tí, ktorých prvé sto
letia kresťanstva videly a malý, ale naši kňazi, ach lepšie o nich ani nehovoriť.
Veď oni nedržia s ľuďom, nerobia tak, ako to ich ovečky žiadajú. Každý je
svojej hlavy, každý by len nám chcel rozkazovať. Toto je veľká obžaloba, veľká!
Teda tak ti vaši kňazi nechcú vás poslúchať?! Z toho, NN., kňazi nemôžu. Vina

tejto ich neposlušnosti padá na Pána Ježiša, tomu vytýkajte: Pane, ty si to zle

urobil, keď si pri tiberiadskom jazere povedal Petrovi: *Pas ovečky moje « (Ján
21, 17.) ty si mal povedať ľudu: paste kňazov mojich; a vtedy by museli kňazi
to robiť čo ím my rozkážeme, a nie aby sme my robili, čo nám oni kážu. Vi

díte, kam to zavedie. Teda kňazi vás majú poslúchať a od vás byť na poli du

ševnom pasení? A pomysleli ste si, kam to zavedie? Prečítal som všetky evan

jelia, ale verte mi, ani v jednom som nenašiel, žeby bol Spasiteľ ľudí poveril
tým, aby oni cestu ukazovali kňazovi, ale áno, našiel som hroznú výpoveď jeho,
ktorá môže otriasť srdce každého zblúdilého kresťana. Počujte len, a keď máte
cit srdca, musíte sa zhroziť nad ňou: » Kto vás slyší, mňa slyší; kto vami po

hrdne, pohrdne mnou. Kto ale mnou pohrdne, pohrdá tým, ktorý mňa poslal.«
(Ján 10, 16) Počujete to? Máte ešte námietky proti vaším katolíckym kňazom?
No ako že by ste nemali, veď v XX. stolelí stojíte a toto sa sprisahalo proti
vaším kňazom. Toto stoletie nazvalo vašich duchovných vrecom, že sa len
o svoje vrecko starajú, o ovečky svoje nedbajú, len seba pasú a nie stádo

svoje. Odpoviem vám i na toto, nie, neostanem dĺžeň. Teda kňazi vaši sa len
0 svoje vrecko starajú. Veď len keby ste vo všeobecnosti neopotrebovali takéto
ťažké žaloby, lebo veď tak bez vymienky všetci trpia, i tí chudáci, ktorí sú nie

kedy prinútení z kassy kostolnej požičať si niekoľko halierov, aby mohli dakedy
1 kúsok mäsa zesť; i tí, ktorých vlastní ich veriaci okradnú, a krádež takú i po
chváliť vedia. A potom, keď sa tak o svoje vrecká starajú, pýtam sa vás, odkiaľ
že pochodia, snáď samy od seba zo zeme povyrastaly tie nepočetné kostoly,
školy, sirotince, nemocnice a rozličné dobročinné ústavy, s akými sa nielen tu



u nás, ale po celom svete stretáme? Vidíte tie nešťastné vrecia kňazské to po-
vystavovaly; lenže na to svet nemá času pomyslef, keď jemu ide len o potu
penie kňaza.

Keby všetci takí boli — poviete; ale veď ten a tam ten, kedy tí komu čo

dali ? len shŕňajú a shŕňajú. No tak vidíte, ale zas prosím vás, nehovorte to
o všetkých, a keď by to bola niekde i pravda, čo hovoríte, či vy viete, aké

úmysly jeden, lebo druhý z nich má? Či niejeden neprekvapil svojou záveťou
svojich veriacich, keď tie nashromaždené peniaze odkázal na dobročinné ciele?
Ale daj pokoj kazatelu, koľké majetky po kňazoch vyšly na zmar, a o tých nič
nehovoríš. No nechcel som. ale, keď ste ma prinútili, nuž i tu vám odpovedám
s prosbou: NN., jestli mále lásku v srdci, vezmite závoj a prikryte smutné veci;
znám istý groš, ktorý nebol na iné súci, len aby ním zaplatili zem na hrbitov

cudzincom, ale takýto nad mieru zriedkavý pád nesmie vám byt príčinou, aby
ste zaznávali všetkých kňazov.

Povedáte, že len seba pasú a nie stádo ím sverené. Neverte tomu, NN.! Ja
takého kňaza neznám, ktorý by sa nestaral o jemu sverené duše. Iďte z ko

stola do kostola, pochoďte dediny, mestá, a istý som, že nájdete jedného na

kazateľnici, druhého pri oltári, už v spovedelnici, zas kráčať ulicou k nemoc
nému. Alebo ozaj, kto vám len vysluhuje tie sv. sviatosti, kto vás kŕmi slovom

náuky nebeskej, kto sa za vás modlí pri oltári, kto za vás nekrvavú obetu
každú nedeľu a sviatok obetuje Otcovi nebeskému, keď sa tak o vás tí kňazi

nestarajú ? Ale iné vám leží na srdci, len s tým nechcete von, to je ten veľký
priečin, že mnohí nechcú vás popuslit ta, kam vás vaša klamlivá ľubovôľa ženie
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a keď vás udržať nemôžu, zase to sa vám prieči, že nejdú i sami za vami.
Nuž ale povedzte mi, videli ste vy dakedy, aby ovce pásly pastiera ? Kto že
môže za to, že ten kňaz musí stáť na stanovisku sv. evanjelia, a nesmie sa

pustiť za vašimi chútkami? Boh vám ústami Jeremiáša proroka hôvorí takto:
»Dám vám pastierov dia srdca môjho « (Jer. 3. 15.), ale vám nepovedal: dám
vám pastierov dfa srdca vášho. Teda len kňaz musí byt dia srdca božieho, a

vašou sv. povinnosfou má byt, hiadat toto srdce božie v ňom, a dia neho opra
vovať kresťanský život svoj.

No nie, to už nie! A prečo? No kňazi sú nie všetci jednakí, niektorí majú
také chyby, že beda o nich hovoriť. Teda tak, tie nešťastné chyby. Prečo vy
kňazi len v tom hriešnom tele chodíte, v ktorom i iní ľudia, prečo ste len nie
čistí anjeli! Ale viete čo, NN., priveďte mi sem takého kňaza s chybami, alebo
ani nemusíte ísť ďaleko, tu som ja, i ja som človek a spolu kňaz a veru musím
sa udret v prsia i ja a zhlbín srdca zavzdychnúť i ja: Bože, buď milostivým
mne hriešnemu! a teraz tu ma máte, ako Kristus Ježiš tú úbohú Máriu Mag

dalénu, a oslovujem vás slovami Ježiša Krista: *Kió z vás je bez hriechu, nech

prvý hodí na (mňa) kameň.* (Ján 8, 7.) Veď ten chudák kňaz vtedy, keď

biskup složil naňho ruky, obsiahol síce moc vám hriechy odpúšťať, ale neob
držal milosti beztelesným anjelom sa stať. To jedno si zapamätajte: keď ste vy

pokúšaní telom, svetom, diablom, kňaz váš stonásobným spôsobom je vystavený
týmto pokušeniam. Tisíc vecí vám je dovolené učiniť, čo kňazovi prísno je za

kázané, a keď pod návalom tisícerého pokušenia ten kňaz klesne, teda už je



hoden vašeho súdu? Ej nie, hoden je vašej sústrasti, hoden vašej modlitby, bo
on vás storáz oslobodí, a vy ho ani raz nevymaníte. Ó, hoden, hoden je vašej
sústrasti, vašej modlitby. A potom taký chybný je ten váš kňaz. Povedzte že
mi, o čo vám ide, či o kňaza, aby bol hodný muž, a či o spasenie duše vašej ?

O spásu vašej duše? Vtedy nezabúdzajte, čo vám odkazuje drahý váš Spasiteľ
skrz apoštola svojho Matúša: »Na Mojžišovom stolci sedeli písmoznalci (zákoníci)
a farizeí. Všetko teda, Čokoľvek by vám povedali, držte a čiňte. i. (Mat. 23, 2—3.)
Nehlaďte na chyby kňaza svojho, ale pozorujte na to, čo vám k spaseniu ho

vorí, držte, čo vám zachovávať nakladá. Videli ste vy už stĺp popri ceste, na
ktorom sa obyčajne nachádza ruka ukazujúca smer cesty k obci na stĺpe na

značenej. Čo že ma po tom, či ten stĺp je krásne zabarvený, nový, a či zabla
tený, porúchaný, starý, nech mi len dobre cestu ukáže. Tak hľa, poslúchnem
kňaza, bo mi ukazuje cestu k nebu, k tej mojej drahej túžobne žiadanej vlasti,
a po chybách jeho ma nič, Boh je, ktorý ho na otázku brat bude, ja ho nesmiem.
Nesúďte a nebudete súdení.

Ešte jedno NN.! Kresťania sme, katolíci sme, nasledovníci Kristovi sme a to

všetci; i prečo na tento náš spoločný poklad pamätat nevieme? prečo ho spo
ločnou a vzájomnou láskou nepestujeme? prečo sa trháme, prečo miesto lie
čenia rany rozrývame, strhujeme? Niet náboženstva, v ktorom hy duchovní toľko

trpet museli od cudzích, koľko katolícky kňazi trpia od svojich Povedzte mi

len, prinesie vám to osoh, keď zo špinavej mláky budete načierať a tým kňaza
vášho oblievať? Veď nielen kňaza ste zašpinili, ale poobzerajte sa len po sebe,
i nádoba ostala hnusná, i vy sami zakvasení. Radšej obráťte oči svoje k bož
skému Srdcu Ježiša a opakujte často: Božské Srdce Ježiša! spravuj svoju sv.
cirkev a jej hlavu. Spoj s tou hlavou biskupov, s biskupami kňazov, s kňazmi

všetkých veriacich, aby sme všetci vospolok tvorili jednu vzájomne sa milujúcu
a k jednerau cieľu, k nebu pospiechajúcu rodinu. Amen. Vendelín E. Schwarczs

JSledeľa piata po sv. Duehu
Jako sa dopustí človek vraždy na duši blížneho?

Mat. 5, 22.> Nezabiješ /«

Jedon duchovný otec sa s boľasťou ponosoval na svoje duchovné dietky,
na svojich farníkov. Vydržiaval som ím sv. missie, sám som ich opätne učil,
jako treba pristúpiť ku sviatosti pokánia, aby to duši osožné bolo, pri spove
daní som ich dôrazne napomínal, aby si každodenne zkúmali svedomie, aby čo
skoro prišli zase ku spovedi, a hľa, čo mám z toho všetkého? Mnohí neprídu
od roka do roka na spoveď, iní prídu jako zo zvyku 2 krát do roka, ich spo
vedanie sa je povrchné, snáď aj bez dostatočnej ľútosti a predsevzatia. Vyko
naná spoveď je neraz chválením seba. Nezabil som nikoho, neukradol som nič
atď. Keď sa tak požaloval, pýtal sa: čo počať s tými farníkami? Odpoveď znela ;

Pri ustavičnom modlení sa za farníkov, aby od Boha milosť obsiahli, pre
potrebné je vyučovať ich o pravdách, menovite vykladať ím ošklivosť hriechov
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a predstaviť ím, akými spôsobami sa spácha hriech. A má pravdu len duchovný!
Lebo nič nenie natoľko nebezpečné pre človeka, jako keď nevie, kde, kedy a

v jakom neštastí sa nachodí ohľadom duše jeho.
Mnohí ľudia zabúdzajú na to, že každý človek nielen podľa tuzemského ži

vota zomiera, lež skrze spáchanie ťažkého hriechu nadprirodzený život utráca.
Čo je ale väčším nešťastím pre človeka, nežli keď by čokoľvek, aj život svoj
tuzemský utratil. Modlievajú sa: Nezabiješ! lež tento zákaz jakoby len na telo

poťahujú, dušu nesmrteľnú vynechajú zpod neho. Pravdaže dušu nemožno zabiť

kyjom, flintou a inými hrubými nástrojami, lebo je duch; lež možno ju o život

priniesť skrze spáchanie ťažkého hriechu.
0 jak často sa dopúšťajú ľudia takejto vraždy na duši svojej a jak málo

sa trápia o ňu, keď ju spáchali. Preto buď na výstrahu rečeno;
Jako sa dopúšťa človek vraždy na duši?

Keďby sa vás niekto opýtal: smiem-li blížneho svojho na hriech pokúšať;
svádzať? Čo by ste mi povedali? Zaiste tak by znela odpoveď vaša: Kto blíž
neho na hriech svádza, dušu jeho zabíja. Lebo to každého svedomie hovorí, že

blížneho na hriech svádzať, protiví sa láske a je proti prikázaniu božiemu.

To svádzanie na hriech sa ale deje buďto bezprostredne alebo úmyselne;
buďto skrze spáchanie zlého, z ktorého sa blížny na hriech popudeným cíti-

Týmto druhým spôsobom sa mnohí ľudia previňujú proti duši blížneho. Pre
nevšímanie si hriechu ľudia sa totižto nazdávajú, že od nich spáchaný hriech je
prečinom proti prikázaniu božiemu, ktorým len sebe samým škodili, inému ale
nie. Ľudia si totižto nevšímajú tú škodu, ktorú spôsobili na duši blížneho, keď
ho na hriech sviedli. To je hrozné nešťastie pre človeka! Koľko zlého pochádza
z hriechu, ktorým sá blížnym pohoršenie zavdalo!

Kto by z vás nevedel, jakú silu má príklad ? Nám je vrodené od Boha, že

čo od iných vidíme, sami tiež chceme vykonať. Keď to môžu iní, môžeme to
i my, a oduševníme sa za to, čo sme videli. Príkladom dosahuje človek odvá
žlivosli podujať podobné skutky. Výsledok práce, ktorý obsiahol blížny, podne
cuje ku podobnému podujatiu a namáhaniu.

Keď tak dobrý príklad, čo ešte spôsobí zlý príklad! Jako nemôže ostať bez
škodného následku tá ľahkomyseľnosť, keďby niekto horiacu fakľu hodil do oleja
alebo do pušného prachu; práve tak nevstane bez zkazonosného výsledku ani

zlý príklad.
Srdce ľudské je podobné oleju, ono sa ľahko zapáli náruživosťou; hriešne

náklonnosti sa podobjú pušnému prachu, pri najmenšej neopatrnosti vybuchnú
a pôsobia mnohonásobné zlé. A tým väčšie zlo spôsobí zlý príklad, čím dôstoj
nejší, vyšej postavený je ten, ktorý ho dáva; čím dlhšie vplýva na človeka.

Každé pohoršenie blížneho je napádaním na život duše jeho. Preto volal
Kristus Pán; »Beda svetu, pre pohoršenie'.* (Mat. 18, 6) A sv. Augustín učí:

»Všetci, ktorí pohoršujú, na duši vraždu spáchajú. Kto pred svetom žije ži

votom bezbožným, toľkým spôsobí smrť, koľkí ho vidia.* (De pást. c. 4.) Sv.
Bernárd volá: »Nepochopíš, že väčšmi uráža Krista, kto hriešnou radou, zlým



príkladom, pohoršovanim na hriech svádza dušu, ktorú on vykúpil, nežli Judáši
ktorý ho zradil.

Povážte si len, koľké zlo spôsobí na duši nevinnej ten, ktorý zavdá prí
činu ku hriechu. Keď len dlhým liečením a bedlivou opatrnostou je možno na

praviť ťažkou nemocôu nakazené zdravie, o koľko ťažšie je napraviť zavdané po

horšenie, ktorým sa duša nevinná na hriech sviedla? 0 skoro nemožné je od
strániť všetky následky, pozostatky zavdaného pohoršenia. Jak hroznú zodpo
vednosť berie na seba ten, ktorý blížneho k hriechu svádza! Zabíja jeho dušu,
ktorá je predrahou krvou Krista Pána vykúpená a preto má nekonečnú cenu.

Smilník a vôbec každý bohaprázdny človek nemá pokoja, kým iných za

spoločníkov nezvábil v hriechu svojom. Jeho bezbožná myseľ ráta na zkazenost
srdca u blížneho a do toho času dobíja na neho, kým ho na hriech nesvede
alebo aspoň náchylným neučiní. Svodca ku hriechu smrteľnému je vpravde vra
žedelníkom duše blížneho, poneváč skrze smrteľný hriech sa stane duša otro
kom diablovým a korisťou pekla, smrteľným hriechom sa pozbavuje o život
nadprirodzený.

Strašná je zloba hriechu toho, ktorý spácha svodca. Poneváč je diablovi

podobný, ktorý je od počiatku vražedelníkom ľudí, podobný je aj irest, ktorým
Boh šľahať musí zhubcu duší.

Ľudia zhrozia sa nad škodou časnou, ktorú zlomyseľníci spôsobili blížnemu,
poneváč vidia, čo pokazili, znivočili. O jaké by bolo naše zhrozenie, keby sme
videli tú neopísateľnú, nevysloviteľnú zkazu, ktorú spôsobí na duši ten, ktorý
dáva pohoršenie, kto druhého na hriech svádza. Kliatba božia prišla na hada,
preto že bol nerozumným nástrojom diablovým pri pokúšaní Evy, čože príde
na človeka, ktorý sa stane sám diablom, aby blížneho svojho nešťastným učinil?
Lebo vpravde nešťastný je ten, ktorý skrze hriech odtrhol sa od Boha, pra
meňa života, utratil milosť božiu, je pod mocou diablovou. Jako hrozné je po
loženie duše bez milosti božej, kým ona v smrteľnom tele prebýva, tak strašným
bude jej stav na druhom svete. Preto môžeš si niečo ukrutnejšieho predstaviť,
nežli je ten zločin, keď kto nevinnú, čnosťami ozdobenú, v stave milosti posvä
cujúcej sa nachádzajúcu dušu ku smrteľnému hriechu svede? Koľká neprávosť
je v tom, keď pokúšaním na hriech stane sa z duše lásky, milovania hodnej
duša trestu kliatbe podrobená? Keď sa všetkej cti a oslavyhodná duša naraz
stane opovrženia a potupy hodná?

Jako by mohol Boh odpustiť toľkú zlobu, toľkú vraždu ? Či nemá sa na
svodcovi vyplniť, čo hovoril Boh v starom Zákone: »Nesmiluješ sa nad ním,
ale život za život požiadaš; aby slyšiac to iní bázeň mali, a nesmeli nijak také
veci tinit.« (V. Mojž. 19, 20 21.)

Kt ď pohoršením na hriech svedený do zatracenia večného upáda, čo môže
očakávať svodca, ktorý toho zatracenia bol príčinou? Či nemusí očakávať ten

istý osud, ktorý pripravil nešťastníkovi do neprávosti svedenému? O hrozný je
ten stav duše, keď si je povedomá, že iných pohoršovala, svádzala, hriechom

zabíjala. Na Kaina volal Boh; * Hľa, krv brata tvojho volá na mňa! « Čože má
zavolať Boh tomu, ktorý nie o časný život, lež o večné spasenie, o blahosla
venstvo priniesol svojho brata, svojho blížneho? Ábel spravodlivý neutrpel ujmu
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hymí na ceste.i Mark. 8, 3.

na večných blahostach skrze smrE predčasnú, a predsa vo!á Boh na Kaina: Krv
brata tvojho volá na mňa; čože môže volat duša proti zhubcovi svojmu, keď
ona nie márnu, časnú radosf, pôžitky so životom tunajším spojené, utratí skrze
svedenie na hriech, lež olúpená je o večný život v blahoslavenstve, v radosti,
v odplate a stala sa účastnou večného zatratenia, trápenia, pokuty? Či tu nemusí
Boh vyhľadávať dušu od svodcu, ktorý ju do toľkého neštaslia priviedol?

Ó, zhrozte že sa hriechu každého, zvlášte ale hriechu, ktorým sa škodí
blížnemu na duši, svádzania, pokúšania ho na hriech. >Ani zlodeji . . ani lú

pežníci nebudú vládnut kráľovstvom nebeským.« (I. Kor. 6, 10.) hovorí sv. Pavel.
Čože máte očakávať vy, ktorí ste na samej duši blížneho zle spôsobili, ktorí ste
dušu olúpili o ten poklad, ktorý sa nedá ani celým svetom vykúpiť? ->Lebo čo

osoží ílovehi. kedby celý svet získal, a na duši svojej ztratu utrpeli*. Preč
s pohoršovaníra blížneho! » Tak sviet svetlo vaše pred ľuďmi, aby videli dobré

skutky vaše a velebili Otca vášho, ktorý je v nebesách. t

Všetci bez výnimky, menovite vy, mužovia a mládenci, hľadajte chválu vašu
v dobrých, počestných skutkoch. Povzbudzujte sa a vyzývajte sa k dobrému

dobrým príkladom, čestnou rečou. Usilujte sa zavdané pohoršenie napraviť
čnostným životom. Amen. Dr. špaňedoUnec.

pledeľa šiesta po sv. Duehu.
Deň sv. Vincenca z Pauly.

Slabosť sv. Vineenea základom Jetio sily

> A keď ich rozpustím lačných domov, za-

Povážme, NN, tú starostlivosť Ježišovu v duchovnom smysle. My všetci,
ktorí spásu svoju v Ježišovi hľadáme, prišli sme zďaleka a máme dlhú cesto

pred sebou. Prichádzame z raja, ale čo sme tam predobrého mali, to sme ná

sledkom hriechu ztratili a ostala nám slabosť rozumu i vôle, a s tou máme

prekonať cestu do neba. A cesta tá vedie púšťou sveta. Museli by sme zahynúť
na nej, ako synov a izraelskí na púšti, keby nám Boh s mannou svojou neprišiel
k pomoci, občerstveniu -a posilneniu. Ale Bohu ľúto je zástupu dietok svojich;
on prichádza ím k pomoci zázrakmi milosti svojej, tak že všetko môžeme
v tom, ktorý nás posilňuje.

Pred očima majúc veľké práce sv. Pavla apoštola, jeho cestovania po'mori;
jeho mnohé kázania; tie nepočetné obrátenia pohanov jeho pričinením, mnohé

zázraky, ktoré činil; cirkve, ktoré pozakladal; vidiac ho ako krížom-krážom pre
cestoval takmer celý vtedy známy svet, bol v Jeruzaleme v Antiochii, v Efesu,
v Korinte, v Alhénoch a Ríme: slovom, vidiac túto jeho neúnavnú čmnosf a

horlivosť, jeho prác veliký výsledok: mimovoľne pýta sa človek, čo bola za prí
čina toľkých zázrakov, toľkých jeho čností a základom toľkej moci? Na túto
otázku sám tento veliký apoštol odpovedá a to spôsobom dosaváď neslýchaným



Počiatok jeho moci — hovorí on — je jeho slabost. *Ked som mdlý, vtedy som

silný. « (II. Kor. 12, 10.)
A po šestnástich stoletiach vidiac iného človeka, podobne účinkujúceho, vidiac

ho jako sv. Pavla kázajúceho, zázraky činiaceho, vidne ho ako spomáha ne

šťastným, ako prispieva k pomoci biednym, zakladá ústavy pre chudobných; človek
tiež sa pýta: Odkiaľ obdržal muž tento tofké čnosti, toľkú moc? A hľa, život
tohoto poníženého a skromného človeka nám odpovedá: *Keď som mdlý, vtedy
som silný«.

Také hľa, je, NN., náboženstvo krestanské a jeho múdre zariadenie. Jeho
sila je v jeho slabosti a sláva v jeho uponížení. Ono je plné takýchto protimlúv
(conlraste) protiviacich sa múdrosti tohoto sveta. Alebo zdáliž Betlehem, Na

zaret a Kalvária nie sú zrejmým dôkazom a vysvetlivkou tých spomenutých
slov >keď som mdlý, vtedy som silný«.

Áno, pravda táto úplne dokázala sa v tom svätom, jehož sviatok dnes slá
vime totižto v sv. Vincencovi z Pauly.

Tri veci sú, ktoré svet nadovšetko si váži a myslí, že oni sú základom

všetkej moci človeka a síce: vysoký rod, veľké statky a hlboká
učenosť. No všetkých týchto troch vecí nemal sv. Vincenc z Pauly aspoň
v lom smysle, v ktorom ich svet rozumie.

1. Svätý Vincenc z Pauly pochádzal z najnižšej triedy človečenstva,
totižto zo sedliackych rodičov. Narodil sa v nepatrnej dedine du Pouy vo Fran

cúzskej. Jako chlapec pásaval statok svojho otca. Prozreteľnosťou božou stalo

sa, že jeho otec proti obyčaji svojho stavu, dal ho do škôl, vynakladal naň dľa

možnosti, až prinútený bol predať jeden pár svojich volov. Vincenc usilovne na
vštevoval školy. Šestnásť rokov študoval; a síce deväť rokov stredné školy a
sedem rokov theologiu. Bol vysvätený za kňaza, spravoval jedno za druhým
fary vo Ciiche, v CiialilJoae (čítaj: Khše, Šatiljune) a Bombe. Založil spoločnosť
missionárov a milosrdných sestár. Neskorej stal sa aj radcom kráľovým. No vo

všetkých svojich postaveniach, pri dvore kráľovskom tak, ako aj na dedine;
uprostried vysokých tak, ako aj medzi chudobnými, vždy pamätal na svoj nízky
rod, vždy sa nazýval chudobným pastierom a synom chudobného sedliaka. Avšak
bárs akokoľvek nízko smýšľal o sebe, Boh ešte väčšmi chcel uponížiť svojho
verného služobníka. Bárs aj z chudobných a nízkych rodičov pochádzal, no, predsa
bol Vincenc aspoň slobodným a sloboda sama v sebe je už šľachetnosť. A túto
slobodu, ktorú každý Francúz požíval, Vincenc utratil, upadnul toližto do rúk

morských lúpežníkov, stal sa otrokom, a to otrokom tureckým. No ani s utra
tením svojej slobody Vincenc nenie ešte dosť uponížený, stratil síce slobodu, lež
zostala mu bola ešte jeho česť, ktorá je nad všetky statky u človeka. Potrebné

bolo, aby aj túto svoju česť stratil aspoň v očiach ľudí. Potrebné bolo, aby jako
jeho Spasiteľ, aj on bol žalovaný, osočovaný a opovrhnutý. A hľa, aj to sa mu do

stalo, keď ho z krádeže obviňoval jeho spolukrajan a spoluobyvateľ hotela; ktorý
ho rozhlásil všade; žaloval u súdu a tak pred ľuďmi znevážil. Ako Ježiš Kristus,
tak aj on medzi lotrov je počítaný. No Boh veľké veci chcel s ním učiniť. To

hoto chudobného sedliackeho synka vidíme v Ríme, kde veľposianec francúzsky
oboznámi ho s tajnosťami politickými a sverí mu vážnu úlohu u kráľa Henrika



štvrtého. Stane sa almužníkom kráľovnej Margity; u vznešenej famílie Gondy

vychovávateľom dielok; on je pri posteli francúzskeho kráľa Ludvika XIII. učia
ceho šťastlivé zomrieť; radcom regentky Anne, kde mohol sa k vysokým a

vplyvným úradom dostať, no, on všetky ponúknuté mu vyznačenia odvrhol
Avšak toto ešte nenie jeho úplná sláva, jeho opravdivá sláva je v jeho

dobrodeniach.
Okolo seba povolal a nashromaždil šľachetné duše, z ktorých utvoril armádu

svätú, a s touto on išiel v ústrety každej biede; proti moru, hladu, hriechu a

nezbednosti. Sbieral opustené dietky, starcov bez podpory; založil pre nich ústavy,
v ktorých za opalrovateľkyne ustanovil anjelské osoby, milosrdné sestry. Útočistia
tieto trvajú až dosaváď, lebo ich sv. Vincenc založil na základe trvácom.

Hľa, práve v tom čase žil vo F/ancúzsku spolu aj chýrečný, na svoj rod

hrdý, na svoju moc žiarlivý minister Richelieu (Rišliô), ktorého ideálom bolo

z Francúzska spraviť mocné, veľké kráľovstvo, ktoré by vývodilo v celej Európe.
A tento cieľ aj previedol prv, než by bol umrel, takže dokončiac toto dielo

s hrdosťou šiel do hrobu. Avšak dielo toto jak dlhože trvalo. Ach, ten trón,
ktorý on tak mocným a slávnym učinil, zrútil sa; a slavná kráľovská família

ešte aj dnes vo vyhnanstve sa nachádza. Slovom, dielo Richelieua sa rozpadlo,
dielo vtedy Vincenca z Fauly jestvuje ešte aj dnes. Jeden z týchto v živote bol

veľký, mocný a vážený; druhý ale ponížený, skrytý, zaznaný. Sila jedne'io bola
znakom slabosti, slabosť však druhého základom sily.

2. Ale dajme tomu, že vysoký rod, najme v našom demokratickom veku
nenie nevyhnutnou podmienkou k uskutočneniu veľkých vecí; a že práca, ro

zumnosť, pevná vôľa môžu previesť vznešené veci; no majetok alebo bohatstvo

predsa je potrebné a má zázračnú moc v našom veku. Bohatstvu za našich
časov všetko ustupuje, všetko ho poslúcha, príroda, ľudia rozum a srdce ba často

aj samé svedomie. Zlato je pánom sveta. Takto hovorí a myslí svet.
Po takomto úsudku sveta, čože môžeme očakávať od Vincenca z Pauly?

On je chudobný a zvláštne chudobný! Chudoba bola jeho matkou, jeho vycho
vávateľkou; veľa biedy trpel v jeho mladom veku v dome rodičovskom. No bol
on chudobným nielen ako dieťa, mladík, lež aj čo muž a starec; chudobný cez

celý svoj život. On bol chudobným v domácnosti, v obleku a v pokrme. A tento
chudobný muž chce prispel pomocou chudobným ? Kdeže sú teda jeho majetky,
dôchodky a poklady? Ony sú v jeho chudobe. Tento chudobný muž hovorí
v mene chudobných, v mene nešťastných, v mene tých, čo trpia hlad, čo sú

nahí; v mene tých, ktorí nemajú žiadneho prístrešia. A jeho hlas všade čujú,
po celej Francúzskej, 1 a po celom svete, takže potok zlata valí sa k jeho
nohám. Za jeho príkladom množstvo kresťanských duší, sta prví kresťania statky
svoje skladajú k jeho nohám. A keď nerobil zázraky, že by rozmnožil bol chleby
a rozdával chudobným, činil však, že rozmnožil srdcia, ktoré ten chlieb dávaly.

Chudobní mesta Paríža, ktorí ohrožujete ulice a naplňujete verejné miesta
vaším veľkým počtom a vašimi hriechami, poďte, hľa, Vincenc z Pauly pripravil
vám príbytky; poďte a vníďte do týchto palácov, ktoré jeho starostlivosťou vy
stavené sú. Je to špitál Salpetrie, v ktôrom šesťtisíc z vás nájde útulok. Úbohé
dietky, ktoré vás ukrutnosť vašich rodičov opustila, neplačte, hľa, Vincenc našiel



vám matky, o mnoho nežnejšie a vám oddanejšie, než tie ktoré vám život

daly. Už nebudete slúži! za pokrm lačným psom, všetky budete ma! kolísky a
vás milujúce srdcia.

Ale jakože? Či snáď posvätné Paktole (rieky) už vyschýnajú? Láska —

tento dosaváď tak hojný prameň prestáva vydáva! živé vody. Dielky znovu

plačú, kričia, lebo ich nové matky pod tarchou materinskou počínajú klesá!.
Panie moje — volá Vincenc, chcete-li snáď zanechaí tieto dietky. Hľa, ich život
a smr! sú v rukách vašich, neopúštajte ich, nedajte im zahynú!! A slovami to
hoto svätého muža hlboko pohnuté panie horko plačú, znovu otvárajú ich vačky
ako aj ich srdcia; a hľa, sirotienec pre nalezené dietky je založený, a za prí
kladom jeho zakladajú sa nálezince po celej Francii, ba celej Európe.

Vincenc svojou dobročinnosťou za desa! rokov choval a udržoval najopu
stenejšie kraje, ako Lotharingiu, Kampaniu a Pikardiu, už chlebom, už zbožím,
statkom a k hospodárstvu potrebnými vecmi. Obnovil mnohé chalupy a kostoly;
napravil mnohé veci a záležitosti medzi ľuďmi. V tejto jeho neúnavnej a podivu
hodnej práci, zdáliž nevidíme prst boží, ktorý si vyvolil lohoto muža, aby toľkým
pomáhal, toľko bied napravil, toľko neštastných oratovall A to muža takého,
ktorý od svojho narodenia len chudobu znal, žiadneho majetku nemal. Kňaz,
ktorý krém svojho kríža a breviára ničím nevládnu), bol v stave celé vidieky
kŕmi! a vydržiava!. Zdáliž tu nemusíme obdivovať prozretelnos! božiu a volať:

»Bože, otváraš štedrú ruku tvoju a naplňuješ všetko stvorenie požehnaním.* Čím
bol sluha boží tento chudobnejším, tým štedrejším sa mu ukázal Pán a lak jeho
chudoba — jako chudoba Kristova — bola žriedlom bohatstva chudobných.

3. Okrem vznešeného rodu a bohatstva ešte tretia vec je, ktorá obdivom
naplňuje ľudí totižto: múdrosť čili učenosť. Vynikaj učenosťou vo vedách, ume

niach, váikach a v politike a ľudia ta budú nasledovať a tvojím cieľom slúžiť.
Vincenc z Pauly v žiadnom z týchto nevynikal, aspoň nie v smysle ľudskom.
On sám o sebe hovoril, že je neučený a nevzdelaný. A predsa tento muž, dľa

jeho slov neučený — za príkladom sv. Pavla nevedel nič okrem Ježiša Krista
a to ukrižovaného, nevynikal učenosťou a Boh predsa vyvolil si ho, aby učenosť
a kázeň (disciplínu) cirkevnú v celej Francúzskej napravil; aby bol radcom
kráľov vo všetkom, čo sa týkalo riadenia cirkve, aby zakladali semináre a takým
činom aby kňazstvo Francúzska bolo kňazstvom prvým na svete. Muža tohoto
vyvolil si Boh, aby mestám a vidiekom udeľoval chlieb slova Božieho, keď po
sielal missionárov do lajďalších krajov, ako do Irlandu. do Poľska. Talianska,
do Tunisu. Algiru a Madagaskaru. Áno, on je muž, ktorý bol vodcom a radcom

mnohým učencom, medzi iným slávnemu Bossuetovi. Ktorého o radu prosili bis

kupi, kniežatá, učenci vo všetkých záležitosťach, a on vždy a v každej veci dal

odpoveď a radu najmúdrejšiu a najistejšiu.

Ešte raz sa pýtam, kde vzal muž tento svätý toľkú učenosť a osvietenost?
Z jeho slabosti, »keď som slabý, vtedy som silný.* Boh zjavuje sa malým a rád
sa zaoberá s poníženými a jednoduchými. Taký bol sv. Vincenc, bnl jednoduchým
ako vňbec všetci svätí, chcem povedať všetci opravdu veľkí mužovia; lebo opravdu
veľkí ľudia sú len svätí; bol jednoduchým a priamym, akými boli všetci spra-



vodliví starého Zákona, ktorýclv Duch svätý chváli týmilo dvoma slovma: jedno
duchý a priamy simplex et rectus.

Áno, jednoduchosť a priamosť boly pre Vincenca vždy nevyčerpateľným
prameňom múdrosti. On vždy len dobro chcel a hľadal a to s tým najčistejším
úmyslom; žiaden predsudok nezakalil jeho ducha; žiadna vášeň neopanovala jeho
srdce. A keď sebe netrúfal, ako niekdy Mojžiš, aj on radil sa Boha svojho
v svätostánku. Na schodoch oltára čítaval jeho rozsiahlé dopisovania a rozho
doval nad ťažkými otázkami. Či odchádzal z domu, alebo prichádzal, za každým
šiel k oltáru a pred sviatosťou oltárnou padol na tvár svoju, sta by rozkazy
prijímal od svojho nebeského Pána, alebo vydával počet z jeho účinkovania.

S takouto prípravou a počínaním, zdáliž sa mohol zmýliť sv. Vincenc v ria
dení tých záležitostí, ktoré mu sverené boly? Všelky jeho veľké skutky, ktoré

vykonal, podujatia, ktoré previedol; ústavy, ktoré založil a sveril jeho duševným
dcéram milosrdným sestrám, ktoré v našom století divy lásky kresťanskej ko

najú; všetky tieto zdáliž patrne nehlásajú: že keď náš svätý nevynikal múdrosťou

vedy a umenia, vynikal o mnoho vznešenejšou a zriedkavejšou múdrosťou, mú

drosťou totižto lásky Kristovej.
Ó svätý Vincencu z Pauly, akou silou bola tvoja slabosť! Ako sv. Pavel,

aj ty si sa chválil len svojimi slabosťami; nízkost tvoja ťa oslávila. V poníže
nosti našiel si veikosť, v chudobe bohatstvo, v jednoduchosti, v prostote učenosť.
Nauč nás za príkladom tvojím, aby sme boli ponížení, chudobní, prostí a ako

ty, aj my budeme veľkí, bohatí a múdri, a to nielen v tomto tuzemskom ži

vote, ale aj v tom lepšom, večnom, do ktorého si sa dostal a do ktorého, aby
sme aj my vojsť mohli prosíme ťa srdečne, primlúvaj sa za nás u Boha. Amen.

Sociálna demokracia.

y Poznáte ich po vlastnom ich ovocí.*.
Mat. 7, 16.

Vo sv. Písme je písané, že na konci vekov vystúpi človek, ktorý postaví
sa na miesto Boha a vypovie boj Kristovi. Ten všetkých, ktorí niesú písaní
v knihe života, dostane na svoju stranu a bude prenasledovať verných Ježiša
Krista na smrť. Tento človek je Antikrist, čo je po slovensky protikristus. Ten
má svojich predchodcov po všetky veky, tedy aj v našich časoch, tak že mô
žeme povedať: už je na svete. Ján apoštol píše: » Každý duch, ktorý zapiera
Ježiša, nie je z Boha a ten je antikrist, o ktorom ste slyšali, že má prist
a teraz už na svete je « (I. Ján 4, 3.).

Ježiš Kristus a antikrist uchádzajú sa o pokolenie ľudské. Obidvaja hovoria,
že majú pravdu a kľúče od šťastia. Ježiš Kristus hovorí skrze katolícku cirkev,
antikrist skrze svojich predchodcov. Najosvedčenejšia nepriateľkiňa a najzaťatejšia
nenávistnica nášho náboženstva je takrečená sociálna demokracia. To je strana,

Nedeľa siedma po sv. Duchu.

Z francúzskeho d ta ľabbé Gausieus, Jozef Kačka.



sme sa stali účastnými tohoto vykúpenia. Ovocie vykú; enia vložil do sv. svia
tosti. Obetu krvavú obnovuje obetou nekrvavou omše sv. a za prostredníkov
novej smluvy povolal svojich apoštolov, a j ich nástupcov, biskupov a kňazov.
Títo NN.l vysluhujú sv. sviatosti; títo sú rozdávačmi ovocia vykúpenia, ktorým
jedine povedal sám: »Mne daná je všetka moc na nebi a na zemi. *Jako mňa

poslal Otec, tak i ja posielam vás . . . .la som učil ľudí nebeským pravdám:
*Idte i vy a nite všetky národy, ulte ich zachovával všetko, íokoľvek sotn vám

prikázal « Ja som odpúšťal hriechy: preto »prijmite Ducha sv. a ktorým od

pustite hriechy, odpúšťajú sa im . ..* Ja som sa obetoval na kríži — a obetúvam
sa porád nekrvavým spôsobom —: preto iďte a šiňte to na moju pamiatku,
a buďte prostredníkami pri obete nového zákona. Slovom: Pokračujte i vy
v mojom diele vykúpenia.

A v tomto diele NN.l skutočne i pokračuje sa; lebo už temer cez 2000 rokov

vykonáva kňazstvo dielo, ku ktorému ho sám Kristus povolal Ja použijem prí
ležitosti tejto a vyhoviem vášmu očakávaniu; abych vás poučil o tom stave,
ktorý vel. p. primiciant za dedictvo si vyvolil. O trojakom povolaní kňaza
čo námestníka Ježišovho chcem prehovoriť, a predstavím vám ho čo: i. učiteľa,
2. sudcu alebo lekára, a 3. čo prostredníka.

Nebeský učiteľu, J Kriste! udeľ nám pozornej mysle k tomuto sviatočnému

rozjímaniu!

I. Roh stvoril nás bez nás, ale bez spoluúčinkovania ľudí nechce nás spasiť.
K tomu cieľu poslal na svet Syna svojho, aby nás naučil nebeské pravdy. A jako
koľvek dlho — celé tri roky vyučoval ľudí prv, než by bol za nás umrel —

predsa nebolo to úmyslom Boha, aby on vyučoval celý svet až do skonania

sveta, vo svojej podobe ľudskej sám. Preto miesto seba — prv než odišiel s to
hoto sveta — ustanovil neomylných učiteľov v osobe svojich apoštolov a ich

nástupcov, a takto im riekol: ľ Idúc po celom svete, uite všetky národy*. Ale
snáď aby nemyslel niekto, že pápež, biskupi, a pod ich vedením kňazi, mohli

by v tej náuke sa aj zmýliť, božský Spasiteľ ubezpečil ich slovami: »A ja prosil
budem Otca za vás, a on vám dá iného Utešiteľa — Ducha pravdy — aby
s vami zostal na veky« (Ján 14, 16).

A kde vyučovali apoštolovia, tam premieňala sa tvárnosť zeme. Tma po
hanská mizla, a svetlo poznania pravého Boha a ktorého poslal, Ježiša Krista,
rozširovala sa. Z divokých vlkov premieňali sa bäránkovia tichí, z rozpustných
hriešnikov plodili sa svätci. A od tej doby koľko hriešnikov, koľko poblúdilých
sa napravilo? Koľko chladných sŕdc okrialo zo svojej ľahostajnosti. Koľké duše
slabé utvrdily sa v dobrom, a prinášaly ovocie dobrých skutkov; a to všetko

pôsobilo učiteľmi nového zákona, kňazmi, hlásané slovo Božie. * Vy ste svetlo

sveta, vy ste soľ zeme*, vravel Spasiteľ o svojich učiteľoch. Svetlo božej pravdy
rozširujú títo a mizne tma nevery a nevedomosti.

Veľká moc väzí v hlásaní slova božieho. Lebo kňaz hlása miesto Ježiša
a s poverením jeho dľa slov: *Kto vás slyH, slyší mňa*. Boh teda mluví ústami
kňaza. Boh vyučuje, napomína, karhá ústami kňaza; preto vraví i sv. Pavel:
• My sme boží pomocníci a tovaryŠiajeho*. (Kor. I. 3, 9.) »jfa som vás vyvolil —
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nie vy niňa« (Ján 20, 21.). -c Ja posielam vás f (Luk. 10, 3.), praví Spasiteľ ku
hlásatelom slova božieho. Tak leda máme pojímat vec a prijaC poučenie kňazovo,
nie čo jeho slovo, ale sta poučenie od Boha.

Tak hľa! i ty, milý v Kristu bratre, ustanovený si, abys miesto Krista
a mocou jeho hlásal pravdy božie. Buď rybárom — dľa slov sv. Tomáša Aquin
ského — abys sietou slova božieho lapal ľudí, a vyfahoval ich z tmavej hlbočiny
nevery ku svetlu viet y Buď tým anjelom — ktorý pomútil v jazere Bethsajda
vodu — jako praví sv. Bonaventura. — Hlásaným slovom pomút i ty srdce

hriešnika, aby oľutoval a oplakával hriechy svoje, a bol na duši uzdravený.
Dávaj duševného pokrmu hladným, dychtiacim po slove božom. Bojuj proti pa
nujúcim neprávostam. Nešetri žiadnej práce, abys blúdiaceho priviedol na cestu

bohabojnosti. Možno, že staneš sa predmetom pomluv, jestli ostrím jazyka svojho
zatneš do živého nekomu z poslucháčstva, ak sa opovážiš mluvit o hriechu,
ktorému on oddaným je. 0 lekárovi Antonovi sa vypráva, že keď prišiel do
Rímu a vyhojil boľavé kolená cisára Augusta, na počest vystavili mu sochu
alabastrovú. Jakonáhle ale počal rany rezat a pálit, ako to dľa svojej vedy le

kárskej za polrebné uznával, už bol po uliciach vláčený a von za mestom uka

meňovaný. Podobný je osud každého lekára duší — kazatelá. Ale to ta nesmie

vyrušovať v povolaní tvojom učiteľskom. Či chceš byt odchodnejším od tvojho
Majstra, ktorý ta k úradu učiteľa povolal ? Nečítal si v evanjeliume, že sa musel
stažovat na poslucháčov svojich; » Jestli pravd,7i, mluvíni vám, prečo mi neve

ríteP Kto je s Boha , slovo božie slysí; preto vy neslyšíte, poneváč s Boha nie ste. t
Ježiš Kristus, vzor všelkých učiteľov, veľkú váhu kládol na toto povolanie

vykupiteľské. On cez tri roky, kade chodil, všade vyučoval. S učenými mával

rozmluvy o hlbokých pravdách, a pospolitým ľuďom prednášal náuky primerané
k ich pochopu v podobenstvách, preto sa aj vinul k nemu ľud, že prichádzal
ho počúvať z daleka, a také svedectvo mu vydával; * Jakživ tak nemluvil Človek «.

A jak znížil sa k nevinným dielkam?! Jak ich poučoval, bral na náručie svoje
a požehnával ich!

Ale dnešného času musí kňaz napomáhať i inú vedomosť, vedúcu ku zve

ľadeniu hmotného stavu veriacich, chce-li udržať ľud pri viere a nábožnosti.
Nesmie sa obmedziť len na kostol alebo školu. Lebo kresťan, bedár, ktorý v biede
a nedostatku až po uši zahrúžený je; človek taký, ktorý so strachom pohliada
do budúcnosti, čo zajtrá položí do úst; alebo či postel, na ktorej ešte dnes si

odpočíva, zajtrá bude jeho: ten sa ti bude spokojne modliť? a bude vykonávať
kresťanské povinnosti, ktoré mu cirkev a kresťanské presvedčenie káže? Neni-li

taký uvrhnutý v nebezpečenstvo, že pre nepatrný zisk zapre svoje lepšie pre
svedčenie, alebo aspoň udusí ho v sebe? Môžem rovno riecť, že len ten ľud
vede sa dobre ku kresťanskému životu, ktorý je samostatný, a hmotne si dobre

stoji. Priam preto duchovný musí priúčať ľud ku sporivosli, ku striezlivosti, ku
šetreniu svojho imania. Rozumie-li sa čomu, má byt radou i pri pozdvihnutí
veriacich v hospodárstve atď. Má ich získať pre všeobecný záujem, aby činili
všetci za jednoho a jedon za všetkých. Takéto spoluúčinkovanie ľudu s kňazom
na poli kresťanského socialismu je kňazovi dostatočnou odmenou veškerých prác
jeho a namáhaní, a nemine ho opravdivá odmena tam hore u Ježiša.



Tu o inej odmene neni ani reči. Ale kňaz úctu požadovat môže a to celým

právom za práce svoje; veď praví i sv. Pavel: »Sluhovia boží verne plniaci
povinnosti stavu svojho , dvojej cti sú hodni, menovite takí, to v uteni a hláianí
sloi a božieho sa preslavujú « (Tim. J. 5, 1.).

II. Boh stvoril nás bez nás, ale bez spoluúčinkovania ľudí nechce nás spasiť
K lomu cieľu vysiela on kňazov, čo vysluhovateľov prostriedkov spasenia: sv. svia

tostí. Kristus Pán, tento m beský lekár duší, aby si získal dôveru, kade chodil,
neduhy telesné uzdravoval. Činil divy a zázraky k dokázaniu svojho božstva;
lebo on vlastne prišiel na svet, aby uzdravoval neduhy duševné. Ukázal na to

pri uzdravení šľakom porazeného, keď mu riekol: • Dúfaj synu , odpúšťajú sa ti

hriechy tvojec.. A keď zbadal šomranie u poslucháčstva, keď mu pravili, že je
dine Boh môže odpustiť hriechy, pravil im ;

* Aby ste vedeli, že Syn človeka má
moc odpúšťať hriechy — praví šľakom porazenému; » Vstaň a chod«. A tento
i hneď bol zdravý. Vôbec všetky zázraky jeho smerovali k dokázaniu svojho
božstva; a jako taký, celým právom odpúšťal hriechy mnohým Ale nebolo cieľom
Krista Pána, aby sám vo svojej prirodzenosti ľudskej odpúšťal hriechy až do

skonania sveta všetkým ľuďom. 0 svojich námestníkov, ktorí by miesto neho

odpúšťali hriechy hodným, a zadržovali nehodným — postaral sa sám po svojom
zmrtvýchvstaní, keď riekol apoštolom: »Prijmite Ducha svätého, ktorým odpu
stíte hriechy, odpúštajú sa im , a ktorým zadržíte, zadržané sú.* Pravil im; nie

vlastnou mocou, ale mne danou od Otca, budete konať úrad tento. Duch svätý
bude pôsobiť vo vás, že daným rozhrešením zotrú sa kajúcej duši hriechy.

NN.l o veľké a vážne veci tu ide. Kristus Pán, keď čmil zázraky, konal
ich tým cieľom, aby mu uverili i vo veciach rozum ľudsky presahujúcich, me

novite o ustanovení kňazstva a danej mu moci odpúšťať hriechy, premieňať chlieb
a víno na tele a krv Kristovu. Aby mu uverili, keď on odovzdá sv.iju božskú
moc odpúšťať hriechy kňazom, že títo v mene a mocou jeho kajúcim hriešnikom
skutočne aj udelia odpustenie. Teda v cirkvi katolíckej mocou zásluh Kristových
môžeme obdržat odpustenie všetkých hriechov. To je článok viery. A vysluho
vateľmi odpustenia hriechov sú kňazi nového zákona, ustanovení od Krista.
Sviatosť krstu to je tá brána cirkve, ktorou do loďky sv. Petra vkročíme. Jestli
ale po krste ztratíme nevinnosť duše, k zachráneniu seba niet inej cesty, než
utiekať sa ku kňazom cirkve kat. vysväteným a splnomocneným ku odpúšťaniu
hriechov, ktorí opravdu kajúcim hriešnikom skutočne odpúšťajú hriechy pri spo
vedi skrze rozhrešenie kňazské. Sviatosť pokánia je po krste jediný prostriedok
k odpusteniu hriechov. Sv. otcovia pripodobňujú hriešnu dušu kresťana ku stro
skotanej lodi a pravia: Kto po stroskotaní lode plávajúc po mori, nezachytí sa

poslednej dosky, aby sa zachránil od utonutia, Len neomylne sa utopí. Kto po
krste stroskotal sa na nevinnosti duše, neprichylí-li sa toho posledného pro
striedku: sviatosti pokánia — neomylne musí byt zatratený; poneváč iného pro
striedku niet, než skrúšená spoveď pri sviatosti pokánia.

Veľká moc a milosť Krista Pána je složená v kňazoch nového zákona v tom,
že môžu odpúšťať hriechy. Ó, jak veliká je táto moc kňazova! Taká ani anjelom
sverená nebola. Ó vy kniežatá nebeské: anjeli a archanjeli! vy tu človeku mu

síte ustúpiť. Vy máte silu a moc na pokynutie vášho Stvoriteľa do pohybu priviesť
12*



nebo a zem. Vy máte moc celú sústavu nebeskú von koncom vyvrátiť. Vy máte
moc veškerých diablov z pekla vyhnať, a doň opäť ich prinútiť: avšak jeduomu
hriešnikovi, nepriateľovi Boha, nie ste oprávnení riecť; Ja teba rozhrešujem
z tvojich hriechov. Ja ti odpúšťam všetko, čo si zlého učinil. Ja ti opäť na

vraciam ztratenú posväcujúcu milosť, a vyhlasujem ta za priateľa božieho, za

dieťa božie. Vyslobodzujem ta z ohňa pekelného, a činím ta zas dedičom krá
ľovstva nebeského. Tu musíte všetci spolu úprimno vyznať: Nie, tak ďaleko ne
sahá moc naša. To my nie sme vstave. — Kto môže odpúšťať hriechy krome
Boha? tázali sa Ježiša i židia pri uzdravení toho šľakom porazeného. Kto? To

môžem aj ja na miesto Boha, ačkoľvek som človek hriešny. To môžu so mnou
všetci kňazia Ježišovi, bárs akokoľvek si ich nevšíma svet. To môžeš, velebný
Pane, i ty, poneváé ta Kristus vysviackou a plnomocenslvom na úrad spove
delníka povolal. Preto praví sv. Ján zlatoústy: Zaprisahám ta, abys povedal,
môže-li na svete byt väčšia moc daná ľuďom, než je táto jediná odpúšťať hriechy ?

A aké divy robí táto moci

Istý človek, v revolúcii francúzskej, najčernejšími skutkami zanešváril dušu

svoju, medzi iným aj viac kňazov poslal na druhý svet. Neskôr aj on stál pred
smrťou. Ale sa bol zaprisahal, že kňaz jakživ nesmie prekročiť prah domu jeho.
A ktorý by sa to opovážil, bude synom smrti. Nemoc toho človeka stávala sa
kamdiaľ nebezpečnejšou. — Dozvedel sa o jeho nemoci ale spolu aj o jeho
hriešnom predsavzatí jeden kňaz. Dobrý pastier vie, čo je povinen za ovce svoje.
Bez meškania osmelil sa k nemu, nič nedbajúc na to, čo by ho to i život stálo,
len aby mohol vyliečiť dušu úbohého nemocného. Jakonáhle nemocný zazrel
kňaza pred sebou, hrozný jed zmocnil sa ho, sobral veškeré sily a strašným
hlasom zareval: »Čo chce kňaz v dome mojom? Sem flintu, nech ho zastrelím*.
Čo chceš, brat môj — vola! kňaz — načo že ti je zbraň? Hľa, ja mám inakšiu
zbraň namerenú proti tvojej flinte, a to je moja láska k úbohej duši tvojej!*
Nezdravý včuľ vystre ruky, a hrozí sa kňazovi kričiac: »Vedz, že lieto ruky
už dvanástich uškrtily takých, ako si ty.« »Mýliš sa, bratku, — odvetil kňaz

prívetivé — o jednoho bude ich snáď menej; lebo dvanásty nezomrel, ale žije.
A abych ta presvedčil o pravdivosti slov svojich, pozri na moje prsia — a tu

rozopal šaty na prsiach — tu sú ešte tie nezahojené rany, ktoré si mi zadal;
lebo ten dvanásty som ja sám Boh ma zachoval, abych zachránil dušu tvoju
ôd zahynutia.* Načo objal nemocného, tešil ho, a láskavým zachádzaním natoľko
obmäkčil srdce jeho, že tento potom pripravil sa k príkladnej smrti a uzdra

vený na duši zomrel. — Nemá-li sa tešiť cirkev svätá, a s cirkvou svätou či

nemáme sa tešiť i my dnes, že o jednoho takého lekára duševného je zas viacej?
III. Keď povážime stav človečenstva, aký je bárs aj dnes, musíme sa diviť,

že svet ešte stojí. Viac než tisíc millionov ľudí obýva túto zem. Z pomedzi
týchto väčšia polovica väzí ešte vo tmách pohanských Asi dve sto millionov

počíta sa bludárov rôzneho mena a nesjednotených katolíkov. A potom ešte
i zpomedzi tých vyše 300 millionov katolíkov, či nenie väčšia časť ľahostajných
než horlivých; či nenie viac bezbožných než nábožných duší? Jak teda pomerne
málo dobrého koná sa na tomto svete! Oproti tomu neprávosti v celých mračnách

zdvíhajú sa k nebesiam, aby vyvolaly pomstu Boha živého na tento hriešny svet.



A kde sú teprv hriechy všetkých ľudí, ktorí volakedy len na svete žili, a hriechy
ľudí až do konca sveta? Potom sa čuduj človeče hriešny, že ten nebeský pro
stredník, Ježiš, tento baránok Bon, toľko trpel pri svojom umučení, že vycedil
až do poslednej kvapky svoju krv, keď nám chcel udobrit Otca nášho nebeského.
Že Boh ešte nezničil svet, to je zásluha Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za nás
na hore Kalvárii krvavým spôsobom na kríži Otcu nebeskému. Nuž ale obeta
krvavá Krista Pána a obeta omše svätej nekrvavá je jedna a tá istá obeta.
Obetou omše svätej udeľujú sa nám zásluhy obety krvavej Krist

i Pána. A tým
spôsobom, že sa táto obeta krvavá každodenne obnovuje obetou nekrvavou omše
svätej: usmieri sa Boh a netresce nás dľa našich previnení A táto nekrvavá obet

opakuje sa každodenne skrze prostredníkov nového zákona: kňazov. Kňaz je
prostredníkom medzi ľuďom — za ktorý obetuje Krista — a medzi Otcom ne

beským, komu ho obetuje. Opät veľkú hodnosE vidím sosústrednenú v osobe
kňaza. Keď by to Kristus Pán nep 'vedal, temer neuveriteľná moc odovzdáva sa
tu kňazom s'ovami: »To čiňte na moju pamiatku«. Oni slovami tými dostali

posvätenie kňazské, dostali moc, aby i oni premieňali chlieb a víno na telo
a krv Krista Pána v omši svätej. Sv. Ambróz premenenie chleba a vína v telo
a krv Kristovu porovnáva ku stvoreniu sveta. Na počiatku nebolo ani neba, ani

zeme, ani žiadneho tvora; ale na všemohúce slovo Boha; »Nech je« — všetky
veci stvorené sú: »0n riekol, a učinené sú* (Žalm 148, 5.). Podobne pred po
zdvihovaním nebolo ničoho krome podstaty chleba a vína; ale na slová vy
rieknuté kňazom: »Tolo je telo moje, toto je krv moja: víno a chlieb sa zničí,
a zmení sa v telo a krv Kristovu 1 ten rozdiel vidí sv. Ambróz v tých slovách
Boha: »nech jei; a slovách kňaza: »Toto je*; lebo na slovo Boha učinené sú

stvory, na slovo kňaza ale stane sa prítomným len, o kom sv. Ján sa rozpisuje:
skrze »koho všetky veci učinené sú*. A praví: že slová kňazove; toto je telo

moje, môžu sa prirovnat slovám prebi. Panny Márie, ktorými privolila ku vte

leniu Syna Božieho, keď riekla: »Nech sa mi stane podľa slova tvojho.* Lenže
na slová Márie Panny vtelenie Syna Božieho stalo sa jediný raz: na slová kňa
zove: Toto je telo moje . .. stane sa vtelenie Syna Božieho za každým, keď
kňaz slúži omšu svätú. N N.! keď teda takto rozvažujeme moc katolíckeho kňaza:
môže-li byE dôstojnejší, môže li byt svätejší úrad ešte na svete nad úrad kňazský ?

Isle, keď toto rozvažoval si sv. Efrem, vypukol v tie slová; »Veľká, nesmierna,
takmer nekonečná je hodnost jednoho katolíckeho kňaza!«

Bože! čoby aj mohlo sa stat so svetom, keďby nebolo kostolov, oltárov,
kňazov ? Čoby bolo zo stáda bez pastiera ? Videli sme to na hore oliveckej.
Chytili dobrého pastiera a zaraz rozpŕchly sa ovce. A ešte v tú noc diabol
z dvanástich zmocnil sa dvoch: Judáša úplne, Petra na istý čas. To by bolo
bez kňazov, čo bolo pred príchodom Krista Pána na svete: vladárstvo diablovo.
Ale lo sa nestane, lebo máme prisľúbenie Krista Pána: »A ja s vami budem
až do skonania sveta*; ja v účinkovaní mojich pomocníkov kňazov.

Hľa, i dnes prišiel medzi nás nový pomocník Ježiša Krista, aby miesto
neho a v jeho mene vyučoval ľud v kostole a maľučkých v škole; aby posvä
coval duše, a viedol ich na cestu, ktorá vedie do neba; aby za hriechy ľudí

konal obetu nekrvavú nového zákona Ďakujme za to Bohu z celého srdca;



aj hodne si zužitkujte moci kňazovej k vlastnému prospechu duševnému. Tým
totižto, že budete riadne navštivovat kázne, a dFa ich učení aj povediete svoj
život; že nielen v nedeľu a v sviatok, ale raožno-li i vo všedné dni sa sňčast
níte na obete omše svätej. A menovite že budete častej a hodným spôsobom
pristupovať ku sv. sviatosfam, aby tá veliká moc kňaza, moc rozhrešujúca a

sviatost oltárnu tvoriaca nebola k záhube — pre nehodné spovede a svätokrá
dežné prijímania — ale dopomohla vám do kráľovstva nebeského.

Jednému chudobnému človekovi sa snívalo, že kráľ pozval ho ku svojmu
stolu a uhostil ho svojím kráľovským jiedlom, a ešte vtlačil mu zlata a striebra
do oboch rúk darom. Jaké muselo byt nemilé prekvapenie toho človeka, keď
sa prebudil a videl, že celé toto šťastie bolo len púhym snom. Milovaný oltárny
bratre! Raduj sa, lebo u teba nenie to sen, ale skutočnosť. Kráľ kráľov povolal
ta nie za hosta, ale za stáleho večného priateľa, pomocníka. Nebeským jiedlom
a nápojom bude ta denne kŕmit. Obohatil ťa toľkými pokladmi, že môžeš, áno
musíš z nich aj iným udeľovať. Udeľovať budeš nie zlato a striebro, ale budeš
rozdávať koruny nebeské. Ďakuj za to Bohu z celého srdca a riekni: »Velebí
duša moja Pána, lebo veľké veci učinil so mnou len, ktorý mocný je.* Veľký

je tento dnešný deň tvoj. Lebo jestli boly milé Bohu v starom zákone prvotiny
ovocia, prvotiny zvierat, prvá obeť: jak musí sa jemu ľúbiť tvoja nekonečnej
ceny prvá obeta omše svätej, v ktorej jednorodzeného jeho Syna mu obetuješ.
V tento tvoj veľký deň modli sa za seba, abys bol stále kňazom dľa

srdca Ježišovho. Modli sa za slávne panujúceho sv. Otca Pia X, aby slávne

spravoval cirkev božiu. Modli sa za zomrelého otca svojho, ktorý snáď starosťou
o dietky svoje sklonil sa v časný hrob. Modli sa za dobrú tvoju matku, ktorá
toľkou pečlivosťou ta vychovala, toľkými obetami a modlitbami nápomocná ti

bola ku tvojmu stavu. Modli sa za tvojho rukovodiča dp. miestneho farára, kto
rého príkladom povzbudený odhodlal si sa ku stavu kňazskému. Modli sa i za

ostatných oltárnych bratov, ktorí prišli, aby svojou prítomnosťou povzdvihli slávnosť
a význam tohoto tvojeho dňa. Modli sa za celú tvoju rodinu, s ktorou pokrevné
sväzky ta viažu. Modli sa za nás všetkých; modli sa i za dušičky v očistci.

Už čaká cirkev svätá, čaká na tvoju prácu i nebo, za ktorú opäť dočká
ta ono s odmenou, ktorá bude veľká; lebo písano je; *Kíori k pravde učia

iných, budú sa skvieí sta hviezdy na večné veky « Ktorú odmenu nech ti dá

ten, koho záležitosť si na seba vzal, Pán Ježiš Kristus. Amen

z plaču Ježišového nad Jeruzalemom pre nás

> Uzrúc mesto , zaplakal nad ním,*
Luk 19, 41.

V Kvetnú nedeľu pred 1875 rokmi vstupoval Kristus Pán do Jeruzalema.
Keď s vrchu olivového uzrel veliké mesto, žiaľ ho zaujal a rozplakal sa nad
ním. »Ó, keby si poznalo i ty, a to aspoň v tento svoj deň, čo ti je ku po-

Karol Nečešalek

Nedeľa deviata po sv. Duchu,



kóju, ale včuľ je skryté pred očima tvojima', tak horekoval Ježiš nad Jeru
zalemom.

I prečo plače Kristus Pán nad Jeruzalemom, nad hlavným mestom svojho
národa, z ktorého on človekom sa na svet narodil ?

Sú v Jeruzaleme i biedni ľudia, ale bez biednych nikde niet nasve'e. A či

bieda je najväčšie zlo na svete, nad čím i Syn Boží plakať musí? A v Jeruza
leme popri chudobe je i veľké bohatstvo, akého inde niet Medzi bohatými
i chudobný skôr dačo získa, aspoň tak sa vravieva.

Nerozumné zvieratá bývajú v dierach, na obraz boží stvorení, rozumní
ľudia po dedinách bytujú v nízkych, tmavých, často mokrých kolbách, chatách,
domkoch, ale v Jeruzaleme prebývajú v nádherných, svetlých, priestranných
palácoch.

Dedinčania sotva poznajú od svojho rodiska a jeho okolia viac sveta;
sotva vedia svojho deda pomenovaf; z pokolenia na pokolenie tie isté bájky
o drakoch, o spiacom vojsku, o zakliatych peniazoch alrf.; ale v Jeruzaleme
poznajú celý svet, vedia dejiny praotcov, zkúmajú deje iných národov.

Po dedinách a vidiečnych mestách, sotva jesto aká-taká modlitebnica ži

dovská, v Jeruzaleme pnie sa do výšavy nádherný chrám pre celú židovskú

krajinu, pre všetek židovský národ. Tu opatruje sa zákon boží, archa úmluvy,
ohlašuje sa vôľa božia, za ľudí, za národ konajú sa obety; zápalná obeta Bohu
horí od rána do večera a od večera do rána.

Na vidieku ľud židovský spravujú starostovia, ktorých Písmo sv. knieža
tami ľudu menuje, kráľa len z rozprávok poznajú a rozprávkami o ňom musia
sa uspokojiť, v Jeruzaleme sídli sám kráľ s veľkým, blýskavým dvorom. I pro
roci boží bývajú alebo často dajú sa videt v Jevuzaleme. Jeruzalem bránia

pred nepriateľom pevné, vysoké múry, väže, zámky, hrady.
V Jeruzaleme je všetko, čo by ľudí, čo by národ, ktorému Jeruzalem

hlavným mestom je, spokojným, šťastným, požehnaným učiniť mohlo a malo:

je bohatstvo, múdrosť svetská, zákon boží, národný chrám boží, kňazstvo, obety,
kráľ, proroci. Židia pyšní sú a radi majú Jeruzalem. Pripodobňujú ho krásnej
deve, ba aj menujú ho devou, dcérou, pannou Sionskou. (Threin 1. 6; 2 1. 10.

13. 18; 4, 3. 6. 22). Povedomí jeho sily menujú Jeruzalem levom, levicou
božou (Ariel, Izaiáš 29, 1.).

A toto veliké, slávne mesto nepoteší, neuspokojí, ba zarmúti, rozľútostí
Krista Pána, tak že rozplače sa a narieka nad ním. Nuž, ty nekonečná múdrosť

božia, Pane Ježišu Kriste, či protiví sa ti bohatstvo, múdrosť, moc, veleba,
sláva? Či v nevedomosti, v biede, v psote, v núdzi máš svoje zaľúbenie? Načo

vUdy vyučuješ ľud, tešíš ho víťazstvom, sľubuješ slávu večnú, kráľovstvo ne

beské? Alebo prečo plačeš nad veľkým, slávnym, nádherným Jeruzalemom?
Nie všetko zlato, čo sa blišlí.

Jeruzalem ligotal sa slávou, ale pod ňou knísalo sa a vrelo blato, kaluž;
rozďavovalo p ižerák peklo, záhuba. Bolo v Jeruzaleme bohatstva, zlata, striebra,
drahokamov, ale viacej krivdy; bolo svetskej múdrosti, šikovnosti, vyspôsobe

nosti, ale viacej bezbožnosti; bol zákon boží, zákon pravdy, ale viacej hriešnej
svevole, zaťatosti a zaslepenosti; hlása'a sa spravodlivosť, ale ťažko dožila sa jej



krivdená nevinnosf, zhanobená čnosť; boli sluhovia boží, ale tí slúžili i nebohú;
boli kráfovia z milosti božej, ale tí dopúšťali sa i modlárstva, bezbožnosti; ľud

akoby rozumu nemal dal sa zviesť falošným prorokom a jakoby svedomia nemal,
mordoval opravdivých prorokov božích. Sláva Jeruzalema bola hriešna, ligot
jeho ako blesk z výparov raočiarisk povstalého svetlonosa, sila jako pevnola do

povetria pustenej bubliny z mydla. Bohom sa chválil Jeruzalem a diablu slúžil,
pobožnosťou sa odieval a v bezbožnosti sa válal. Trest, záhuba nemohla vystať.
Videli, vedeli a predpovedali to proroci. Izaiáš praví; *Preto že národ ten blíži
sa ku mne ústami a gambami zvelebuje ma, ale srdce jeho ďaleko je odo mňa ,

a boja sa ma na rozkaz a podVa náuky ľudí, preto veru ja dopustím, aby
som prekvapenie učinil národu to uto podivnému , veľkému a čudovnému : za
hynie totižto múdrost ve domcov jeho a rozum pred mudrcarm jeho sa skryje .«

(29. 13. 14.) Jeremiáš: » Dovŕšená je neprávost t, oja, dcéra Sionská. • (1 hr. 4,

22.) A zase Izaiáš; * Budeš ponížená, od zeme budeš hovoril a od hliny bude

počul mluvu tvoju, a jako dušičky zpod zeme hlas tvoj , a na hline šuškal bude
mluva tvoja.« (29, 4.) Nebolo v Jeruzaleme detinskej lásky ku Bohu, nebolo

Boha, nebolo opravdivej múdrosti a pobožnosti, kdeby všetko to najviac bolo
malo byť. Jeruzalem, ktorý mal oboznamovať svetu Boha, sám zabudol a za
nedbal naň; Jeruzalem, ktorý mal predstaviť svetu prisľúbeného a poslaného
Messiáša, sám nepoznal ho, ktorý mal láskavé privítať Messiáša, opovrhnul ho,
ktorý ho mal pred svetom osláviť, ukrižoval ho na Kalvárii. Toto všetko pred
vidiac Kristus Pán, rozožialilo sa mu nad Jeruza'emom, plakal nad nim, plačúc
predpovedal, čo muselo prísť na mesto pre neprávosti jeho »a nenechajú v tebe
kameň na kameni, preto že si nepoznalo Čas navštívenia tvojho.« Proroctvo to
splnilo sa na Jeruzaleme 71. roku po narodzení Krista Pána. Titus vodca ri

manský znivočil, zrumil, spálil celé mesto i s chrámom do základov, zo všet
kého zostal len popol a hlina.

Zahynuly Sodoma, Gomora, Ninive, Babylon, zahynuly mnohé mestá pre
bezbožnosť ich. Ani teraz je to nie inak. Ktoré veľké mestá vyhodia zo srdca
Pána Boha, záhube nevyhnú. A tak sa vodí i celým národom. Národ bez Boha
nájde na seba vraha: sám si býva smrťou.

Keď tak Kristus Pán pozre s vysokosti neba po svete a vidí i ľud náš, či

by nemal zaplakať nad ním? Či sme poznali a poznávame čas navštívenia bo

žieho? Či sa držíme, čo by nám ku pokoju, ku požehnaniu, ku životu slúžilo?
Boh navštivuje nás často, ba býva medzi nami, volá nás skrze svedomie, skrze
slovo božie, skrze zvláštne vnuknutia, skrze priateľské napomenutie, skrze pri
videnia a kríže, skrze krásu a velebu neba a zeme, núka pokoj, požehnanie,
milosť, odpustenie; ale my sme akísi drsní, tvrdí, suroví, zaťatí, protiví sa nám
návšteva jeho, mrzí nás láskavosť jeho; my sme akísi zaslepení, za šťastím
vzdycháme, po nešťastí vystierame ruky, o požehnanie voláme, milosť odopie
rame, do záhuby bežia nohy naše. Mnohí spúšťajú sa Boha, slúžia pýche, telu,
krivde, peklu, zatrateniu; v nepokoji pokoj, v kliatbe požehnanie, v majetku
Boha hľadajú Čím viac majú sveta, tým menej pokoja. Nediv, koho Boh ne

môže, toho ani celý svet, ani tisíce svetov neuspokojí, Koho Boh nepožehná,
toho všetko bije, derie poráža, nivočí vo svete.



Mnohí otcovia nemajúc Boha v srdci, vstávajú ráno bez lásky k nemu,
liehajú večer bez spomienky na neho, ráno neprosia, večer nepoďakujú sa,
vodne blúznia, kľajú. Žiť chcú a smrt objímajú, požehnanie chcú a sami ho ni
vočia. Synov svojich nepoučia: Ver v Boha, on ta neopustí, miluj Boha, on ta
požehná, rob, pracuj, bojuj, budeš mat radost a vífazstvo z toho! Namiesto toho
malodušne často ukazujú na pýchu, ktorá slávou, na neprávosť, ktorá
na lenivosť, ktorá rozkošou, pôžitkami oplýva. Zabúdajú na to, že pýcha skôr
neskôr vždy poláme si nohy, neprávosť trestu neujde, lenivosť s rozkošami do

pekla sa prepadne. Od sprostých, zlostných, pyšných, bohaprázdnych otcov
hlúposť, kliatbu, biedu, zatracenie dedičia synovia.

Matky síce učia deti modliť sa, ale tie deti často od tých istých matiek
učia sa druhých ohovárať, druhým škodu robiť, verať, dušat, vadiť sa, meno
božie nadarmo spomínať, druhých prezývať, hrešiť Sprosté, surové, divé matky
odchovávajú podobné deti. Rozumnou prísnosťou, láskavým hnevom treba na

pravovať svevoľu a chyby dielok, a nie divokosťou, trhaním, vrčaním, nadá

vaním, prezývaním, hrešením kaziť ich.

Mnohí mládenci doma surovosťou, neposlušnosťou vypínajú sa nad svojich
rodičov a nad iných starších ľudí, alebo túlajúc sa po svete, po Pešti, alebo

Amerike, slobodní zpod dozoru rodičov a rodiny, slobodnejšie si dovoľujú žit,
rúhať sa proti Bohu; súc bez povedomia, bez vážnosti, slabí na rozume sú na
hanbu ľudu, z ktorého pochádzajú.

Devy doma a po svete roztratené, miesto panenského spevu; »Zvelebuj
duša moja Pána« a »Príď, o Bože Duchu svätý* hikotajú a vyvíjajú chlipné
ľúbostné pesničky.

Dal nám Boh zdravú, čerstvú vodu, zdravé, čisté povetrie, od čoho rastú
ľuďom hlavy, ani plný mesiac, keď vychodí na obzore, a v nich zdravé modzgy,
ale mnohí starí i mladí zarážajú, otravujú si svoje čerstvé modzgy, ohlupujú
svoju vnímavú dušu iedom, pitím, opojnými nápojami. Za drahé, predrahé pe
niaze kupujú sprostosť, pijú jed, a najlepší, najčerstvejší nápoj, vodu nebeskú a

zemskú, vodu tatránsku, nápoj zdravia za darmo nechcú, vylejú do blata. Cím

viac jedu, tým menej rozumu, čím viac čerstvej vody, tým viac pokoja, ra

dosti, zdravia!

Suchý podplamenník býva nám lahôdkou, neomastené jedlá obyčajnou živ

nosťou; mlieko, syr, bryndzu našu požívajú druhí, a usporené groše, ba i sliepky,
husy, kačky, puľky, prasce, svine, teľce nerozumnosť naša pre maličkosti, da

romné rozopry, povslalé zo sprostosti, zo závisti, z hnevu, z pomsty, do daru
dáva tučným pravolárom, nosí sudcom. Brat nežičí bratovi, sestra sestre, po

krevný rodine, rodák rodákovi: radšej nech má druhý! Bieda naša na kopy
bohatstva zmáha sa inde. A čím väčšie je to bohatstvo, tým horkejšia naša

núdza, tým potupnejšia naša potupa. My sme si vina! Nemámime svoje, nežia

dajme cudzé; nepiavofme sa o teľa, aby sme prišli o kravu.

Všeobecný liek z kvetnatých lúk, z kvetov hôr a dolín našich necháme

osám, čmeliam a muchám vyssať, bojíme sa včiel: a z lekárni za drahé peniaze
kupujeme daromné, často škodné masti a prášky na bôľne údy a neduhy.



Dal nám Boh rozum, ako druhým ľuďom a kázal obrábať, aby rástol a

donášal ovocie. Otcovia naši zanedbali, prielohom nechali polie rozumu svojho,
leňošili a keď bila bieda, išli na potupné zárobky. Po rokoch zoslala na ich a

našom rozumovom poli samá buraň, ohnica, tatárka, ôslie, bodliak. Svet pre
chodiac kolo neho, krúti hlavou a myslí sebe: Škoda pre nedbalosť majiteľa tak
nechať ináč to pekné pole. Lebo obrobiť dedictvo, lebo popustiť dtuhým, tu

inej rady niet! Ci ho popustíme a seba sveríme na krídla víchra a vetra?!
Nelakomme sa ani na cudzí majetok, ani na cudziu slávu, ani na cudzí rozum
a múdrosť. Všetkého toho nadelil i nám Pán Boh. Lapme sa rozumne, svorne
do roboty, vytrvajme v nej usilovne, nahraďme, čo sa zameškalo, úrodu po
žehná Boh, a nebudú iní s poľutovaním a posmešne hlavou krútiť nad nami.

t Otcovia na h zhrešili a niet ich , a my znášanie neprávvsti ich.* (Threni
5, 7.) hovorí Jeremiáš o židoch. Zvinili otcovia naši a niet ich, a my trpíme
pre nich, musíme vyznať i my. Ale pochybili sme v mnohom i sami. Nuž či

i na ďalej budeme previňovaf sa, aby polomci naši trpeli pre naše neprávosti ?

Dokiaľ žijeme, ešte vždy je možno, dokiaľ Kristus Pán neplače nad nami, ešte
nie je neskoro. Ale ruka božia snáď už vystretá trestať nás. Poshovej, Pane,
nový život začneme. Zaklíname bezbožnosť, pýchu, klamstvo, nespravodlivosť,
krivdu, lenivosť, rodinnú zvadu, bratskú nesvornosť, pekelnú rozkoš, smrteľné
obžerstvo. Ty, Bože všemohúci, ktorý si nás stvoril, teba si volíme za kráľa a

pána; Kriste Ježišu, ktorý si nás vykúpil, ty buď naším učiteľom a sudcom;
Duchu svätý, ktorý si apoštolov ohňom milosti upevnil a do boja proti zlému
duchu zahartoval, ty buď naším vodcom!

Žiť chceme, ale nie bez Boha. Pracovať chceme, ale nie bez pomoci božej.
Požehnanie prosíme a chceme, ale nie bez práce, bez borby našej!

Pomôž Bože, rob, pracuj človeče: to je a bude vždy víťazstvom, slávou,
radosťou ľudskou. Bez práce nespasí ťa Boh, práca bez Boha a proti nemu

pomstí sa na tebe.

Boh — práca! pamätaj na to, ľudu! Amen. Ignác Hojdá.

Voľba P. JVLarie a voľba naša.

»Maria vyvolila si najlepšiu čiastku. «

Luk. 10, 42.

Nie je vám podivné, že dnešné sv. evanjelium nehovorí o prebi. P. Márii?
Evanjelium býva obyčajne primerané ku sviatku. Na marianské sviatky sa zväčša
čítava odsek o anjelskom zvestovaní. A dnes v tak veľký sviatok P. Márie je
to evanjelium jakosi cudzie. Vzdor tomu ale obsahuje ono jednu takú výpoveď,
ktorá o žiadnej inej Márii nezneje tak správne a dokonále, ako o Márii, Matke
Božej: »Maria si najlepšiu čiastku vyvolila.*

Slavný deň flanebevzatia P. JVIarie



Ku cti dnes Nanebovzatej nebeskej Matky našej rozjímajme o tom, ako si

vyvolila Maria najlepšiu čiastku. Rozjímajme o šťastlivej voľbe P. Márie
a porovnajme s tým našu voľbu.

• Maria si najlepšiu čiastku vyvolila.* O P. Márii možno povedal, že si

v každom ohľade tú najlepšiu čiastku vyvolila. Vždy to najlepšie, všade to naj
lepšie, vo všetkom to najlepšie. Obráťme našu pozornosť iba na skutky, na
hodnosť a na slávu P. Márie. V životopise niektorých svätých čítať, že oni či
nievali jeden ťažký sľub. Chceli vysoký stupeň dokonálosti dosiahnuť, a aby
k tomuto čím väčšmi povzbudzovaní boli, sľubom sa zaväzovali, že pri každej
príležitosti to najlepšie budú konať, že každý svoj skutok podľa svojich síl naj
lepšie vykonajú, a neuspokoja sa s tým, že ho dobre vykonali. Že jak ťažkým
je tento sľub, o tom by sme sa len vtedy presvedčili, keď by sme sa ho sami

pokúsili v jednom druhom zachovať. Ťažkosť jeho aj z toho jedneho pocho
píme, že takýmto sľubom sa len máloktorí svätí zaväzúvali. A či chcem týmto
k tomu vývodu prísť, že medzi týchto svätých aj prebi. P. Maria patrila? Vo
sv. Písme o takomto sľube nečítam, tam o svätosti, o živote P. Márii málo sa

obsahuje. Ale v tomto mále veľa je obsažené. Veľa mňa učia tie slová Gabriela,
ktoré pri zvestovaní hovorí. Vraví jej, že je *milostiplná«, že »Pán (Boh)
í ňou jcp že je »požehnaná medzi ženami.« Žiadnej zo žien sa v starom zá
kone nezjavil anjel s takýmto pozdravom. A v novom len P. Maria bola hodná

počuť, že je ona nad všetky ženy šťastlivejšia, že medzi všetkými len ona je,
s ktorou je Pán mimoriadnym spôsobom. Milostiplnou ju nazýva anjel, a pri
tomto slove sa zastavujem Tento výraz znamená, že prebi. P. Maria tak bola
milosťou božou obdarená, že väčšmi ani nemohla by ľ. Toto je pravda, lebo to
hovorí anjel, ktorého s týmto sám Boh poslal. Tohtô vyznačenia ale musela

byť P. Maria aj svojím sv. životom hodná. Doisla mohla aj ona riecť, že milosť
božia v nej márna nebola. Jako vôľa božia bola to, aby tá, z ktorej sa človekom
stať chcel, bola najčistejšia, najsvätejšia, najhodnejšia, tak to bola iste aj snaha
P. Márie sv. vôli božej vo všetkom najdokonálejšie zodpovedať. Keď to mohli
iní svätí, ktorí sľubom sa zaväzovali k tomu, bez pochyby aj o P. Márii veriť

môžeme, že pri všetkých svojich skutkoch si to vol ia, čo a jako bolo Bohu
najmilšie.

Iste nie iné, ako mimoriadna svätosť, čistota a bohuoddanosť predchádzaly
druhú a spolu tretiu voľbu P. Márie. Ju si vyvolil Boh k tej najväčšej hod

nosti, s ktorou súvisí aj najväčšia sláva. Ju si vyvolil Boh Syn za matku. Ju

vyznačil Boh tým najväčším, čím len ženu vyznačiť mohol. Jej oznamuje Gabriel,
že ona Matkou Najvyššieho Pude, t. j. že ten, ktorý sa z nej narodí, Synom
Najvyššieho nazývať sa bude. Keď on Synom Najvyššieho, ona iste Matkou jeho.
P. Maria zo začiatku zdráhala sa túto hodnosť prijať Vyralúvala sa svojím sľubom

panenstva, ktorým sa k zachovávaniu čistoty zaviazala. Ale od anjela ubezpe
čená, že jej budúca materinská hodnosť nebude na urážku sľubu, že bez úrazu

panenstva sa stane Matkou Najvyššieho, pristala na vôľu božiu; »Hľa , dievka
staň sa mi podľa slova tvojho.« Veľkú hodnosť P. Márie, Matky Božej

obdivujúc sv. Augustín, volá: »Mohol Boh väčšie nebo, väčšiu zem stvoriť, väčšiu



ale matku, ako Matku Božiu stvoriť nemohol. Platia aj tu o nej slová Spasi
teľa: » Maria si najlepšiu Čiastku vyvolila.*

S najväčšou hodnosťou si vyvolila P. Maria spolu najväčšiu slávu. So svojou
hodnosťou vyvolila si najbližšie byť Bohu, prvou byt v nebi, prvou byť nielen medzi

všetkými ľuďmi, lež aj medzi anjelmi, .lej hodnosť ju učinila kráľovnou neba, kráľovnou
všech svätých, kráľovnou anjelov. Jej veľká hodnosť bola príčinou jej veľkého

oslávenia, ktorého pamiatku dnes slávime. Dnešným sviatkom vyznávame, že

P. Maria bola tento deň nielen s dušou, lež aj s telom na nebe vzatá. Myslím,
že nad týmto neobyčajným oslávením Matky Božej sa žiaden nezastavíme. Ne

máme k tomu príčiny. Skorej máme príčiny, ktoré Nanebevzatie P. Márie len

odobrujú. V starom zákone Henocha a Eliáša vzal Boh bez smrti do života
večného. 0 tých, ktorí pri smrti Krista Pána povstávali zo svojich hrobov, sv.

otcovia domnievajú sa, že ich na nebo vstupujúci Spasiteľ so sebou vzal. Tak
iste oslávil aj svoju milú Matku; lebo tá, ktorá hodrá bola jeho nosiť, hodnou
zaiste bola, by ju on k sebe prijal. Toto jej prijatie v nebi slávime dnes. Dnes

zaujala P. Maria tú najlepšiu čiastku, len najlepší podiel, tú najväčšiu slávu
v nebi.

A teraz po rozpamätaní sa na voľby P. Márie, nebude od veci, keď si pred
oči predstavíme naše voľby, tô, ako volievame my. Volievame aj my tak, ako
P. Maria? Je pravda, že jej hodnosť a slávu voliť si nemôžeme. Všetkých ne

mohol Boh k tej istej hodnosti a sláve stvoriť. A všetkých nás stvoril k istej
hodnosti a sláve. Všetkých nás chce blahoslaviť, všetkých by nás rád videl
u seba. Božský Spasiteľ hovorí, že v dome Otca jeho »je veľa príbytkov.* Ba
celkom správne možno povedať, že tam všetci máme príbytok, že tam všetci
máme miesto, ešte aj ten hriešnik tam má miesto; ani toho nechce Boh z več
ného biahoslavenslva vytvoriť, nechce jeho smrť, nechce jeho zatratenie, ale aby
sa obrátil, aby nechal hriech, aby čnostný život začal a viedol a spasený bol.

Koľkí ale ľudia nectia si tohoto svojho miesta! Koľkí sa podobajú tomu

Ezauovi, ktorý za mysu šošovice začaroval svoje prvorodzenstvo ? Začarujú svoje
nebeské prvorodzenstvo za trochu blysklavého blata, alebo prázdnej, telo, dušu

hubiacej rozkoše. O koľkých možno zase povedať, že činia lak, ako tí hostia,
ktorí si vo svojej namyslenosti na prvé miesto sadli. Za nimi prišli hodnejší,
zaujali ich miesto, a oni prví s hanbou museli vždy blíž k posledniemu miestu,
pokým sa celkom nedostali naň. Koľkí kresťania boli povolaní, aby v kráľovstve
nebeskom zaujali prednejšie miesta? Oni ale svojou nedbalosťou stali sa ho ne

hodnými. Vo svojej ľahostajnosti sa azda tým kojili, že posledné miesto len
obdržia. Takýmto ale odkladaním nehodnými sa stali aj toho posledného miesia,
a obdržali podiel s tými, ktorí boli zo svadobného domu vyhodení.

NN.l Božský Spasiteľ v lom dnešnom evanjeliume hovorí Marte, že >len

jedno je potrebné*. A to bude iste to, čo nám inde prízvukuje: » HPadajte najprv
kráľovstvo božie*, t. j. v prvom rade sa starajte o kráľovstvo nebeské, o to,
aby ste sa doňho dosiali, lebo »čo osoží človekovi, keď celý svet získa, na duši
ale škodu utrpí i* Nezabúdajme na to jedno potrebné, nehľadajme nebo na

zemi, lebo tam ho nikdy nenájdeme, lež hľadajme zbožným životom to nebo si



zaslúžiť, o ktorom nás Kristus učil, na ktoré Kristus vstúpil, na ktoré dnešný
deň Matku svoju vzal a ktoré aj nám prisľúbil, keď si ho zvolíme a zaslúžime.
Amen. Martin Benes.

fíenie spravodlivosti bez poníženosti.

> Tento odišiel osprnvedhiený do domu
svojho .« Luk. 18, 14.Luk. 18, íi.

Dvaja prišli do chrámu jeruzalemského sa modliť. Jeden bol farizej a druhý
mýtnik. Iste ste už čuli o farizeoch, taktiež aj o mýtnikoch, čo to boli akí
ľudia. Farizei boli dľa slov Krista Pána obielené umrlčie truhly. Najväčší faloš
níci. Aj teraz keď chcú o niekom hovoriť, že nenie rovným, úprimným človekom,
hovoria o ňom, že je farizej. Lebo aj za doby Ježišovej farizei inými boli zvnútra,
inými zvonku. Ináč mysleli, ináč činili. Pred ľuďmi sa vydávali za najväčších
svätých, ale srdce ich bolo plné tými najhnusnejšími hriechami. Činili dobré, ale
nie pre Boha, lež pre chválu ľudskú. Modlili sa nielen v chráme, ale aj na ve

rejných uliciach, aby ich ľudia len videli a zvelebovali. Sviatky prísnejšie za

chovávali, než to zákon Mojžišov žiadal, takže sa nad tým pohoršili, keď Ježiš
v sobotu nemocných uzdravoval. Postili sa dva razy týždenne, bárs to zákon

nepredpisoval, ale nie z poníženosti a z kajúčnosti, lež z ctižiadosti. Chrámu
a chudobným veľké dary a almužné dávali, ale to aj hneď všetkým vylrúbili.
Seba samých za spravodlivých, za svätých držali, ale všetkých iných opo
vrhovali.

Mýtnikov zas ľud židovský za veľkých hriešnikov držal. Dopúšťali sa veľkých
nespravodlivostí. Boli v službe nenávidených Rimanov a pre týchto mýtné vy
berali. Pravda, častokrát viac žiadali, ako bolo dovoleno. Preto íud ich ako
sluhov rimanských nenávidel a za verejných hriešnikov držal.

Títo dvaja prišli sa teda do chrámu modliť. Jeden pretváračne, druhý
úprimne Farizej opovážil sa až ku samému olláru pristúpiť, mýtnik nemal sme
losti ani oči svoje na oltár pozdvihnúť. Prvý vypočítal všetky svoje skutky,
druhý nevedel ani jeden spomenúť, len bil prsá svoje a riekol; Bože, buď mi

lostivý mne hriešnikovi. Farizej zachovával celý zákon, viac robil, ako zákon

žiadal, mýtnik nezachovával zákon, nedával desiatku a almužnu, nepostil sa, ne

modlieval sa a predsa slyšte slová Kristove: * Tento odišiel ospravedlnený do
domu svojho. « Teda tento verejný hriešnik odišiel ospravedlnený z chrámu, ten
nie. Tohoto modlitbu Boh vyslyšal, a udelil mu, čo žiadal, tam toho nie. Tento
odišiel z chrámu s Bohom smerený, ten nie. Tohoto modlitba sa Bohu páčila,
tamtoho nie.

Je to množné? Teda Boh skorej vyslyší modlitbu hriešnika, ako človeka

spravodlivého? Teda viac miluje toho, ktorý zo zákona jeho nič nezachováva
>

ako toho, ktorý ešte viac činí, ako je zákonom viazaný? To netvrdí nikto, to

Nedeľa desiata po s \t. Duchu.



nehovorí žiaden, Boh radosť len vo spravodlivých a jemu verných ľuďoch na

chádza. Ale aj v týchto len vtedy, keď sú ponížení. Lebo nenie spravo
dlivosti bez poníženosti.

Slyšte!

Nenie spravodlivosti bez poníženosti. Zapamätajte si dobre tieto slová. Spra
vodlivým voláme nielen toho, ktorý každému blížnemu svojmu dopraje a udelí

všetko, čo mu patrí a prináleží, ale ktorý aj Bohu všetko dá, čo mu prináleží.
Len takého človeka môžeme volat úp'ne spravodlivým. Bohu však podlžni sme

úplnú poklonu, úctu poslušnosť. Kto teda Bohu túto úplnú poklonu, úctu a po
slušnosť preukazuje, všetky jeho prikázania svedomité zachováva, zlému vyhýba
a dobré činí, kto tu na zemi svätý život vedie, toho môžeme volat spravodlivým.
Je spravodlivý ku každému, dá každému, čo mu patrí. Aj Písmo sv. takých ľudí

spravodlivými menuje. Spravodlivý toľko znamená, ako svätý. Takouto spravod
livosťou tešil sa v starom zákone nábožný Jób, keď v sebe hovoril: vSpra
vodlivost mi bola rúchom* (Jób 29, 14.). Spravodlivými menuje sv. Písmo

Ábela, Noeho, Abraháma. O Zachariášovi a o AJžbele hovorí, že boli pred Bohom

spravodliví, a vo všetkých prikázaniach a spravodlivostach jeho bez úhony krá
čali. (Luk. 1, 6.) Takýmto spôsobom píše aj sv. Matúš evanjelista o sv. Joze

fovi, pestúnovi Krista Pána, že bol spravodlivý (Mat. 1, 19.) Vôbec spravodlivosť
znamená dokonály, svätý život medzi všetkými okolnosťami. O tejto spravodli
vosti hovorí náš Spasiteľ, keď napomínal svojich apoštolov, aby ich spravodlivosť
bola dokonálejšia, ako je farizeov, lebo ináč neuvidia kráľovstvo nebeské. Spra
vodlivosť farizeov nebola úplná, lebo sa len od veľkých hriechov zdržovali, a
nie aj od menších, nebola dokonála, lebo dobré nečinili pre Boha, ale pre ľudí,
aby ich títo chválili a zvelebovali. Chybela ím poníženosť, tento prameň a koreň
všetkej dokonálosti. Od tejto spravodlivosti varuje nás náš Spasiteľ hovoriac:
»Varujte sa, aby ste spravodlivosť vašu nečinili pred ľuďmi, aby vás títo videli,
ináč nebudete mat odplatu u Otca vášho, ktorý je v nebesách.*

Teda spravodl vost znamená dokonály, svätý kresťanský život. A o tejto
spravodlivosti, o tejto svätosti života my tvrdíme, že nenie možná bez poníže
nosti. Kto chce byt spravodlivým, musí byt poníženým, a komu chýba táto po
níženosť, nemôže byt spravodlivým. Môže niekto všetky príkazy božie najprís
nejšie zachovávať, môže stále v chráme prebývať a tu sa modliť, môže každý
deň ku sv. sviatostam pristupovať, môže sa nepretržene postiť, môže sa bičovať
a mrtvit, nemá-li poníženosti, nebude spravodlivým, nebude svätým. Či ten fa

rizej nezachovával všetky hlavné prikázania v zákone Mojžišovom, ba či nečinil
viac, ako bol povinný? Slyšali ste slová jeho, ako sa modlil. Mohol s čistým
svedomím hovoriť, že nie je povedomý žiadneho ťažkého hriechu, že sa usiloval
vôľu božiu plniť, mohol sa odvolávať aj na to, že viac konal, ako bol povinný,
a či snáď bola jeho modlitba Bohu milá, či ho pre ňu Kristus Pán pochválil?
Nie. Slyšali ste, neišiel z chrámu ospravedlnený. Nebol ani predtým spravodlivým
a svätým, nezostal tým ani teraz. Neľúbil sa ani pred tým Bohu jeho život, ne
ľúbila sa mu ani teraz jeho modlitba. A prečo ? či snáď nesmieme sa v našej
modlitbe na svoje dobré skutky odvolávať, či snáď nesmieme Pánu Bohu spo-



raenút, že aj dosiaľ sme sa usilovali jeho vôľu plniť, jeho príkazy zachovával! V

Veď týmto spôsobom by nám mal skorej modlitbu vyslyšať, a žiadoďi výplni E?

Však to náš rozum sám nahliada a žiada, aby Boh skorej takého človeka vy
slyšal, ktorý vie sa na niektoré dobré skutky odvolávať, ako takého, ktorý
žiadne nemá.

Áno môžeme v poníženosti, v pokore, aj na naše dobré skutky sa odvo

lávať, ktoré sme s milosťou božou vykonali. Lebo bez milosti božej nič nemô
žeme vykonať. Keď vidíme, že sme niečo dobrého učinili, a keď úfame, že aj
máme nejaké zásluhy, nie sebe si tieto privlastňujme, ale Bohu, a milosti jeho.
Svätý Pavel bol povedomý toho, že viac vykonal, viac pracoval, ako všetci
ostatní apoštoli ale pridal k tomu: »Čo som, z milosti božej som, a milost božia
nebola vo mne darobná« (I. Kor. 15, 10.). A tak aj ostatní svätí: Tak v živote
svojom dobre cítili, že oni sami bez pomoci božej nič učiniť nemôžu, tak aj
keď sa modlili, neodvolávali sa na svoje dobré skutky ale viac na svoju slabosť
a krehkosť. Všetko dobré len Bohu privlastňovali, lebo boli presvedčení, že oni
bez neho prach a popol sú. Neodvolával sa na svoje zásluhy Abrahám, bárs vo
všetkom bol Bohu verný, ale radšej sa modlil: * Hovoriť budem ku Pánovi, lebo
som prach a popol.*. Tóbiáš takto začal svoju modlitbu: » Pane, nerozpomeň sa
na moje hriechy.* (Tób. 33.) Sv. Peter keď videl to zázračné lovenie rýb, padol
ku nohám Spasiteľovým a riekol; »Odíď odo mňa Pane, lebo ja som hriešny
Hovek.» A svätý Gregor vo všeobecnosti |hovorí: »Ten sa opravdu modlí, ktorý
s poníženosťou uzná, že je prach a popol.*

Áno ačkoľvek by sme aj mali nejaké zásluhy, bárs by sme sa aj mohli
snáď s niektorými dobrými skutkami pochváliť, nerobme to. Boh je ten, kto
rému tieto skutky ďakovať máme. On nám dal milosť svoju, dal nám vnuknutie
svoje, aby sme ich začali, sily nám dal vytrvanlivosti, aby sme v nich pokra
čovať a ich dokončiť mohli. Seba samých za slabých, za krehkých držme, ktorí
od seba nič nevládneme, len hriechy a neprávosti konať. Keď aj vidíme, že sme

lepší ako druhí, nie sebe, ale milosti božej to pripisujme. Pomyslíme na to, že
druhí s tou istou milosťou snáď ešte lepšie, ešte dokonálejšie by boli žili a pra
covali. A Bohu sa taká modlitba ľúbi, Boh takých ľudí vyslyší, ospravedlní. Keď

my aj nespomeneme svoje dobré skutky, Boh ich vidí; keď sa aj na ne neod

volávame, Boh na ne nezabudne, a pre tieto vyslyší modlitbu našu. Čím viac
sa kto pred Bohom v modlitbe uponíži, tým skorej, tým istejšie ho Boh vyslyší.

Ten farizej tak nerobil. Neprišiel s poníženosťou do kostola, nezačal sa ani

ponížene modliť. Zakladal si vo svojich dobrých skutkoch, dôveroval v sebe
a nie v Bohu, a v jeho milosti. Nedržal seba pre niektoré zdanlivé dobré skutky
za prach a popol, ale už za svätého, spravodlivého človeka. Neuznal svoju slabosť,
nedal predok iným, ale seba vyvýšil, druhých opovrhol. Myslel, že on je stre
dišťom sveta, že cn je tým najdokonálejším medzi všetkými ľuďmi. Preceňoval
svoje skutky, opovrhol iných. Videl mrvu v oku blížneho a nie brvno v oku

svojom.
Neľúbila sa modlitba pyšného farizeja Bohu všemohúcemu, lebo s ňou ne

hľadal chválu božiu, ale svoju, nie Boha chcel vlastne chváliť, ale seba; nie upo
nížit sa chcel pred Bohom, ale vlastne povýšiť. Modlitba mu slúžila za prostriedok,



aby sa pred ľuďmi ešte viac osláviť mohol. A *kto sa vyvyšuje, bude ponížený«,
hovorí Pán, teda aj pyšný farizej vyšiel uponížený z chrámu. Nebola jeho mo

dlitba pred Bohom vyslyšaná, ba svoje hriechy rozmnožil novými, t. j. takou
bohorúhavou modlitbou a opovrhnutím blížneho. Boh nedovolí, Boh netrpí, aby
sa pred ním niekto vyvyšoval. Lebo prach a popol je pred ním každé stvorenie.
Nielen že tó nedovolí, ba aj prísne tresce. Z toho, že ako potrestal pyšných an

jelov v nebesách, ktorí predtým boli svätí, spravodliví, z toho že tiež pre pýchu
vyhnal Adama a Evu z raja, pomietol jazyky pri stavaní veži babylonskej, mô

žeme videt, že Boh netrpí, aby sa pred ním ani ten najsvätejší, ani ten naj
čnoslnejší človek vyvýšil, a ako náhle by to kto urobil, bude ponížený, bude

potrestaný. Nenie svätosti života, nenie spravodlivosti bez poníženosti.

A pre túto poníženosť aj tým najväčším hriešnikom odpustí. Pre pýchu
tresce aj dosiaľ spravodlivých, pre poníženosť odpúšťa aj dosiaľ hriešnikom. Keby
bol niekto dosiaľ aj tie najväčšie hriechy páchal, keby bol niekto dosiaľ celkom
do neprávosti zahrúžený, že by sa sám nad týra shrozil, nech príde do chrámu,
nech padne na tvár svoju pred oltár, alebo keď sa neopováži pred oltár stúpiť,
nech zďaleka pozdvihne oči svoje na oltár a hovorí: Bože, buď milostivý mne

hriešnikovi, Boh mu odpustí. Máme nato mnoho príkladov aj v Písme svätom.

Odpustil Boh poníženému Dávidovi, odpustil kajúčnemu a poníženému Petrovi,
Márii Magdaléne a lotrovi na kríži. Ale nie, nevyslyšal Ježiš prosbu pyšného
Herodesa, neurobil divy pred pyšnými farizejmi. Aj z tohoto vidíme, že milejši
je Bohu ponížený hriešnik, než pyšný nadutý, v sebe dôverujúci človek, kedby
aj mal niektoré dobré skutky. Tieto pred Bohom žiadnej ceny nemajú, odmenu
od neho nedostanú, život večný mu neprinesú, hnev boží od neho neodvrátia,
svätým, spravodlivým ho neučinia, lebo chýba mu základ a prameň spravodli
vosti, t. j. poníženosť.

Učme sa z príkladu pyšného farizeja, že všetky naše dobré skutky len vtedy
majú cenu, keď je v nás poníženosť. Usilujme sa, aby sme ho nasledovali vo
vernom zachovávaní zákona božieho, ale nielen zvonku, ale aj zovnútorne. Ale

pritom všetkom nedôverujme v sebe, ale v milosti božej. Nedržme seba za lep
šieho, ako akéhokoľvek blížneho.

Čo sme, f o len z milosti božej sme. A keď predstúpime pred oltár, keď od
Boha niečo žiadame, nenasledujme príklad farizeja, ale toho kajúčneho hriešnika
raýlnika, aby Boh v modlitbe našej takú radosť mal, a lak nás vyslyšal, ako
toho mýtnika. Nasledujme farizeja nie v pýche, nie v nadutosti, nie v ctižia
dosti, ale v horlení za zákon boží vo vernom zachovávaní tohoto zákona, na

sledujme mýtnika nie v jeho neprávosťach, ale v jeho kajúčnosti a poníženosti,
spojme farizeove dobré skutky s poníženosťou mýtnikovou, vtedy vždy budeme
ospravedlnení kráčať pred tvárou božou. Amen. Dr. Pavel žilka.



>Kazateľáa< XXV1X1, — 1908. 13

Čo osoží náboženstvo ?

y Nechcemet aby tento panoval nad nami.c
Luk. 2, 24.

Vo Viedni, na bráne cisárskeho palácu je napísané ».lustitia est regnorum
fundamentom*. Spravodlivosť je základom krajín. Čo toľko znamená, že len lá
krajina môže mať budúcnosť stálu, v ktorej sa udelí každému, čo mu prináleží,
čo mu patrí dľa pravdy a práva. Spraví dlivosf požaduje, aby sa občania cítili

bezpečnými ohľadom života a majetku, v prirodzených svojich právach stáli. Bez
tohoto nemôže byt krajina vlasťou pokojných občanov, lež javištom sa stane
vzbúr a rozopier.

Dnes slávime sviatok toho svätého panovníka vlasti našej, ktorý dobre po
chopil náuku o spravodlivosti, jako základe krajín. Sv. Štefan predne tým po
ložil stály základ vlasti našej, že jej dal zákony, ktoré boly spravodlivé, ktoré
sa slaraly o blahobyt časný a večný jeho poddaných.

Tento základ podkopávajú všetci, ktorí sa proti zákonom božím a človeku

prirodzeným vzbúrili, postavili. Sem patria nielen sociálni demokrati, lež aj všetci

protivníci kresťanského náhľadu a poriadku. Sem patria všetci, ktorí chcú bez
Boha opraviť spoločenské pomery. Títo všetci sú nepriatelia Kristovi a volajú:
Nechceme, aby tento panoval nad nami! Či ale prestal užitočným byt ten po
riadok, na ktorý zbudoval sv. Štefan krajinu túto? Či cirkev katolícka, ktorú
rozšíril vo vlasti našej sv. Štefan, prestala donášať ovocie, ktoré donášala za
deväť s'oletí? Či, pýtam sa ďalej — či cirkev kat. už nenie súca, nenie prime
raná pre XX. storočie?

Prizrime sa tej cirkvi dôkladne do očí, jako ona pôsobí.

Terajšie pomery spoločenské predne to požadujú, aby cirkev svätá napo
máhala aj dobrobyt časný. Ba treba povedať, že v terajšom svete len podľa toho
cenia práce, či sú pre blahobyt zemský osožné. V tomto sa javí všetok cieľ žitia
a pôsobenia hmotárskych ľudí. Toto je výsledok odvrátenia sa od náboženstva
a nadprirodzeného cieľa človeka. Človek sa odvrátil od Boha, tomuto slúžiť nechce,
a postavil seba za modlu, ktorej slúži. Tá'o modla zaujíma nielen vôľu človeka,
lež aj rozum jeho. Rozum ľudský vystavený pochybovaniu vo veciach ťažších
utvoril zásady bludné, vôľa oslobodená zpod zodpovednosti pred Bohom, ustano
vila pravidlá lichotiace telu a žiadostam jeho. A podivné by bolo, že rozum

ľudský to všetko príjme, zastáva, čo sa protiví Bohu, keby sme nevedeli, že sa
v tom práve nachádza trest jeho. Bez istého, nepremeniteľného pravidla rozum
človeka len blúdiť môže, pravdu nepodvratnú nikdy nenájde.

To dokazujú všetci, ktorí bez náuky viery sa vydajú za učiteľov ľudu. Blúznia,
dve na tri hovoria a bez všetkého dôkazu pravdy žiadajú, aby sa ich tláchaniny
každému ľúbily. Na odporúčanie svojho bludu, napádajú zjavenú, náboženskú

náuku, predstavujú ju ako protivníčku všetkému pokroku a blahobytu ľudskému.
Cirkev osočujú, že sa vždy protivila osvete a seba stavajú jak hviezdy nehynúcej
jasnosti na osvetlenie národa. Čo sa v cirkvi učilo počnúc od Krista, to všetko

Sviatok sv. Štefana, kráľa uhorského.



je len tma a zpiatočníctvo. Len oni sú povolaní dať nový prúd do života spo
ločenského, ktorý sa doteraz protivil samej prirodzenosti ľudskej. Pod ich vod
covstvom sa stanú vedy a umenia spoločným majetkom celého pokolenia ľud
ského a jedného každého úda v ňom.

Toto sú, ktorí vo vlasti našej volajú; nechceme, aby tento panoval nad
nami, poneváč sa s ich učením nesrovnáva učenie Kristovo.

A predsa ani sa len myslet nemôže, žeby sa tieto chybné mienky postaviť
mohly namiesto učenia, ktoré rozširoval sv. Štefan, I. kráľ vo vlasti našej. Pravdy
náboženské a na nich spočívajúce pravidlá života, priviedly nových obyvateľov
krajiny zo stavu divého túlania do pokojného obcovania a naučily ich slušnosti
a spravodlivosti.

Nieto totižto hrubšieho osočovania voči cirkve, jako je to, že cirkev bola

protivníčkou umenia a vied vo vlasti našej. Keď jesto teraz vo vlasti našej školy
nižšie a vyššie, ktoré založila cirkev skrze svojich biskupov a reholníkov, to je
dôkazom toho, že sa cirkev vždy starala o rozšírenie vedy a umenia. Ako to

ináčej ani nemôže byt. Kresťanské náboženstvo má preniknúť celého človeka,
ono má riadiť v človeku všetky mohutnosti duševné ono má viesť, v hranicách
slušnosti udržiavať všetky náklonnosti človeka. K lomu je potrebné neprestajne
vplývať na človeka; za dlhší čas a síce ustáleným a primeraným spôsobom vzde
lávať jeho rozum a vôľu. A kde sa to motdo a môže previesť bez sriadených
škôl ? Veru ani štátom, ani žiadnym svetským učiteľom neprišlo pred pár sto
rokmi do rozumu, že treba ľudí vyučovať, dobrému vzdelávať. Kňazi a mnísi to

boli, ktorí ľudí pri ohlašovaní náboženstva naučili remeslám, staviteľstvu, so
chárstvu. Kláštorníci to boli, ktorí pestovali vedy a umenia, zachránili staré pa
miatky vzdelanosti a učenosti v knihách a spisoch, ktoré spísali.

Tam sú kostoly, klášlóry a iné cirkevné staviská, ktoré výlučne cirkevnému
umeniu ďakujú svoje vzniknutie. Nebyť tohoto cirkevného umenia pestovaného
v školách kňazských, nebolo by ani vznešených, obdivuhodných kostolov a iných
pomníkov krásnych.

Nieto toho odvetvia umenia a vedy, ktoré by cirkev svätá nebola pestovala.
Štát ešte ani pochopu nemal o školách a výchove dielok, keď cirkev svätá

vo vlasti našej na vysoký stupeň priviedla učenosť vo svojich školách a ústavoch.

Či snáď tie pravdy a zásady, ktoré pred 9sto rokmi preináčily mravy po
hanské vo vlasti našej, dnes už nemajú ten istý vplyv, a tú istú silu na ducha
ľudského? Alebo snáď sa zjavil iný prorok, ktorý krajšiemu, dokonálejšiemu ži

votu naučiť môže obyvateľov vlasti našej, nežli je Kristus? Nie! sv. Štefan po
ložil taký základ krajine svojej, ktorý nikdy neztratí trvácnosť svoju, a ktorý
vždy tú istú silu a platnosť podrží.

Jako Kristus Pán je dnes a včera na veky ten istý, lak aj viera od neho

pochádzajúca je nezmeniteľne stála a do konca sveta platná. Jako za časov
sv. Štefana len viera Kristova mohla uviesť krajinu do poriadku, tak aj teraz
len s týmto základom môže ostať bezpečná.

Prečo sa teda protivia mnohí Kristu vo vlasti našej ? Preto, poneváč sa
nechcú podriadiť zjaveniu a na ňom založenej viere kresťanskej. Ľudia sa vždy



olvolávajú na rozličné auktority, ako na dôkazy pravdy, len božskú auktoritu
nechcú prijať za dôkaz pravdy náboženstva Kristovho.

Na náboženstvo kričia, že jeho zásady už teraz neobstoja pred umom

ľudským, ktorý nezná zasiatia, lež vždy pokročiť musí. Ľudia si myslia, že pravda
nemôže ostať pravdou cez dlhý čas, lež día pochopu ľudského sa musí meniť,
k pochopu ľudskému sa musí prispôsobiť Toto sú tí katolíci, ktorí by chceli
náuku viery podľa smýšľania ľudského premieňať, aby sa im náboženstvo aj ďalej
mohlo ľúbiť. To by ale znamenalo podkopať všetok základ náboženstva. To by
toľko bolo, jako poručiť na človeka, aby to veril, to zachovával, čo sa mu

práve ľúbi, čo sa ale nesrovnáva s jeho myslením, s jeho poblúdenými náhra

dami, to všetko má byt odstránené.
Na toto cielia všetci tí útočníci, ktorí pod zástavou obnoveného katolicismu

broja proti auklorite cirkevnej a žiadajú, aby sa pápež dľa mienok ľudských
riadil v ohlašovaní právd náboženských. Toto pokračovanie okrášľujú u seba
a pred svetom tou úzkostlivou starosťou, že cirkev zanikne, jestli nebude kráčať
so svetom.

To je natoľko podivné smýšľanie, že sa až protiví zdravému rozumu. Kto
to slýchal voľakedy, že sa spravedlivé zákony majú riadiť dľa náhľadu prieslup
níkov týchže zákonov, aby sa srovnávaly so životom ich? Či nie poddaní sú

povinní spravovať sa podľa zákona? Kde že by bol ten poriadok, pre ktorý je
ustanovený zákon, keby sa neprestajne musel premieňať dľa náhľadov ľudských?
Veď to je jednou vlastnosťou spravedlivého zákona, že má trvať stále, jako stála

je aj sama spravedlivosť.
Hľa, táto spravedlivosť môže sa len na náboženskom základe upevniť medzi

ľuďmi. Bez náboženstva, bez Boha nieto pravej spravodlivosti.
Veď čo že je záhubou ľudskej spoločnosti, a menovite obyvateľov vlasti

našej? Či viera, náboženstvo, kostol, alebo cirkevné školy podkopaly blahobyt
tunajších občanov? Či (o neboly úžera, lakomstvo, klamstvá a vytvorenie nižšej
triedy z úžitku práva; čo priviedlo mnohých do záhuby? A či tieto neprávosti
z náboženstva pochodia, či sú ony nie skorej dôkazom toho smutného zjavu, že

patriční už nemajú žiadneho náboženstva, keď také neprávosti páchajú ?

Či teda mohol sv. Štefan väčšie dobrodenie preukázať vlasti našej, nežli
keď sa postaral o rozšírenie a ustálenie náboženstva kresťanského ?

Nie! Nemohol väčšmi užitočným byt. Veď rozšírením, usporiadaním kre
sťanského náboženstva dal obyvateľom krajiny tejto nevyčerpateľný prameň sily
mravnej, ktorá je pre blahobyt tuzemský najväčšmi potrebná.

Bez mravnej sily, ktorá sa v ustavičnom prevýšení náruživostí telesných
má javiť, nenie možné sporiadaný život viest. Lebo kde sa úzda pustí nemrav

nosti, tam nepomôže žiadna práca a žiadno namáhanie ľudské v zaopatrení bla

hobytu a pokoja. Túto mravnú silu ale môže človek jedine v náboženstve nájsť,
ktoré otvára človekovi pramene milosti božej. Bez pomoci milosti božej nikto

nemohol, ani nemôže stále dobrým byť. Túto pomoc božiu ale len tak obsiahne

človek, keď sa modlitbou, a užívaním sviatostí jej hodným učinil.
Bez náboženstva môže byt človek obludou, poriadnym človekom sa ale

nikdy nestane.
13*



fledeľa jedenásta po sv. Duchu.
Šetri si zdravie I

Kto teda brojí proti náboženstvu, ten už vydal svedectvo o svojom poblú
dení mravnom. Nám je treba Kristus a jeho kráľovstvo v nás, v srdciach našich
a myšlienkach d ľa vôle sv. Štefana. Tak budeme statočnými. Amen.

>Dobre čini všetko.*. Mark. 7, 37.

Dnešné sväté evanjelium nám pred oči klade nešťastný stav človeka hlucho

nemého, ktorý pre telesnú chybu pozbavený bol mnohých radostí. Tomuto
hluchonemému pripodobniť možno každého nemocného človeka, ktorý následkom
nemoci je nielen boľasťam podrobený, lež aj všetkého pozbavený, čo ho v zdra
votnom stave tešilo a milé mu bolo. Nemoc je ten žalár, v ktorom sa človek

naj viackrát zo svojej neopatrnosti nachodí, ktorý preto aj trpkejší je, nežli ktorý
koľvek, iný žalár. Áno, zdravie je u človeka tým pokladom, ktorého úplnú cenu
len vtedy pozná, keď ho nemá. Zdravie je poklad, je dar boží, ktorému medzi

prirodzenými darmi božími, prvé miesto prislúcha. Zdravie telesné je základom
blaha tuzemského, veď bez zdravia všetky ostatné veci, všetky radosti, rozkoše
tratia svoju cenu. Preto zdravie zaslúži našu úplnú pozornosť a bedlivosť, ktorú
sme aj povinní vynaložiť, ináčej sa previníme proti piatemu prikázaniu božiemu.

Uvažujme teda: jaké veľké dobro je zdravie, jako málo si ho
ľudia šetria.

Zdravie telesné je to najdrahšie dobro, čím človek tu na zemi môže
vládnuť. Na zdraví závisí všetka naša radbsť nielen na zemi, lež v istej miere

aj na nebi. Na zdraví našom závisí nielen naše blaho tuzemské, Jež aj blaho

všetkých tých, ktorí sú nám blízki, ktorí s nami obcovať musia. Keď sme zdraví

telesne, môžeme aj duševne pracovať: modliť sa, sviatosti prijímať, na česť božiu

pracovať, za dobro blížnych sa obetovať. Zdravie je pokladom, ktorého osoh ne

možno vyrátať. Zdravie je zrkadlom, v ktorom sa nám všetko v príjemnej,
peknej barve ukáže, čo je pre tento život potrebné a osožné, nech by ono

ináčej aj ťažké a príkre bolo. Zdravie vynahradí všetky nedostatky, ono samo
ale nemôže byt ničím nahradené. Ani za všetky poklady sveta nemožno kúpiť
zdravie, keď je ono raz podkopané, zničené.

Boháči zemskí by dali tisíce, keby sa ím za ne zdravie navrátiť mohlo,
vďačne by sa odriekli hriešnych, výstupných obyčají, keby len zdravie ob

siahnuť mohli.
Zdravie je podmienkou veselého ducha, radosti duševnej. Nezdravý nena

chádza radosť ani v božej prírode, ani v moci a sláve, ani v majetku a bo

hatstve. Čo zaujíma nemocného krásna príroda, čo stojí pred ním velebná obloha
nebeská so slnkom, milým mesiacom, jagavými hviezdami, keď on od toho
všetkého odtrhnutý, s nemocou zápasí? Nemocný nemá radosti ani v moci, ani

Dr. Špaňodolinec.



v sláve svetskej. Panovať nevládze, na slávu svetskú zabudne, poneváč ju nemoc
zničila. A majetok? ó len mu najviac na to poslúži, aby dobre platil lekárov
telesných, aby sa v nevyliečiteľnej chorobe tým dlhšie mohol trápiť, udržiavaný
liekami, opatrnosťou okolostojácich. Preto hovorí sv. Písmo (Sir. 30, 14. 16.):
t Lepii.' je chudobnému zdravému, mocnému v sile svojej, nešli bohatému mdlému
a strápenému na tele. Nenie bohatstva nad zdravie tela; a nenie potešenia nad
vestlosí srdca.* Zdravie je tak sladké, že sa nám nikdy nezpríkri; čože chy
buje chudobnému, keď toto má? Čože osoží boháčovi jeho celé imanie, Keď

nenie zdravý (sv. Augustín). Nemoc ztrpčí všetko, samé zábavy, radovánky sa
slanú príkrymi. Chorý nenachodí radosť v spoločnosťach, nemá chuti v jedení
a pití. Nemoc ukáže, že tu nenie nič stáleho, že všetko je len na čas a v každej
hodine môže zmiznúť.

Zdravie je podmienkou dobrobytu zemského a blaha večného. Len zdravý
môže pracovať, len zdravý môže vyplniť povinnosti svojho stavu a povolaniaj
a tým zadovážiť potrebné veci pre seba a svojich milých; nemocný nevládze

pokonávať práce, starať sa o výživ u rodiny, áno, neraz má aj tú boľast pocítiť,
že musí videt svoju rodinu v núdzi a nedostatku. Podobne sa má nemocný aj
ohľadom povinností duševných. Kým bol zaravý, mohol konať dobré dľa prí
kazu božieho, keď je nemocný, často nenie v stave ani pobožnú myšlienku
v sebe vzbudiť, tým menej plniť povinnosti náboženské.

Prelo že je zdravie tak vzácnou vecou, a tak potrebné pre zaopatrenie
večného života v nebi, každé previnenie proti zdraviu, pritiahnutie nemoci je
hriechom proti Bohu. Keď ale zdravie soslablo, keď nemoc prišla jako posol
smrti, vtedy ju treba prijať jako dopustenie božie, jako posledný prostriedok
očistiť sa od hriechov, zadosťučiniť za ne. Cirkev svätá sa modlí s nami: Od

náhlej a nenadálej smrti zachovaj nás, Pane! Preto hriešne a pre seba zle,
škodné sa chovajú takí, čo v nemoci sú netrpezliví, proti Bohu repcú a bez
nemoci žiadajú život skončiť. Nemoc je vždy užitočná pre dušu chorého, nech

ju len odovzdane do vôle božej prijme.
Veľké dobro je zdravie telesné pre každého človeka, vzdor tomu mnohí si

ho nevážia, nešetria, ba ľahkomyseľne do nebezpečenstva vystavujú zdravie svoje
nemiernosťou v jedení a pití. Čo vyše miery je, škodí.

To dokazuje aj sv. Písmo; > Pre nemiernosť uz mnohí umreli, kto je ale
mierny, predĺži svoj život.* (Sir. 37, 34.) Dokazuje to zkúsenost, že miernosť
slúži telu aj duši. Striezliví chudobní vždy majú trvanlivé zdravie a dlhší život,
nežli boháči, ktorí vo svojej rozpustilosti mnohoráz nad mieru užijú pokrmu
a nápoja.

Predovšetkým nemiernosť v pití je ten hriech, ktorý podkopáva zdravie,
zapríčiňuje včasnú smrť.

Kto nenie duševne slepý, ten sa môže zhroziť nad zkazou, jakú privedie
nemiernosť na človeka.

Poneváč je lieh (špiritus) otrava, každé užívanie liehu škodí telu, nemiernosť
ale neraz náhlu smrť priviedla na človeka. Nemierny v pití ľahko podlíha každej
chorobe, poneváč jeho vnútornosť je zkazená; pľúca, žalúdok, srdce a črevá
slovom všetky jeho životné nástroje sú natoľko zoslabené, že najmenšie na-



padnutie nemocou ich znivočí. Náhle suchoty, žalúdkové nemoce, vodnatieľka sú

riadne následky nemiernosti v pití.
Z nemiernosti tejto pochodí aj druhá zkaza zdravia, roztopašnosť, hriešne

zábavy, smilstvo.
Lieh v nemiernom človekovi je opravdivý diabol, ktorý ho na všetko možné

zlé pokúša. Z opilstva pochodia zvady, bitky, vraždy, a každé neslušné napá
danie poctivosti, cti u blížneho. Grobianstvo a hnusné reči, kliatba a kriky sú
tiež len nemiernych ľudí vlastnosťou.

Či môže byt zdržanlivým, poctivým, kto nemiernosťou podpaľuje v sebe ná

ruživosť telesnú? Nemierni, krčmu navštevujúci mládenci, prečo že sa túlajú po

nociach, či sa nesháňajú za neslušnými skutkami? A čo býva toho následkom?
Choroba a tá najhnusnejšia, v následkoch najnebezpečnejšia, ktorú ešte aj deti
na sebe cítiť budú Áno, na smilníkoch sa vyplnia slová sv. Pavla: *Kto v tele

seje, v tele bude zat aj porušenie.«

Hriešne zábavy, tance nočné a hulákanie sú tiež hrobármi zdravia teles
ného. Nejeden mládenec a dievča zaplatili už životom, zdravím za prílišné zá

bavy, za tance. Prečo že hynú mladí ľudia tak včasné ? Rozpustilost, tance boly
ich obľúbenými vlastnosťami, pre ne kapú zo sveta tohoto.

Nemierne užívanie liehovín, rozpustilé zábavy sú neraz príčinou slepého,
bezohľadného vrhnutia sa do nebezpečenslví telesných. Kedy že sa popácha
najviac nerozmyslených, opovážlivých prečinov, naháňaní, chvastaní sa silou,
obratnosťou, jako pri pijatike, pri hriešnych zábavách? Koľké urážky telesné,
poranenia sa stály následkom takých v náruživostí spáchaných skutkov?

Konečne musím pripomenúť aj tých, ktorí sú sami proti sebe ukrutnými,
nespravodlivými proti telu svojmu.

To sú tí, čo nikdy nemajú dosť, čo pre prach zemský namáhajú sa až do

rozpuknutia síl, ktorí zo samej úžery ani odpočinku si nedoprajú. Títo zabú

dzajú na to pravidlo; Pomaly dalej zájdeš, predčasne oslabujú svoje sily a pod
kopávajú svoje zdravie.

Zdravie si šetriť prikázal sám Boh nielen v piatom prikázaní, lež aj vtedy,
keď rozkázal židom, aby malomocných odstránili zpomedzi seba, a naložil
ako sa majú brániť proti nemoci tej. Sv. Pavel napomína nemocného Timoteja;
»Nepi samú vodu, ale skrovne užívaj aj víno pre tvoj žalúdok a časté nemoce.«

(I. Tira. 5, 23.) A sv. Bernard hovorí: »Nechcem, aby si nenávidel telo svoje,
nerozumným spôsobom ho tríznil, ba miluj ho, jako spoločníka tebe daného a
účastníka budúceho blahoslavenstva večného.® Rimania hovorili: Mens sana in

corpore sano, t. j. zdravá duša môže byt len v zdravom tele.
Šetrírao-ii si rúcho telesné, tak nám ono potrvá dlho a bude vždy súce,

slušné medzi ľudí; keď si šetríme zdravie, bude nám tiež trvať, a my budeme
môcť pracovať na blahobyte zemskom a na spasení duše. Bárby sme vždy pa
mätali na veľké dobrodenie, ktoré nám Boh udelením zdravia preukazuje! Po

užívajme ho na česť božiu a na svoje dobro vlastné! Veľkej nevďačnosti sa do

púšťa proti Bohu, ukrutnosť pácha proti sebe samému, nespravodlivým je proti
svojím domácim, kto svoje zdravie hriešnym spôsobom kazí. Tak veľké dobro
denie božie žiada od nás všetku možnú opateru, bez toho, žeby sme mali byť



prílišne starostliví o dlhý život. Jako chromému potrebné sú barly, aby mohol

chodit, tak aj nám potrebné je zdravie, aby sme mohli po ceste čnosti kráčat.
Jako ale chromý túži si, aby mohol barly odhodit a Lak kráčat, podobne aj my
máme túžif so sv. Pavlom umret a byt s Kristom, t. j. hotoví byt aj uraret,
keď to Boh chce. Amen, Dr. Špaňodolinec.

fíedeľa dvanásta po sv Duehu.
»Chod a učili i ty podobne .«

Luk. 10, 37.

Božský Spasiteľ náš Ježiš Kristus bezcitným a nafúkaným farizeom a zá

konníkom židovským milosrdného Samaritána predstavuje za vzor i káže ím,
aby ho nasledovali.

Choďte a učiňte i vy ato tento dobrý, šľachetný Samaritán, buďte i vy tak
milosrdní oproti vaším blížnym, jako on. Avšak, NN., slová tieto týkajú sa i nás

všetkých; i my musíme byt milosrdnými, dobrotivými, láskavými oproti naším

spolublížnym. A keďby nebolo ani jedného jediného na tomto svete, ktorého
šľapaje mohli by sme nasledovaf, v kráľovstve nebeskom jesto milliony svätých,
ktorí sú nám vzorom, ktorí svieta nám svojimi čnosťami, povzbudzujúc nás
k tomu, aby sme i my podobne činili jako oni. Preto i cirkev sv. ich ctí a zve

lebuje, preto pri krste sv. obdržali sme ich meno, aby sme kráčali po tej samej
ceste, chceme li dosiahnuť kráľovstvo nebeské. Je ich v nebi nesčíseľné množstvo
zo všetkých stavov; svojimi čnosťami svieta sta slnko na nebi. Nuž iďme, nasle

dujme ich, činiac podobne jako oni.

1. Prvá z dokonalosti, ktorú Boh zjaviť chcel svetu, je; jeho nekonečná
láska a dobrotivosť, jeho milosrdenstvo. Sv. Ján naznačil to slovami: T>Bok je
láska«. (4, 16.) čo div, že Boh nebeský i od nás požaduje, aby sme sa v tejto
jeho vlastnosti stali jemu podobnými. Syn Boží Ježiš Kristus dľa slov sv. evan

jeliuma nič tak neprízvukoval jako lásku a milosrdenstvo oproti blížnemu. I preto
vidíme na všetkých s\ätých a sväticiach božích, jako sa vynasnažujú, aby sa
v týchto čnostach vyznačili. Veznvme legendu svätých do ruky, v nej dočítame
sa o veľkých a šľachetných skutkoch milosrdenstva, ktoré máme nielen obdi
vovať ale i nasledovaf. Tak ku pr o sv. Jánovi, staručkom patriarchovi alexan
drinskom čítam, že každodenne nasýtil 5 tisíc chudobných a večer nešiel na

odpočinok, kým sa nepresvedčil, že v celom veľkom meste niet ani jedného
hladujúceho. Čiže netanuly mu na mysli slová Ježiša Krista: »Ghoď, a učiň
' ty, jako ten milosrdný Samaritán?« A sv. Paulín, biskup nolánsky, v láske a
milosrdenstve oproti blížnemu svojmu sv. Jána ešte prevýšil. Keď už všetko

svoje imanie bol rozdal medzi núdznych a chudobných, sám seba predal za

otroka, aby za obsiahnutý obnos z otroctva vymanil syna jednej chudobnej
vdovy. Isteže tejto šľachetným jeho skutkom bolo pomoženo, avšak sv. biskup



ztrávil úplných 7 rokov v otroctve, až jeho majiteľ dozvediac sa o veľkodušnosti

biskupovej nielen jeho ale i všetkých krestanov otrokov pustil na slobodu. Kdeže,
NN., vidíme za dnešnej doby tak veľkodušné skutky? A zaiste i dnes naskytne
sa príležitosf pomôct biednym, avšak svet je sobecký, pre seba všetko, pre nú

dzneho iba >nadel P. Boh!* Nikde nevidet tej lásky oproti blížnemu -- vyjmúc
kláštory milosrdných bratov a sestier — ktorú sami pohania obdivovali na kre
sťanoch prvých storočí.

2. Poukázal som iba na jednu čnost svätých a vyvolených božích, v klorej
ich avšak my žiaľ. že nenasledujeme. Čo ale mám povedať o ich skalopevnej
viere, za ktorú 34 millionov život svoj položilo? Ani nie človek, sám diabol

vynašiel tie všelijaké nástroje, ktorými boli mučení tým cieľom, aby zapreli
vieru. My ovšem nemáme sa čo obávať, že budeme mučení, trýznení pre naše

presvedčenie, avšak či skvelý príklad svätých čiže nemá nás oduševniť, povzbudiť
k tomu, aby sme život náš dľa predpisov tejže viery zariadili? Prví kresťania
300 rokov žili v podzemných jaskyniach; či nepríde nám vieru našu vyznať pred
svetom? Oni všetko, i život svoj obetovali za vieru; nám ale ťažko príde raz
v týždni sa postiť.

Prví kresťania nebáli sa ani meča, ani ohňa, ani levov a týgrov; my ale
nemáme smelosti zavrátiť z viery sv. posmešky robiacich si nedoukov. S akým
čelom niekdy predstúpime pred sv, Serenu, rímsku cisárovnú, ktorá bola zťatá,
preto že opovrhla korunami 3 kráľovství?! To isté učinila cisárovná Alexandra,
druhá manželka Diokleciária, urputného nepriateľa a prenasledovateľa kresťanov.
To isté sv. Filoména, sv. Václav kráľ český a ešte mnohí iní. Všetci s tou naj
väčšou ochotnostou život svoj položili za vieru sv., ako by na to chceli po

ukázať, že viera tak veľkej je ceny, že nutno za ňu všetko, i život svoj obe

tovať. Oni privolávajú nám: ztratte všetko, nech vyrvú vám srdce z tela vášho,
no zachovajte vieru svätú!

3. Nuž obdivujme lásku k blížnemu, obdivujme skalopevnú vieru prvých
krestanov, no nesmiem nezmieniť sa o ich panníckej nevinnosti a čistote srdca.

Ó jaký nadzemský zjav je cisárovná Pulcheria, sv. Cecília, Barbara, Lucia,
Kristína, Roza, Rozália, Katarína zo Sieny, sv. Magdaléna z Pazzis! A či nie sú

viac anjeli nežli ľudia sv. Alojz a' Stanislav Kôstka, sv. Imrich, Dominik, Bernard
a František Xav. Alfonz a tisíci iní v ich čistote nevinnosti? Boh nebeský sám
0 sebe vraví, že je ich ženíchom; v kráľovstve nebeskom vedľa trónu najsvä
tejšieho Boba sedia na trónoch svojich. A nesčíseľný je ich počet. Ó jak veľký
rozdiel medzi nimi a nami bežiacimi iba za rozkošami tohto márneho sveta!
Svätí a svätice hodní boli učinení na rukách svojich nosiť božského Ježiška, ako
sv. Anton Pad., sv. Stanislav atď., mnohí z nich v stave manželskom 'zachovali
čistotu srdca, ako sv. Kunigunda, mnohým kynul blahobyt, šťastie, rozkoše, oni

všetkým opovrhli obávajúc sa, žeby ztratili život večný. Ó jak ďaleko sme my
od nich! Aby zistili si večné blahoslavenstvo, opovrhli zlatými korunami utiahnuc
sa v zátišie kláštorov, aby tam pracovali na spasení nesmrteľnej duše svojej.
Jediný rád benediktínov číta 72 korunovaných hláv medzi svojimi členmi. Sv.

Cezarea, kráľovná peržská, za slúžku preoblečená lajmo opustí svoj palác,
1 vstúpi v Carihrade do služby, aby nasledovala svojho Spasiteľa v jeho poní-



ženosti. Sv. Karlman, kráľ francúzsky, putuje na vrch Cassínsky, kde prosí
o prijatie do rádu benediktínov. Na otázku, kto je, odpovedá iba toľko; som

biedny hriešnik i chcem pokánie činiť.
Sv. Václav, krát český, sám pečie hostie, ktoré majú byt premenené v naj

svätejšie telo Pána. Jaká to horlivosť, jaká svätosť života! A predsa i svätí ne

boli asnáď nejaké nadzemské bytnosti, ale boli práve tak všetkým krehkostam

podrobení ľudia jako i my. Že možno je nám ich nasledovať, vysvitá už i z toho,
že počet ich prevyšuje počet hviezd nebeských. Všetci pápeži prvých 3 storočí
sú svätí, medzi arcibiskupmi milánskymi v Taliansku 40, medzi solnohradskými
26, kolínskymi na Rýne 72, a koľko sv. biskupov v tých tisícich biskupstvách
celého sveta za takmer 2 tisíce rokov! Avšak nielen stav kňazský, všetky stavy
sú zastúpené. Sú svätí učiteli, roľníci, remeselníci, kupci, vojaci, áno i žobráci;
keďže nie je tomu tak dávno, že sv. Laver žobrák vyhlásený bol za svätého.
A tak každý nájde medzi svätými takých, ktorí sú z jeho stavu, a ktorých šľa
paje môže nasledovať. Sám Pán Boh ich posvätil, aby nám svietili príkladmi
svojimi a čnosťami. Nech nik nepovie, že nemožno viest svätý život. Milliony
svätých dokazujú protivu toho svojím životom.

Nám, NN., Boh nebeský nie jedného milosrdného Samaritána predstavuje
za vzor ale milliony svätých, i káže nám nasledovať ich šľapaje; no, sľubuje
nám, jeslli i my podobne učiníme jako oni, že budeme plesať a radovať sa bu

deme v kráľovstve nebeskom po všetky veky vekov. Amen. Rupert Rehák,
benediktín.

Obraz anjela strážou.

•*Ich anjeli vidia v nebi vzdychy tvár
Otca môjho , ktorý je na nebesách .«

Mat. 18, 10.

Dnešná nedeľa zasvätená je pamiatke anjelov strážcov. Privádza nám takto
na um jedno z tých najväčších dobrodení božích, že totižto Boh každému člo
vekovi ustanovil vodcu múdreho na ceste ku dobrému, že mu v osobe anjela
strážcu dal pomocníka silného v premnohých nebezpečiach. »Že každému člo
vekovi počnúc od narodenia zvláštny anjel je od Boha uriadený, je učenie ka
tolícke. Ono je s tak veľkým súhlasom cirkve prijaté a má lak silnú oporu vo

svätom Písme, ako toto skrze svätých otcov býva vykladané, že bez opovážli
vosti a bez viny zapierané byt neraôže«, hovorí Suarez. (De ang. lib. 1. cap.
17.) Opierajúc sa tedy na toto učenie cirkve, uvažujme dnes obraz anjela
strážcu. Obraz tento zrejme znázorňuje nám

1. starostlivosť anjela strážcu, a
2. vernosť jeho sverenca.

1. Anjela strážcu vídame vyobrazeného tak, že on oči na svojho sverenca
upiera, pravicu na tohto pleci drží a ľavicou k oblakom ukazuje, z ktorých

Deň sv. anjelov strážeov.



oslepujúce lúče svetla sa vyrážajú. Týmto znázornená býva starostlivosť anjela
strážcu. A táto jeho starostlivosť záleží v tom, že on nad svojím sverencom

bdie, že ho podporuje, a že ho k nebu vedie.
Anjel strážca bdie nad svojím sverencom. To hovorí nám to jeho naň uprené

oko. On hľadí na každý pohyb svojho sverenca, pozoruje i city jeho duše a ne

ujde mu žiadna jeho myšlienka. Lebo on bdie nad svojím sverencom s úprimnou
láskou Jako matka nespúšťa oko so svojho dieťaťa, tak aj anjel bdie nad nami

plný lásky. Jemu čo od nás dokonálejšiemu jasné sú naše nedokonálosti; jemu
čo blaženému duchu známy je náš tvrdý osud v práci, nemociach a pokušeniach,
a prelo má s nami veľkú súlrpnost. Ale s druhej strany i to vie, že duša naša
na obraz boží stvorená tiež povolaná je, aby nedokonáh stí zbavená, milosťami

posvätená a zásluhami zkrášlená niekdy so sbormi anjelskými velebila Boha, a

prelo vinie sa k nám s nežnou láskou Vidí v nás svojho súdruha vo chvále
božej, vidí v nás svojho spoločníka po celú večnosť, teraz ešte so zlým zápa
siaceho, nezkúseného, preto s útlou láskou nespúšťa nás s oka. Tak nás o tom

presviedča i svätý Augustín, keď hovorí: »Svätí anjeli vedú dozor nad nami po

zemskými pútnikami a cítia súlrpnost oproti nám,« (In psalm 61.) Hnutý touto
nežnou láskou je anjel strážny na všetkých cestách popri nás. Či oddávame sa

prácam svojho povolania, či dlieme v kruhu priateľov, či v modlitbe pohrúžení
zalietame k Bohu on je pri nás. »0n dlie pri nás vo dne i v noci, na každom
mieste a v každom čase, pri všetkých príležitostach a vo všetkých potrebách,
a blízko nás je s celou vernosťou, a nezanecháva nás ani len na chvíľku,* píše
zbožný Ludevít Blosius. (In dict. Patr.) A môžeš, NN., vyšvihnúť sa na krýdlach
vzduchu vysoko alebo môžeš sostúpiť i do najkrajnejších hlbín zeme, anjel stráži
nad tebou; môžeš kráčať pokojne po pevnej zemi alebo ponechať sa prúdom
Oceána, anjel ťa neopúšťa; môžeš zdržovať sa na plnom svetle slnka o poludní,
alebo potulovať sa v najhustejšej tme o polnoci, anjel bdie u boku tvojho. Preto
hovorí svätý Bernard: »Anjel strážny je neodlúčitefným sprievodcom našej duše.«

(Lib. V. de consid. cap. 3.) To hovorí nám na obraze to jeho na svojho sve
renca uprené oko

Anjel strážca i podporuje svojho sverenca. To hovorí nám na obraze
tá jeho naň položená pravica. Jak krásne sú slová žalmu: »Anjelom svojim
prikázal o tebe , aby ta ochraňovali na vietkých cestách tvojich; uchopia ta na

ruky, aby si dajako o kameň neurazil nohu svoju.i- (Žalm 90, 11.) A vidíme,
že anjeli tento rozkaz boží plnia doslovne, keď ochraňujú ľudí pred nebezpečen
stvami tela Hľa, anjel chránil Daniela v jame levovej; anjel odňal silu ohňu,
že neuškodil trom mládencom v rozpálenej peci. I mladý Tóbiáš vypočituje
svojmu otcovi, v koľkých nebezpečenstvách tela ochránil ich rodinu archanjel
Ráfael, keď hovorí; -»Mňa viedol a zase priviedol zdravého, peniaze od Gabcla
07i vzal, manželku 7ni on obstaral a diabolstvo od nej on zapúdil a radost jej
rodičotn učinil, mňa sa oého od prezretia ryhy vyslobodíj tebe tiež , aby si ne

beské svetlo videl, uéinij a všetkými dobrými vecnú skrze neho naplnení sme.*

(Tob 12, 3.) Zaujímavé je čítať i v dejinách národa židovského, jako bojovali
s vojskom židovským anjeli za času Ozechiáša kráľa a vodcu Judáša Machabej
ského a pobili tisíce z táboru nepriateľského. Ale i za našich časov slyšať pri-



behy, kde plní sa výpoveď svätého Vincenta Ferrerského: »Keď nás anjeli v ne

bezpečenstve a potrebách vidia, ponáhľajú sa nás ochrániť.* (Šerm. 7. dom. 3-

Adv.) Nejeden človek vylomil by si krk, alebo zlomil by si ruku, keby mu ten

anjel strážny nepodložil ochrannú ruku svoju. Činí on to tak, že alebo odvráti
od nás vonkajšie sily, ktoré by nám uškodiť mohly, alebo vnútorne nás po

vzbudí, aby sme to miesto, kde nám nešťastie hrozí, zanechali a tak úrazu alebo
smrti vyhli. Práve na tento spôsob podporuje nás anjel strážny i v nebezpe
čenstvách duše: alebo premáha diabla, aby nás nadvýš nepokúšal a toľko prí
ležitostí zlých nám neponúkal, alebo vzbudzuje v nás myšlienky, ktorými nás
obodrí natoľko, že pokušeniu a zlým príležitosťam vyhneme. Tak keď Agar, slu
žobná Abrahámova potupila paniu svoju a potom zo služby utiekla, anjel boží

napomínal ju: *Navrát sa ku panej svojej a pokor sa podjej nikou !« (1. Mojž.

16, 9.) I hrdinská Judita keď nepoškvrnená a bez úrazu navrátila sa z táboru

Holofernovho, vyznala: »Anjel Pánov ma ostrihal, i ked som odtiaľto kla,
i pokiaľ som tam bola ,

i ked som zase setu šla.* (Jud. 13, 20.) A v životopise
svätej Františky Rímskej tiež čítame, že keď sa k nej približoval pokušiteľ, jej
anjel strážny, ktorého i telesnýma očima vídala, na ňu uprel zrak, a pod týmto
pohľadom každá úzkosť unikla z jej duše. Preto hovorí svätý Hilár; »Naša slabosť
a krehkosť by bez anjelskej podpory popri tak mnohých a veľkých nebezpe
čenstvách duše nemohla zvíťaziť.* (In psalm. 134.) Podľahli by sme v boji so

zlým svetom, v zápase s vlastným telom, v polkách s dorážajúcim na nás peklom;
ale ten silnejší nad svet, telo a diabla anjel náš strážny chráni nás, aby sme
nezatratili dušu svoju. To hovorí nám na obraze tá jeho na svojho sverenca
položená pravica.

Anjel strážca i vedie svojho sverenca k nebu. To hovorí nám tá jeho
k ožiareným oblakom pozdvihnutá ľavica. Že tam hore býva Otec náš, ktorý
nás čaká, že tak máme počas života svojho kráčať, aby sme cestu k nemu ne

pomýlili; a keď i nohy bodľač protivenství nám raní, a keď i ruky v časných
prácach sú zaujaté, a keď i očiam obrazy zemskej krásy sa predstavujú, a keď
i hlavu ľudská oslava nám venčí, aby sme len k nebu pohliadali, anjel upomína.
Do neba vedie nás anjel zvlášte tak, že vzbudzuje v nás ducha pokánia. Lebo
mnohé prekážky stavajú sa nám v cestu k nášmu nebeskému Otcovi, a hriech
kde-tu predsa nájde si cestu do nášho srdca; z hriechov toho istého druhu stáva
sa pomaly zlá obyčaj Kdeže je tu potom už tá naša cesta k Bohu? Kde naše

spasenie? Lež tu prichádza k nám anjel strážny, a vleje nám teťazmi hriechu
sputnaným jeden papršlek osvietenia rieknuc: Vstaň bezodkladne! A jako Peter
v žalári sputnaný vstal, vstaneme i my, činíme pokánie, a padajú okovy našich
hriechov, a zanechávame v hriechu ešte spiace a v ňom nás stráživšie osoby,
súdruhov, K nebu vedie nás anjel strážny i tak, že vlieva do nás ducha svä
tosti. Ustavične napomína nás, ako máme príkazy božie plniť, ako i v menších
veciach Bohu slúžiť, ako dobrého stále sa pridŕžať, a tak vedie nás z dobrého
ku čnosti a z čnosti ku neohroženému nasledovaniu Krista. »AnjeIi učia nás,
hovorí svätý Vavrinec Justiniani, Boha poslúchať, predstaveným poddanými byt,
pokoj milovať, v poníženosti sa cvičiť, všetko, čo protiví sa čnosti, nenávidel.*
Koľká je tedy starostlivosť anjela, ktorou nad nami bdie, nás ochraňuje a do



neba vedie plný lásky na všetkých miestach, v tela a duše nebezpečiach, v duchu
pokánia a svätosti.

2. Keď sme uvážili tolkúto starostlivosť anjela strážcu, viďme ďalej i vernosť
jeho sverenca. Na obraze anjela strážcu vidíme popri tomto nebeskom duchovi
i jeho sverenca, jako tento k anjelovi pohliada a k nemu pevne utúlený krok
za krokom ho nasleduje. Takto sobrazená je vernosť anjelovho sverenca. A táto
záleží v tom, že sverenec na anjela strážcu pamätá, k nemu sa utieka a

ho nasleduje.
Sverenec pamätá na anjela strážcu. To hovorí nám na obraze ten jeho

naň uprený zrak. Vo všetkých okolnosťach života pamälá na tohto svojho sta
rostlivého strážcu s úprimnou vďačnosťou. Vie, že anjel chráni hu nielen v ne

bezpečiach veku mladistvého, ale že i v plnosti mužnej sily vnuká mu spasiteľné
rady, ba že i v pozdnej starobe neodchádza od boku jeho; vie i to, že táto
ochrana anjelská je tým väčšej ceny, lebo sa vzťahuje viac na duševné spasenie
jeho; vie, že čo Kristus na kríži zaslúžil, toho domáha sa pomocou starostlivosti
jeho. »Lebo nebývajú nám dobrodenia od Boha preukazované bez loho, že by
náš anjel strážny na nich nemal účasť či tak, že za nás prosí, či lak, že nám

pomáha,« píše svätý Tomáš Aquinský. (Pars 1. quaest. 114.) A preto stále
s úprimnou vďakou pamätá sverenec na anjela svojho. On pamätá naňho i so
svätou bázňou. »Bytnosť anjelská so svojimi vlastnosťami prevyšuje v hodnosti

všetko, čo Boh stvoril,* hovorí svätý Augustín. (De civ. Dei lib. 11. cap. 5.)
Anjel je vysoko vyznamenané knieža nebies. Jeho rozum je jasný, jeho vôľa len

dobré nasleduje, jeho celá bytnosť horí k Bohu veľkou láskou, jeho krása je
toľká, že pred ňou mizne i lesk slnka a hviezd, jeho sila toľká, že rovná sa
sile veľkého táboru ozbrojeného vojska, jeho zrak je vždy uprený na najvýš
spanilú a blaženú tvár Pána Boha. A toto nebeské knieža kráča po boku člo
veka rozumu zatemneného, človeka vôle k zlému náchylnej, človeka láskou viac
k telu a svetu zaslepeného, človeka len mdlej zemskej podoby a síl malicherných,
ktoréhožto zrak ku Bohu nedôjde a len viac zeme sa pridŕža. Jaká to tedy
svätá bázeň preniká útroby sverenca, keď pomýšľa na svojho nebeského strážcu!
Koľkou bázňou chveje sa on zvlášte vo chvíľkach pokušenia, a neprivolí hriechu
len zo svätej bázne, aby nevyvolal jeho zneľúbenie. To hovorí nám na obraze
ten sverencov na anjela uprený zrak.

Sverenec ďalej utieka sa k anjelovi strážcovi. To nám hovorí to jeho
vrúcne túlenie sa k nemu. Utieka sa k nemu každý deň. Už keď sa zo spánku
prebudí, prosí ho, aby pri ňom stál vo všetkých prácach dňa; pozdravuje ho

pri vykročení z domu, blahoželá mu za pomoc, dobrorečí mu, že modlitby jeho
výdatne prednáša Bohu; večer tiež utieka sa k nemu o ochranu počas neistej
noci. Tak plní radu svätého Bernarda: »V každom kútku cti anjela svojho, ktorý
je prítomný, aby ti pomáhal * (Sermo 30.) Zvlášte ale utieka sa k nemu v prudkých
búrkach, keď to jasné nebo či jeho zemského šťastia či jeho duševnej blaženosti
mrákavami sa zatiahne, a keď z oblakov rôznych nešťastí spustí sa lejak, keď
rachot hromov ľudskej zlosti buráca kolo nás, keď blesk netušených nehôd hrozí
nám zahynutím, keď víchor pokušenia v nás zúri, keď svedomie pre hriešne pô

žitky sa ľaká a lodička života nášho toľkej búrke už-už podlieha; vtedy zvlášť



verný sverenec ku svojmu anjelovi sa túli, oboma rukama sa ho chytá, a jako
sostrašené diéta k matke svojej, tak on k nemu sa utieka, celkom dľa rady
svätého Bernarda: »Jaknáhle cítiš, že silné pokušenie na teba dobíja, vzývaj
svojho ochrancu a vodcu a volaj k nemu: Ratuj nás, hynieme!* (In ps. 90.)
To nám hovorí na obraze to sverencovo k anjelovi sa tulenie.

Sverenec konečne i nasleduje anjela strážcu. To nám hovorí to jeho
nasledovanie ho krok za krokom. Verný sverenec tedy neodbočí od dobrej cesty
ani na krok a nesiaha po ružiach, ktoré bokom sa stelú, ale vlastne nad strmou

priepasťou visia. Ruže tie sú zemské chúťky, plané a nízke rozkoše. Sú ony na
oko krásne a človek už-už i nedbal by si z nich odtrhnúť, ba k ním i na dlhšie

priviazať srdce svoje. Ale ach, ruže tie visia nad priepasťou pekla, a jak po nich

siahneme, už i tratíme ducha rovnováhu. Preto nie tieto radí nám anjel. A verný
sverenec anjelov ani nejde za týmito ružami. Jeho nevidíš na javišti hriešnych
radovánok, uňho nezkusuješ nízku rozkoš lakomstva, jeho nebadáš hnať sa za
márnou oslavou. * Nie v hodovaní a opilstve, nie vo smilstve a nestydatostach,
nie vo sváre a závisti«, jako hovorí apoštol. (Rim. 13, 13.) On skôr nasleduje
dobrú cestu, tú, ktorou predchádza ho anjel. Je to síce cesta vedúca pustinou,
kde neveľmi skýla sa vyrazenia, kde málo jesto občerstvenia, len púšť, len su

chota, len tŕnie. Ale na túto cestu padá nebeské svetlo a po nej kráčajúcim
bárs i kalich utrpenia, ale i lásky svojej znaky podáva Otec nebeský. Cesta táto
končí sa v predsieňach nebeského raja. A bárs je cesta táto i útrapná, plná
krížov a seba premáhania, bárs po nej i naďaleko nevídať cestovateľa, pokým
tou cestou ružovou zemských rozkoší tisíce ľudí sa hrnie, verný sverenec anjelov
neuchyľuje sa od nej, lež vo sprievode svojho strážcu kráča stále nahor, vždy
len nahor, kým nezas ane u kýženého cieľa, kde uslyší hlas: Ejhľa, slušobníku

verným vojdi do radosti Pána svojho.« (Mat. 25, 23.)
Jak krásny a poučný je tedy pre nás obraz anjela strážcu. Len pohliadajte

naň dosť často. Tak budete z neho vždy lepšie poznávať tú starostlivosť anjela
o vás, ktorá zase napomenie vás, aby ste mu i vy verní boli a naňho vďačne
a so svätou bázňou každý deň pamätali, jeho zvlášte v búrach života vzývali,
jeho len pravou cestou nasledovali. Tak dostanete sa ta, kde i anjel váš strážny
sa raduje, k Bohu čo našej zemskej púte cieľu. Amen. Stanislav Kianička.

Príčiny naspokojnostl a vysťahovania do oudziny

yjfeiišu, majstre, smiluj sa nad nami,
Luk. 17, 13.

Všetky znaky ukazujú na to, že toto stoletie musíme socialistickým
nazývať. Nižšie triedy ľudstva zunovaly už chudobu, a odvolávajúc sa na zákon

prírody, úpenlivo žiadajú liečenie svojich rán. A kto by tajiť mohol, že nemajú
pravdu ? Len v tom nemajú pravdu, že kým tu na zemi pomoc hľadajú od ľudí,
zabúdzajú na najväčšieho a najmocnejšieho pomocníka, na Boha. Pamätáte na

fledeľa trinásta po sv, Duehu.



zázračné chytanie rýb na slovo Ježišovo. Šimon len vtedy zahrnul množstvo rýb,
keď bol na jeho loďke Ježiš. Bez Ježiša celú noc pracoval a nič nechytil.
A počuli ste dnešné sv. evanjelium? Biedni, nemocní, malomocní trápili sa veľmi
a sotva bolo lieku pre nich. Ale ako volali na Ježiša; »Ježišu, majstre, smiluj
sa nad nami!* už im bolo pomoženo. Ale u nás nielen zabúdzajú mnohí na

Boha, lež ešte aj hnevlive vystupujú oproti nemu, že sa nestará o nich, a takým
činôm sami si zavrú pred sebou prameň božskej milosti a pomoci; a do takej
duševnej núdze upadnú, ktorá je o mnoho väčšia, nežli telesná. A aby hmotný
stav svoj polepšili, opúšťajú ženu, dietky, otca, matku a vlasť svoju, a idú do

cudzej zeme, ako hovoria, »šťastie hľadat«. Keď o tomto neobyčajnom a smutnom

zjave nášho stoletia rozmýšľam, k tomu presvedčeniu prichádzam, že títo ľudia
slabo veria v prozreteľnosť božskú, a nemilujú opravdivé svoju
vlasť. Toto bude vážny predmet dnešného nášho rozjímania.

1. Prv než by som ďalej pokračoval, uznám, že niektorí naozaj prinútení
sú v cudzine »štastie hľadať*, bez toho, že by v Bohu neúfali a vlasť svoju ne

milovali; ale títo sú výnimkou, a výnimka len potvrdí pravidlo.
Spokojnosť našu môže len viera v božskú prozreteľnosť upevniť.
Každý z nás zkúsil od maličkosti svojej dobrotu a lásku rodičov, alebo keď

tých ztratil, dobrotu a lásku milosrdných ľudí, toto je ľudská prozreteľnosť; tá
láska ale, ktorou Otec nebeský celý svet miluje a udržuje v starosti svojej, me

nuje sa prozreteľnosťou Božou. Táto prozreteľnosť sa vzťahuje na celý svet,
hlavne ale na ľudí. A právom; veď všetky tvory spolu nemajú takú cenu, ako

človek, v ktorom nesmrteľná duša prebýva, ktorý je na obraz a podobenstvo
Božie stvorený. Celý svet nestál toľko obety, ako človek, za ktorého Boh jedno
rodzeného Syna svojeho na smrť vydal. A celým svetom nemá Boh lak vzne

šený a večný cieľ, ako s človekom, ktorého duša je na večné blaho stvorená.
Teda nenie to správne a prirodzene, aby Boh, keď sa stará o celý svet, hlavne
staral sa o ľudí ?

NN.l Človek pozostáva z tela a duše. My veríme, že máme nesmrteľnú dušu:
teda Boh sa stará nielen o telo ale i o dušu. A poneváč duša je viac než telo,
jako by sme mohli myslieť, že Boh pri:.m o dušu sa nestará? Teda keď Boh
stará sa o celý svet, stará sa aj o človeka, o jeho telesné a duševné dobré,
hlavne ale o duševné, a síce tak, že dáva človekovi všetky prostriedky, ktoré
k jeho časnému a večnému cieľu sú potrebné.

Keď takto pochopujeme prozreteľnosť Božiu, vtedy nikto nebude v stave
zničiť našu vieru v nej. Však len nebudeme veriť ľuďom neveriacim v Bohu také

veci, o ktorých dľa syojho rozumu vieme, že sú falošné. Rozum náš požaduje
jedného a večného Boha, ktorý všetko stvoril; požaduje nekonečnú múdrosť
božiu. Mohlo by to byt, aby Boh také niečo stvoril, za čo by sa múdry človek
musel hanbiť, keby to z jeho rúk bolo vyšlo? Múdry človek keď niečo robí,
vždy cieľ drží pred očima: nasledovne Boh, nekonečná Múdrosť, ktorá celý svet
k svojej sláve, človeka ale hlavne k tomu stvorila, aby Boha na veky chválil
a zveleboval a večne blaženým sa stal; ako by, hovorím, Boh, táto nekonečná
Múdrosť, na seba zanechala svoje stvorenie, nestarajúc sa o to, či obsiahne cieľ



svoj, alebo nie? Nie NN, náš zdravý rozum odporuje tomu, a hovorí nám, že
Boh nemôže na seba zanechaE celý svet, najmä človeka, ale vždy ho vedie
k obsiahnutiu vznešeného cieľa jeho: k svojej chvále a k našemu časnému
a večnému blahu.

Sv. Augustín hovorí: Boh tak sa stará o každého človeka, ako keď by len
len sám bol na svete (Víd. 3. Confes. c, 11.). Vieme, jak opatruje otec a matka
diéta svoje; ako ho chráni od zlého, učí, vychováva; keď na zlú cestu zablúdi,
ako ho karhá, napomína, aby len bolo poriadnym človekom. A Boh by sa tak
nestaral o nás? Ba ešte sa viac stará; svojho jednorodzeného Syna dal za nás!
Nezabudnime, NN., na slová .Ježišove: * Népeíujte o to, to budete jest,; a čím sa
budete odievať, vie zaiste Otec váš nebeský, že všetko toto potrebujete. Hľadajte
najprv kráľovstvo Božie a spravedlnosť jeho , a všetko iné bude vám dané.*
A najsilnejšia je výpoveď Ducha svätého, mluviaceho, že skorej zabudne matka
na diéta svoje, než nebeský otec na svoje dietky.

Sv. Hieronym hovorí: Frozreteľnost božia všetko spravuje, a čo za biedu
držíme, to je liek (Com. in eccl.). Ach! Keďby ľudia rozmýšľajúc o prozreteľ
nosti Božej, mysleli na veľký cieľ človeka, a nečakali jedine len liečenie časných
bied, koľko žalôb by prestalo; keď by sme túto veľkú pravdu, že čo my za

biedy držíme, to je liek, dobre si rozvážili, jak spokojný by bol ten svet! Mnohé

biedy a tresty sú síce horké, ale sú užitočné ? Ničia v nás náklonnost k hriechu,
a dodávajú sily k milovaniu Boha. Veď aj dobrý otec preto karhá diéta svoje,
lebo ho miluje, preto karhá, aby bolo poriadnym človekom, a komu by prišlo
na myseľ, preto otca obviňovat?

Alebo tuším mnoho musíš trpef, brat môj a sestra moja v Kristu Pánu ?

Uverím, že mnoho. Snáď nemáš nič zo zemských statkov? Ach, pomysli si, koľko

je takých, ktorí ešte menej majú, ba od domu do domu chodiac, žobrotou pri
nútený sú hľadat každodenný chlieb svoj; a potom chudoba nenie hanba; sám
Ježiš Kristus vyvolil si stav chudobných. Alebo si nezdravý, bolesti trpíš? Ach,

pomysli si, koľko nezdravých zahyne bez opatery, a teba predsa otec, matka,
alebo manželka a dietky opatrujú? Snáď čelo tvoje potí sa od roboty? Pozri
na Ježiša, ten, bár nevinný, krvou sa potil. Snáď ruky tvoje sú samý mozoľ od

práce? Kristove sú klincami prebyté. Snáď je srdce tvoje plné žiaľu? Kristovo
je kopijou prebodnuté!

Nereptajme preto, keď nás Boh aj biedami navštívi, tie sú len liek k na

šemu dušnému spaseniu; a čím trpezlivejšie ich znášame, tým väčšia bude
sláva naša.

2. A včuľ prejdem na druhú stránku rozjímania nášho, a poviem niečo
o tých, ktorí poneváč viac sa starajú o telo, a majetok než o dušu, a nemilujú
opravdivé vlast svoju, idú do cudziny »šastie hľadať*.

Každý, a dobre si zapamätajte, čo hovorím, ktorý prozreteľnosť Božiu verí
a miluje vlasť svoju, nejde do cudziny; nejde najmä včuľ, keď o chudobu je viac

postarane, keď zárobky a platy sú väčšie. Lebo včuľ aj ten posledný bíreš a sluha

chránený je proti biede na starý vek svoj, skrze poistenie roľníkov a sluhov;
a nikto nemusí biedno žiť a zomref, len — zahaľač.



Každý citeľný človek má útrpnosť s chudobnými, a teší sa, keď stav ich
sa polepší; a poneváč včuf skutočne aj polepšil sa, nenie príčiny vysťahovať do

cudziny; vyhľadávajme chlieb svoj vo vlasti svojej, lebo veď aj ona potrebuje
pracovité ruky a platí za ich mozoľovanie. Vy na to snáď ani nemyslíte, že keď
pluh, kosu, rýl, motyku do rúk svojich chytíte, zlatý kľúč blahobytu národu
v rukách svojich držíte; prečo teda odhodiť ten svoj zlatý kľúč a chytať sa
cudzích kľučiek, hľadať roboty inde. Ale ľudia nemilujú, čo je svojské, svoju
vlasť, dychtia po viac, než im môže dať ich domov, niesú spokojní s tým, čo

nájdu vo svojej vlasti. A predsa spokojnosť nezávisí od bohatstva; môžeš mat
statky celého sveta, keď spokojný nie si, nič nemáš; a spokojný môžeš byt, to
len od teba závisí.

To je chyba, že láska k vlasti málo, alebo nič nehorí v srdciach takých
ľudí, ktorí zanechajú krajinu svoju, a idú do cudziny. Ale čože je láska k vlasti?
To, N N., viac cítiť, než povedať môžeme. Je to láska k miestu, kde sme sa na

rodili, k tej zemi, ktorá nás chová; je to láska k tým vrchom a dolinám, ktoré
nás ako priateľov vítajú; je to láska k tým ľuďom, s ktorými sme v šťastí a ne

šťastí prebývali. Ani len Eskimo pri ľadovom mori, tam hore vysoko na pol

nočných stranách, kde deň za polroka a noc za polroka trvá, kde si ľudia z ľadu
robia bydliská; kde takrečeno nič nenie, len ryby, tuleň, sob a nejaké trávy, ko

rienky a machy dávajú výživu: ani ten Eskimo neopustí domovinu svoju, tam

ostane, kde praotcovia jeho žili a umreli! To je láska k vlasti!
Jak celkom iný je náš osud! Všetko máme, čo si duša žiada. Vo vlasti

našej každý môže nájsť vyživenie. Či to nie je nevďačnosť, keď ju opúšťame?
Nevďačnosť je hriech, na ktorý i sám Ježiš Kristus požaloval sa v dnešnom

evanjeliume. Je pravda, že vyživenie svoje tu len prácou a potom tváre svojej
obsiahneme; že niekedy aj márna je práca naša; ale preto opustiť tú drahú
domovinu, tú milú zem, kde sme sa narodili, kde niekdy kosti naše odpočívať
majú, k tomu treba lebo tupé srdce, alebo predôležilá vždy veľmi smutná príčina.

Napomínam vás robotníkov, ktorí z práce rúk svojich žijete, buďte spokojní
s osudom svojím; sotva vy máte príčiny reptať! Voláte: väčšie platy, väčšie

platy potrebujeme! Nech každý pamätá, že pretiahnuť sa nič nedá. Aj tá struna,
keď sa bez miery natiahne, praskne. Pamätajme na to, že plat a mzda musí
sa rovnať s dôchodkom a len taký plat môže sa dať, aký dopustí dôchodok;
ináč neomylne nasleduje záhuba — prásk. Neobyčajne pozdvihnuté platy zaprí
čiňujú drahotu, ako to už zkusujeme. Drahší je chlieb, drahšie je mäso, drevo,
drahší byt atď. lebo platy sú povýšené. Drahota najmä v mestách je už nesne
siteľná. Jestli by požiadavky ešte na väčší stupeň vstúpily, veru, veru pravím
vám: vtedy aj tí, ktorí včuľ niečo ešte majú, budú už prinútení vysťahovať sa

do Ameriky, lebo neznesú ťarchy.
Preto, NN., verme pevno prozreteľnosť božiu, milujme vlasť svoju, pracujme

na slovo božie, tj. kde nás Pán Boh do práce postavil v našej vlasti; pracujme
v mene božom tj. usilovne a spravodlivé dôverujúc v pomoc božiu a zahrnieme,
čo dostačí k spokojnosti a Pán Ježiš bude prebývať v domoch i v srdciach našich-
Amen. Adolf Lelkeš.
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Slavný deň Narodenia Panny JVIarie

Tiehý život JVIarie.

»Jakub splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej
sa narodil Ježiš, ktorý sa nazýva Kristus.«

Mat. 1, 16.

Dnes svätíme pamiatku narodenia tej, ktorú cirkev svätá menuje matkou
milosti, bránou nebeskou, kráľovnou všetkých svätých, a o ktorej evanjelista
svedčí, že z nej narodd sa Ježiš Kristus. Jak slávne je to narodenie! Jak plesá
svet nad východom tej, z ktorej nám mala príst milost a nebeské blahosla
venstvo vo spoločnosti všetkých svätých! Nazaret, chudobné a nepatrné me

stečko židovské, bolo tak štastným videí na svet prísť Máriu, túto najvyznače
nejšiu zo všetkých dcér ľudských. Mestečko to zrelo ju neskôr čo pannu kráčať
uliciami svojimi; ono poslúchalo jej slová plné lásky k Bohu a čistého úmyslu.
Jak vznešený to bol pohľad na ňu! Jak ducha unášajúci bol ten jej príklad!
Lenže ani Nazaretu nedostávalo sa toho šťastia často, lebo Maria žila viac v utia
hnutosti vo svojej malej komôrke. Svedkovia jej modlitieb a bohumilého života
boli boží anjeli; tí v nevídanom počte hľadeli na ňu a plesali radosťou nad toľkou
nevinnosťou a nad toľkými milosťami, ktorými pre svoje vysoké vyvolenie za
matku božiu sa jasala. Uvažujme dnes o tomto tichom živobytí Márie,
Život tento bol

1. životom prísnej utiahnutosti od sveta, a

2. životom púhej lásky k Bohu.

1. Prvé roky detinstva svojho strávila Maria v dome rodičovskom v Na

zarete. Keď mala tri roky, vzali ju rodičia do jeruzalemského chrámu, kde
s inými devami vychovávaná bola medzi prácou, učením a modlitbou až do na

stúpenia veku panenského. Neskôr nachádzame ju zase v Nazarete, kde pre
divne tichý život viedla. Neoddávala sa hlučným zábavám, nechodila do väčších

spoločností, nepostávala v besedách po ulici, ale žila prísne utiahnuto v malej
komôrke domu rodičovského. Stránila sa obcovania so svetom a zriekala sa
radostí sveta.

Svet je večnému spaseniu veľmi nebezpečný. Koľko to všelijakých osídiel

nachádza sa vo svete, ktoré dušu zamárnia. Neni tam ducha pokory, neni lásky,
neni ducha miernosti, ale všetko len čo k pýche, lakomstvu, závisti a telesným
rozkošiam pobáda. Preto píše svätý Ján v prvom liste svojom: »Jak kto mi

luje svet, neni lásky Otcovej v ňom; lebo všetko, to je na svete, je žiadosť tela
a žiadosť olú a pýcha zivota.« (1. Ján 2, 15 a 16.) Ale ľudia mdujú svet a

slepo idú za jeho lákadlami. Ľahkomyseľne zabúdajú na svoj cieľ, Boha poznať,
jeho milovať a jemu slúžiť, a tak pozbavení vedomosti a ostražitosti na veky
hynú. Lebo »všetko, čo vo svete jesto, svádza neumelých«, — hovorí i svätý
Vavrinec Justiniani. A svetu ťažko je uniknúť, lebo svet jesto všade. Svet je
nielen vo veľkých mestách ale i v dedinke v zátiší hôr, nielen vo vysokých
spoločnosťach ale

i
v jednoduchých domácnostach, preto, že všade nachádzajú

sa ľudia, čo po svetsky smýšľajú, v ume málo bázne božej a v srdci málo lásky



božej chovajú. 0 učiň, NN., len jeden krok z domu svojho, a už si vo svete!
Ten večnému spaseniu tvojmu nebezpečný svet siaha tedy až po dvere ko

môrky tvojej.
Maria ale stránila sa obcovania so svetom. Jej Duchom svätým osvietený

um poznal všetky klamlivé, spaseniu nebezpečné náuky sveta. Preto nezanechá
vala večné pravdy, nezriekala sa svätej mravouky, nezakladala si na kráse, ume,
cti: jej srdce svätou láskou plápolajúce nemohlo so svetom nadpriast žiadneho

potyku, nieto ešte bližšieho spojenia. Že ale svet, zlí to ľudia a zlá príležitosti
siete svoje rozprestrel tiež až po prah jej domu, preto žila v prísnej uliahnu

tosti, strániac sa všetkého obcovania so svetom, a opúštala komôrku svoju len

vtedy, keď to služba božia a láska k blížnemu požadovaly. Cesta jej viedla do

domu božieho alebo ta, kde biednym pomôct a neumelých poučit alebo po
vzbudiť bolo treba.

Jak vážne je toto pre nás naučenie! Pre nás, ktorí sme so svetom tak

úprimne obcovali! Ale i videf už i na našom chovaní, že nás svet už olúpil
0 to, čo najdrahšieho sme mali. Tam je už naša nevinnosť, možno kláti sa už
1 naša viera; bezbožnosť a zkazu šíria zôkol-vôkol naša reč i činy. My snáď
ešte za dobrých sa pokladáme, ale to len preto, že seba samých nepoznáme,
že úmysle a city svoje nezkúmame, len ľahkomyseľne za svetom smýšľame a
činíme. Preto v budúcnosti zdržiavať sa nám prichodí tých lotrovských peleší,
kde meč a jed bezbožných rečí a príkladov dušu nám vraždievaly. Lebo; *Či
môže človek skryť oheň do lona svojho, aby rúcho jeho nehorelo P Alebo či môže
chodiť po žeravom uhlí, aby sa jeho nohy nepopálily P* pýta sa kniha Prísloví.

(Prísl. 6, 27 a 28.) Preto ďaleké buď od nás so svetom sa priatelenie, ďaleká
buď i od rodičov nedbanlivosť, žeby svojím dielkam svetom bez dozoru blúdiť
dovoľovali. Len nič so svetom, ak na duši ujmu trpeť nechceme!

Maria stránila sa obcovania so svetom; ona zriekala sa i radostí sveta.
Svet hľadí rozkošami svojimi srdcia omámiť. Jako diabol klamal Evu, keď

poukazoval na rozkošné jablko, a hovoril, že tohto požitie učiní človeka rovným
Bohu; tak poukazuje i svet na svoje rozkoše a klamlivé pripodobňuje ich roz
košiam neba. Lež ako Eva zbadala potom nie rovnosť svoju Bohu, ale len hanbu
a hriech svoj pred ním; tak i po užití tých zvelebovaných rozkoší ľudia nahlia

dajú, že nie k nebu sa pozdvihli, ale len ku zverom sa ponížili, hanbu si zí
skali a svedomie pobúrili. Ale napriek tomu svet po všetky časy klame a mámi
ľudí svojimi rozkošami. Takto prináša nám krásne kvetiny a volá: Ozdobte sa
nimi! Kto ale po týchto kvetinách siahne, skrvaví si na tam ukrytých tŕňoch
prsty. Takto ponúka nám zlatožltý med a volá: Občerstvite sa ním! Kto ale po
tomto mede ruku vystre, vnútornosti jeho prenikne ten najpálčivejší jed. »A jako
tie zlatom okrášlené pilule vzácnym jedlom sa byt zdajú, požité ale v tele
horkosť rozširujú; tak i radosti sveta poskytujú len zdánlivú príjemnosť, vlastne
ale prinášajú trápenie a mnohé biedy*, — spomína i svätý Augustín. (Epist. 36.)

Maria ale zriekala sa radostí sveta. Jej srdce Duchom svätým láskou k Bohu
roznietené cítilo, že radosťami týmito oddialila by sa od Boha a znechutila by
sa jej služba jeho. Ale jako žeby táto nevesta Ducha svätého, táto priateľkyňa
anjelov, tolo zrkadlo spravodlivosti, táto nádoba milosti, táto Eva bez viny bola



mohla čo len jednu kvetinu odtrhnúc zo zahrady sveta ? Prelo sveta ďaleká žila
v utiahnutosti svojej komôrky, a požívala tarn radosti o mnoho šľachetnejšie)
mu a srdce oblažujúce, ktoré jej nebesá pripravily.

Za jej príkladom obetovať máme i my radosti svetské Bohu. K tomu nás

vyzýva on sám milosťou svojou, ako spomína svätý Pavel: » Ukázala sa milost
boha učiac nás, aby sme odrieknúc sa svetských žiadostí striezlivé , spravodlivé
a pobožne živí boli na tomto svete.« (Tit. 2, 11. a 12.) To žiada od nás i naše
svedom e, ktoré len v nebeských rozkošiach nachádza svoj pokoj. Odtiaľto roz
hodne napomenutie Sirachovo: »Nenasleduj rozkoš srdca svojho !« (Sir. 5, 2.)
Nenasleduj ju, jak hlavu svoju na smrteľnú posteľ s pokojom a potešením srdca
chceš položiť Tak nájdeš rozkoš i v komôrke svojej ako Maria. »Komôrka tvoja,
— píše Tomáš Kempenský, — bude milou priateľkyňou srdca tvojho a ľúbou

tešiteľkyňou tvojou.* (De imit. lib. I.) A keď i musíš žiť vo svete, lebo k tomu

povolanie ťa núti, nasleduj radu svätého Pavla: » Nepozostáva iného, než aby tí,
ktorí tohto sveta užívajú, boli, jako by ho neužívali.« (1. Kor. 7, 31.) Choď
svetom s neporušenou mysľou a nezkazeným srdcom, lásku srdca svojho zacho
vávajúc iba Bohu!

2. Jako tichý život Márie bol životom od sveta utiahnutým, lak bol on ži
votom blízkym a láskyplným k Bohu. Maria v tichej komôrke svojej žila celkom

pre Boha a žila celkom v Bohu.

»Maria snažila sa úzkostlivé dobrote božej sa zaľúbiť a jej dôkazy lásky
podať«, hovorí svätý Alfonz Ligouri. (Šerm. 2. in Nat. B. V.) Hľadela sa Bohu
zaľúbiť tak, že obetovala mu každé hnutie ducha svojho. Jej rozum, jej vôľa,
jej srdce, jej práca, jej boľasť bola stálou obetou, ustavičným dôkazom, že žije
celkom pre Boha.

Bohu obetovala svoj rozum. Od malička k Bohu pridŕžaná, rozum svoj ani
čo dorastajúca panna nedvíhala nad božie tajomstvá. Že ten zasľúbený Kráľ
nebude z vôle tela zplodený ale len milosťou Ducha svätého, hneď uverila. A že

jej Syn je Božím Synom, to verila, i keď videla Syna svojho v moci bezbožných,
i keď zrela, že sa mu títo beztrestne posmievajú, ho hanobia, ba i života po

zbavujú. I od jeho mŕtvoly lúčila sa so sľubom anjelským: » Dá mu Pán Boh
stolicu Dávida otca jeho a kráľovstvu jeho nebude konca.e (Luk. 1, 32 a 33.)
Tak obetovala Bohu svoj rozum.

Bohu obetovala i svoju vôľu. Už matka učila ju, i Bohu zasvätené osoby
v chráme učily ju Boha poslúchať, s milosťou božou spoluúčinkovať. A keď posol
boží hovoril jej neskôr, že stane sa matkou Pána, Maria Bohu hneď poslušná
nazýva sa dievkou Pána. Keď potom navzdor svojmu božiemu materstvu svetom
odstrkovaná do maštale sa utiahnuť a v krajnej chudobe žiť musí, vôli božej
sa neprotiví jako dievka Pána. Keď pre božské svoje Dieťa v Egypte všetky
biedy vyhnanstva trpí, keď neskôr počas jeho verejného účinkovania svetom je
súžená, sama na seba zanechaná, nad osudom svojho Syna strápená, prijíma to
v oddanosti jako dievka Pána. Keď vidí Syna na smrť kráčať, krvou náš hriech

vykupovať, dáva k tomu materinské svoje privolenie jako dievka Pána. Tak
obetovala Bohu svoju vôľu.
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Bohu obetovala svoje srdce. Čistota jej srdca, tá panenská ostýchavosť, ten

nevinný pohľad, ten cudný oblek, to skromné mluvenie, s čnostnými obcovanie,
vhodné mlčanie, ktorým od detinstva vynikala, svedčily o tejto jej obete. O nej

platilo; »Základy jej sú na horách sväíých.« (Žalm. 86, 1.) Preto Boh v plnosti
času vyvolil si jej srdce za príbytok svojho Syna. A od tých čias žila pre Boha

tak, že ani hlboké city patriarchov a prorokov, ani horlivosť apoštolov, ani

zápal mučeníkov, ani čnosti vyznávačov, ani čistota panien nedosahujú mieru

jej citov, v ktorých srdce svoje obetovala Bohu.
Bohu obetovala prácu svoju. Už v chráme od útleho veku čistila siene,

opravovala a shotovovala bohoslužobné rúcha. 1 čo panna v dome rodičovskom
riadi v čistote a pokore, a pri všetkých tých prácach vedená je dobrým úmyslom,
slúžiť i takto Bohu. Ale obeť tuto konala zvlášť potom, keď prácou svojou
udržuje svoje božské Dieťa, keď pre Syna svojho pracuje po tridsať rokov kolo

domácnosti, keď mu pripravuje pokrm, chystá odev, lúžko, a keď oň starostlivá
čaká na návrat jeho premnohé hodiny. Tak obetovala Bohu prácu svoju.

Bohu obetovala i svoje utrpenie. Prijala meč proroctva Simeonovho,
v Egypte v úzkosti a slzách čaká na pokynutie božie, prenáša tri dni i ztratu
svojho Dieťaťa. A keď Ježišovi ani v domovine jeho neverili, keď závisť farizeov

proti nemu sa búrila, keď dozvedela sa o smrteľnom výroku Toho, ktorému
Boh oddal všetku moc na nebi a zemi, keď ho videla skrvaveného, ubitého, na

kríži zomierajúceho, statne trpela. Keď tesklila a sa starala, keď sa súžila a

strachovala, vždy tíško Bohu obetovala svoje utrpenie.
Tak žila Maria celkom pre Boha. Ona žila i celkom v Bohu, lebô jedine

v ňom nachádzala svoju radosť a v ňom ponorovala srdce svoje.
Jfj prečistá duša nebola nikdy poddaná dedičnému hriechu, a preto jej

rozum nebol zatiahnutý mrakom,'ale čisto poznávala Boha a stránila sa zemských
vecí, ktoré by ju boly prekážaly vo službe božej. Jej vôľa nebola zkazená, a

preto u nej nebolo badať nejakého protivenia sa smyslov zákonu božiemu. »Smysly
jej — píše svätý Alfonz Ligouri, — boly cele poddané duchu a •

slúžily jej len
k tomu, aby ju s Bohom užšie spojily tak, že jej krásna duša bez prestania
k Bohu sa pozdvihovala, jeho vždy milovala a v láske k nemu ustavične pribe
rala.* (2. Šerm. in Nat. B. V.) Preto radosť svoju nachádzala v hlbokom rozjí
maní o zákonoch božích, o zázrakoch božskej múdrosti, moci a dobroty; naj
väčšiu rozkoš svoju hľadala v tom, že zaňho žila a mrela. Tak len v Bohu na

chádzala radosť.
Len v Boha ponorovala i svoje srdce. »Kde je poklad váš, tam je i vale

srdce«, — hovorí Písmo. (Luk. 12, 34.) Lež ľudské srdce za poklad mnoho rázy
má zemské statky alebo podlú náruživosť. Maria ale znala len jeden poklad,
jednu dobrotu, ktorú láskou, ale plápolajúcou láskou objala, a poklad ten bol

Boh, tá najvyššia dobrota. S nevýslovnou slasťou pozdvihovala srdce svoje
k nemu hneď, jaknáhle sa ráno zo sna prebudila, s nežnou vrúcnosťou rozpa
mätávala sa naňho každú chvíľku dňa, ba i v nočnom spánku jej duch zane

prázdňoval sa s Bohom, čo predmetom jej presvätej lásky.
Jak predivný je to život, ktorý sa dnes započal pre Boha a v Bohu; život

v pokore, čistote, tichosti, sebazaprení, trpezlivosti; život krásny, čností plný.



Nuž z čností tých mohol Otec nebeský ustrojiť tú nebeskú korunu, ktorú jej
pri rozlúčení sa so svetom položil na panenskú hlavu. Lež načo unúvať sa

opísať jazykom oduševneným život, preblahoslavenej Panny, keď jazyk náš bárs

jak výmluvný musí uznať, čo vyznal o sebe nadšený prorok Jeremiáš: » Neviem
hovoriť, lebo dieťa som ja U (Jer. 1, 6.) Polom i nie natoľko opisovať máme
život tento, jako ho nasledovať. Dom, komôrka, kde bývame, majú byt svedkom
života tomuto životu podobného, života len v Bohu a pre Boha. I nás v utia
hnutosti od zlého sveta majú zdobiť liché čnosti kresťanské: pokora, pokoja
milovnosf, trpezlivosť, čistota. Tak i na nás bude ten Otec nebeský hľadel

s úľubou, a zásluhy nášho života budú anjeli čo lesklé perly vplietať do našej
koruny odmeny. Prelo *skrze milosť, — ako napomína apoštol, — v básňou a
Úctivosťou slúžme ľúbiac sa Bohu.« (žid. 12, 28.) Amen, Stanislav Kianilka.

J4edeľa štrnásta po sv Duehu.
O sveťe.

>Nemôžete shiziť Bohu i mamone. «

Mal. 6, 24.

NN.! V žiadnom čase nebolo možno spoluspojit službu Boha so službou

sveta; preto po všetky časy zostanú platnými slová apoštola, že kto sa činí pria
teľom sveta, je nepriateľom Boha. Na všetkých teda kresťanov vztahujú'sa slová
Ježiša Krista; » Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; preto že alebo jedného bude
nenávidel a druhého milovať, alebo jedného znesie a druhým pohrdne. Nemô

žete teda slúžiť Bohu i mamone.« Ale ak kedy bola proliva sveta s Bohom,
tak zaiste za našich časov, keď títo dvaja bojujú o kráľovstvo srdca nášho. Preto
našou povinnosťou je čo duševných pastierov, aby sme vám predniesli hlavné

pravdy viery sv. vzhľadom na svet.
V prvej čiastke mojej reči dnes chcem vára predstaviť k zoškliveniu

sveta jeho zavrhnutie ako i všetkého toho, čo k nemu patrí;
v druhej ale vysvetliť vám, čo máte činiť, aby ste i vy neboli
účastní jeho zavrhnutia.

Čože máme rozumieť pod svetom, ktorý je zavrhnutý od Boha? Je to snáď
ten svet, čo vidíme? Zaistenie, bo veď Boh svet, ktorý stvoril, požehnal. Sú to
snáď ľudia, čo prebývajú tu na zemi? Nie, bo veď Ježiš modlil sa za všetkých
ľudí, no nemodlil sa za svet. Sú to snáď niektoré stavy medzi ľuďmi? Nie, bo

všetky stavy sú dielom prozreteľnosti božej. Ktorý je to teda ten svet? Na to

nám odpovedá sv. Ján; » Nemilujte svet, bo všetko, to je na svete, nenie len žiadosť
obi, žiadosť tela a pýcha života.* Tí teda, čo za týmto duchom sveta sa zhá

ňajú, sú dietky a otroci sveta. A preto nechceme li s týmito spolu pripočítaní
byt k otrokom sveta a diabla, musíme sa od nich odlúčiť aspoň duchom a
srdcom. Ježiš praví: >Beda svetu! Ja nie som z tohoto sveta, ani moji učeň-



níci, ani moje kráľovstvo. Svet nemôže prijať môjho ducha, on nepozná môjho
otca, on je mojím prenasledovateľom a nepriateľom. Ja som poslaný na svet,
aby som ho súdil, on je už odsúdený.*

Okrem tohoto všeobecného odsúdenia ešte na tri triedy delí všetko, čo je
sveta, a nad každým osobitná kliatbu vyrieka: »Beda vám boháči! Ľahšie je
prejst tavé cez ihelné ucho, nez bohatému vojst do kráľovstva nebeského.« Týka
sa to tých, ktorí sa vášnivé pridržiavajú vecí tohoto sveta. *Beda vám ktorí
ste nasýtení, ktorí sa smejete a máte zaľúbenie v tomto živote, lebo budete

laéní, budete plakat vo večnom opustení.« Toto sa vzťahuje na otrokov pôžitku
a radovaniek sveta: »Kto je povýšený, bude ponížený.« Sú tí, ktorí túžia po
hodnostach sveta. Kto sa po tomto opováži smetiť svoje spasenie s láskou sveta;
bo či tí, čo sú už Ježišom odsúdení, budú spasení? Ktorí nepoznajú Otca, pre
nasledujú a nenávidia syna a sú neschopní prijať Ducha sv., môžu-li byt spa
sení? Nie, pre tých sú len slzy a večná zkaza. Len svetlo viery, sv. evanjelium
môže nás priviesť do neba No evanjelium a svet nemôžu sa sjednotiť; bo evan

jelium chce, aby sme žili pre večnosť, svet ale aby sme len pre časnosť. Evan

elium chce, aby jedine Boh vládnul dušou a srdcom naším; svet ale aby sme

sa oddali tejto časnosti a veciam zemským. Evanjelium káže, aby sme blížneho
milovali ako seba samého aj v tom páde, keby sme od neho len protivenstvá
zakúsili; svet ale aby sme ho len z nášho osobného záujmu a aby sme všetky
krivdy nám učinené pomstili. Duch evanjelia je duch modlitby, duch prostoty a

pravdy, duch sebazaprenia; a tí, čo podľa tohoto ducha žijú, sú ponížení, úprimní,
tichí a veľkodušní, lebo pravda ím je pravidlom a láska základom. Ich nič nenie
v stave zastaviť na ich ceste vedúcej do neba. Naopak, duch sveta je duch
Ihárstva a bludu; duch zkazenosti a zloby; duch ľahkomyseľnosti a pôžitkov.
Tí, ktorí sú duchom týmto naplnení, sú pyšní, tvrdí naproti iným, nežní sebe,
sobeckí, pretváraví. Oni kazia svoje zdravie výstupnosťou; premrhávajú imania

s\oje v hrách, v hýrení a nemravnosti. Oni si žiadajú len čo je pominuteľné a

nechcú trpeť žiadnu urážku.
Keď teda sv. evanjelium vedie nás do neba, svet zaiste len zatratenie večné

nám môže dať. A či sme toho nie svedkami takmer každodennými? Ty utrá

pený otče ešte pred niekoľkými dňami bol si veselý, spokojný, mal si zaľúbenie
v synovi tvojom. Teraz ta vidím smutného, srdce tvoje je ztiesnené, tvár zro

nená, ústa nemé. Odkiaľ to? Ach, vetíš, nemám už syna. Jako, snáď zomrel?
Boh uchovaj. Teda čože sa s ním stalo? Nemôžem vypovedať. Rozumiem už.

Nemá úcty viac oproti tebe, mrhá svoje imanie, svoju mladosť a zdravie výslup
nostou a zločinmi, slovom stal sa zlosynom. Otče, tvoja bolesť je oprávnená,
syn tvoj bol zbožný, tichý, dobrosrdečný a umný; no svet ho zkazil a nešťastným
učinil.

A ty matka kresťanská, vedneš zo dňa, na deň, v tvojich očiach sú usta
vičné slzy, povedz čo toho príčina? Dcéra moja bola mojou radosťou, vycho
vávala som si ju v nevinnosti a bázni božej, videla som ju rásť vekom a múd

rosťou, celý svet závidel mi tento môj poklad; a teraz je už na nepoznanie, od
vráva mi, nemôže vystáť môj pohľad; jej radosť je v zlých spoločnosťach. Bezbožný
svet to učinil. A my služobníci boží, čože máme hovoriť. V každom veľkonočnom



čase vídavame mnohých hriešnikov, ktorí sa zdajú byť obrátenými. A niektorí sú

aj skutočne takými; ich živá fútost a pokánie nás radosťou naplňuje, že kráčajú
po ceste čnosti. Jaká premena s týmto človekom! voláme. No už ho zas nevidíme.
Kam že odišiel? Išiel znovu za svetom a jeho radovánkami. Každoročne vídavame
väčší-menší počet dielok pristupujúcich k prvému sv. prijímaniu. Rodičia a prí
tomní s plačom radosti dívajú sa na ich nevinnosť, vieru a pobožnosť. Duchovní
otcovia vidia v nich radosť a korunu svoju No už pri druhom prijímaní nie
ktorí nie sú prítomní z nich, pri tretom sotva ktoré z nich prichádza. A ostatní
kdeže sú? Oni sú vo svete, so svetom a nie s Bohom, sú ztratené. Ó svete
zlostný! Kto sa môže zdržať sĺz pri pohľade tvojej vraždy? Jako po krvavej
bitke tak vidno na uliciach, mestách a v domoch tie obete, ktoré dávaš diablovi.
Všetko je nakazené tvojím jedom, v tvojej sieti, nenechávaš len tie slabé puky
viniča, čo tvoja zloba nechce a čím opovrhuje. Alebo snáď preháňam? Pozrite
len terajší svet, terajšiu spoločnosp

. Viďte verejné miesta, tie paláce, dielne a

súdy. Či nemusíme zvolať: Celý svet je položený v zlom. Tu výstupnosť a na

ničhodnosť, tam klam a podvod; inde zas nevinný prenasledovaný, vinníci osvo
bodení. Všade len siete hriechu pre každý vek a stav pre každú dobu, pre všetky
smysle a ducha, jako čoby pre človeka nebolo inšie určenie len narodiť sa a
zomrel. A vy, NN., uprostried toľkých neprávostí sveta myslíte žiť bez utonutia
v ňom. Chcete chodiť bosými nohami medzi toľkými hadmi bez uštipnutia? Pre

bývať bez zbrane uprostred úhlavných nepriateľov? Nie, taký zázrak nečakajte.
Kto miluje svet, zahynie so svetom; lebo svet je zavrhnutý, odsúdený Ježišom.
Čo teda máme činiť, aby sme vyhli tomuto zavrhnutiu ? 0 tom v druhej čiastke.

Nechcerne-li zahynúť so svetom, sv. Pavel hovorí, že nesmieme sa pripo
dobniť svetu a po druhé musíme zomrel svetu.

Pripodobniť sa svetu znamená pnspôsobniť sa bezbožnosti, pýche, vládo

baženiu, smyseľnosti, neprávosti, pokrytstvu a všetkým chybám a pohoršeniam.
Preto hovorí sv. Pavel: » Prosím vás skrze milosrdenstvo božie, nepripodobňujte
sa tomuto svetu , ale napravte sa v novote smyslu svojeho, aby ste skúsili, ktorá
je vôľa božia dobrá , ľúbezná a dokonála.« A sv. Jakub: f Náboženstvo čisté a
nepoškvrnené u Boha a Otca toto je: nepolkvrneného seba zachoval od tohoto
sveta.«

Keďže teda tomuto je lak, čo máme povedať o tých našich výhovorkách,
ktoré často prednášate; Ja robím tak ako aj iní Ktorí iní? Snáď jako svätí a

vyvolení boží? Alebo horliví kresťania kráčajúci rovnou cestou k nebesára? Nie,
to nie sú tí, ktorých vy mienite. Jako svet. Lež či sa s týmto sami neodsu

dzujete. Vy teda činíte tak, jako tí, ktorí hynú so svetom. To je sta by ste ho
vorili: My nechceme byt kresťanmi vo svete, ktorý je tiež nie kresťanským, bo

to by znamenalo byt podivínom a podivínami byf je smiešne, pred svetom. Jako
malo by to byt hriechom a potupou, keď je kto čnostný vzdor tomu, že je ob

kľúčený otrokami hriechu? Malo by to byť hriechom a hanbou, keď sa kto za

chová čistý a tichý uprostred ľudí nemravných a rozpustilých ? Alebo hri.chom
a hanbou, keď je kto pokorného srdca keďže sú iní pyšní a nadutí? Byt verným
a povďačným Bohu, keď iní sú neverní a bezbožní? Nie, to nemôže byt smiešnym
alebo vinou, bo to je naša najprednejšia povinnosť. Ba práve musíme sa deliť



od sveta, deliť totižto od jeho bezbožnosti, pýchy, lakomstva, bujnosti a tvrdosti.
Od jeho bezbožnosti, ktorá je známkou terajšieho sveta, ktorý vypudil ná

boženstvo zo svojich zákonov, podujatí, vedy a samej mravovedy. On nechce

trpeť auktoritu božiu nikde, jemu sú všetky náboženstvá rovnako dobré; len

jedno jediné nenávidí, to, ktoré má jediné známky svojho božského pôvodu. Mô

žete byt židmi, mohamedánmi a bárs akými kacírmi a svet bude sympatisovat
s vami; no buďte katolíkmi a to vernými a vtedy všetko možné upotrebí
proti vám.

V tomto páde musíte sa deliť od sveta, bo bezbožnosť jeho všade nájdete.
Keď pracujete, príde až do vašej dielni, vtedy zatvorte uši vaše pred non. Bu

dete-li cestovať, bude obťažovať cestu vašu bohorúhačslvom a Ihárstvom, vtedy
odvrátte sa s opovržením. Slovom, vo všetkých vašich zäležitostach buďte stáli
a vetní Bohu, aby ste nepodľahli svetu. Chráňte sa aj od jeho pýchy. Ktože
môže opísať pýchu sveta? Je to pýcha neznabožská, ktorá verí len na svoj

rozum; ktorá len nedôveru a nesvornosť vie rozsievať. Medzi ľuďmi, pohŕda
každou inou múdrosťou. Táto pýcha hovorí mladým ľuďom: Roztrhajte staré
putá dávnych vekov, choďte za svetom osvieteným, buďte neodvislejší, nepočú
vajte radu iných. On hovorí chudobným robotníkom: vy ste viac, než boháči,
nenie spravodlivé, že tí majú všetko a vy nič, organizujte sa, spolčite sa, aby
ste zrušili túto nenávidenú nerovnosť. No vy odpovedajte: Ja mám moju cenu
a zásluhy len natoľko, nakoľko som ponížený pred Bohom, ktorý ustanovil roz
ličné stavy a násilenstvom a nespravodlivosťou nikdy nechcem polepšiť svoj

biedny stav. Boháčom zas privoláva: Utlačte až do prachu zeme týchto ničom

ných ľudí, ktorí sa opovážia povstať oproti vára. Ach, odpovedajte mu; Ich práva
sú mi svätejšie, než moje, uchovaj Boh, aby som ich položenie strpčoval mojou
mocou, láskou Kristovou a spravodlivosťou chcem sa chovať oproti ním.

Konečne, NN., bezbožnosť učinila svet celkom materiálnym a hrabivosť se

beckým. Od týchto vecí nás vystríha sv. evanjelium a žiada, aby sme si skrze
krotenie našich žiadostí hľadali radosti nepominuteľné. Ale — hovoríte — ne

možno je sa takto zadržať vo svete; vtedy človek musel by byt slepým, aby
nič nevidel; hluchým, aby nepočul, bez tela a duše. aby nič necítil. Beh nášho
života, NN., je len •— ako sv. Pavel hovorí — okamih a nakladá, aby tí, čo

plačú, boli, sťaby neplakali; ktorí sa radujú, sta neradújúci boli, a ktorí užívajú
tento svet, ako by ho neužívali. Nenie vám je zabránené — ako sa nazdávate —

užívať veci tohoto sveta. Ale áno, zabránené je kresťanovi prilnúť k zemským
veciam celou svojou bytnostou, aby neprikladal k ním celú svoju dušu a srdce,
zabúdajúc pri tom na svoju nebeskú vlasť.

Hľa, ľudia svetácki jak neúnavne pracujú dňom aj nocou a to bez oddychu,
bez odpočinku. Za čím idú ďaleko za more? Čo je, čo hľadajú až v prostred
zeme? Čo je to za radosť a hodnosť, po ktorej tak túžite? Je to všetko len ako

dym, z ktorého nič nemáte len zatratenie večné. Usilujte sa radnej za tento
krátky a nebezpečenstva plný život zabezpečiť si život blažený a nesmrteľný.

Keď láska naproti stvoreniam môže takú zmenu spôsobiť vo vás, či láska
k Bohu nemá ešte viac oduševňovať srdcia vaše? Keď oči vaše majú úľubu
v kráse tohoto sveta, či Boh nenie ešte velebnejší? Vy pachtíte po bohatstvách,



po sláve a radosťach: tak hľaďte k nebesám, tam požívajúc Boha budete po
žívať poklad, ktorý nikdy nezhynie, slávu, ktorá nikdy nezvädne a radosti, ktoré
trvajú na veky. Amen.

Z francúzskeho dfa Barret Sermons et conférer.ces. Jozef kalku.

Vznešenosť mena JVIarie.

> Pomnite, že vyvýšené je meno jeho.*
Izáiaš 12, 4.

Nie je to zaiste bez vážnej príčiny, že prorok pripomína ľudu izraelskému
vznešenosť mena božieho; toho Boha, ktorý je bez počiatku; ktorý je samá do

konálost a dal jestvovanie všetkým tvorom; toho Boha, ktorý panuje na nebi
a na zemi; ktorý je nepochopiteľný, jehož múdrosť je nedostižná a jeho veľkosť
nesmierna. Prečože teda pripomenul prorok ľudu svojmu meno Boha? Preto,
že už puhá zpomienka mena božieho vzbudzuje v srdci ľudskom úctu, dôveru
a lásku. Meno toto mi ukazuje môjho Stvoriteľa, nežného Otca, ktorý bdie pe
člive nad dielkami svojimi; prísneho sudcu, ktorý nenechá beztrestne prestúpenie
jeho príkazov.

Avšak okrem mena Božieho a mena Ježiša, čo Bohočloveka, jest ešte meno,
ktoré zasluhuje od nás tiež našu úctu, náš obdiv a našu lásku; je to meno matky
Božej, meno Panny Márie. A vskutku, všetko na nej hlása nám jej veľkosť
a vznešenosť, jej počatie, narodenie, jej zásluhy a určenie jak časné, tak večné.
Vzdajme jej teda dnes, v sviatok jej mena, našu oddanosť, náš hold; bo či dobré

dietky netešia sa v deň menín svojich rodičov? Či poddaní nesvätia s odušev
nením meno svojho panovníka? A Maria je naša dobrá matka, dobrodileľka
a kráľovná. Dnes teda vám chcem predniesť vznešenosť mena tohoto, lebo Boh
menu tomuto dal 1. panovanie nad hriechom 2. nesmiernu
nadvážnost nad svojím Synom 3. a neobmedzenú vládu nad
svetom.

I. Meno Maria dľa všeobecného výkladu znamená: paniu a panovnicu. A komuže

názvy tieto lepšie zodpovedajú, ako jej, ktorá dľa jej povolania a povýšenia pa
nuje na nebi a na zemi ? Nemáme-li teda veriť, že meno toto Maria bolo jej
určené od Boha ? Prvý stupeň tejto jej hodnosti bolo, že bola vyňatá z pod
hriechu dedičného a osvubodená od zlých náklonností tela. My sme rozličným
nerestam a pokušeniam podrobení My poznáme zákon boží — no predsa pre
stupujeme ho; poznáme cenu a vznešenosť čnosti, a predsa nenasledujeme ju;
tak že v poníženosti duše musíme vyznať, že sme úbohí hriešnici. Jedine Maria
nebola podrobená tejto žalostnej služobnosti. Jej duša nebola poškvrnená hriechom;
jej sloboda nebola sputnaná, jej rozum nie zatemnený. A kým celé človečenstvo
bolo vo tmách, ona ozdobená bola nebeskou jasnosťou; kým celé človečenstvo

Sviatok mena Panny jVIarie.



narodilo sa pod ťarchou hriechu a hnevu božieho, ona bola predmetom jeho
láskavosti. Diabol chcel ju zničiť ako aj ostatných ľudí, no ona pošliapala hlavu
jeho. A prečo že zlosť diabla bola márna? Prečo jej nemohol uškodiť? Lebo
ona vyšla z ruky Stvoriteľa tak čistá sta serafini, ktorí stoja u trónu najvyššieho
A túto svätosť a vznešenosť vyjadruje jej meno, ktoré hlása, že žiadna nepo
riadna myšlienka neznepokojovala jej srdce; jej myšlienky pohrúžené boly v Bohu.
Božia chvála bola cieľom jej všetkých síl, v čom ju láska naproti Bohu viedla.
Áno, ty kráľovná nebeská, to kráľovstvo, ktoré ti dal Boh nad hriechom, učinilo,
že si vedela panovať nad svojím srdcom, nad svojou dušou a celou svojou by

tosťou, a ty zaslúžiš meno Márie, ktoré ta nazýva panovnicou.
Ale Maria panovala nielen nad svojim srdcom a dušou, ale aj nad tým, kto

rého si jej srdce vyvolilo, ktorému sa klaňal jej duch, totižto nad jej Synom
a Synom Božím.

II. Panovať nad Synom Božím! Táto reč nech vás, NN., nemýli. Ja neho
vorím, že Maria mala túto moc sama od seba; lež to chcem povedať, že Ježiš
Kristus vteliac sa v živote Panny Márie podriadil sa jej a chcel od nej záviset,
sta dieťa závisí od matky' svojej. Ona stala sa matkou Vykupiteľa. Slovo božie
bolo jej sverené: ona ho chovala, opatrovala a Bohu obetovala. Ježiš rástol
vekom, milosťou a múdrosťou pred jej očima! Jako Boh nepotreboval sa učiť,
a ptedsa ochotne slyšiaval slová Márie; bol jej poslušný, lebo bola jeho matkou;
a tých tridsať rokov, ktoré strávil so svojima rodičama Písmo sväté v týchto
pár slovách uvádza: »a bol im poslušný*.

Bolo by zbytočným ďalej odhalovať smysel mena Márie, vidiac, že jej vážnosť

rozprestiera sa na Syna Božieho, ktorému sa klaňajú cherubíni a pred ktorým
všetko zohýňa svoje kolená! Syn Boží bol poddaný Márii, dcére Dávidovej
a svojej poníženej dievke. Môžerae-li teda pochybovať, že Maria obdržala svoje
meno z prozreteľnosti božej ? To meno, ktoré je radosťou neba, dobrodením

zeme, strachom pekla. Radosťou neba, kde sa hlása jej sláva; dobrodením zeme,
ktorú objíma láskou svojou; postrachom pekla, ktorému vyrvala korysť jeho
a premohla jeho náčelníka. Teda Maria, meno toto predivné, hlása nám moc,
nadvládu Panny nad Synom Božím; lež hlása nám po tretie neobmedzenú moc
nad svetom.

III. NN., obdivujte Máriu v jej velebnosti u trónu Najvyššieho: ona vidí
u nôh svojich deväť chórov anjelských a celú hierarchiu nebeskú. Jaká moc

jej je daná! Koľké rozdávanie milostí jej sverené! Všetky duše, všetky národy
požehnané sú skrze ňu. Ctenie Márie a klaňanie sa jej Sjnovi vždy sú úzko

jedno s druhým spojené. Mnohé chrámy, reholy a zbožné ústavy ďakujú svoje
jestvovanie Márii. Panovníci pod jej ochranu odporúčajú svoje kráľovstvá. Už

kresťania prvých století v tak veľkej úctivosti mali meno toto, že ho vždy vy
slovovali s menom Ježiš, a chceli-li obdržať niečo od Boha, boli presvedčení,
že len s pomocou matky Božej to dosiahnuť môžu. Prebehnite dejepis cirkve
a vy uvidíte, že meno Maria mnohých v nebezpečenstve na mori sa nachádza

júcich nádejou naplnilo, mnohých nemocných potešilo; tí, ktorých peklo pre
nasledovalo a boli blízo pádu, skrze toto meno boli osvobodení. Pýtajte sa sv.
Piehora nazianského, sv. Bernarda, Anzelma a mnohých veľkých svätých, jak



> Šiňte dobre a neustávajte<.

mocné a vznešené meno je meno Maria. O presvätá Panno, čo môžem iného

povedať o tvojom svätom mene, keď nie to, čo povedal Žalmista o mene Božom;
meno tvoje je predivné po celej zemi. Kresťania všetkých vekov; veriaci všetkých
národov meno tvoje zvelebovali. Jedine duch Ihárstva ti ulŕhal alebo ta zaznával;
no to je len sláva pre teba, že ten, kto sa opovážil kaziť učenie tvojho Syna,
nebol hoden poznať vznešenosť tvojeho mena!

Keď že je meno toto Maria tak vznešené, s akou úctivosťou a vierou máme
ho vyslovovať! Ono nás upamätúva, že Maria je požehnaná medzi všetkými že

nami; panna vyvolená zpomedzi všetkých dcér Sionských; že plnosť milostí bolo
v nej od jej prvopočiatku; že Pán je s ňou, a že je vyvýšená nad všetkých
anjelov a svätých. Meno Maria nám hlása, že tá, ktorá ho nosí, je matka Naj
vyššieho, našou prostrednicou, orodovnicou, naším potešením a nádejou. No
meno toto nemá byt len v ústach našich. Maria má panovať aj v srdciach našich;
musíme tak žiť ako ona žila; nenávideť, čo ona nenávidela; milovať, čo ona mi

lovala. Milovať Boha, jeho príkazy, plniť povinnosti nášho stavu.

Chváľme teda a zvelebujme meno Márie. Devy kresťanské, spievajte chvály
Márii, utiekajte sa pod jej ochranu; nech vám je ona vzorom, priateľkou a matkou.

Rodičia, obetujte Márii vaše dietky; obetujte ich Bohu skrze ruky Márie; mo

dlite sa za ne v mene Márie, aby srdcia ich boly čisté a nevinné.

Konečne vy všetci tu shromaždení, obetujte Ježišovi vaše modlitby prostred
níctvom Márie. Modlite sa za povýšenie cirkve svätej; za odstránenie všeliakých
pohoršení. Proste v mene Márie, aby srdcia vaše boly čisté, duša utvrdená
v dobrom; a aby ste obsiahli šťastlivú smrť, ktorú ona premohla a skrze čo je
postrachom pekla.

Videli sme leda vznešenosť mena Márie a spôsob, ako ho máme ctiť. Osla

vujte ho teda v každých okolnostach, v radosti a žiali; v hojnosti a nedostatku,
v zdraví a nemoci; doma a v kostole, pred spánkom a pri vstávaní. Maria je
Ozdobou kresťanstva, jej meno má byt zapísané v srdci každého kresťana.

Ty ale Panno presvätá Maria, prijmi láskavé naše oslavovanie. My tvoje
meno chceme zvelebovať v každom čase, pamiatka tvoja je vždy v srdciach
našich. Pros za nás, veď nás, buď nám vždy nežnou matkou a meno tvoje nech

je vždy velebené tu na zemi a vo večnosti. Amen. Jozef Kačka.

O almužne.

Ku Galat. 6, 9.

Ježiš pohnutý milosrdenstvom, teda z útrpnej lásky, vzkriesil mrtvého je
dinkého syna matky! A Pavel napomína Galatanov, aby činili dobre bez uslá
vania. Hľa, príklad i napomenutie k dobročinnosti a láske.

JMedeľa pätnásta po sv. Duehu.



Naše sv. náboženstvo, NN., nenie inšie, ako dobročinnosť a láska. Nesmierna
láska Olca nebeského dala nám svojho Syna; nesmierna láska Syna Božieho

učinila, že sa stal človekom, aby nás učinil synmi božími, uponížil sa, aby nás

pozdvihnul; dal sa zranit, aby vyhojil naše rany; stal sa otrokom, aby nám dal

svobodu; podstúpil smrt, aby nás učinil nesmrteľnými. Toto sú zaiste veľké do

brodenia božie. No milosrdenstvu božiemu to ešte nenie dost. Čo by bolo s našou
slabosťou — keď pri krste sv. osvobodení od hriechu dedičného — neboli by sme
istí ovocia vykúpenia. A hľa, milosrdný Boh aj o toto sa postaral. Moje milo

srdenstvo — hovorí on — vás posvätilo pri krste svätom, no vy ste túto svätosf
skrze hriechy utratili: lež buďte aj vy milosrdní a opäl ju obdržíte. Dávajte
almužnu a ja vám nedám zahynúf; dávajte almužnu a moja spravodlivosť bude
ukrotená a všetko vo vás bude obnovené a čisté. Preto hovorím, že naše ná
boženstvo je dobročinnosť a láska. Ono sa začalo láskou a dokoná sa láskou.
Začalo sa láskou Boha naproti nám, a my zase skrze lásku naproti blížnemu
ho vyznávame. Z čoho nasleduje, že je našou povinnosťou dávať al
mužnu, a že daromné sú všetky výhovorky v tomto ohľade
0 ktorých dvoch punktoch budeme dnes rozjímať.

Božie slovo nikdy nezameškalo napomínať ľud vyvolený k skutkom milo

srdenstva; a Písmo sv. učí nás, že cesta vedúca do kráľovstva nebeského, je
almužna. Tak Boh skrze Izaiáša proroka praví: » Volaj., neprestávaj, ako trúba

pozdvihni hlasu svojeho a oznám ludu mojemu neiľachetnosti ich a domu jfa
kuboV" U hriechy ich. Povedz im, že modlitby a pôsty ich nevedia zadostnčiniť
mne. Nenie-H radšej toto pôst, ktorý som vyvolil: Lámaj lačnému chlieb svoj,
núdznych i pocestných uveď do domu svojho; keď uzreš nahého, priodej ho

Vtedy vzývať budeš a Pán vyslyší ťa; hľa tu som, lebo milosrdný som.*
A tieto sľuby božie učinené almužnej, časío opakujú sa jak v starom tak v novom
zákone. » Zavrite vašu almužnu — hovorí Kniha múdrosti — do lona chuaob

11ého; a jestli že chudobný je nevďačný a nemá starosť modliť sa za vás, vaša
almužna sama primlúvať sa bude za vás a vysvobodí vás od všetkého zlého.*
Vaša dobročinnosť bude znak, pečať požehnania Najvyššieho , bude jakľa svie
tiaca vám v tme; bude vašou ochranou proti smrti a hriechu.«

A v novom zákone sám najvyšší zákonodarca Ježiš Kristus medzi všetkými
svojimi príkazmi ani jeden tak často neuvádzal, ako almužnu. » Dávajte almužnu

praví on — a nebude viac na vás škvrny ani odsúdenia. Ty si, praví, syn
Abrahámov«, ty si spasený riekol Zacheovi, že rozdal z majetku svojho medzi

chudobných. Pochovaný bol v pekle boháč, lebo nedával almužnu, s Odejdite
zlorečení do ohňa večného — hovorí ďalej — lebo bol som hladný a nedali
ste mi jiesť, smädný a nedali ste mi piť, nahý a nezaodiali ste ma, nemocný
a nenavštívili ste ma « Slyšte teraz zas jeho učenníka. »Prosím vás — hovorí
sv. Peter — aby ste sa ako príchodzí sdržovali od telesných žiadosti Obco
vanie vaše medzi pohanmi majúce dobré: aby v tom, v čom vám utrhajú ako
zločincom z dobrých skutkov vás spatrtjúc, velebili Boha.« A sv. Jakub apoštol
praví: • Náboženstvo čisté a bez poškvrny Boha Otca nášho je, navštivovať si
roty a vdovy v deň ich navštívenia: Zdáliž Boh nevyvolil chudobných na tomto



svete, bohatých vo viere a dedičov kráľovstva
,

ktoré zasľúbil Boh tým, ktorí ho

milujú.« A vy by ste mali opovrhnúť chudobnými? Buďte, NN., radšej vždy
milosrdní, lebo ktorý nečinil milosrdenstvo, bude súdený od Boha bez milosr
denstva. Sv. Ján píše: » V tom sme poznali lásku božiu

,
že dal život svoj za

nás, aj my máme dať život svoj za bratov našich. Nemilujme len slovom a

jazykom lež skutkom a v pravde.« Poslyšme ešte apoštola národov, sv. Pavla,
ako on odporúčal prvým kresťanom almužnu a ako on činil. On hlása, že do
bročinnosť je opravdivá obeta ľúbeznej vône pred Bohom, ktorá nám najskorej
nakloní Boha. On ím nakladá, aby delili bez predlievania, s radosťou, s veselou
tvárou a zo srdca. On vyznačuje chudobných tým, že ich v listoch svojich na

zýva svätými. Konečne v I. liste svojom ku Korinťanom ohľadom almužny toto
hovorí a nakladá veriacim: »Prvý deň týždňa jedenkaždý z vás nech u seba
složí, čo sa mu dať dohre ľúbi, uschovajúce sťa svoj poklad « Prvý deň v týždni
je nedeľa. Prečo v nedeľu nakladá? Lebo deň tento je dňom nášho znovuzro

denia, dňom víťazstva nad smrťou, nad peklom, deň smerenia človeka s Bohom
a povýšenia človeka na stupeň syna božieho. Apoštol akoby hovoril: o kresťania,
akými dobrodeniami obsypaní ste v tento deň a od akého veľkého zla osvobo
dení! Vy slávite deň vášho narodenia, tým viac máte sláviť deň vášho osvobo
denia od večnej smrti, od hnevu božieho. No deň tento nedeľný zasväťte ako sa
svedčí a zodpovedavo tým dobrodeniam. Nie marnými hostinami, výstupkami
a parádením sa, ale zasväťte uľavením biedy vašich núdznych spolubratov. Aby
každý z vás udelil niečo, čo mu ľúbo, nech dá ochotne a z lásky. A vyzvanie
toto sv. Pavla, ako vieme, aj malo účinok Všetci veriaci, malí, veľkí, ponáhľali
sa prispeť milodarmi sužovaným veriacim v Palestíne. Nebolo vtedy v cirkvi

boháča, nebolo ani chudobného, všetci žili v rovnom položení; ten, ktorý mal

mnoho, nežil v hojnosti, ale delil sa s chudobným; ktorý nič nemal, netrpel
nedostatok, bo ostatní napomáhali ho. Pohania poznávali kresťanov tak, že o nich
hovorili: to sú ľudia pokoja a almužny, ktorí činia dobre všetkým, priateľom
i nepriateľom.

A dnes NN., ako sa časy zmenily! Dnes chudobní nie sú predmetom úcty
a nežnosti, my od chudoby bočíme a keď ím aj dačo podať chceme, podávame
to skrz sluhov svojich. A keď zlé, neprajné časy a roky zväčšia počet chu

dobných a ich biedu: vtedy sta farizei v evanjeliume, široko-ďaleko ohlašujme
našu dobročinnosť, aby chudobní videli našu veľkodušnosť: no ktorá v skutoč
nosti nenie iné, ako naša zábava pod rúškom dobrodenia.

NN.l Vráťme sa radnej k pravej almužne, ktorá vyviera z našej viery a

kresťanskej lásky. Dávajme almužnu po kresťansky. Hľa, Syn Boží pre nás opustil
všetky bohatstvá a poklady, stal sa chudobným, len aby nás obohatil. Keď on

teda dal za nás svoju slávu, bohatstvá, svoju velebnosť, práce, svoj pot, krv, ba

aj život: zdáliž by sme mu mohli odopret čo i najmenší milodar. Keď v osobe

chudobných prosí za kúsok chleba, nepodali by sme mu ho? On je, ktorý v osobe
hladného dieťaťa volá k nám; ktorý lká v osobe v núdzi postavenej a zúfan

livej matky; v starostlivom a v úzkosti postavenom otcovi. Vy vidíte ich slzy
čujete ich vzdychy, máte ich pri domoch, v súsedstve, ach dajte ím vášho

chleba, nasýťte, odejte ich, priviňte ich pod vašu strechu; bo neučiníte-li to,



traste sa, že jednúc príde Ježiš v svojej sláve a moci sprevádzaný anjelmi a

volať vás bude k súdu a vtedy uslyšíte tie slová jeho: Odídte odo mňa zlore

čení, do ohňa večného, lebo vystieral som ruky moje prosebne k vám v núdzi
a neprispeli ste mi pomocou; volal som lačný na vás a vy zatvorili ste uši

vaše; odhalil som pred vami nahotu mojich údov a vy ste odvrátili oči vaše
odo mňa; vy ste stvorenia zlé, ľudia bez viery, bez srdca, otroci blata a hnu

soby. Odídite odo mňa, vy nemáte čiastku so mnou. Vy nie ste hodní môjho
milosrdenstva, mojej lásky a svätostí — ódídite do ohňa pekelného, lebo lačný
som bol a nedali ste mi jiesť, smädný som bol a nedali ste mi pif.

Áno, NN., nič krajšieho, nič vznešenejšieho a výnosnejšieho nad almužnu,
ona je, ako sv. Písmo a sv. otcovia svedčia, najmilšia Bohu. Ona nám vymôže
miloet u Boha, trhá sväzky neprávosti; ona má vždy volný prístup do neba, ona

všetkých sprevádza ta, ktorí ju milovali. Ona nás činí dokonálymi, jako Otec
náš nebeský je dokonály; ona je čistá a velebná kráľovná, jej ruky rozsievajú
radosf a hojnosť, jej tvár skveje sa milostou a dobrotou; jej odev je čistota a

krása. Bez almužnej Bohu nič nenie milé. On miluje pravdu, spravodlivost, obetu,
pôst a modlitbu, no len natoľko miluje tieto, nakoľko sprevádzané sú almužnou.
Nič nenie spasené bez almužnej. Almužna priviedla Spasiteľa na zem, almužna

privádza ľudí do neba. A v nebi uprostred množstva anjelov a svätých nebude
reči ani o smrti, ktorú podstúpil Ábel, ani o potope, ktorej vyhol Noe, ani
o viere, ktorá udržiavala Abrahama, ani o zákone Mojžišovom, ani o kríži na

ňomž visel sv. Ondrej a sv. Peter, ale o chlebe, ktorý sme dali chudobným, a

o odeve, ktorým sme prikryli nahých.
Hľa, NN., jak vznešená je almužna pred Bohom a predsa ani jeden príkaz

nášho sv. náboženstva tak málo si kresťania nevšímajú, jako almužnu. A hneď

nájdu si výhovorky. Jeden hovorí: ja nemám z čoho dať. Ja sa nemôžem na
vnivoč obrátiť, hovorí druhý. Ja musím hľadel’ na moje staré dni, vyhovára tretí.
Štvrtý: ja mám veľa detí, o tie sa musím starať. Ja nejdem podporovať lenivosť
a darobnosť iných, volá piaty. »Ja nemám, nemôžem dať«, táto suchá od

poveď, NN., nikdy nepochádza zo srdca milujúceho, lebo srdce milujúce je vždy
bohaté, má vždy z čoho udeliť, keď nie peniaze, alebo potravu, teda aspoň útrpnosť.
»Ja nemám, ja nemôžem dat.« Vdova v sv. evanjeliume nemala len dva pe
niaze, ale nehovorila, ja tieto sama potrebujem, nie aby som ich iným dala. Ne

hovorila, že je to malá obeta k porovnaní tých obetí, ktoré boháči dávali. Ale
ačkoľvek bola vdova pozbavená podpory, bez klátenia sa s radosťou vložila ich
do pokladnice chrámu, a hľa, ona bola prvá, ktorú pochválil sám božský Spa
siteľ. Každý teda môže činiť milosrdenstvo. Ak nemáš len kúsok chleba, rozdeľ
sa i s tým s núdznym a pozdvihnúc prosebné ruky tvoje k nebu volaj: Bože

môj, ty vidíš, že mám len jeden chlieb, no, dbajúc viac na tvoj príkaz, než na
moju osobu, rád ho podelím núdznym spolubratom mojím. Teraz už síce nič

nemám, ale dúfam v tvojej štedrote, že ma požehnáš. »Nemám, nemôžem dat.«
Kto to hovorí: Je to úžernik, ktorý má preplnené komory; úžerník, ktorý už

vycical krv mnohých rodín. Je to lakomec, ktorý keď nadobudol nespravodlivým
spôsobom jedno pole, hľadá druhé. Je to hrabivý obchodník, ktorý keď si vy
stavil jeden skvostný dom v svojej vlasti, dňom a nocou stará sa, aby si vy-



Boh už tu na zemi odmeňuje vernýeh sluhov svojich.

stavil aj v susednej, áno aj v ďalekej krajine paláce svoje. Je to sveták, otrok
rozkoši a prepychu, ktorý nikdy nemôže nasýtit svoje hriešne žiadosti. Áno, vy
všetci ste chudobní, chudobní na lásku, ľudskost, na vieru a na odplatu večnú.

Ty máš strach, že upadneš do nedostatku a nechceš dat tvoje peniaze len
na isté miesto a dobré úroky, no, my ti ich dáme — hovoria chudobní — na
isté miesto a na veľký interes; čo nám dáš, to dostaneš stonásobne nazpiatok
a okrem toho aj dom boží, jeho bohatstvá a blaho. Otvor teda škryne tvoje a
tam chránené peniaze ulož do škrýň lepších, zatvor ich do lona chudobných,
kde ich nájdeš v čas núdze. A vy lakomci, ktorí pole na pole, dom na dom na

dobúdzate; vy nenasýtni kupci, vy nemáte z čoho dat chudobným? Vy máte
tisíce vyhadzovat na neisté a nebezpečné veci, no pre žobrajúceho Lazára ne

máte omrviniek, pár halierov? Čo hovorím Lazárovi? Vaším blížnym, ba vaším
bratom; ba vy už nepoznáte otca vášho a matky. Vtedy síce ste ich znali, keď
ste chceli vydrankať od nich ich majetok; vtedy ste vedeli byt milé a nežné

dietky, no teraz už nemáte nič pre nich. Vstúpte do seba a dávajte almužnu
v hojnej miere, všetkým núdznym. Keď máte na vaše kone, hostiny, na skvost
a daromné zábavy, dajte aj chudobným. Navštívte ich v ich chatrčách na smrteľnej
posteli a ich srdce bude sa radovat, budú vás považovať za Bohom poslaných
anjelov, ich dietky budú vás požehnávať a dom váš bude považovaný za slud
nicu milosrdenstva, svet bude vás obdivovať a požehnávať a zásluhy vaše od
mení sudca spravodlivý.

Nehovorte: s naším majetkom my môžeme nakladať, ako sa nám ľúbi. Čo

vy môžete vaším menovať? Či ste si dačo priniesli na tento svet? Či váš rod,
vaše schopnosti, hodnosti, slovom šťastné okolnosti nie sú darom božím? A

prečo yás stvoril Boh v dobrobyte a tam toho v chudobe? Snáď preto, aby
ste shromažďovali poklady na poklady? Zaiste nie. Alebo aby ste si nasýtili vaše

smysly radovánkami a rozkošami? Nie, lež aby ste boli vernými šafármi chu

dobných; aby ste boli dobrotiví, oni ale aby boli trpezliví. Nie, vaše majetky nie
sú len vaše, ale aj vášho spolublížneho: A prelo je to chlieb chudobných, ktorý
vy nespravodlivé zadržujete; je to odev nahých, ktorý vy do vašich truhiel za

mikáte, to je obuv bosých, ktorý hynie vo vašich domoch, je to peniaz núdznych,
ktorý vy ukrývate v zemi. A preto, NN., čiňme dobre a neustávajme; lebo časom
svojím budeme žať, keď neustaneme! Amen.

Voľne dľa M. Barret »Sermons et conférences.* Jozef Kaíka.

> Prosím vás
} aby ste neboli malomyseľní pre

moje súženie za vás, lebo to je sláva vaša /<

Efez. 3, 13.

Horlivým pracovníkom na mladej vinici Pána bol zaiste sv. Pavel, apoštoj
národov. On sa stal pre meno Kristovo sluhom všetkých vyznávačov Kristových;
pre spasenie ich duší, ako sám píše, znášal zimu a horko, hlad a žížeň, proti-

Nedeľa šestnásta po sv, ÍDuehu,



venstvo s ľuďmi a nátisky. Jako starostlivý otec varuje dietky svoje pred zlými
ľuďmi, tak varoval apoštol kresťanov pred nákazou pohanskou, starajúc sa be

dlivé, aby vinou jeho žiadna duša nezahynula. A jakú odplatu obsiahnul za

prácu svoju, za boľastné kroky a kruté boje svoje ? Ó, biednu odplatu, lebo svet

pohanský, ktorému apoštolské práce sv. Pavla nemilé boly, uvrhnul ho do ža

lára, spútal pracovité ruky sv. apoštola okovami a ťažkou kladou, nasycoval ho

suchým chlebom a vodou, spoločnosťou jeho boli ukrutní a nemilosrdní katovia,
ktorí sa mu posmievali, jeho bili, a do tvári mu pľuli. To bola odmena za tisí
ceré kroky, ktoré sv. Pavel učinil pre spasenie človečenstva, až ho konečne vy
viedli zo žalára a sťali. Ale večný Boh odplatiteľ, ktorý všetky dobré skutky
odmeňuje, nenechal bez odplaty verného sluhu svojho. Za to, že mu až do konca
verne slúžil, korunuje ho korunou nehynúcou v jasných stánkoch kráľovstva ne

beského. Tam pri tróne večného Baránka verný pracovník požíva radostí, ktoré
ani oko nevidelo, ani ucho neslyšalo, ani ich myseľ ľudská pochopiť nemôže-
A jako Pán Boh sv. Pavla za to, že jemu a jeho božskému Synovi bol verne

oddaný, v jeho živote ochraňoval, a po smrti odmenil, tak to až do teraz
robí s vernými svojimi sluhami za živa, On ich chráni a odme
ňuje už tu na zemi. Toto chcem vám dokázať zo svätého Písma, zo života

svätých a zo zkúsenostl.

Celý rad príkladov môžem uviesť zo sv. Písma, že Boh je záštitou a

ochranou verných služobníkov svojich už tu na tomto svete. Vo svojom spra
vodlivom hneve chcel Pán Boh zničiť pokolenie ľudské potopou sveta; už pa
dajú kropaje na hriešnu zem, ľudia utekajú na vrchy, na stromy, mnohí topia
sa vo vode, len Noe s rodinou svojou v korábe na vrchu A:arat zachránený
bol, a to preto, že jako píše o ňom Písmo sv., *bol mužom spravodlivým a
dokonálym v rodinách svojich a s Bohom spojený bol.* (I. Mojž. 6, 9.) Dážď

ohnivý padal na Sodomu v Gomoru, a tam, kde jednúc stály slávne mestá,
nachádza sa teraz mŕtve more. Všetci obyvatelia miest týchto zahynuli, len
Lota a jeho manželku s dietkami vyvádzajú za ruky dvaja anjeli z miesta trestu
božieho, za odmenu, že Lot s celou rodinou svojou slúžil verne Bohu. V Egypte
v žalári sedí krivo obžalovaný nevinný Jozef, syn Jakuba, trpí jarmo biedy,
hladu a núdze. Ale výkladom sňov kráľa Faraóna bol vyslobodený zo žalára,
učinený bol miestodržiteľom kráľa, a to sa stalo preto, že zostal verným Bohu
svojemu, že odolal pokušeniu veľkému, a čistotou svojou panenskou chcel sa
ľúbiť Bohu. Vo dvore kráľa Achaba rozmáhalo sa modlárstvo tak, že sa samému
Bohu zneľúbilo. Boh posiela proroka Eliáša, aby kráľa napomnul, a ho po
vzbudil, aby sa obrátil ku pravému Bohu živému, Bohu otcov jeho; ale tento
sa rozhnevá, tak jako mnohý katolík na kňaza svojeho, na proroka, a hľadí
aby ho usmrtil, a Eliáš, aby život svoj zachránil, je prinútený utekať pred
hnevom kráľa. Lež Boh, ktorý dľa slov sv. Písma spravuje kroky ľudské (Žalm.
36, 23.), viedol Eliáša do jaskyne pri potoku Karith, kde, ačkoľvek v celej kra
jine sucho bolo, hojne tekúcou čistou vodou hasil žížeň jeho, a posielal mu
skrze havranov každodenného chleba, aby hladu netrpel. Tak chránil a odmenil
Boh verného služobníka svojho za to, že úrad svoj učiteľský plnil dokonále.



Dokiaľ úprimne slúžil národ židovský Bohu svojmu, Pán Boh s ním bol, všetko
bolo dobre, všetko sa dobre darilo. Role a vinice vydávaly hojnú úrodu, mier
a pokoj panoval v celej krajine, jestli žeby nepriateľ povstal oproti ľudu tomu,
dal Boh moc Izraelu, aby neprial eľa ľahko premohol. Na púšti uteká Dávid

pred protivníkom Saulom, ktorý ho zo závisti hľadal zabit Ale Boh, ktorému
Dávid verne slúžil, nedal mu zahynúť, vytrhnul ho z ruky Saula, a učinil ho
kráľom Izraela. Vo tmavom väzení nachádza sa Peter apoštol v sladkom spánku.
Je to poslednia noc pred smrťou, zajtrá má byt pred ľud vyvedený, aby na
rozkaz Herodesa Agrippu sťatý bol. A hľa, v noci prichádza ku nemu anjel,
sníma z rúk a nôh jeho reťaze, vyviedol ho žo žalára, a ani strážci o lom
nevedeli, a voviedol ho do domu, v ktorom sa veriaci za neho modlili. A to
obsiahnul sv. Peter za to, že s telom a dušou verne slúžil svojemu božskému
Spasiteľovi Ježišu Kristu. A podobných príkladov zo sv. Písma by som mohol
na stá a stá predniesť, ktoré dosvedčujú, že »Boh už tu na zemi odmeňuje
verných služobníkov svojich *

To isté dokazujú nám živoly svätých božích.
Verne oddaný bol sv. viere biskup milanský, sv. Ambróz. Bránením svätého

náboženstva Kristovho vystavil sa nebezpečiu, že bude zabitý od Arianov, pri
tiahnul na seba i hnev cisára, lebo mu vytýkal poklesky jeho a napomínal ho, aby
Bohu verne slúžil. Keď sa zbúrili obyvatelia mesta Thessaloniky oproti cisárovi

Theodosiusovi, bôl cisár skrze biskupa sv. Ambróza v hneve svojom umiernený,
ale od nesvedomitého ministra svojeho Rufina predsa ku pomste svedený, poslal
vojakov do mesta Thessaloniky, ktorí rozkaz mali, aby istú čiastku obyvateľstva
zavraždili. A stalo sa tým, že nevinní s vinnými boli trestaní A tu keď po tomto
zločine pomstivom chcel Theodosius cisár prísť do kostola na služby božie,
v bráne chrámu povstal oproti nemu biskup sv. Ambróz, a zabránil mu vojsť
do kostola, napomínajúc ho, aby najprv patrné pokánie činil, a spáchané po
horšenie napravil. Cisár roznietený spurnými slovami vyhováral sa, že kráľ

Dávid, ktorý tiež ťažko zhrešil, predsa od Boha na milosť prijatý bol, a spolu
vyhrážal sa biskupovi, že ho dá do vyhnanstva, a jestliže ho do kostola ne

pustí, že ho zabit dá. Lež sv. biskup nebál sa hnevu cisára, ale ticho a vľúdne

odpovedal: »Keď si Dávida nasledoval v hriechu, nasleduj ho v opravdivom po
kání.* A hľa, Pán Boh sriadil srdce rozhnevaného cisára tak, že hnev jeho skrotnul,
Srdce sa utíšilo, a Theodosius podrobil sa uloženému pokániu a očistil oprav
divým pokáním hriešnu dušu svoju. Boh svojich verných sluhov neopustí, lež

svojou pomocou prispieva ku ochráneniu ich, bárs by i zázrak učiniť musel.
Verného služobníka svojeho, prvého apoštolského kráľa nášho, sv. Štefana, za
chránil Boh pred najatým vrahom, a ponížil nepriateľov jeho. Sv. Alžbeta, dcéra
vlasti našej, zázrakom ochránená bola pred zlým podozrievaním hriešnych a
neveriacich dvoranov, ako vám to dobre známo. I zdáliž nemôžeme volať i my
so žalmistom: »Bok je mojou ochranou, koho sa bát budem r« (Žalm. 19, 5.)

Pozrime každodennú zkúsenosť, i tu nájdeme hojného svedectva, ako od

meňuje Pán Boh služobníkov svojich už tu na zemi. Vidíme mnohých chu

dobných, opustených, ako sa namáhajú, ako pracujú, aby si vyhľadali každo
denného chleba — a pritom sú zdraví, čerství, spokojní a veselí, a to odmena
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od Boha za to, že jemu verne slúžia, a jeho sväté prikázania zachová
vajú. Mnohý začal hospodáriť s málom, ba áno s dlhom, a hľa, po rokoch j rácu
jeho" požehnal Pán Boh, nashromaždil toľko, že môže pomáhať iným; a to od
mena od Boha, že bol verným služobníkom Pána. Mnohý bol predtým nepatrný
pred svetom, a hľa, dosť malá okolnosť spôsobila, že poznaly ho osoby vyššie,
postupuje od dôstojnosti ku dôstojnosti, je čím ďalej vážnejším, a čo je toho
príčinou? On sa Boha nespustil, rád sa modlil, služby božie a kresťanské po
vinnosti konal, a prelo i Boh jeho neopustil. A možno, že i vy ste pocítili od
menu od Pána Boha za svoju vernosť a oddanosť. Snáď stáli ste blízko utra
tenia vašeho majetku, dobrého mena, alebo zdravia, a naraz stal sa obrat k lep
šiemu a vy voláte: »To mi Pán Boh učinil!* A dobre voláte; to sa stalo za to,
že ste verní jeho ctitelia boli, a ničím sa od neho Odlúčiť nedali. A bárs by tu
na zemi odmena za zásluhy naše čakať dala na seba, isté je, že odplatené nám
bude na večnosti korunou spravodlivosti, ako sv. Pavlovi, ktorá koruna prichy
staná je tomu, kto až do konca Bohu verne slúžil.

A vzdor tomu, že Boh tak odmeňuje verných služobníkov svojich už tu na

zemi, predsa usiluje sa svet to slovo Boh vyničiť z kruhu svojeho. .On klania
sa všelikým bohom: kráse tela, dôstojnosti, peniazom, sláve a iným veciam. Ale
čo vyvedie svet bez Boha? On sám nemôže ani zlé, nepriaznivé počasie zastaviť,
počas suchoty ani kvapkou vody soschnulé polia občerstviť. Ale nech klania sa
svet svojím divným bohom, my, ktorí sme to slovo Boh z úst matiek našich
ako malé dietky do sŕdc našich prijali, ktorým nauka o Bohu vo školách do
duše našej vštepená bola, my sa toho Boha nespustíme, ale vernými zostaneme
v jeho službe, až jednúc ako sv. Pavel volať môcť budeme: *Dobrý boj som

bojoval, beh som dokonal, a preto pripravená mije koruna spravedelnosti.« Amen.

ftedeľa ružencová.
Či sa vyplatí modlitba sv. ruženca?

*Lebo shliadol na pokoru služobnice svojej9
a hľa , od toho času blahoslavenou ma budil
nazývať všetky pokolenia .« Luk. 1, 48.

Zvláštne časy žijeme. Nieto človeka, čo by sa neponosoval, čo by nevzdychal
po lepšom. Ľudia sú nespokojní. Vždy nové záujmy ich tlačia, vždy nové ťarchy
cítia. Nuž a prečo to? Kde je ten mudrc, ktorý na túto otázku dostatočnú od

poveď môže dať? Nieto ho, jestli len múdrosťou sveta vládne. Bože, ty skryl si

svoje vedomosti pred múdrymi a oznámil si ich maličkým. Áno, len duchom
pokorným je možné rozlúštiť otázky terajšieho času. Jako poviete vy, jako môže
pokorný duch rozumel sa do rozlúštenia tak zamotaných záležitostí, jaké teraz
vládnu svetom? To je práve vlastnosťou ducha pokorného, že vie vhĺbiť sa do

veci, že každú vec dľa nepremeniteľného cieľa jej poníma a cení. A takéto
vážne, pravdivé posúdenie vecí je predovšetkým potrebné, aby sa terajší duch
času vysvetliť mohol.

J. Bajcsy.



Lelio čo chýba terajším ľuďom? Duch Kristov, duch náboženský. Všetko
sa sháňa za žiadosťami očí a tela a za pýchou života Čo inšie je nežli žiadosť

očí, keď sa ľudia jeden nad druhého vypínajú v odeve, majetku? Čo inšie je,
nežli žiadosť tela, keď mládež len požívať, veselosti a tance navštevovať, nesluš
nosti páchať hotová je? Čo inšie je, keď nie pýcha života, nadýmať sa, hlavu
stavať, neposlušnosť prejavovať, schválne sa vystavovať pokúšaniu do hriechu?
Tomu všetkému prameňom je odvrátenie sa od Krista, od náuky sv. viery. Kto

je teda v stave vysvetliť zlo, ktoré kynoží ľudí? Kto môže poradiť liek proti
tomu zlu? Len ten, ktorý prišiel vyliečiť pokazenú prírodu ľudskú: Ježiš Kristus.
Preto nevyhnutne potrebné je navrátiť sa ku Kristu Pánu. Tohoto jedným pro
striedkom je pobožnosť ružencová.

Touto pobožnosťou sa cvičíme vo viere, nádeji a láske, a
naučíme sa nasledovať Krista Pána.

Známkou nášho času je nespokojnosť so starým náhľadom a s vyzkúseným
spôsobom života. Všetko má byt nové v 20. století. Lež to je najväčšou pre
kážkou žiadaného obnovenia, že ľudia nechcú sa podrobiť vplyvu, ktorý z toho
obratu pochádza. Slovom každý len iného chce napraviť, len okolnosti premeniť,
on sám ale chce ostať aj ďalej so svojimi chybami, neporiadnymi žiadosťami a

nezkrotenými náruživosťami. Nuž či to možné, napraviť pomery spoločnosti bez

toho, žeby sa tí údovia spoločnosti polepšili? Nie! Lebo ľudia vedú, spravujú
pomery a nie naopak. Nieto veci, ktorú by človek v zlobe svojej pokaziť ne

mohol. Tak pokazil by aj to najkrajšie, najlepšie, čoby pod svoju moc dostal,
lebo človek sám v sebe nesporiadaný aj to, čo sa s ním stýka, pokazí. Snaha
všetko zboriť nešetrí ani nadprirodzené veci, ba v prvom rade tieto chce od

strániť. Jakým právom to robí, to nikto nemôže povedať, poneváč v božských
veciach nikto nemôže inšie naložiť, nežli čo je Bohom dané.

Túto zásadu musíme predne na vieru poťahovať a presvedčení byt o tom,
že vo veciach, v pravdách viery, náboženstva nikto nemôže, ani nesmie iné pred
kladať, učiť, nežli čo je nám zjavením božím dané, aby sme verili.

Pýcha ľudská, ktorá sa hlavne v nesporiadanej samoláske javí, tak ďaleko

zašla už, že človek seba samého stavia za predmet úcty, za prameň, z ktorého

výlučne sa má brat všetka pravda, všetek poriadok života. Jaká by to bola

pravda, dostatočne videť z naúk moderných, novej doby vodcov sociálnych a

žien, ktoré sa za politickým právom sháňajú. Ich učenie je úplným prevratom
náboženstva. Počnúc od Boha až po najposlednejšie stvorenie božie nič nemá
u nich pokoja, nič ceny. Áno, škodné je všetko, čo náboženstvo od Boha zja
vené zachovať káže, poneváč kladie človekovi putá, aby sa slobodne, vlastne dľa

telesnosti svojej pohybovať nemohol. Preto márne by bolo s nimi sa chcieť vy

rovnať, alebo jakýrakoľvek spôsobom im po vôli ísť. Veď by to znamenalo poddať
sa, uznať ich počínanie za spravodlivé a osožné. Čo teda urobiť? Napodobniť
ich, nasledovať ich v účinlivosti, v zaujatosti za svoju vec, u nás za vieru, za ná
boženstvo. Protivníci náboženstva vždy a všade sú jednakí, nikdy nepopustia vo

svojom, tak máme činiť aj my.
16*



Náboženstvo je nevyhnutne potrebné človekovi aj pre tunajší život. Vyba
vujme teda povinnosti ním predpísané a ochotne používajme prostriedky na so
silnenie v sebe náboženského ducha. Medzi tieto prostriedky prináleží aj po
božnosť ružencová, ktorou síce v prvom rade bi. Pannu ctíme, pritom ale vý

borným spôsobom obnovujeme v sebe vieru, keď si pripomíname tajemstvá,
udalosti zo života Pána Ježiša a jeho nepoškvrnenej matky Márie Panny. Pro
tivníci náboženstva sa všetkému tomu posmievajú, čo láskavý Boh učinil za
dobro ľudí nešetriac ani svojho Syna. Im je protivné v slušnosti, poctivosti na
žívať v stave manželskom, u nich je na posmech stav panenský a panicky, ako

by teda nezapierali tajemstvo vtelenia Syna Božieho mocou a pôsobením Ducha
svätého? ích podlému smýšFaniu sa protiví pravda, že bi. Panna bola Pannou
pred počatím, ostala Pannou pri pôrode a po ňom.

A hfa, my to vyznávame modliace sa ruženec radostný, ním oslavujeme
bl. Pannu ako ľaliju čistú, ako neporušenú Pannu, ktorá jedine bola hodná a

súca Synu Božiemu dať telo najsvätejšie. Vyznanie tohoto tajomstva je pre kaž
dého kresťana-katolíka k spaseniu potrebné, poneváč aj vtelenie Syna Božieho
je medzi tými pravdami, ktoré musí vedeť a veriť, aby mohol byť spasený.

Podobne vyznáme svoju vieru o vykúpení našom skrze Ježiša, keď sa mo

dlíme druhú čiastku svätého ruženca, tú totižto s tajemstvami umučenia
Krista Pána.

Smrť, ktorú podstúpil Pán Ježiš za nás a všetkých ľudí, je nielen cenou
nášho spasenia, lež je aj základom samého kresťanstva. Keď teda vyznáme, že
Ježiš trpel a umrel za nás, spolu dosvedčujeme, že za cenu jeho smrti sme kre

sťania, to jest jemu prináležíme. Svätým ružencom teda obnovujeme aj sväzok
medzi nami a Kristom. Dovŕšením tohoto sväzku duchovného je oslávenie, po
ktorom túžime, a ktoré nám tajemstvá slávneho ruženca predkladajú.

Týmto je pobožnosť ružencová spolu modlitbou nádeje, poneváč nám pred
stavuje najvyšší ciel, ktorý podlá príkladu Krista a Márie obsiahnuť máme a
môžeme. Rozjímanie o tajomstvách života Krista Pána a Márie podáva nám to
tižto prostriedky, ukazuje nám cestu, učí nás spôsobu, jako môžeme ten cieľ
obsiahnuť. Ruženec nám dokazuje, že len tí, ktorí s Kristom trpeli, s ním môžu

byť aj oslávení. Jako Kristus Pán musel všetko pretrpel, čo mu Boh na zadosť
učinenie za hriechy naše nadelil; podobne učí ruženec, aby sme sa nenaľakali
smrti pred svetom, opovrhnutia a nevšímania totižto, lež aby sme zmužile niesli
kríž života.

Protivníci viery márne kričia, že oni tu na zemi chcú byt šťastní, o budúce
šťastie netrápia sa. Chcet byt šťastným, to môžu, lež aj vskutku šťastnými byt,
to už nemôžu. Šťastie uteká pred bezbožníkom, jako tôňa. Keď si už myslí, že
ho obsiahol, ztratí sa mu, jako keď slnko zájde za oblaky, i tôňa zmizne. Nie
tak sa deje bohabojnému, poneváč on hľadá svoje šťastie v nepominuteľných,
večných veciach. Čnosti, tieto svetlá na búrlivom, mnohoráz zachmúrenom mori
života, sú kotvami, sú prístavom, kde si možno oddýchnuť a pokoja nadobudnúť.
V čnostnom živote sa zakladá šťastie časné a večné. Tento čnostný, bohuoddaný
život milovať naúča nás svätý ruženec, keď za vzory kladie Pána Krista a jeho
blahoslavenú matku Máriu.



O jako sa klamú ľudia, keď lásku svoju obracajú na predmety, ktoré sú
ďaleko od Krista Pána, ba čo viac, nikdy sa na neho nemôžu vztahovat, poneváč
sú mu odporné, protivné!

*Kto nenie so mnou, proti mne je« hovorí Kristus Pán. A jako môžeme

byt s Kristom, keď by sme nechceli byt jemu podobnými? Kristus Pán obetoval
za nás svoju božskú prirodzenosf, soslúpil s neba, vzal na seba telo naše a
s ním všetku biedu. Obetoval seba za nás nielen ako človek, lež ako Boh Syn.

A my jako že ju dokážeme? Keď jeho nasledovat budeme. »Synáčkovia,

nemilujte slovom , ale skutkami«, napomínal v I, liste sv. Ján kresfanov. (3, 18.)
A čímže meriame lásku na zemi? Či nie skutkami, ktoré láska vykonala? Po

dobne dokážeme svoju lásku k Bohu, keď životom napodobňujeme príklad
Kristov.

Zvlášte v čnostach, ktoré Kristus Pán ukázal vo svojom poníženom, po
slušnom, obetivom stave, je potrebno teraz cvičit sa, keď všetko dvíha hlavu
a chce panovať, keď mnohí len seba samých hľadajú, pre samochvíľu, a svoju
pohodlnosť na všetky obety sú hotoví.

Nám je potrebná pokora, ktorá z povedomia hriechu a hriešnych náklon
ností pochodí, potrebná nám je poslušnosť, ktorá nie zo strachu pred trestom,
lež z lásky k Bohu pohýna nás vykonať povinnosť, potrebná nám je obetivost,
ktorá nielen v obetovaní vonkajších vecí, majetku záleží, lež ktorá nás samých,
naše chúťky, naše neporiadne náklonnosti prináša v obeť.

Toto radil Kristus Pán mládencovi, ktorý sa ho pýtal: »Čo mám činiť, aby
vošiel do života.* Lebo neni toľko zrieknuť sa toho, čo máme, nežli zrieknuť
sa toho, čo sme, to jest seba samých obetovať Bohu. Toto je ale nemožné bez

nasledovania príkladného života Panny Márie, ktorý sa nám v pobožnosti ru

žencovej pred oči stavia. Modlime sa ruženec, nasledujme nášho láskavého Spa
siteľa. Amen. Špaňodoltnec,

Bohorúhaôstvo Je hriech veľký.

» Tento rúha sa Bohu.« Mat. 9, 3.

»Odpiátajú sa ti hriechy tvoje*-, takto rečie božský náš Spasiteľ Ježiš
Kristus k porazenému. A židia slyšiac tieto slová osopia sa na Ježiša Krista, že
rúha sa Bohu. Teda tým, že hriechy odpustil, dopustil sa sám hriechu? Ovšem
židovskí farizei mali by pravdu, keďby Kristus bol púhym človekom, poneváč
moc hriechy odpustiť má iba Všemohúci Boh. Avšak Ježiš Kristus je pravý
Boh, o čom židia ľahko mohli sa presvedčiť, keďže boli očitými svedkami tých
nesčíseľných zázrakov, ktoré činil, i preto mali vedeť, že čo Boh môže i hriechy
odpustiť. Poneváč ale vzdor tým veľkým zázrakom o božstve Ježiša Krista po

chybovali, v božstvo jeho neverili, preto práve oni rúhali sa Bohu, a kameň

ktorý na Krista hodili, padnul na ich vlastnú hlavu.

fledela osemnásta po sv. Duehu.



Áno, židovskí farizei rúhali sa Pánu Bohu, práve tak, ako vtedy, keď na

hore Kalvárii posmievali sa boli J. Kristovi. Nevďačníci, miesto toho, aby boli

na kolená padli pred Messiášom a pokánie činili, oni ešte rúhajú sa najväčšiemu
svojmu dobrodincovi.

Avšak čo nás do židovských farizeov ? Či nevidíme krestanov, ktorí po
dobne činia? Židia neverili v božstvo Ježiša Krista, i preto ich hriech nie je
tak ohavný ako tých krestanov, ktorí v jeho najsvätejšom mene sú pokrstení,
ktorí najsv. jeho telo a krv prijímajú. Abyste, NN., veľkosť hriechu ,toho po

znali, a abyste sa hriechu toho chránili, zaumienil som si, že dnes prehovorím
k láskam vaším; 1) o veľkosti hriechu bohorúhačstva, 2) o jeho
trestuhodnosti.

1. Človek rúhaním sa Bohu hreší, keď proti Bohu, proti anjelom, proti
svätým, alebo proti svätým vecám opovržlivé alebo potupne sa vyslovuje. Na

dreve kríža v hrozných mukách umierajúcemu Spasiteľovi bezcitní židia takto
sa posmievali: » Jestli si Syn Boží, sostúp s kríza a my uveríme v íeba«;
»Iným mohol pomôct, sám sebe nemôže*vždy dôveroval v Boha, nech mu

leda pomôže, kedže ho tak velmi miluje«, a pod. Samé bohorúhačstva, NN!
Avšak koľkí krestania dopúšťajú sa tých samých hriechov! Navštívi-li ich Boh

nebeský s krížom, ó jako si ztažujú, jako reptajú proti P. Bohu, jaký je ukrutný,
nemilosrdný ... Či títo nedopúšťajú sa hriechu bohorúhačstva?

Rúhanie sa Bohu je jeden z najťažších hriechov a to preto, poneváč skrz
tento hriech Boh nebeský osobne je urazený. Je síce pravda, že Pána Boha
skrz každý hriech, skrz každé prestúpenie jeho prikázaní obrazíme, avšak keď

sa jemu rúhame, vtedy hrešíme proti jeho najsvätejšej osobe, hriešnik vtedy
jakoby predstúpil pred najsvätejší trón Boha, aby takto česť jeho napadal.

Ešte hnusnejším predstaví sa nám hriech bohorúhačstva, povážime-li, kto
ho spácha. Človek rúha sa Bohu. Ktože je človek ? Biedny červ, ktorý nevládal
by žiť, keďby ho Boh na živote neudržoval. Ktože je človek? Na túto otázku
cirkev sv. na popolečnú stredu dáva nám túto stručnú odpoveď: Memento homo,
quia pulvis es . . . *Pomni ó človeče, že prach si, a v prach sa obrátiš.<

Áno, hrsťou prachu sme! O niekoľko rokov i tie tvrdé kosti naše v prach sa
obrátia. A stvor tento biedny opováži rúhať sa Všemohúcemu Stvoriteľovi neba
i zeme . . .

Ešte nutno poukázať mi na okolnosti, pri ktorých hriešnik dopúšťa sa ťaž
kého tohto hriechu

Boh Otec nás stvoril i udržuje nás pri živote. On každodenne dva-trikráť
nás sýti, On nás šatí. Syn Boží Ježiš Kristus smrťou svojou na dreve kríža vy
slobodil nás z poddanstva diablovho i pripravil nám miesto v kráľovstve ne

beskom. Duch sv. pri krste sv. nás posvätil, i posväcuje nás, kedykoľvek v stave
milosti pristupujeme ku sv. sviatosťam. Každý okamih nášho žitia je veľko
dušným darom dobrotivého Boha; A hriešnik práve v tom okamihu, v ktorom

účastným sa stáva dobrodenia so strany P. Boha, miesto toho, aby mu vrúcne
ďakoval, uráža svojho najväčšieho dobrodinca, zneucťuje jeho sv. meno.



Čože by ste povedali o dieťaťu, ktoré vtedy, keď matka podáva mu kus

chleba, napľulo by jej do tváre ? Väčšmi jako matka miluje Boh nebeský nás,

ktorých na obraz svoj stvoril. Jak veľký je teda hriech, keď najväčšiemu nášmu
dobrodincovi odplácame sa tým najčernejším nevďakom. Čiže nepodobáme sa
diablovi a jeho prívržencom? Títo rúhajú sa Bohu, veď zkusujú jeho spravo
dlivosť, avšak nie tak hriešnik, ktorý vtedy hreší oproti Bohu, keď tento pre
ukazuje mu • dobrodenia. Či preháňam tvrdiac, že hriech človeka prevyšuje
hriech diablov? Či sv. Bernardín nemá pravdu, keď píše; »Diabolský jazyku,
čože ta primalo k tomu, aby si sa tomu rúhal, ktorý ta stvoril, ktorý ta skrz
krv Syna tvojho vykúpil, skrz Ducha sv. posvätil ?« (Tom. 4. šerm. 33) Áno,
rúhanie sa Bohu je z najťažších hriechov jeden, i preto hoden najprísnej
šieho trestu.

2. Opravdivá pokuta pre nekajúčneho bohorúhača je; večné zatratenie.
Ovšem že tento trest zastihne každého, ktorý v stave smrteľného hriechu zomre.
Avšak jako i medzi obyvateľmi kráľovstva nebeského je rozdiel, tak i v pekle
tí, ktorí dopustili sa bohorúhačslva, prísnejšie budú trestaní.

Avšak nielen na druhom svete, už i na tomto Boh prísne trestáva týchí
ktorí sa jemu rúhajú. V Starom zákone sa dočítame, že bohorúhači trestaní bolí
ukameňovaním. A v Novom zákone toľko je oslrašujúcich príkladov, že nedržím
ani za potrebné uviesť z nich jeden, a to tým menej, poneváč nejeden z vás
z vlastnej zkúsenosti mohol by poslúžiť takým príkladom, alebo aspoň o ktorom

počul, alebo na vlastné oči videl.
Bolo to roku 1861, keď v hostinci jedného mesta v Nemecku za nočnej

doby zabávalo sa niekoľko roztopašných mladíkov. Ich rodičia boli zámožní ob

chodníci, a jako to už býva, kde je dostatok všetkého, tam je i bujnosť. Keď
mladíci už boli hodne nabumbaní, jeden z nich okolo polnoci predriekal na

spôsob litánií všelijaké bohorúhačstvo, na ktoré ostatní jednohlasne odpovedali.
No nezbední pánkovia ešte ďalej išli v svojej roztopašnosti. Najstarší z nich

prehodil na seba dva uteráky, ktoré malý znázorňovať mešné rúcho, naplnil
pokál šampanským vínom, a vzal tolár, ktorý znázorňovať mal hostiu. Najmladší
z nich hral zástoj miništranta. I vysmievali sa sv. obradom pri omši sv., ktorú
títo dvaja napodobňovali. Už prišlo k pozdvihovaniu, keď ten starší pozdvihnúť
mal pokál so šampaňským a tolár, i rozprasnul sa pokál na sto kusov, mladík
ale sťa bleskom omráčený klesnul na zem a za niekoľko okamihov vypustil
dušu. Bezbožná spoločnosť rozpŕchla sa, iba miništrant válal sa po zemi pomä
taný na mysli, i musel byt do blázninca odvedený. Tak, NN., tresce Boh ne

beský už na tomto svete tých, ktorí sa mu rúhajú. A či vám mám uviesť príklad
z najnovšej doby? Je tomu 25 rokov, keď v mojom rodisku jeden tulák v noci
išiel na zajacov. Avšak šťastie mu nežičilo. Rozhnevaný zaslal pred krížom na

rozceslí stojacom a tak hnusnými slovmi rúhal sa Spasiteľovi, že bojím sa tie
slová vysloviť. No, pokutu nevyslala. Ešte dnes chodí svetom sta žobrák,
nevládnuc pohnúť rukami, nevládnuc kúsok vyžobraného chleba položiť do úst.

Ó chráňme sa, NN, rúhania. Napomínam menovite rodičov, aby si dali pozor
na svoj jazyk. Rúhanie vaše počujú deti, a vtedy je zle, veľmi zle; nič sa tak

ľahko nenaučí dieťa, ako zlé reči od rodičov; rodičia učia deti rúhať sa Bohu;



rodičia uvaľujú na deti svoje hrozné tresty toho hriechu. Preč, preč s týmto
hrozným hriechom od rodičov i od detí, od každého.

Sv. Ľudvik, kráľ francúzsky túžil vykoreniť! hriech bohorúhačstva z krajiny
svojej. Vydal zákon, že každému, kto by verejne Bohu sa rúhal, vypálený má

byť žeravým železom znak na rtoch (gambách) A tu stalo sa, že jeden Parížan
žalovaný bol u kráľa, že vyslovil špatné bohorúhanie. Kráľ bez milosrdenstva
dal vykonať zákonom ustanovený trest na vinnom, a tým, ktorí prosili za toho
rúhača o milosť, riekol: »Ja odpustím, keď sa niekto mne rúha, ale nikdy ne

odpustím, keď niekto Velebnosť Božiu verejne spotupí Naopak, ja sám radšej by
som si dal jazyk, žeravým železom preraziť, keby som tým činom vyobcovať
mohol každé bohoruháčstvo z kráľovstva môjho «

Smýšľajte aj vy tak o velikom hriechu rúhania sa Bohu a netrpte ho

nikde. Amen. Rupert Rehák, o. S. B.

P. JVIarla naša patrónka.

>Buď verným kráľovnej svojej, náboiný
kresťane.« Cirk. pies.

Tak sa ozýva pieseň z úst nábožných dielok cirkve v tejto krajine ma

riánskej dnešnieho dňa, vo sviatok patrónky uhorskej. Je on ustanovený, aby
sme si spomenuli na tie dobrodenia, akými Panna Maria obsypávala predkov
našich cez tisícročie. V tento sviatok máme jej vzdať úctu vďakovčinenia za

mocnú ochranu, akou nad krajinou uhorskou cez celé tisícročie strážila. V tento
deň máme prosiť Kráľovnú nebeskú, aby aj naďalej spravovala dedictvo svoje a

prijala i nás pod svoj materinský plášť, žeby sme pocítili mocnú jej ruku a

vďakovčinením oslavovali ju dľa proroctva jej vlastného: *A od tejto chvíle bla
hoslavenou nazývat ma budú všetky pokolenia zeme .« (Magnificat) Nemyslím ja
na tie všeobecné príčiny, pre ktoré každý kresťan — vôbec každé rozumné stvo
renie — Panenku Máriu si ctí, lebo je ona tým šľachetným stromom, ktorého

požehnaným plodom je Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Ale o tom je reč, prečo tak
hlboké korene pustila v našom národe úcta k Panne Márii? Príčinou toho je,
že Panna Maria z poručenstva sv. Štefana, prvého kráľa uhorského, stala sa de
dičkou jeho kráľovstva, kráľovnou uhorskou, patrónkou krajinv
uhorskej. A to bude predmet i dnešnej sviatočnej reči mojej.

Ako božský Spasiteľ umierajúc na kríži odovzdal matičku svoju pod opateru
svojmu miláčkovi sv. Jánovi, a ona stala sa matkou nás všetkých: od tej doby
národy kresťanské pretekajú sa v úcte mariánskej.

Tak ju menujú Taliani: Moja Pani; Francúzi: Naša Pani; Nemci: Naša milá

Pani; Maďari: Veľká Pani; a my Slováci nazývame ju: Patrónkou krajiny uhorskej;
Kráľovnou našou. A kto sa bude tomu diviť, keď vezneme dó povahy jej pro
stredníctvo v diele našeho spasenia? Je síce pravda, že Boh skrz ňu dal nám

Sviatok patrónky uhorskej.



svojho Syna, Spasiteľa sveta; ale zároveň určil Pannu Máriu za prostrednicu
v záležitosti nášho spasenia. A ona skutočne dokázala sa byt mocnou pomoc
nicou kresťanov, ochraniteľkou národov kresťanských, menovite vo víťazných
bojoch kresťanov proti Tatárom a Turkom. Dokazujú to veľkolepé pútnické
miesta; Hostín na Morave, Maria Celí v Štirsku, Maria Einsiedeln vo Švajčiarsku,
veľké baziliky k jej úcte z povďačnosti vystavené, prekrásne sochy, obrazy a
oltáre od umelcov zhotovované, všetko toliké znaky vďakov za mocnú jej
ochranu a prímluvu. My však Uhria vôbec, a Slováci uhorskí zvlášť máme prí
činu ctiť si patrónku krajiny uhorskej, pre tie dobrodenia, ktoré naším predkom
preukazovala viac než cez tisíc liet. Ju ctili, k nej utiekali sa prví vierozvestci
naši, sv. Cyrill a Melhod, preto aj ich veľkolepý chrám velehradský postavený
je pod ochranu P. Márie nanebevzatej. Neskôr však, keď Géza panovník Uhrov
nahliadol, že jeho pohanský národ maďarský nemá budúcnosti medzi kresťan
skými národami a podobne Hunom a Avarom zmizne z povrchu zeme; jestli sa
len neprispôsobí ku vzdelaným národom a neprijme kresťanstvo: sama Rodička
Božia bola mu radou a pomocou pri rozvažovaní, ako by to cieľu naj primera
nejšie previedol. Dala mu pokynutie, aby s pokrestanením nemeškal. Sľúbila mu

príchod pražského biskupa Vojtecha, ktorý ho má zasvätiť do tajomství nábo
ženstva kresťanského. Predpovedala mu narodenie syna, klerý mal dostať krá

ľovský titul za tú jeho horlivosť, že obráti národ ku Kristu. Zjavenie dosved
čila skutočnosť, Sv. Vojtech prišiel. Gejzovi narodil sa syn, ktorý od Silvestra
II. kráľovskú korunu a titul apoštolského kráľa obdržal.

Sv. Štefan už s mliekom materinským ssal úctu k Panne Márii. Ju celý
život svoj ctil, vo vážnych okamihoch k nej sa utiekal a vždy bol vyslyšaný.
I víťazstvo na jej prímluvu vydobil nad odbojnými súkmeňovcami svojimi, vede

nými Kupom a spoločníkami pohanskými. Nemálo bola sv. Štefanovi nápo
mocná junácka Slovač, a nemôžeme zapomenúť na jeho víťazstvo zachované
v slov. piesni: »Stála bitka stála, za Štefana kráľa.* Sv. Štefan na prímluvu
Matky nebeskej viacráz zvíťazil, pamätníkami vífazství tých sú veľkolepé chrámy
marianské, ktoré povďačnosť jeho vystavila v Rabe, v Stolnombelehrade, v Ostri
home. Ctil si prebi. Pannu Máriu vždy ale menovite uctil ju pri smrti, keď nemal

potomka, na ktorého by krajinu svoju bezbečne sveriť mohol. R. 1038 na Nanebo
vzatie P. Márie shiomaždili sa biskupi a veľmožovia okolo smrteľného lôžka sv.

kráľa; a tu pred zastupileľmi cirkve a krajiny Pannu Máriu určil za dedičku
uhorskej krajiny, jej venujúc ju pod zvláštnu ochranu, vymenoval ju za

patrónku uhorskú.
Táto smluva stojí až dosaváď. Žiaden z kráľov uhorských ju nezrušil. Odtiaľ

pochádza, že krajina uhorská nazýva sa vždy krajinou mariánskou, a Máriu me

nujeme patrónkou krajiny uhorskej, kráľovnou Uhorska.
Sv. Ladislav nazýva ju tiež patrónkou krajiny uhorskej. Béla IV. znovu

zakladateľ krajiny po pliage tatárskej v listinách svojich nazýva P. Máriu: Paňou

svojej krajiny a inde zas menuje ju; Zvláštnou patrónkou krajiny. Ludvik Veľký

svoje víťazné úspechy nad Turkom nepripisuje sebe a vojsku, ale prímluve Panny
Márie. A preto po víťazstve šiel do Márie Gelly, aby sa jej poďakoval za pomoc-
Tam nechal i svoj meč, plášť, vojanskú zástavu, i ten obraz, ktorý po zjavení



sa P. Márie na prsiach svojich našiel. On vystavil terajší chrám Maria-Cellský.
On vystavil aj kláštor Maria-thalský, Maria Nostranský, v Aachéne krásnu
kapiu, v Spišskom Štiavniku kláštor cistercitský, v Budíne kláštor Klarisiek a
to všetko za to, že mu P. Maria v bitvách a v ťažkých okolnosfach vždy po
máhala. A keď v 16. století naši predkovia opúšťali úctu k nej, keď sa prote
stanstvo vzmáhalo, vtedy z dopustenia božieho pr.šiel Turek a cez úplných
150 rokov pustošil krajinu. I tenkráť pomáhala patrónka uhorská kresťanským
vo !cov, Ján Hunyadi nejedno víťazstvo nad Turkom ďakuje pomoci P. Márie.

Matej kráľ, spravodlivý, na svojom štíte nosil obraz palrónky uhorskej. I peniaze
do nedávna (r. 1848.) razené, nosily obraz palrónky uhorskej. Po 20) ročnom
pustošení Turka naučili sa Uhria ctiť Máriu. Pomocou Innocenta XI. pápeža, a
na jeho posmelenie za času Leopolda I., pod vodcovstvom ctiteľov mariánskych,
Eugena Savojského a Pavla Eszterháziho, vojská kresťanské vyženú Turka z hradu
budínskeho, načo Leopold vo svätoštefanskom chráme vo Viedni pred zázračným
obrazom P. Márie zpät vydobudnutú od Turka krajinu uhorskú znovu čo de
dictvo venoval Panne Márii, patrónke uhorskej. Tak hľa, kráľovia uhorskí verejné
vyznanie skladali, že Boh na prímluvu Márie navrátil ím tú zem, ktorú sv. Štefan
v poručenstve P. Márii venoval. A potvrdili poručenstvo sv kráľa, ich krásny
príklad nasledovali veľmožovia i biskupi, ktorí pretekali sa v úcte a povďačnosti
k patrónke uhorskej. Tak Pavel Eszterházi, víťaz nad Turkami, r. 1691 viedol
nábožnú púť do Márie Celly s viac než 8000 pútnikami, čo malo byt verejným
vyznaním, že len P. Maria ochránila vlasť od ďalšieho pustošenia pohana Turka.
V minulom století r. 1857 bl. pamäti primáš Ján Scitovsky tiež viedol poďako
vaniu púť do M. Celly asi s 27000 pútnikami a zavďačil sa tam Matke Božej
soškou zo zlata a striebra, na ktorej prosí nápis, aby i naďalej ostala mocnou

patrónkou našej vlasti. Katolíci Uhorska r. 1881 zase sa zavďačili patrónke
uhorskej, keď drahú zástavu s lýra nápisom venovali v Lurde P. Márii, ju o ďalšiu
ochranu žiadajúc. Toto hľa, sú tie pohnútky, pre ktoré nás bl. pamäti sv. Otec
Lev XIII. obdaril dnešným sviatkom. Aby kresťania i dnešných časov rozpome
nuli sa na mocnú ochranu P. Márie v dobách predošlých, by sme z toho čer
pali posilu a nádej, že ona bude i nám mocnou prímluvnicou, že i nás vezme

pod svoj materinský plášť, jestli sa k nej v dôvere utiekať budeme, jestli naša
úcta k patrónke uhorskej nebude menšia od úcty predkov našich. Ona miluje
svojho Syna, ktorý svoju predrahú krv vylial za nás: nechce, aby na nás bola
zmarená. Ona praje nám blahoslavenstva večného, len my neustávajme v osla
vovaní jej Syna, nehnevajme ho hriechom a ctime si aj jeho matku! Preto vo

lajme jednými ústy slovami piesne našej: »Buď verným kráľovnej svojej, nábožný
krestane! V šírom svete po Bohu väčšej patrónky niet: Sladká nádej pod jej
plášťom spokojne žiť i umrieť! Amen. Karol NečesaUk.



Zaehráňme sa od tmy zovnútorne| čili od zatratenia.

> Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených .«

Mat. 22, U.

Všetkých ľudí povoláva Boh k spaseniu; preto i ustanovil cirkev svätú, aby
táto viedla ludí k spaseniu. Ale či povolan é už znamená spasenie; alebo či po
volaní v cirkvi budú i vyvolení? Žiaľ, nebudú; lebo veď jasné sú slová Krista
Pána: »Mnoho jé povolaných , ale málo vyvolených.« A prečo? Povolanie je
dielo samej milosti božej, vyvolenie ale je dielo i milosti božej i nášho spolu
účinkovania. Na milosti božej nenie chyba, ale na našom spoluúčinkovaní; le
nivosti v dobrom, odťahovanie sa od pravého pokánia, zriedkavosť skutočného
polepšenia bývajú prekážkami nášho vyvolenia. Rozjímajme, čo máme činiť,
aby sme nekdy mohli stáť medzi vyvolenými a nemuseli trpet
večné muky tmy zovnútornej.

Nič neosoží rozsievačom, keď na cestu rozsievajú semená. Ani nám nič

neosoží, keď sme kresťania, ale kresťanské skutky nekonáme. Svedok tejto veci

je sám Jakub apoštol, on totiž píše vo svojom liste: »Viera bez skutkov je
mŕtva « (Jak. 2, 17.) Máme tedy príkazy božie plniť. Ináč nič nám nepomôže
meno = krestan-katolík. Veru tak je to. Či snáď sa tomu čuduješ? Nuž —

prosím ťa, povedz že mi: čo osoží vojakovi, že je vojakom a nerobí, čo má
robiť: za kráľa, za vlasť, čo ho chovajú, nebojuje? Veru lepšie by mu bolo,
keby nebol vojakom, jako takto hanbu robiť sebe, škodu vlasti a kráľovi.

Či môžu toho pustiť bez trestu ? že darmo jie, že je pijavicou na tele

vlasti, lebo nebojuje? 1 my sme vojaci, všetci kresťania sú vojaci kráľa veľkého.

Bojujeme za kráľa, za vlasť. Čo hovorím za kráľa? My bojujeme za svoju
vlastnú dušu.

Naši nepriatelia sú zlý svet, zlí ľudia, zlé telo, jeho náruživosti, a zlý
duch. »Vojančenie je život ľudský na zemi.« Mnoho je nepriateľov. Všade nás

pokúšajú. Nemáme od nich pokoja ani vo dne ani v noci. Silne na nás do

rážajú.
Premôžeme ich? 0 áno, len majme dobrú vôľu. Kto nemá dobrú vóľu
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kdekoľvek je, ľahko upadne. Pozri sa na Adama, Bol v raji, samotný, ohradený,
spokojný, ale predsa padol. Prečo? Nemal dobrej vôle. Upustil. Preto padol.

Lot ale bol medzi smilníkami, medzi násilnými, svetáckými, tí ho obkľučo

vali, ako more široké a hlboké obkľučuje skaľu a predsa sa zachránil, zostal

čistý. Prečo ? Lebo mal dobrú vôľu, nasledoval vždy hlas svedomia. I Job bol
v bahne nemoci. Vredami obsypaný, od manželky posmievaný, od priateľov opu

stený, býval vodne v noci na smetisku, ba na hnoji samotný. A tu v tejto
ohnivej peci boľasti, trápení, posmechov sa ešte viac očistil, v dobrom upevnil
a zostal i naďalej spravodlivým. Š;ml ale bol kráľom, mal plno zla'a, striebra,
bol obklopený pokladmi, priateľmi, každý na jeho rozkaz dával pozor, i naj
menšiu žiadosť mu hneď splnili, a hľa, dobrovoľne zbavil sa i svojho kráľovstva

JSledeľa devätnásta po sv. Duehu.



i svojho večného šťastia, neba. Dve kráľovstva: zemské i nebeské, časné i večné
utratil pre svoju zlú vôľu.

Ó dívajte sa na túto veľkú silu sveta, na vôľu človeka! Ona vyháňa z raja,
odpúdza od Boha, ťahá i z trónu do večnej priepasti, jestli je zlá. Ale ani

brány pekelné ju nepremôžu, môžu prijsť ľudia, ani čerti, besní, ani tie divé

zvery, môžu ťahať nemoce tela, ako že'ezné háky, vôľa dobrá stojí pevne, silne
a vyvedie človeka čistého, neporušeného, svätého, Bohu milého. Viďte tie zá

zraky vôle, čo nám sám Duch svätý uvádza za príklad vo svätom Písme.
A vy predsa máte ťažkosti ? Hovoríte, že nemožno byt spaseným ? Áno
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sú ťažkosti a budú ťažkosti, ale vy si ich zväčšujete, lebo neposlúchate Pána
Ježiša: » Bedlite a modlite sa, aby ste neupadli do' pokušenia.*. Vy nedávate
pozor na seba, nie dobrá vôľa, ale zlá panuje vo vás. Nemodlíte sa, ba mnohokrát
ani účasť neberiete na tej najsvätejšej pobožnosti, pri tej modlitbe, kde sa za
vás sám Pán Ježiš modlí »lkaním nevýslovným*, ba obetuje sa za nás, aby nám
bol na pomoci. * Čokoľvek budete prosit od Otca v mene mojom , dá vám.*
Kde prosíme dôstojnejšie v mene Pána Ježiša Krista, ak nie pri sv. omši ? Tu
on je prítomný, skrytý pod spôsobom chleba a vína, tu ukazuje svoje rany
Bohu Otcu.

Ci nesluší sa sem prijsť? Nesluší sa všetku pozornost na Pána Ježiša
obrátiť? Pozrite na tých, čo chcú od kráľa niečo dostať: jako sa usilujú ku
kráľovi dostať, jako prosia i druhých, aby sa za nich primlúvali. Pozrite zvlášle

vy, čo sa ostýchate prijsť na sv. omšu, pozrite, dobre podívajte sa i vy, čo
v hodinu tajemnej a velebnej obety svätej vyprávajú, smejú, obzerajú sa. Co to

robíš, ó človeče? Neprisľúbil si kňazovi, ktorý volal pred prefáciou: Sursum
corda! Hore z prachu, z roztržitosti hore so srdciami! neprisľúbil si slovami
miništranta: Habemus ad Dominum! Už mám srdce pozdvihnuté z prachu, už

zanechalo hriešne myšlienky a žiadosti a je u Pána, jeho počúva, jemu sa
klania? Nebojíš, nehanbíš sa, že v tú istú hodinu, onedlho zase sa šuškáš, a

takým spôsobom ukazuješ, že nebola pravda, čo si sľúbil? Stôl je už prichy
staný, Bäránok Boží za teba sa obetuje, kňaz pre teba sa trasie, Cherubíni
okolo stoja, Serafíni zakrývajú tváre svoje, všetci duchovia za teba orodujú,
oheň duševný s neba spadol, krv Pána Ježiša vycedila sa z jeho svätého boku
k tvojmu očisteniu; a ty nehanbíš sa, nebojíš sa, že práve v tejto hrôzyplnej
hodine lužeš? Vieš, že v týždni je 168 hodín a Boh len jednu hodinu, v ne
deľu na sv. omšu pre seba zadržal a ešte i tú mu ukradneš a obraciaš na

svetské, hriešne, smiešne, prázdne reči? Akou dôverou môžeš vtedy niečo
žiadať? Ako obstojíš pred Pánom s tvojím poškvrneným svedomím? Opovážil
by si sa i len kraja rúcha kráľovho dotknúť, keby si mal ruku zašpinenú, za

hnojenú? Nenie tu veru každodenný, všedný chlieb, ale telo a krv Pána Ježiša
Krista. Preto pristúpiac k stolu Pána, nemýľte sa, tak si predstavte: ako by
sme klačali pri boku Pána Ježiša a tak prijímali jeho najsvätejšiu, najčistejšiu
krv. Preto prosím vás, NN., nezameškávajme sv omšu v nedeľu a vo sviatok
a keď sme v kostole, neoddávajme sa klebetám a šuškaniu. Stojme trasúc sa,
oči majme sklopené, ale dušu a srdce pozdvihnuté, vzdychajme, plesajme! Či

nevidíte tých, čo pred veľkým pánom stoja: nepohnú sa, slova neprerieknu, oči



sem a tam neobracajú, ale pokorne a vážne stoja. Od nich sa učte a tak aspoň
stojte pred Pánom Bohom, ako ti stoja pred kráľom, Viac úcty zasluhuje veru
Pán Boh, než bárs aký kráľ. Toto vždy hovorím a neustanem, dokiaľ sa nena

pravíte. Keď vchádzate do chrámu, vchádzajte, ako sa sluší, nemajte hnev
v srdciach svojich, lebo vtedy na seba kliatbu a trest privolávame, keď sa mo

dlíme v Otčenáši: »A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšfame našim vin
níkom.« Hrozné je to, čo hovoríš, lebo toto hovoríš Pánu Bohu: Odpustil som,
Pane, odpusť mi; oslobodil som, osloboď i mňa; zabudol som na urážky, za
budni i Ty; ale jestli som neodpustil, ani Ty neodpusť; jestli mám proti blíž
nemu hnev, i Ty maj proti mne; akou mierou ja merám môjmu blížnemu,
takou mi i Ty meraj! Keď tedy to vieme a predstavíme si len strašný deň a

ten oheň večný a to miesto hrozných múk, odvrátme sa od lej cesty, po ktorej
sme blúdili.

Príde hodina, keď už viacej nebudeme môcť pracovať, ani zásluhy získať,
ani napraviť sa. Tento život je čas pokánia, tam ten súdu, tento život je čas

trápenia, tam ten je čas korunovania; tu musíme pracovať, tam si odpočinieme;
tu je čas namáhania sa, tam už bude odmena. Zobuďme že sa, prosím, zo

buďme, a čo láskavo sa nám hovorí, pozorne počúvajme. Žili sme dosaváď telu,
žime i duchu; žili sme rozkošiam, žime od terajška v čnosťach; žili sme ned

banlivé, žime už v pokáni! *Úo sa pýšiš zem a popol?* (Eccl. 10.) Čo sa na

dúvaš, ó človeče? čo si tak hrdý? čo úfaš zo slávy sveta a z jeho pokladov?
Poďme do cintorína, pozrime si to divadlo; čo sa nám tam predstayuje: ob

žraté kosti, hnilé telá, červíkov. Si-li múdry, si-li rozumný, povedz mi, ktorý je
tu kráľ, a ktorý poddaný; ktorý pán a ktorý sluha; ktorý múdry a ktorý sprostý?
Kde je tu krása mladosti ? Kam sa podel pekný pohľad ? A oči bystré, spanilé
kde sú? Hľadaj tu ruže perný, úbel hrdla, jasnolu čela! Či nenie všetko len

prach? Neobrátilo sa to na popol? Nezostalo to pokrmom červíkov hnusných,
čo sa po tých očiach, čo svádzaly, po ústach, čo klamaly, v kostole vyprávaly,
po ušiach, čo rady falošnú chválu počúvaly, plazia. Nenie tu plno smradu,
špiny? 0 rozmýšľajte o tom, majte pred očima slrašný deň posledný a odvrátle
sa od tej zlej cesty, po ktorej ste blúdili! Drahou krvou sme vykúpení! Pre teba,
o človeče, ukázal sa Boh na zemi, a nemal ani kde b} hlavu sklonil! Počúvaj
len: sudcu vedú pred súd, pre vinníkov! Život okusuje smrť; Stvoriteľ od svojho
stvorenia dostáva poličky; ten, na ktorého sa neopovážia Serafíni bez strachu

pozreť, je opľúvaný od sluhu; žlč, ocot okusuje, kopijou je prerazený, do hrobu

ho kladú a ty si nedbanlivý a spíš a nedbáš, o človeče?! Či nevieš, že i keby
si vlastnú, všetku krv zaňho vycedil, nedal si mu, koľko zasluhuje?! Tvoja krv

je len krv hriešna, jeho je krv čistá, svätá! Predíď pokáním a obrátením sa

odchod tvojej duše, aby nebolo neskoro, lebo keď prijde smrť, neosoží žiaden

liek, žiadne pokánie.“Len tu má silu pokánie, na druhom svete už nemá!

Hľadajme Boha, dokiaľ máme čas! Čiňme dobre, aby sme sa od tmy zo

vnútornej, od pekla, ktoré nemá konca, zachránili a kráľovstvo nebeské

obsiahli skrze milosť a milosrdenstvo Pána nášho Ježiša Krista, ktorému sláva

a česť na veky vekov. Amen. Dľa sv. Jána Zlatoústeho voľne Jozef Révny.



O viere.

»Nevidídivy a zázraky, neveríte.*
Ján 4, 48.

Nič sa tak v sv. Písme nechváli, ako viera; nenie takmer strany v sv. evan

jeliume, kde by Ježiš Kristus nechválil vieru. Žiadali-li od neho nejaký zázrak,
jediná podmienka tohoto bola viera. Učinil-li nejaký zázrak, nepripisoval to ani

svojej dobrote, ani svojej moci, lež jedine viere: » O ženo, —riekol žene kana

nejskej — veľká je viera tvoja , nech sa ti stane, ako si žiadala.« Chod v po

koji, dcéro moja — riekol žene na krvotok trpiacej — viera tvoja ta uzdravila.«

To isté riekol aj slepémuu z Jericha; žene hriešnici, a malomocnému zo Sa

marie. A tak vidíme ho všade chválit vieru. Pochválil vieru stotníka; vieru Pet
rovu odmenil tým, že ho ustanovil za hlavu cirkve; viere prisľúbil, že preloží
aj vrchy a že viere nič neodopre. A konečne, dokončiac svoje tuzemské učenie
a ustupujúc na nebesá riekol: * Kto uverí a pokrstený bude, spasejiý bude , kto
ale neuverí, bude zatratený.*

Tu hla, vidíme, NN., pod jakou podmienkou môžeme obdržat slávu večnú,
ktorú nám vydobil Ježiš Kristus, — pod tou totižto, budeme-li mat vieru. Lež

jak zriedkavá je v terajšom veku pravá viera, lá viera, ktorá jedine nás môže

potešiť v tomto slzavom údolí a posvätiE práce naše. 0 tejto činnej, pravej
viere chcem vás dnes poučiť.

> Vezmi svojho syna, ktorého miluješ — hovoril Boh Abrahámovi — a chod'
do zeme videnia a tam mi ho obetuješ na hore, ktorú ti ukážem *

Povážte, NN., že tento syn, ktorý mal byt obetovaný, je Izák, dieťa prisľú
bené, v ktorom všetky národy zeme majú byt požehnané a jeho polomci roz
množení sta hviezdy nebeské a piesok mora. Jaká to protimluva? A predsa
Abrahám slepe oddal sa Bohu, vediac, že je všetko v jeho moci. On neodkladá,
lež ihneď vydá sa na cestu; nehatia ho v tom ani námietky nevinného Izáka,
hovôriaceho: »Otče môj! tu je drevo, kdeže je ale obeta.® On predsa vystaví
oltár, bo vôľa božia je mu svätou. Hľa, NN., jaká je viera; ona musí zvíťaziť aj
nad našou pochybnosťou aj nad slabosťou nášho srdca. Ona nás uisťuje, že Boh

je, ktorý hovorí k nám, a že jeho slovu úplne sa podrobujeme. Keď by Abrahám
pred tým nebol býval uistený o vôli božej chcejúc obetovať Izáka; my videli

by sme v ňom len vražedelnéhc ukrutníka, naopak, očujúc hlas boží a nebol-liby
ochotný býval k obetovaniu jeho, bol by odbojcom proti Bohu. Preto prvou
našou povinnosťou ohľadom viery je: uistenie o tom, že čo nám ona nakladá,
je to vôľa božia; o ktorej vôli pochybovať nemôžeme. Hľa, vôľu svoju prvé vy
javil pri stvorení sveta; neskorej vyvolil si svoj národ, dajúc mu zákony, sviatky
a obrady, skrze ktoré by mala byť jeho vôľa a jeho prisľúbenie udržované. A
keď prišla plnosť času, sám prišiel na zem dokončiť jeho dielo. Božstvo svoje
dokázal mnohými zázrakami, vznešeným svojím učením a svätosťou života. Nebol
však spokojný len so svojím účinkovaním dokázať pravdivosť svojho diela; lež
okrem toho dal moc aj tým, ktorých si vyvolil hlásať dielo jeho. A títo vskutku

Nedeľa dvadsiata po sv. duehu.



úľa slov jeho rozkazovali celej prírode. Anjelia ím posluhovali; diablom rozka
zovali; hady jedovaté ím neuškodili; tí, ktorí ím chceli škodiť, padali k jejích
nohám; mŕtvych kriesili, nemocných uzdravovali, rozličné reči hovorili a tým,
ktorí uverili, Ducha svätého udeľovali. A tieto divy trvalý nielen po čas ich

živobytia, lež aj cez prvé stoletia, ba trvajú až dosaváď.
Avšak riekne niekto; že on sám by chcel videt a na vlastné oči presvedčiť

sa o nejakých nových zázrakoch. Žiadosť síce neverecká, odhadzovať svedectvo

toto, čo celý svet v jeho mravoch premenilo, no ačkoľvek taký zaslúži ostrú
výčitku, akou dnes Ježiš šľahol svojich vrstovníkov: »Nevidíte-H divy a zázraky
neveríte*; predsa upozorním ho na dva aj dnes viditeľné zázraky pravdy božej,
totižto jestvovanie židovstva a jestvovanie cirkve svätej.

Áno, židia, NN., tento národ osirotený a od všetkých opovrhnutý, národ
bez vlasti, bez vodca, bez spravóvauia, bez zákonov, ktorý sa udržuje len svojím
náboženstvom, v ktorom však niet viac oltára, kňaza a obeti; národ, ktorý sa
nemá nikdy sraiešat s inými vzdor tomu, že je roztrúsený medzi nimi, až do
saváď nezlomný jestvuje na zemi. Rimania, ktorí ho chceli vyhubiť, nie sú viac.
A koľké národy okolo neho zahynuly, no on je vždy ten istý neumenšený, ne

zväčšený. Odpadlík Julian cisár chcejúc podvrátit proroctvo Kristovo proboval
sjednoliť národ tento v svojej krajine a znova vystaviť chrám jeruzalemský, no

zázračným spôsobom bol v lom prekazený. On jestvuje a jestvovať bude, čo

hodnoverný svedok našej viery; aby celému svetu po všetky veky hlásal, že

ten, ktorého on usmrtil, opravdu bol Syn Boží a jeho vrahovia boli bohovra
hoyia. Nenie-li to teda zrejmý zázrak Boha najvyššieho?

Vidzle po druhé cirkev našu svätú. Založená takmer v okamihu po celej
zemi, vzdor mnohým prekážkam od sveta a diabla; vzdor mnohým krvavým
prenasledovaniam, mnohým rozkolníctvam a kacírstvam, ona zostala jedna, svätá,
katolícka, taká, jakú ju apoštolovia založili. Vždy nepremenná vo svojich článkoch

viery a mravov, vždy skvelejšia a silnejšia nežne objíma tých, ktorí chcú dobre
a čnostne žiť.

Ak že teda Boh nenie klamárom, môžeme-li pochybovať o tom, že naše
náboženstvo je jeho dielo? Nasledovne, môžeme-li pochybovať, že to, čo nám
ono hlása, je len to, čo Boh hlása? A keďže skrze náboženstvo sám Boh ho

vorí k nám, prečo že by sme mali pochybovať vo viere? A preto môžeme my
bárs čokoľvek dobrého činiť, nečiníme-li to z pevnej viery, nemá to platnosti
pred Bohom. Opravdivé veriaci človek poddá svoj slabý rozum vôli božej, krotí

pýchu svoju tým, že uznáva svrchovanú moc božiu nad ním. Takáto je, NN.,
viera kresťana, a takúto vieru môžete mat všetci a vtedy vaše srdce bude po
silnené proti márnemu strachu a pokušeniu života. Dnes nebude viac v stave
vás premôcť ani telo zviesť. Majte živú, pravú vieru v Boha a vtedy neviditeľné
veci stanú sa vám takmer prítomnými, vaša nádej bude jakoby skutočnosťou;
času nebude viac pre vás, len večnosť; Boh bude vaším Otcom a vy nebudete
sa len volať dielkami jeho, ale v skutočnosti budete nimi. Ó Bože, daj nám

túto vieru, bez ktorej nemôžeme sa ti ľúbiť, tú vieru, ktorá je život spravodli

vého, koreň ospravedlnenia, matka mučenníctva, kotva človeka v zápasoch tu

zemských. Daj nám túto vieru, v našich časoch tak prepotrební! a tak napádanú



>Pokoj vám!€

od bezbožníkov a nevercov. V našich časoch, kde je zlá výchova, bezbožné

zákonodarstvá, priemysel bezbožný, nemajúci ani Boha, ani prozreteľnosť božiu,
ani život večný, len holú prácu, avšak bez požehnania a spokojnosti.

Áno, NN., pevnej viery nám treba, ktorou by sme mohli zastaviť zlá nášho
veku a zlá budúcnosti. Keď sú nám treba duše pevné v svojom presvedčení
neklátivé. Rodičia kresťanskí chráňte vo vašich dielkach tento vzácny poklad
našich nábožných predkov; bdite nad ich výchovou, aby neboly otrávené jedom
nevery. A vy kresťania bráňte vieru našu, bez ktorej nemôžete byt šťastliví, spo

kojní a milí Bohu. Tú vieru, bez ktorej nenie poriadku v spoločnosti ludskej,
lebo vymizne U viera, vtedy budú panovať len presila a gúFky; vtedy malí budú

pokrmom veľkých; a sebeckosť neláskavá do otroctva uvrhne milliony bezvládnych.
Bojujme teda za vieru našu svätú, aby sme ju zachránili nielen pre seba, ale

pre naše dietky, našich bližných, sluhov, delníkov, pre našich priateľov a su

sedov. Nech naše horlenie za vieru oduševňuje aj iných; aby sme tak všetci

sjednotení vo viere a láske kresťanskej s Ježišom požívali radosti nebeské. Amen.
Voľne z francúzskeho dľa Barret Sermons ét conférences, Jozef Kačka.

Deň sv. Šimona a Júdy.
O boji a pokoji

Ján 20, 20.

Dnes svätíme deň dvoch velikých mužov, slávnych služobníkov pokoja a

mieru, deň svätých apoštolov Šimona a Júdu. Stojíme tuná, žiadajúc posilniť sa

príkladom ich duševného mieru a potešiť sa víťazstvom ich životného boja!
Boh je Boh: je sila, múdrosť, láska. Tiažou sily svety tvorí, rozhľadom

múdrosti svety udržuje, iskierkou lásky svety obživuje. Váhou sily jeho
sú nebesia, hviezdy, slnce, mesiac a naša zem, myšlienkami múdrosti jeho sú

nerasty, rastliny, zvieratá, iskierkami lásky jeho: duchovia, duše ľudské, ľudia.
Každá myšlienka múdrosti jeho býva životom, alebo občerstvením životných síl;
každá iskierka lásky jeho rodí sa dušou ľudskou, alebo milostivým obživením tejže

Myšlienky múdrosti božej a iskierky lásky jeho vo večnej pamäti žijú
u Boha. Podobne dušou obohatený, milosťou božou obživovaný človek večne
na mysli a v srdci nosiť má Boha, Stvoriteľa a udržovateľa svojho. V objatí
milosti božej s láskou srdca ľudského spočíva najväčší poklad života, duševný
mier, alebožto pokoj. »SIáva Bohu na vysosfach, a mier ľuďom dobrej vôle na
zemi!* Znel anjelský spev pri narodzení Kristovom v Betleheme. Pre slávu

božiu, pre mier, pre pokoj ľudí prichádza Kristus Pán na svet. Pre slávu božiu
obetoval na čas svoju odvečnú slávu nebeskú, pre mier ľudí na kríž položil do

časný život svoj zemský.
Pokoj chceme: hľadať ho musíme, duševný mier žiadame; obetovať mu

musíme všetky sily a schopnosti naše, ba ešte i život svoj, jestli toho potreba.
Každé slovo nech je lahodným vetríkom pokoja, každý skutok sladkým ovocím



mieru. Každá písmena má byt občerstvujúcou rosou, každá kniha, každé noviny
úrodným dážďom pokoja, každý spisovateľský spolok zásobným skladom mieru.

Vyučovacie ústavy, ľudové školy, gymnázia, meštianske a vysoké školy len pe
stovaním a rozširovaním vyššieho mieru plnia opravdivé svoju povinnost. Spo
ločenské, hospodárske, peňažné spolky len v službe mieru, vo vyrovnávaní ne

dostatku a zbytku životných síl majú právo jestvovania.

A čo ukazuje skutočnost? Rečiam ľudským ani konca-kraja. Práca ľudská
clilúbi sa podivnými skutkami. Človek opanoval suchú zem, podmanil more. Tatry
sú mu slabé, Oceány malé; nebeské hviezdy nie vysoko, zemské priepasti nie
hlboko. Školou zaopatrená je skoro každá dedinka. I rozličných spolkov viac
ako nedávno. Kníh, novín ačkoľvek nie veľa, predsa nie sú zriedkavosťou, ako

biely havran. A vzdor tomu predsa málo pokoja v duši človeka, málo mieru
v spoločnosti ľudskej! To cítime všetci. A možno nájde sa i taký, ktorý povie,
že za dávnych časov alebo i nie tak dávno, viac bolo pokoja v dušiach ľudských,
viac mieru v živote spoločenskom, ako dnes. Keby to pravda bolo, šlo by nám
na zaplakanie. Ale ani vtedy nemali by sme zúfať, ale zapreť seba pred neprá
vosťou, lapiť sa rozumnej, spravodlivej práce a zadovážiť si duševný mier, pokoj
svedomia. Ale chvála Bohu, nie je tak. Málo je síce i dnes toho lahodného
mieru, duše a žitia, ale nie menej, ako bolo kedysi. Kto protivne súdi, ten ne

pozná dejiny, nepozná dušu, myseľ ľudskú, nepozná sám seba. V minulých časoch
videť samé ruže, v prítomných samé tŕne cítiť, je samoklam, ktorý viac škodí,
nežby osožil.

Vedeť treba, že úplného pokoja žitia, neporušeného mieru duše nikdy ne

bolo, ani nebude nikdy na svete. Úplný pokoj, blahodajný mier len v Bohu je
možný. Takto učí i svätý Augustín, vzdychajúc ku Pánu Bohu: »Stvoril si nás

(Pane) ku sebe, a nespokojné je srdce naše, kým sa v tebe neukojí.« (Gonfess.
Lib. I. cap. 1. n. 1.) Ale i ten úbohý pokoj, aký možný je na tom svete, máva
mnoho nepriateľov. A rozsievači rozbroja sú často usilovnejší, ako pracovníci
mieru. Preto niet v spoločnosti ľudskej toľko pokoja a mieru, akoby ináč
mohlo byť.

Prvým nepriateľom spoločenského pokoja, a mieru vlastnej duše býva človek
sám so svojimi hriechami. Kde hriech vládne, tam nemôže panovať mier. Hriech
a mier sú dve prolivy, ako tma a svetlo. Hriech je smrťou mieru, ako podzemná
jaskyňa konec slnečnému svetlu. » Bezbožní nemajú pokoja« , hovorí Písmo sväté.
Čím menej je zla, hriechu v spoločnosti ľudskej, tým viacej pokoja, mieru, po
žehnania.

Druhým nepriateľom pokoja a mieru ako jednotlivých ľudí, tak i celej spo
ločnosti ľudskej je zlý duch. Ten vždy bol nepriateľom slávy božej a závistníkom
blahoslavénstva ľudí. Preto povedal Kristus Pán: » Buďte triezvi a pozor dajte ,

lebo nepriateľ váš, diabol, ako rušiaci lev chodí dookola hľadajúc, koho by
mohol pohltnút« (I. Petr. 5, 8—9.).

Tretím nepriateľom pokojného žitia a mieru duše našej bývajú planí ľudia,
ktorí nemajú v srdci lásky k Bohu, lásky ku blížnemu. Takých neznabohov pe

kelných a ukrutníkov zemských mávala vždy ľudská spoločnosť. Dávno bolo ich
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menej, ale boli divší, ukrutnejší, dnes jest ich snáď viacej, ale sú slabší a väčšia
obrana stojí proti ním. Dávno pyšná svevoľa tyranov, neobmedzených pánov,
násilenstvo, meč, šibenice, otročenie biednych s jednej stránky a krvavé vzbury,
pomstivé prelievanie krvi vyšších s druhej stránky gňavily, pustošily duševný
mier a pokoj žitia. Dnes verejné násilenstvá, krvavé vzbury upustily, meč, ši

benica dostávajú menej obiet, ale pokoj žitia a mier duše miesto nich narušuja
sladký podvod, priateľský klam, slovom falošná politika, ktorá mäd sľubuje a

jedom hostí, s radosťou víta a zlostne usmrcuje.
Ostatním nepriateľom pokoja a mieru sú zase ľudia, ktorí nepracujú zaň

toľko, akoby mohli a mali, ba často sú akísi ospanliví, nedbanliví, leniví.

Následkom toho všetkého nediv, že toho sladkého pokoja, toho požehna
ného mieru málo na svete. Duše morí akási rozorvanosť, sužuje neistota, v tele

páli rozbroj, smädí horúčka. Znaky choroby sú zjavné. Spoločnosť ľudská, ako

chorý zdravie, hľadá, čo by jej obľahčilo, čo by ju väčšmi uspokojilo, od zá

rodkov choroby uzdravilo.

»Blahoslavení pokojní, lebo oni synami božími nazvaní budúlv. Privoláva
nám všetkým Pán Ježiš. Len pokoj duše a mier žitia občerství, obživí, po

zdvihne, ba oslávi vás!

Ale ten zdravý pokoj, ten úrodný mier, to synovstvo božie rodiace sa z nich

nepríde samo k nám, ale zaň pracovať, bojovať musíme. Veď ani Kristus Pán
nič nevykonal bez práce, bez boja. Prácu tú najsamprv započať musíme u seba

samých. Milujme Boha nadovšetko a blížneho tak ako seba samého, lebo to je
základ. Kto nepozná lásky k Bohu, a nemá lásky ku blížnemu, pokoja a mieru
duše nikdy sa nedožije, a bez nich (archou, nešťastím bude spoločnosti ľudskej.
Kto Bohu škodí, sebe škodí; a kto sebe nie je osožný, ani druhým osožiť ne

môže. Vypestuj v sebe jeden každý mier, čím úplnejší, panujúci nad slabosťami,
krehkosťami a náruživosťami svojimi a tak budeš na osoh sebe, aj spolublížnym,
dáš ím dobrý príklad a nepadneš ťarchou, pohoršením!

K vypestovaniu duševného mieru volá nás najsamprv a pomáha nám i sám
Pán Boh. Každému dáva milosti, jednému viac, druhému menej, každému toľko,
koľko potrebné a dostatočné mu je. » Jednému, každému z nás udelená je milost

podľa miery daru Kristovho «, praví svätý Pavel v dnešnom svätom čítaní. Kto
zo všetkých síl svojich prichytí sa pracovať s touto milosťou božou, a v práci,
v boji tom neustáva, ale vytrvá, konečne dostane sa k veľkému pokladu mieru,
k prameňu pokoja synov božích. Kto lenivý zanedbá, opustí milost božiu, upadne
do rozbroja duše, do porážky hriechu, pokoja synov božích neokúsi, nezažije.

Šimon a Júda, ktorých pamiatku dnes oslavujeme, patrónovia tohoto chrámu,
tiež nenarodili sa hneď na svet svätými. Následky dedičného hriechu padlý i na
nich ťarchou, ich telo nebolo nič dôkladnejšie ako iných ľudí. Často cítilo v sebe
nedostatok síl, mdlobu, nemoce, podliehalo úrazom, ranám, nehodám, bolo te

lesné, žiadostivé protiviť sa duši. Ale ani ich duša pri narodzení nebola dôstoj
nejšia nad duše druhých ľudí. Následkom dedičného hriechu bola náchylná ku

pýche a klonila sa viac ku zlému ako ku dobrému. Z tejto krehkosti prihodily
sa Šimonovi a Júdovi občas skutky, ľahké poklesky, ktoré ich svedomie pri



druhej príležitosti nemohlo celkom za čisté prijaE, ospravodlivit. V dospelšom
veku mocnejšie hlásily sa i u nich ľudské náruživosti. Súc chudobnými, koľkoráz
zachytávala ich závist oproti druhým, oplývajúcim hojnosťou všetkých statkov?
Chodiacim, unujúcim sa po psotnom rybárení koľkoráz nadchodila im myse! reptania
oproti Pánu Bohu? Od spolublížnych zľahčeným, potupeným, ukrivdeným či ne

núkala írn pomsta zadosťučinenie? Ľudia boli oni zpočiatku, ľudia ako i my!

A ako my, jeden každý dostávame, tak i oni dostali svoju mieru milosti

božej podľa daru Kristovho. Ale mnohí z nás zanedbávajú milosť božiu, oni
zo všetkých síl svojich pracovali s ňou. Pamätali vždy na Pána Boha, ktorý
starosť má o každého človeka a nikdy nikoho neopustí, kto sa ho nespustí.
I v biede, v núdzi milovali Boha, držiac sa toho, že čím vo väčšom ponížení
kto vemý zostane Bohu, tým je osožnejší sebe a sláve božej. V spolublížnom
videli po'dobenstvo seba a blížneho milovali ako seba. Zlých ľudí a škody pred
nimi sa chránili bez mysle na pomstu. Ďakovali Pánu Bohu za požehnanie s od

danosťou do vôle jeho prijímali prividenia. Tešili sa životu, radovali kvietku
v poli, rybienke vo vode. Radosťou im bola rumenná zora pri východe, rozkošou
zlatá obloha pri západe slnka. V srdci pokoj, v duši mier: zvelebovali prozre
teľnosť božiu, klaňali sa Bohu.

Pokoj ľuďom dobrej vôle ria zemi! Kristus Pán prišiel na svet pokoj uviesť
do duší ľudských a mier do spoločnosti ľudskej. K tomu cieľu potreboval mat

pomocníkov, ktorí sami požívajú duševný mier, alebo aspoň náklonní sú k nemu.
A takých medzi inými našiel v Šimonovi a Júdovi, ktorých s ostatními apo
štolmi za rozširovateľov pokoja, za bojovníkov mieru vyvolil a ustanovil. Hľa,
takto Šimon a Júda, verne spolupracujúc s počiatočnou skromnou milosťou božou,
schopnými sa stali prijať väčšie milosti božie, prijať samého Ducha svätého.

Apoštoli po prijatí Ducha svätého na Turíce rozišli sa po celom svete a

hlásajúc príkaz lásky k Bohu: »Milovat budeš Pána Boha svojeho z celej duše

svojej, z celého srdca svojeho, z celej mysli svojej, a zo všetkej sily svojej!*
Vlievali pokoj do duší ľudských a podobným dôrazom nakladajúc lásku ku blíž

nemu: »Milovat budeš blížneho svojeho ako seba samého!* zasadzovali mier do

spoločnosti ľudskej.
Šimon a Júda vlastní bratia, najprv spolu pracovali, spolu horlili za pokoj

a mier sveta. Neskôr láska k Bohu a láska ku ľuďom rozdvojila rodinnú lásku
bratov a iné kraje vyznačila Šimonovi, do iných krajov niesla Júdu. Šimon
v Palestíne, v Egypte, v Mezopotámii, v Ponte rozosieval požehnanie milosti

božej. Júda v Judeii, v Arabii, v Galilei, v Sýrii, v Mezopotámii šíril a upevňoval
základy pokoja a mieru. Konečne po dlhom čase, po veľkej a tvrdej práci pro
zreteľnosť božia dožičila dvom bratom a apoštolom v Perzskú spoločne uvítať
a potešiť seba. Bolo to radostné vítanie s predtuchou akéhosi nového sveta, no

vého života, ale i sladkobôľne rozožehnávanie sa so starým svetom tohoto zem

ského života. Tak robí i zlaté slniečko keď zachodí, s radosťou víta nové kraje,
s bôľnou láskou ľúba temená vrchov súmračného údolia. Šimon a Júda uvítali
sa pred smrťou, aby spolu požehnali sa s týmto svetom, a spolu prijali apoštolskú
korunu slávy v nebi. ích veliká láska k Bohu a k ľuďom zaslúžila ím mučenícku
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korunu. Svätý Šimon bol cez hlavu pílený a svätému Júdovi bola hlava statá.

Odplata ich hojná a večná je v nebesách.

Ktože ale do podrobná opíše ich prácu, ich boj, íbh útrapy, ich sebaobe
tovanie za slávu božiu a dobro ladí? Kde je ten apoštol, ktorý nakresli ich

apoštolskú horlivost? Často nesnadno je i tú rybienku dostať do saka, ale vždy
ťažšie je človeka na roveň duševného mieru pozdvihnúť. Telo brojí proti duchu,
duch proti telu, pokoj, mier neznámy je obom. Pokoj, mier šli rozširovať svätí
Šimon a Júda medzi rozbrojných, divých ľudí, žijúcich z pekla, z kliatby,
z vraždy, zo smrti. Tichí bäránkovia šli medzi dravých vlkov, aby ich krotkými
učinili. Ich nechránila štátna moc, nohy neušanovala im železnica, ani nádherný
šeslorkový záprah, ich nevítalo chlapstvo na koňoch, nezvelebovaly slávobrány,
im nechodili na poklony cudzoverci. Smrť číhala na nich z každého kúta. Od

porúčali pokoj a mier láskou? dostávalo sa im posmechu a pyšného poľutovania;
odporúčali ho múdrosťou? stávali sa sprostými a nenávidenými u ľudí. Svätý
Pavel apoštol takto opisuje s trpkou úsečnosťou úzkostlivý osud apoštolovania:
»My sprostí pre Krista , (t j. za takých nás svet drž ň vy ale múdri v Kristu ,

my slabí, vy ale mocní, vy slávni, my ale opovrhnutí. Ai do toho lasu i hla

dujeme i smädnieme, i nahotu trpíme, i paličkovaní bývame, i miesta nemáme,

a pracujeme robiac rukami v lastnými; zlorečia nám a dohrorelíme, prenasledo
vanie trpíme a unášame ho-, riihajú sa nám a modlime sa , ako smeti tohoto
sveta stali sme sa vyvrhľom n všetkých ľudí az dosavád' .« (1. Kor. 4, 10—13.)
Koľká láska, koľká sebaobeta bola potrebná sv. Šimonovi a Júdovi, aby v týchto
okolnosťach nestratili trpezlivosť, nezanechali prácu pokoja a mieru duší ľudských?
No kto zúrivého, rozbrojného človeka pokoja a mieru chce naučiť, sám nikdy
nesmie ho utratiť, lebo vtedy slepý slepého vedie, obidva d ) jamy padnú. Po

stavený za apoštola lásky, pokoja, ale súc sám v sebe bez duševného mieru, bez

opravdivej, sebaobetavej lásky, stane sa zradcom, hnusným Iškariotom. Svätí
Šimon a Júda premohli seba. ích duševný mier nerušily prenasledovania, biče
tohoto sveta. Milovali Boha nadovšetko. Milovali blížneho svojho viac ako seba

samých. Neuspokojili sa s požehnaným mierom vlastnej duše, ale za pokoj sveta,
za mier spoločnosti ľudskej svoj život obetou položili. Svätí Šimon a Júda pre
mohli seba v trpezlivosti a láske, ale i premohli pohanov v zúrivosti a hneve;
obetovali svoj zem-ký život, ale k nebeskému životu priviedli mnohých. Večná

vďaka, a sláva ím zato!

Všetci nemôžeme mat jednaké povolanie života, ale s pomocou, s milosťou
božou vypestujúc si vo vlastnej duši mier a pokoj, všetci pracovať môžeme, ba

aj pracovať máme na vzájomnom pokoji a miere spoločnosti ľudskej. Práca naša
ťažkou je, ale nie daromnou. Ťažká, lebo, mierom v duši, láskou v srdci mu

síme bojovať proti rozbroju, proti krivde, proti pomste, násilenstvu. Pracovať,
bojovať a trpeť musíme, kým pýcha nezlomí si nohu a krivda nerozrazí hlavu;
my krvácať musíme, kým hriešnu tučnotu nestihne porážka. Pracovali, bojovali,
trpeli i svätí Šimon a Júda; práca ich doniesla hojné ovocie, ako ím, tak aj
druhým. Ani práca, boj a utrpenie naše nebude bez požehnania. Raz zasiate
semeno lásky nezahynie, čím neskôr, kým milšie vyklíči, strom lásky, čím ho
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viacej šarpú, tým hojnejšie, 'bohatšie obrodzuje. Láska je božia, jej práca
večne žije.

Majúc mier v duši, za príkladom svätých Šimona a Jódu nesmieme sa

uspokojiť sami so sebou, ale podľa nám danej pomoci božej a podľa svojich
vlastných síl pracovať musíme, aby ten istý požehnaný mier oblahoslavoval
i duše našich dietok a duše našich spolublížnych. Nie je nám dosť mat školy,
ale dajme si pozor na ne, aby boly šíriteľom pokoja a mieru, pestovateľom
práce a čnosti, slovom žriedlom opravdivej múdrosti. Dajme si pozor, a dbajme
o to, aby vo školách našich nepozeralo sa krivo na P. Boha, na Krista Pána,
na kríž, aby nebola posmievaná čnosť, vychvaľovaná pýcha, zastávaná krivda.
Škola nech je prameňom hojnejšieho života!

Majúce mier v duši musíme napomáhať všetko, čo na vybudovaní spolo
čenského mieru pracuje, všetky noviny, knihy, spolky, podujatia, politické sdru

ženia kresťanskej lásky a rovnod elnej spravodlivosti, ako i padnúť musíme nechať
všetku krivdu, tučiacu sa z nevinnosti iných, z práce b ednych.

Za predstavených, akýchkoľvek voľme si len ľudí, ktorí majú mier v duši,

pokoj v srdci a lásku k Bohu a ľuďom za ten mier a pokoj v spoločenskom
živote aj pracovať, boriť sa, obetovať. Pyšné umy, dlhé reči bez skutkov pokoja
a mieru nám neosožia. Na skutky hlaďme, dobré skutky hľadajme a požadujme!

Kristus Pán len keď všetko vykonal, len po svojom zmŕtvychvstaní riekol

svojím apoštolom; Pokoj vám! Tak aj my, keď sme všetko možné, čo od nás

stačí, za vlastný a spoločenský pokoj a mier vykonali, len vtedy môžeme pri
volať spolublížnym svojím a potomkom naším: Pokoj vám! Keď v pravde pra
cujeme, boríme, obetujeme sa za svätý pokoj, Pán Boh dopomáha k nemu. Ale

len tak a nie ináč. » Bhhoslavení pokojní, lebo oni synami božími nazvaní budú.*
Amen. Ignác Kojda.

>Blahoslavení ste
?

keď vám ľudia budil zlo
rečiť a prenasledovať vás a mluviť lživé
všetko zlé proti vám pre mňa .«

Matúš 5, 11

Už je darmo, tá starostlivá, dobrá mat naša sv. cirkev len vie k tomu

ľudskému srdcu prehovoriť. Dnešnému sviatku primeranejšie odseky nevedela

nájsť vo sv. Písme, jako tie, ktoré nám dnes prečítala. Spozorovali ste to, NN.!

Podívajte sa; najprv nás pomaly zavedie do neba, v čítaní dnešnom totižto
otvára nám tie ohromné vráta nebies, a volá nás, aby sme kukli do tých pre
ulešených končín nebeských; a potom keď sme videli, koľko tisíc a tisíc je tam

tých šťastných predkov našich, otvorí nám sv. evanjelium a ústami drahého

Spasiteľa ukazuje nám spôsob, ako, a cesty, po ktorých môžeme sa i my
la dostať.



Nuž dozaista, keď tak človek povrchne prebehne tou opísanou cestou, nenie
to do závidenia, ale keď hlbšie počne sa myseľ zaoberať s jednotlivými kilo

metričnými stípami, akých je osem do neba, a na každom základne pováži
nápis; »blahoslavení* »blahoslavení* a konečne zastaví sa pri poslednom, a pre
číta; > Radujte sa a veseľte sa, lebo odplata vata hojná je v nebesách« (Mat.

5, 12.); že teda za plač, za chudobu, tichosť, prenasledovanie odplata naša hojná
je a to v nebesách: musíme uznať, že predsa šťastlivý je ten smrteľník, ktorý
horko-ťažko bárs, predsa pretiahne sa popri stĺpoch, prisvedčujúc si: i toto
i tento nápis si vyplnil, oh, a teraz odplata tvoja hojná — je v nebesách! Ale

či každého čaká tam hojná odplata? No dozaista, len nech v trpezlivosti a vy
trvanlivosti prekoná tú cestu. Teda každý dostať sa ta môže ? Áno, k potešeniu
všetkých nás smelo vyslovím, každý, i vy, i ja, s vami všetci ľudia, so mnou
všetci kňazi dostanú sa ta, ak len životom svojím hodnými sa staneme toho
vzácneho názvu: blahoslavení.

NN.! Dnes po celom katolíckom svete ozývajú sa chrámy chválami čností

svätých a vyvolených božích; dnes pracujú kazatelia s celou horlivosťou na tom,
aby nasledovania hodný život týchto verných sluhov a služobníc božích čim
živšie predstavili veriacemu katolíckemu ľudu, a svojou výrečnosťou oduševnili
tento ľud k nasledovaniu toho v čnostach bohatého života, za ktorým nasleduje:
hojná odplata v nebesách. A to tak je dobre; i neviem, či sa nepreviním proti
mojej povinnosti, alebo snáď proti očakávaniu vašemu, lebo som presvedčený,
že i vy odo mňa podobnú kázeň čakáte, keď reku dnes s vami výnimku urobím,
a miesto oslavovania svätých a svätíc božích poukážem na to, že dnes na koho
zvlášť potahujú sa tie slová, ktoré som na čelo dnešnej kázne položil: »Blaho
slavení ste, keď vám budú ľudia zlorelit a prenasledovat vás a mluvit lživé
všetko zlé proti vám pre mňa*.; ale uspokojte sa, budem sa vynasnažovať tak
vám objasniť vec, že z nej istý duševný osoh čerpať môžete.

Dovoľte, NN.! aby som vás nenechal dlho v neistote; poviem vám leda
zrovná bez všetkej obavy: tieto slová v celom svojom obsahu vzťahujú sa na
vaše kňazstvo v prvom rade, a len po tom na vás. Žiadate dôkaz ? Dobre máte,
veď máte na to celé právo a ja vám aj s ochotou tento dôkaz doručiť chcem.

NN.! vezmite si sv. Písmo Nov. zákona do ruky, otvorte ho u sv. Matúša
a prečítajte hneď prvý verš z hlavy 5 Čo tam stojí? » Vidiac Ježiš zástupy,

vystúpil na vrch , a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci ; a otvoriac

svoje ústa učil ich praviac : Blahoslavení atď Blažení, šťastní ste, keď vám
budú zlorečiť atď. Nespozorovali ste z tohoto opisu, že len učeníci opovážili sa

vystúpiť za Ježišom na vrch, celé množstvo jeho sprovodivšieho ľudu, dolu
u päty vrchu ostalo. A jestli by vám to nebolo dosť, nesťažujte si prečítať 20.
verš 6. hlavy evanjehumu sv. Lukáša; hľa, tam tiež nájdete: *A on pozdvihnúc
oli na svojich učeníkov , riekoľ. blahoslavení atď.« Čo sv. Ambróz vysvetľujúc
takto hovorí; »Povšimni si všetko pilne, ako s apoštolami vystupuje,
a sostupuje ku zástupom. (Libro 5 in Luc. cap. 6.) Asnáď už s celým
právom domnievať sa môžem, že z týchto dôvodov pochopujete tú pravdu, že
tie otázne slová vskutku v prvom rade učeníkov drahého Spasiteľa sa týkajú?



No a teraz | redložme si otázku: kto sú riadnymi nástupcami sv. apoštolov? Na
túto otázku i vaše malé deti vám správnu odpoveď dajú, že biskupi a všetci
riadne posvätení kňazi; slovom: vaše kňazstvo, nasledovne i tie slová vztahujú
sa na vaše kňazstvo. A verte, NN., že len snáď v prvých stoletiach kresťanstva
toľké údery padaly na sluhov božích, koľké padajú za našich časov. Ba keď

porovnám tieto dva veky, nachádzam nemalý rozdiel medzi prenasledovaním
oným, a prenasledovaním za našého času. Vtedy stálo kresťanstvo proti otvo

reným, verejným nepriateľom; na jednej strane stálo pohanstvo a židovstvo, na
druhej ale bité kresťanstvo; dnes pretmolila sa i ohromná sila samých kre
sťanov medzi rady nepriateľské a pomáha ím znášal nábitky rozličného osočo
vania, očerňovania, podozrievania, na cti ulrhania, všetkej špiny, potupy a od
radosti div rozum nepotratia, tak tlieskajú rukami, kedykoľvek jedna, druhá rana
na smrť raní niektorého sluhu božieho; tak hľa, keď tí preslávni predkovia naši
ohradzovali sa proti verejnému nepriateľovi, my musíme sa obzerať,
z nášho vlastného táboru dostane sa nám guľa, dobrého mena, statočnosti, alebo
rázu kňazského nás pozbavujúca. Tí chudáci aspoň sa mali kde skryť pred ne

priateľom čo len na čas, my nemáme ani tejto výhody. Pôjdeš do kostola, i tam
sa stretneš s tajnými nepriateľmi, nájdeš ich všade, a čo by si čo robil, v ich
očiach je všetko zle, čo robíš. Kedysi učili dobrí rodičia svoje detičky, ako

majú ctiť svojeho kňaza, dnes ich učia, ako ho majú prezývať, ako sa mu po
smievať. Kedysi vyniesli zákon, ktorý i dnes v celej platnosti trvá, že kto kňaza

urazí, lebo uderí, len sv. Otcom rozhrešený byt môže, dnes už i ženy oprávne
nými cítia sa byť, ruku zdvihnúť na kňaza; kedysi skladali obety k nohám

kňaza, dnes okradnú ho, a nájdu sa noviny, ktoré vedia i pochváliť takýto sied
memu príkazu priečiaci sa čin a plným hrdlom kričia, nič nedajte kňazom! Vi

díte, NN.! takýto rozdiel len v bledom porovnaní nachádzam medzi spomenu
tými vekami. Čo poviete na to ? Zhrozíte sa a či prikyvujete hlavou ku schvá
leniu toho nekresťanského jednania? V prvom páde veru vám musím povedať,
že je dosť, čoho sa zhroziť. V druhom ale páde povedzte mi vy, kam to zavedie,
keď my sami si budeme kňazov prenasledovať? Bude to mat dobrý koniec?
Ukážte mi potom — prosím vás — tých rodičov, ktorí by si svojho milova
ného syna hodili do náručia takého stavu, ktorý len potupu, haňbu, prenasle
dovanie, trpkosť bude podávať ich synovi za pokrm? A kde máte tak odušev
neného mladíka, ktorý by sa odhodlal toto znášať a trpet, v tak nenávidenom
stave kňazskom? A keď tých nebude, myslíte, dáte si rady i bez kňaza? Pre
Boha vás prosím, N N., nemýľte sa! Veď si pokrstiť- budete môcť to dieťa, veď

si pochovať budete vedet lôho chudáčka otca, — ktorému ešte i tie riedke še

diny na hlave vstávajú pri pohľade na tento prevrat — lebo konečne to telo
blato položíš do tej jamy ako chceš; ach ale, Bože milostivý! kto že z vás pri
stúpi ku oltáru, aby nekrvavú obetu drahého Spasiteľa Ježiša Krista priniesol
Otcovi nebeskému za dušu starca usnulého? Ba kto z vás a za jaké zemské

poklady kúpi si tú moc, aby pristúpiac ku lúžku umierajúceho, rozhrešením vy

kúpil dušu jeho od večného zatratenia ? Alebo ste už asnáď tak ďaleko pokro
čili v dokonálosti, že už kňaza ani v spovedelnici mat nemusíte? že už ste
všetci svätí, a len ten kňaz je samá neprávosť? Ach! dajte že si pokoj, veď vy



to sami neveríte; alebo ozaj veríte, že ste bez hriechu? nuž veď vás tu sára
sv. Ján apoštol zahanbí, počujte že len, čo vám odkazuje: »Ked by sme pove
dalz, ze nemáme hriechu , samých seba klameme, a pravdy v nás nenie .« (Ján
1, 8.) NN.I Verte mi, nehovorím za seba, hovorím za vás, a za vaše kňazstvo,
a prelo vám musím povedat pravdu, nedobre to vyzerá: v jednej ruke držat
ruženec svätý a modlitebnú knižku, a druhou rukou urážat kňaza. Veď musíte

pamätať, keď ste spravodliví, že i ten sv. ruženec len ten kňaz vás naučil, i tú

knižku, pomocou ktorej s Bohom svojím sa rozmlúvate, vám ten kňaz napísal.
Veď len nazrite do tej knižky, hneď na prvej strane nájdete ich mená, tam
máte Radlinského, Vlošáka, Osvalda, Bleskáňa a iných; teda i títo si tú nelásku
od vás zaslúžili? Nie; my proti tým nič nemáme, len proti ostatným planým
kňazom, hovoríte. Ale — prosím vás — povedzte že mi, kto vás ustanovil za
sudcov nad vašimi kňazmi ? Ci vám nemusím práve tak, ako sv. Pavel Rimanom,
povedat: »Písané je: Moja je pomsta , ja odplatím, mluvi Pán ŕ* (k Rim.

12, 19.) A potom vy proti tým dobrým nič nemáte — hovoríte, ale či ste si

pomysleli, že koľko je takých dobrých ešte, a vy predsa temer všetkých odsu

dzujete; je to spravodlivosť? Pomysleli ste si na to, že keď vy odsúdite de

siatich, trpia pod tým vaším súdom i ostatní ? Pozerali ste sa na palci dakedy ?

Či tá rana neprešla vám až k srdcu? Necítili ste boľast v celej ruke? a to len
od palca.

Divná vec, dnes spolky sa utvornjú i na obranu samých zvierat, i to ho

viadko zastať držia dnes ľudia za ľudskosť, takzvaný humanismus, len toho
kňaza nemal by kto zastať? Keď kto to hovädo udre nemilosrdne, zarazia sa

nad tým iní; len kňaz má byt tak nešfastlivý, že keď ho bijú, celý svet sa tomu

raduje? I toto má byt humanismus? Vy, NN., uznáte, že to nie je dobre; vy

uznajte, že ten kňaz nad mieru vám je potrebný. Potrebujete ho na kazateľni,
potrebujete ho v spovedeľnici, pri krstedeľnici, potrebujete ho pri oltári, v škole
i v príbytkoch vašich, potrebujete ho všade, lebo on je ustanovený prostredník
medzi dobrým P. Bohom a vami, potrebuje ho živý, potrebuje ho i ten mŕtvy,
slovom potrebuje ho každý, ktorý len to sv. meno kresťan-katolík na sebe nosí;
a preto, NN., rozkážte svojmu jazyku, nech nemlúvi, rozkážte hlave, nech ne

myslí zle o kňazovi vašom; rozkážte srdcu svojmu, nech ono miluje kňazov,
tak ako ich predkovia vaši milovali. Vy kňazi ale, ktorí trpíte od svojich ve

riacich, radujte sa a veseľte sa, lebo odplata vaša hojná je v nebesách. Amen.

Deň Všeeh vernýeh dušičiek
Prečo a jako máme pomáhať dušičkám v oéisťoi.

> Pri riekach babylonských sme sedávali a

plakávali, keď *me sa rozpominali na Ston,*
1 Žalm. 136, i.

Včerajší deň v duchu zaviedla nás naša láskavá matka, cirkev sv., ku svojím
šťastlivým dielkam, ku oslávencom nebeským; dnes vedie nás tá istá matka ku

Vendelín Schwarcz.



svojím trpiacim a opusteným dietkam, ktoré akoby v žalári hrozné muky trpia,
k dušičkám v očistci.

Ja som presvedčený, NN., že vy všetci sútrpnosf a milosrdenstvo cítite
vždy, keď vidíte biedneho a núdzu trpiaceho spolublížneho, že udelíte vždy al
mužnu tomu, kto si to opravdu zasluhuje. Učiníte to i vtedy, keď ten núdzu

trpiaci ani neni priviazaný ku vám sväzkami pokrevenstva, alebo priateľstva.
A hľa, dnes z hĺbin očisfcovej priepasti ku nám volajú úbohé dušičky, medzi

ktorými sa nachádzajú naši rodičia, bratia a sestry, dietky a iní pokrevnf, vo

lajú a úpenlivé prosia: » Smilvjíe sa nado mňóu aspoň vy priatelia moji U Či

máme volanie ich oslyšaf? Či nemáme pospiechat ím na pomoc? Či máme byt
zátvrdliví, ako ten boháč v evanjeliume, ktorý úbohému Lazárovi nedoprial ani
len omrvinky so stola padajúce? Aby sme takí neboli, budeme dnes rozjímal:
Prečo a jako máme pomáhať dušičkám v očistci?

Smutné dni naslaly, NN., vyvolenému národu v zajatí babylonskom. Od
trhnutí boli od svojej vlasti a odvlečení do ďalekej krajiny; olúpení o všetko
svoje imanie, ktoré opustit museli; ich príbuzní zčiastky povraždení, zčiastky od
nich odtrhnutí boli; obkFučovali ich len ich mučitelia a trýznitelia; ale nad
všetko toto trápilo ich to, že nemohli sa zúčastniť na bohoslužbách, na ktorých
sa predtým v chráme Jeruzalemskom zúčastňovali. Teraz až poznávali oni svoje
previnenia, ktorých sa vo vlasti svojej dopustili, a pre ktoré ich teraz P. Boh
trestal. Vychádzali z miest na brehy riek a tam trúchlili nad žalostným posta
vením svojím. * Pri riekach babylonských — hovorí Písmo sv. — sme sedávali
a plakávali, ked s tne sa rozpomínali na Sion. <

Zaiste, NN., na pohľad tejto biedy milosrdenstvom a útrpnosťou sa naplní
srdce naše, radi by sme ím poskytli pomoc.

A hľa, NN., poskytovať môžeme pomoc o veľa biednejším, než boli synovia
Izraelskí, poskytovať môžeme pomoc naším sestrám a bratom, dušiam v očistci.
Títo sú o veľa biednejší, než tamtí boli.

Lebo, či sú oni neni nevysloviteľne chudobní ? 0 všetky zemské imania olú

pila ich smrť, do večnosti nič sebou vziať nemohli. Avšak, čo je ešte žalost
nejšie, olúpení sú i o duchovné dobra. Tam omšu sv. slyšať nemôžu, ani sv.

sviatosti prijímať. Tam nie sú v stave dobré skutky konať, ani zásluhy pre
život večný nadobývať.

A tento ich žalostný stav netrvá len rok-dva, ale často tisíce rokov. Uvážte,
čo to znamená! Zaiste už každý z vás ležal na posteli v nemoci a v ťažkých
boľastach postavený. Rozpomeňte sa len, jak nekonečne dlhou zdala sa vára
taká bezcenná v boľastach strávená noc. A predsa pri vašom boku vtedy stáli
láskaví ošetrovatelia, ktorí vám vo všetkom na službu stáli, vás tešili. Ležali ste
na mäkkom lôžku. Jako by ste sa boli však cítili, keby pri vás nikto nebol stál,
nikto tešil, a keby ste neboli museli ležať na pohodlnej posteli, ale na žeravých
železných mrežiach, jako na príklad sv. Vavrinec mučenník a mnohí iní mu

čenníci.
A hľa, NN., sv. otcovia cirkevní učia, že všetky muky mučenníkov ani po

rovnať sa nedajú s mukami, aké trpia duše v očistci. A majú pravdu. Mučen-



níci vo svojich mukách aspoň dostávali posilnenie z tam odtiaľ s hora, s nebies,
mnohí z nich, ako sv. Štefan mučenník, videli nebesá otvorené a osláveného

Spasiteľa v sláve sedeli na pravici božej, ktorý ich tam s otvoreným náručím
očakával. Následkom toholo mnohí mučenníci s radosťou, ba plesajúc išli v ústrety
svojím ukrutným mukám. Dušiam však v očistci sa takátô podpora s neba ne

dostáva, oni sú úplne opustené. Nemýľte sa, NN., duše v očistci práve také isté

muky trpia, ako zatratení v pekle; rozdiel je len ten, že muky zatratených
trvajú večne, kdežto dušiam v očistci kynie vyslobodenie. Preto máme pomáhať
dušiam v očistci, aby sme ich z ich hrozných múk vyslobodili.

Ale jako máme my na pomoci byt dušiam v očistci ? Často sa sláva v ži

vote, že stretáme nešfastlivých rozličného druhu, nemocných, chudobných, opu
stených, prenasledovaných a zúfajúcich, a my nie sme v stave uľaviť ťarchu
ich. Jako že môžeme teda pomoc poskytnúť dušiam v očistci, ktoré sú od nás
tak veľmi vzdialené.

Cirkev sv. nám dáva v ohľade tomto potešiteľné učenie: »Sväté a spasi
teľné je modlií sa za zomrelých, aby od hriechov svojich osvobodeni boli.* Učí

dalej cirkev svätá, že všetky dobré skutky, ktoré konáme, všetky utrpenia, ktoré
snášame trpezlivé, všetky milosti, ktoré prijímame, obetovať môžeme za duše
v očistci k ukráteniu a k uľaveniu ich múk.

Či môže byt potešiteľnejšie učenie ? Hľa, P. Boh do našich rúk složil
možnosť vyslobodenia z očisfcových múk našich milých bratov a sestier. A ne
žiada k tomu cieľu od nás veci nemožné, alebo Boh vie aké obtížne, ale skutky,
ktoré každodenne bez všetkej ťažkosti konať môžeme.

Koľko času. strávime my v nečinnosti, alebo pri hriešnych zábavách! Či by
sme nemohli tento ztratený čas strávit na pobožných modlitbách za dušičky
v očistci? A či nemôžeme i pri prácach našich, už či poľných, či domajších
pomodliť sa aspoň jeden »0tčenáš« za duše v očistci?

Ideme okolo hrobitova. Ci nemôžeme v krátkej modlitbe odporúčať milo
srdenstvu božiemu tam spočívajúcich zomrelých? Však skrze to čas neutrácame.
Alebo často nás navštívi nemoc, alebo iné utrpenie. My netrpezlivé snášame od
Boha na nás dopustené nehody. Čo nám prekáža, aby sme tieto nehody trpe
zlivé šnášali a obetovali ich P. Bohu za duše v očistci. Podobným spôsobom
môžeme P. Bohu obetovať všetky pôsty, almužny a iné dobré skutky, ktoré
konáme.

Avšak všetko to, čo som dosiaľ spomenul sú len, akoby kvapky, ktoré uľa
vujú oheň očisfcových múk. My však máme celé more, ktoré uhasiť môže

očistcový oheň, a ktorý je omša svätá a prijaté skrze nás sviatosti za duše
v očistci obetované. Ničím nepomôžeme tak naším zomrelým, v očistci trpiacim
rodičom, bratom a sestrám, jako keď dáme za nich omšu sv. slúžiť, alebo mi
losti prijatých skrze nás sv. sviatosti za nich P. Bohu obetujeme. Skrze takéto

skutky aj my sami, NN, milosrdenstvo božie sebe zabezpečíme, lebo však sám
P. Boh povedal: ľ Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu «

Neuspokojme sa teda, NN., že len dnes hroby našich milých zomrelých
navštívime a tam krátučkú modlitbu odriekame. Nie, my každodenne pomáhajme



dutiam v očistci. Takým spôsobom rozmnožíme obyvateľov neba, lebo skrze
naše modlitby a obety vyslobodíme ich z očistca a privedieme do neba, a tak
i sebe zabezpečíme orodovníkov pred trónom Najvyššieho. Plňme naše povin
nosti k dušiam v očistci z lásky ku Spasiteľovi, nám ku spaseniu a dušiam
v očistci ku potešeniu a k uľaveniu jejich múk. Amen. y. Buday.

Deň posvätenia chrámu.
Šťastie, že máme kostol.

. stánok boží s ľuďmi! a prebývať
budem s nimi,* Zjav, sv. Ján. 21, 3.

Keď Šalamún kráľ vystavil a posvätil Bohu nádherný chrám v Jeruzaleme,
kľakol uprostred svätyne pred všetkým ľuďom na kolená, sopial ruky a modlil
sa k Bohu, aby na mieste tom prebývaf a prosby ľudu svojho vyslýchat ráčil.
1 ukázal sa mu Pán a riekol k nemu: » Vyslyšal som modlitbu a prosbu tvoju
a posvätil som dom tento, ktorý si vystavil, aby som polozil meno svoje tam
na veky a budú oči moje a srdce moje tu po všetky dni.« Prebýval teda Boh

obzvláštnym spôsobom v chráme Šalamúnovom; ale len dotiaľ, kým ľud izra

elský bol mu verným, ako sám predpovedal: »Jestliie ale nazpät sa odvrátite
vy i synovia vaši, nenasledujiíc mňa , ani nezachovávajúc prikázania moje: za
vrhnem chrám , ktorý som posvätil menu svojmu a dom tento hude za príklad t

(3. Kráľ. 9, 6- 8.). A jako vieme, zavrhol Boh chrám tento i ľud izraelský, keď

prišla plnosť času, aby stín ustúpil skutočnosti; aby ustúpil naším katolíckym
chrámom, v ktorých Boh nie v podobenstve archy úmluvy, ale skutočne vo

sviatosti oltárnej prebýva. Vznešené sú teda chrámy naše a šťastliví tí, ktorí
majú svoje chrámy na blízku, kde Boha vzývat môžu. Medzi týchto šťastlivých
patríte aj vy, ktorí ste pred rokmi obdržali chrám tento vystavený ku cti sv.

N. Ďakujte teda Bohu za tú milosť, že vo farnosti našej máte chrám svoj, bo
ani pochopu nemáte s tej duševnej škode, akú majú tí katolíci,
ktorí nemajú svojho chrámu, čo vám dnes v krátkosti chcem predložiť.

1. Kde niet chrámu, tam nevypína sa žiadna väža do hora, kdežto väža je
ustavičnou kázňou kresťanom, kázňou, ktorú neslyšíme, ale vidíme. Ona nás upa
mätúva na tú pravdu, ktorú hlásal sv. Pavel; »Nemáme tu stáleho miesta«, a
ktorú pravdu Ježiš Kristus učil týmito slovami: »Čo osoží človekovi, čo by celý
svet získal, na duši svojej ale škodil utrpel.« Hľa, ako sa ponáhľajú ľudia uli

cami, idú z práce, alebo ponáh’ajú sa do práce, mysliaci jedine na zárobok, na

osoh, alebo aj pôžitky: tu padne ím do očí k nebu vyčnievajúca väža chrámu
a väža táto ím je vážnou kázňou volajúcou: sursum corda: hore srdcia, duše kresťanské!

2. Kde niet chrámu, tam niet ani väžových hodín; ktoré hodiny a ich bitie

upamätúva nás na bolesti Bohom dané dľa slov sv. Pavla: »Ked s nim spolu
trpíme, spolu s ním aj oslávení budeme .« Hodiny väžové upamätúvaj ú nás ďalej



na beh času. Rúčky hodín idú vždy napred. Tak sa ponáhľa a letí aj rok za

rokom, deň za dňom, hodina za hodinou! Hodiny nejdú nikdy nazad; práve tak
ani jedna jediná zameškaná minúta sa nám nevráti; až kým jednúc nezastane
rúčka nášho života a my octneme sa vo večnosti a pred súdom božím. To nám

hlásajú väžové hodiny.
3. Kde niet chrámu, tam niet ani zvonov. Kdežto zvony jak veľavýznamný

dojem robia na človeka; veď každý úder zvona je úderom milosti božej v srdci
hriešneho človeka. Zvony väže privolávajú nám: »Poďle, klaňajme sa a padajme
pred Bohom.« Oni sú jazyky úst božích, zvestovatelia cti a slávy božej. Oni nás
čo bojovníkov Kristových sta polnice svolávajú každodenne, aby sme sa cvičili
v borbe proti nepriateľom Boha. Slovom, zvon každý na väži chrámu katolíckeho
je, ako sv. Ján Krstiteľ, »hlas volajúceho na púšli.«

4 Kde niet chrámu, tam nenie ani kazateľne. Sv. Pavel síce hovorí, že
»slovo božie nenie priviazané* a môže byt na bársakom mieste hlásané: no

úradne ohlasuje sa jedine v chrámoch našich. Kto nepočuje slovo božie, zostáva
v nevedomosti viery, je nelečný, ľahostajný v plnení svojich povinností kresťan
ských. Kde ale niet chrámu božieho, leda kazateľne, »akože budú vzývať toho,
v ktorého neveria? alebo akože budú v neho veriť, o ktorom nič neslyšali? a
akože budú slyšať bez kazateľne?* Ba aj tým je potrebné slovo božie, ktorí
veria a sú poučení vo viere. Bo i okúšaní nájdu v ňom posilu; malomyseľní
bodrost; zarmútení potechu. Slovom, slovo božie má tú vlastnosť, že je pre kaž
dého a na všetko potrebné.

5. Kde niet chrámu, tam niet ani prijímania sv. sviatostí. Bo len málo je
tých horlivých, ktorí si nešanujú cesty do vzdialeného chrámu; nešanujú času
a peňazí k plneniu svojich kresť. katolíckych povinností. Za našich časov, keď
každá minúta je vyrátaná či v práci, či v obchode, je takmer mnohým nemož
nosťou do vzdialeného chrámu chodievať. A tak sa sláva, že mnohí zanedbávajú
z roka na rok najmä veľkonočnú svoju povinnosť preto, že nemajú chrámu na
blízku.

6. Kde niet chrámu, niet ani oltára. Tam sa zanedbáva prijímanie sviatosti
a slyšanie sv. omše v nedeľu a vo sviatok. Mnohí to, čo sa v dome otcovskom
a v škole naučili, zabúdzajú a zameškávajú a tak mnohí stávajú sa pokrstnými
pohanmi.

Ale veľké šťastie je to pre veriacich, keď majú svoje chrámy v obci svojej,
kde Boha svojho vzývať, jemu prosby svoje prednášať môžu. Za našich časov
najmä trieda bezmajetných ľudí chce, aby všetko spoločné bolo, to po latinsky
voláme kommunismus. Hlásajú a žiadajú »rovnosť« v časných vecach. Takáto
rovnosť ale zostane vždy nemožnosťou. Naproti ale jest pravý a vznešený kom

munismus, ktorý nám netreba hľadať, ale ktorý cirkev katolícka od počiatku
hlása a uskutočňuje.

Ona učí, že všetci ľudia jedného najvyššieho Pána Boha majú. »Vy ste diel
kami jedného Otca, ktorý je v nebesách, ktorý dáva slnko na dobrých aj zlých,
dáva dážď na spravodlivých aj nespravodlivých « Boh je Otcom všetkých. Cirkev
učí, že všetci ľudia sú rovní. Skrze dušu sme na obraz boží podobní. Učí, že
všetci ľudia jeden a ten istý cieľ majú, totižto videnie Boha v nebesách a že



všetci toto obsiahnuť môžu bez rozdielu stavu a hodnosti. Jedno knieža na pr.
nie preto príde jednúc do neba, že mal slávnych a mnoho predkov; učený nie

preto, že vynikal múdrosťou, že mnohé litule a vyznačenia si nadobudol, nie

preto, ale že ako Kristus hovorí: *Kto plnil vôľu Otca jeho, ktorý je v ne

hesách, vojde do kráľovstva nebeského.«

V dome božom, v chráme katolíckom opravdivý kommunismus panuje, spo
ločný majetok, aký mimo chrámu vždy len snom a bublinou zostane. Tu v chráme
každé miesto, každá stolica, oltáre a spovedelnica je pre každého. Tu všetci

slyšia to isté slovo božie, požívajú ten istý nebeský pokrm. Tu boháč a hodnostár
cíti, že on nemá prednosti pred chudobným; chudobný musí cítiť, že je nie

opovrhnutý a bezmajetný, lebo v dome božom nenie veľmoža a otroka.

Komu by nebola milá jeho drahá, pekná domovina? Ľudia prídu, ľudia
idú. Prídem-li ja po dlhšom vzdialení sa zase do mojej milej domoviny, sotva
už poznám tých, s ktorými som sa kedy čo chlapec hrával, s nimi do školy
chodieval. Ja som ím cudzý a oni mne. Dobre známe sú mi len rodné polôčky
v dolinách, polia, lúky a hory a ešte jedno mi je dobre známe, tak milé, tak
drahé: Väža chrámová, chrám boží, oltáre, kazateľna, svätostánok. Áno, chrám
je mojou otčinou v otčine. Tu som bol znovuzrodený. Tu som sa modlieval

modlitbu, ktorú ma matka učila; tu som vykonal prvú sv, spoveď a prvé sv.

prijímanie; tu mnohé a mnohé milosti boly vliale do môjho srdca!

Čo musia teda cítiť tí, ktorí — sťa márnotratný syn — veľa rokov vzdia
lení od chrámu — svojho to domova — v hriechoch žijúc, milosťou božou

dotknutí, zase navrátia sa do svojho domova, do chrámu božieho. Teprv teraz
vedia si vážiť chrám Pána, ktorý sa ím stal najmilším; áno, chrám stáva sa ím

nebom tu na zemi.

A keď ľudia jednúc radšej budú sa hrnúť do chrámov Pána, než do miest

hriechov; keď budú radšej modlitebnú knihu milovať, než oplzlé, bezcenné knihy
čítať; keď radšej slyšať budú kázeň, než bohorúhavé reči, keď konečne radšej
hodne požívať budú chlieb života, než pôžitky a hriešne radovánky, vtedy bude
v rodinách kresťanských a v spoločnosti ľudskej spokojnosť a pokoj v srdciach

ľudských.
Videli ste teda, čo sú kresťania bez chrámov svojich, a aké šťastie pre

tých, ktorí v blízkosti majú chrám svoj. Vy, ktorí ste z tých šťastlivých, ďa
kujte Bohu za toto dobrodenie. Proste patróna tohoto chrámu sv. N., aby Boh
na jeho mocnú prímluvu vylieval svoje milosti na farnosť túto, aby tak veriaci
farnosti tejto čo verné dietky spoločnej našej matky, cirkve Kristovej, v láske
a v opravdivom kresťanskom kommunisme žijúc tu na zemi, niekdy obsiahli tú

otčinu, kde bude všetko spoločné, lebo všetci jednu radosť požívať budeme to
tižto videnie Boha nášho. Amen. Jozef Kačka.



> Sluši-H daň dávať cisár t. vi Hli nie?*

Pokrytstvo.

Mat. 22, 18.

Kým Ježiš Kristus bol na zemi a hlásal svoje učenie, ľudia každého stavu,
veku a kraju shromažďovali sa okolo neho, aby ho slyšali. Ale či veľa bolo

takých, ktorí pohnutí svätým jeho učením aj odhodlali sa učenie tože nasle
doval: a podľa neho ži? Vieme, že jedni vedení svojimi záujmami hľadali

svoje uzdravenie u neho: no sotva že ho obsiahli, už ich vidíme odchádzať od

neho; a len málo bolo tých, ktorí mu ďakovali za jeho dobrodenia. Iní zas pri
chádzali k nemu, aby nasýtili svoju zvedavosť. Oni chceli videť zázraky, a keď
ím Ježiš neučinil k vôli, vyhadzovali mu na oči slabosť a závralníctvo. Mnohí

vrtkaví zase pripojili sa k nemu a ochotne načúvali nové jeho učenie, ale len

dolial, kým nedotkol sa takého, čo sa protivilo ich zlým náklonnosfam a
vrtkavosti.

Konečne mnohí — ako aj farizei dnešného sv. evanjeliuma -- žiarliví na
tú česť, ktorú požíval, dráždení jeho vyhrážaním, usilovali sa ho záhadnými
otázkami do zmätku a protimluvy priviesť.

Avšak pýtam sa vás, NN., možno-Ii do zmätku priviesť a zahanbiť toho,
ktorí zkúma srdce a ladvie človeka; toho, ktorí riekol úradníkovi naliehavšiemu
uzdraviť jeho syna; neuvidíte-li, zázraky, neuveríte? A zdáliž aj dnes nezavrátil
farizeov: pokrytci, prečo ma pokúšate?

Preto oni prehrešili sa dvojakým hriechom, totižto pretvárkou a dvojo
mysefnostou, o čom sa presvedčíte.

My kazatelia máme dosť príčiny ponosovať sa na nezdar nášho kázania.
A keď ľudia sú neteční oproti naším kázaniam a odchádzajú bez úžitku a ovocia
od neho, ba usilujú sa ho smiešnym učiniť alebo zle vykladajú naše slová:

vtedy s nami stáva sa to islé, čo so Synom Božím, keď kázal ľuďom. Farizei

odišli, aby sa radili. Prečo ? Poneváč videli pýchu svoju zahanbenú, pretvárenost
odhalenú; radili sa, ako by sa vypomstili nad Ježišom. Jakým spôsobom? aby
ho v reči lapili. Pred tým usilovali sa ho predstaviť čo rušiteľa zákona, lebo
uzdravoval v deň sobotný; čo nemierníka, lebo bral účasť na hostinách; za sa

maritána, lebo obcoval s tými najväčšími hriešnikami: no jeho svätý život
zmaril úmysel ich. Chceli ho teda polapiť v reči. Saducei nemohli polapiť Ježiša
v reči; farizei si mysleli, že z nevedomosti a slabosti nemohli to urobiť; no
oni ako múdrejší sú v stave. Poslali svojich učeníkov s Herodianmi t. j. s ľuďmi,
ktorých povolaním bolo hájiť záujmy cisára rimského. Títo ľudia sladkých rečí,
no pritom zlostní a pomstiví, pristúpili s vedochtivou tvárou osloviac ho

majstrom, reknúc: Čo sa tebe zdá, sluši-li daň dávať cisárovi či nie? Ak povieš,
že sluší, ty nie si ten Messiáš, ktorí má prísť, aby vysvobodil ľud svoj z pod
jarma cudzieho: ak povieš, že nie, sám jediný sa slaviaš oproti národu zvíťa
zívšiemu nad celým svetom. Tu hľa, vidíte, NN., všetky zlomyseľnosti ich otázky.

f4edeľa dvaadvadsiata po sv. Duehu.



Kresťania, ktorí každodenne vzdycháte, že vidíte spolčovat sa vašich pro
tivníkov k vašej zkaze, príklad Ježišov nech vás potešuje a posmeľuje.

Co všetko nevymysleli hriešnici, aby ho zviedli a oklamali!
Ježiš Kristus vypočul ticho, trpezlivé otázku farizeov; no on hneď odokryl

ich podlý úmysel a zlobu a vtedy plný rozhorčenosti v spravodlivom hneve
riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci?

Čítate-li alebo slyšíte pozorne sv. evanjelium, NN., mohli ste sa presvedčiť,
že Ježiš Kristus vždy s tou najväčšou láskavosťou a dobrotou prijal tých, ktorí
ho o radu prosili alebo slyšať prišli. Prečo neučinil tak aj s farizejmi a zákon-
níkmi? Hľa, žene cudzoložnici, hriešnemu Zacheovi a iným verejným hriešnikom
preukázal milosrdenstvo a odpustenie previnenia, farizeov ale a zákonníkov jak
unížil a zahanbil! Veď evanjelium hovorí, že oni plnili zákon, boli považovaní
za vzor poriadku a čnosti. Alebo boli snáď oddaní pitiu a iným výstupkom?
Veď na tvárach ich bolo vidno prísnosť živobytia, zdržanlivosti a pôstu. Boli
snáď tvrdý, nemilosrdní oproti úbohým? Veď verejné miesta boly každodenným
svedkom ich almužien — a poklady chrámu boly často sbierkou ich veľko
dušnosti a obelovavosti. A hľa, títo ľudia verejnej úcty dnes sú karhaní Je
žišom Kristom.

Prečo ozaj ? Preto, NN., že boli pokrytci. Preto, že boli ako Kristus praví,
obielené hroby, ktorí pod náličnicou čnosti skrývali najhnusnejšiu hnilobu du

ševnú; ich čnosť bola nakazená pýchou nesnesiteľnou a samoláskou. Boli síce

vážení, v synagógach mali prvé miesta: no oni zneužívali dôveru v nich skla
danú k tomu, že robili rozbroje v rodinách.

Tento obraz, NN., zdá sa vám byt odporným, nemilým; lež pýtam sa vás,
keď že by sa Ježiš zjavil medzi nami, či by nenašiel podobných farizeov hodných
jeho hnevu? A keď bych posbieral všetky vlastnosti farizeov, či by sme nemu
seli zaplakať nad tým, že koľko farizeov sa nachádza medzi kresťanmi? Po

krytcov, o ktorých náš básnik spieva: »Na ústach jeho posvätné sľuby a v srdci
jeho strely záhuby. Po vrchu krása, vnútri hnusota, v prsách je zrada, v tvári
dobrota, inšie cit, hlas inšie vraví.« No pri pokrytstve nesmieme súdiť len

iných, lež pozorujme aj na svoje chyby, bo pokrylstvo je hriech najnebezpeč
nejší a v očiach božích najošklivejší, pre ktorý hriech Boh skrze proroka
karhal ľud vyvolený, že za dobrodenia jeho ctí ho len ústami a nie srdcom.

Najväčší hriešnici sa obrátili, chyby svoje napravili skrz sebazaprenie a pokánie,
no žeby pokrytec kedy zostal lepším — zriedka sa stáva. Hriech zapríčiňuje
hryzenie svedomia a obrat k lepšiemu, no pokrytec je slepý a zátvrdlivého

srdca; bo nepozná a nechce znať veľkosť svojej neprávosti. A preto, kým jaký
koľvek hriešnik hlasom svojím kajúcnym nakloní si spravodlivosť a milosrdenstvo
Boha: pokrytec mnoho prosí a nič neobsiahne preto, lebo vždy mluví k Bohu

aby ho pokúšal. »Čí> ma pokúšate, pokrytci /«
Ježiš Kristus sa chystá odpovedať farizeom, vlastne on z ich vlastných úst

chce vytiahnuť ich súd a zatratenie. Ukážte mi — hovorí on — peniaz. Oni
mu ho podali. Ježiš zkúma ho pozorne a pýta sa ich: »Č( je to obraz, či

nápis? Cisárov velili oni. Dajte teda cisárovi, čo je cisárovo a čo je Bo

žieho Bohu.



Rozmýšľajme, NN., nad touto odpoveďou Ježiša. Boh tu na zemi ustanovil
dve moci, sveril ím. svoju auktoritu a vyhráža sa trestom, pomstou tým, ktoií
sa proti jednej, lebo druhej prehrešia. Slovom dal nám svetských panovníkov a

duševných pastierov. Panovníkov, aby bdeli nad naším životom, chránili náš

majetok a zastávali proti bezpráviu. Meč, ktorý ím dal do ich rúk, ako apoštol
hovorí, je znakom moci ím sverenej a trestu tých, ktorí zaznávajú túto moc.

Prelo, čo krestania máme ich miloval, poslúchať ich zákony; a poneváč sú aj
naši sudcovia, máme si ich vážiť a báť sa ich. Príkladom nech sú nám prví
krestania, ktorí ačpráve od cisárov rimských len prenasledovania a muky zaku

sovali, predsa — jako Terlulian píše — ruky svoje k nebu dvíhali za šťastné

panovanie pohanských panovníkov.

My chvála Bohu máme panovníka kresťanského, cirkvi svätej oddaného,
tým viac máme ruky svoje dvíhať k Bohu za dobro jeho a dobro cirkve, žeby
bol i na ďalej panovníkom dľa srdca Božieho.

Avšak jest aj druhá mocnosť, ktorú máme ctiť a poslúchať. Je to cirkev
svätá. Aj tejto máme dať čo jej prislúcha, lepšie rečeno, čo patrí Bohu, lebo

Boh skrze ňu zvestuje nám svoju vôľu a príkazy. Preto verte všetko, čo vám
ona k vereniu predkladá; vyhýbajte všetkému, čo ona zabraňuje.

Duša naša je len pre Boha stvorená, vaše telo, váš život, zdravie, vaše

imanie, všetko to patrí Bohu. Preto dávajte čo je Božieho, Bohu. Slová tieto

pred očima majte predovšetkým vtedy, keď budete v rozličných nehodách, trá

peniach a neresťach; keď vás zastihne ztrata vášho majetku alebo ztrata vašich

milých a ste blízo zúfania, Zpomnite si, že všetko to ste obdržali z ruky Božej
a že Boh má právo vára to vziať; preto dajte čo je Božieho, Bohu a usilujte
sa miesto nich hľadať majetky, poklady, ktoré mol a hrdza nezožerie, ani zlo

deji neukradnú.

Musel by som byt veľmi obšírnym, keď by som vám chcel predložiť všetko

to, čo ste podlžni Bohu. A prelo pripomínam len to, že ste dlžníci božej spra
vodlivosti a milosrdenstva. Spravodlivosti, keď každodenné vaše poklesky ho

obrážajú a zneuctujú, vtedy dajte mu čo mu patri, t. j. zdvojnásobnite vašu
horlivosť a starosť o to, aby ste ho napozatým hriechami vašimi neobrážali.
Dlžníci ste ale aj jeho milosrdenstva; bo od tých čias, čo vás stvoril, nepre
stáva vás obsypávat dobrodeniami; preto dajte jemu chválu a buďte po
vďační za to.

O dobrotivý Ježišu, ty si nás dnes naučil, aby sme dali tvojmu nebeskému
Otcovi, čo jemu patrí; no my sme tak chudobní, naša nedostatočnosť tak veľká
že my bez tvojej pomoci nikdy by sme neboli v stave to učiniť; a preto otvor
nám poklady tvojej milosti, aby sme nimi obohatení zadosť učiniť mohli tvojmu
príkazu praviacemu: Dávajte čo je cisárovo, cisárovi, a čo je božieho, Bohu.
Amen. s použitím francúzskeho *Prônes de M. Cochin« Jozef Kalku.



Deň sv. Martina.
O dobrýeh skutkooh so zlým úmyslom a o zlých skutkoch s dobrým úmyslom

vykonaných.

> Svieca tvojeho tela je tvoje oko.*
Luk. 11, 34

Čo má znamenať oko, o k'orom vypráva dnešné sv. evanjeliu n? Čo má
znamenať oko? pýta sa sv. Gregor a hneď dáva i odpoveď; čo iná inšie vy
znamenávať oku, jako dobrý lebo zlý úmysel, ktorý máme pri skutkoch našich.
Práve jako po prostých lebo falošných ococh poznávame človeka, tak i dobrý
lebo zlý úmysel činí skutky naše buďlu záslužné, lebo trestnú idné.

Dve blúdne mienky panujú vo svete o veci tejto. Dia jednej mienky treba
hľadeť len na skutok, ktorý jestli je dobrý, je dľa nej i záslužný, trebárs by
sme pri ňom mali i úmysel jakokoľvek zlý. Druhí zase hľadia len na úmysel
a myslia, že dobre a čnostne robia, keď s dobrým úmyslom i zlé trestuhodné
veci páchajú. Týmto dvom falošným mienkam oproti postavím dnes dve celkom

opačné zásady učenia. Poprvé jestli je úmysel zlý a hriešny, vtedy i tie naj
svätejšie skutky stanú sa zlými, hriešnymi. Podruhé jestli je skutok sám v sebe

zlý a nedovolený, vtedy ani skrze ten najsvätejší úmysel nemôže sa stať dobrým
dovoleným. Vyprávať vám budem dnes, NN., 1. o dobrých skutkoch so
zlým úmyslom a 2., o zlých skutkoch s dobrým úmyslom vy
konaných.

1. Zlý úmysel a cieľ, ktorý pri svojich skutkoch máme, je jako otrava,
ktorá i to najzdravšie telo usmrtí. Chceme-li skrze naše skutky docieliť niečo,
čo je nedovolené, od Pána Boha /.akázané, vtedy konáme naše skutky so zlým
úmyslom; a skutok takto vykonaný, čo by bol sám v sebe i najsvätejší, stane
sa skrze ten úmysel hriešnym a trestuhodným. Mnohé skutky zdajú sa v očiach
našich dobré, nevinné a záslužné, ale v očiach Božích, práve pre ten zlý úmysel,
sú ošklivé, hriešne a trestuhodné. So skutkami našimi často sa to stáva, čo sa
stalo s rukou Mojžišovou. »VIož ruku svoju, prikázal mu Boh, za ňádra svoje.
Ktorú keď vložil za ňádra, vyňal ju malomocnú ako sňali« (Exod. 4, 6.). Ruka
Mojžišova bola v sebe mocná a zázračná ruka, ktorá skrze mnohé zázraky do

zadivenia a do strachu uviedla celý Egypt. Táto ruka vysokomyselného a za
tvrdlivého Faraóna uponížila, áno ešte i živlom prírody zákony predpisovala.,
Takáto bola ruka Mojžišova mimo ňádier, ale keď ju vložil za ňádra, na srdce

vyňal ju malomocnú, nemocnú.

Práve tak to býva i so skutkami mnohých ludí. Keď hľadíme na vonkajšie
skutky mnohých ľudí, jak mocné, jak pracovité sa nám zdajú ich ruky? ruky,
ktoré toľko užitočného vykonaly pre Boha, pre svoju rodinu, pre všeobecné
dobré. Lenže, nech vložia ľudia títo ruky svoje za ňádra, na srdce, a srdca

svojho sa opýtajú, z akých pohnútek konali oni tie veci, to srdce často ím

bude museť odpovedať, že nekonali ich pre Boha, pre čnosť, ale zo závisti,
z pomsty, alebo z márnej chválycht vosii. Takéto skutky len zvonku zdajú sa

byt peknými, zdnuká pre zlý úmysel sú zanočistené, ošklivé.
*KazUefQÄc XXVIII — 1908, 17



A takýto smutný býva osud často i najvznešenejších skutkov. Čo je vzne

šenejšie, čo užitočnejšie jako horlivosť za zachovanie zákonov? A predsa koľko
krát táto vznešená čnosť pre zlý úmysel premení sa v nečnost? Nech svedčí
sväté Písmo. Jakú horlivosť za zadržanie zákonov preukazovali farizeovia a zá

konníci? Oni predstavili pred Krista Pána ženu dopadnutú v cudzoložstve. »Majslre,
hovorili oni, táto žena je priam dopadnutá v cudzoložstve. A Mojžiš rozkázal nám
v zákone takúto ukameňovať* (Ján 8, 5.) Jaká je toto vrúcna hj:ii\ost vyplniť do

slovne zákon od Boha ľudu židovskému daný? Lenže, čo chceli s tým docieliť?
Sv. evanjelista nám hovorí: »A toto ovi povedali pokúšajúc ho , aby ho mohli
obžaloval* (ibid 6.), to jest, aby ho mohli obviňovať buďto z prílišnej prísnosti)
jeslli ju odsúdi, lebo z prílišnej mäkkosti, jestli ju osvobodí.

Koľkokrát slúži takto horlivosť za zachovanie zákonov a iné dobré skutky)
len za prikryvadlo zlých, nešľachetných úmyslov! Koľkokrát ľudia chodia do

chrámu na služby božie, udeľujú almužnu chudobným, alebo milodary na dobro

činné ciele, ale nie preto, aby zadosť učinili svojej kresťanskej povinnosti, aby
vykonali skutok milosrdenstva, ale pre márnu ľudskú chválu; slovom nie preto,
aby sa ľúbili Bohu, ale ľuďom. Koľkokrát ľudia navštevujú svojho nemocného

pokrevného, ošetrujú ho, lichotia mu, ale všetko to nie z kresťanskej lásky, ale

aby si ho tak naklonili a tak snáď na ujmu iných väčšie dediclvo od neho
obsiahli. A čo by sa podobných pádov vypočítať dalo?!

Slovom zlý úmysel vždy otravuje i naše dobré skutky a pred Bohom ich

trestuhodnými činí, a tak padá tá blúdna mienka, že všetko je dobré, keď sú

len skutky dobré. A včuľ prejdeme na druhú blúd u mienku, dľa ktorej dobrý
úmysel i zlé skutky ospravedlňuje, proti ktorej postavujeme zásadu: keď je
skutok zlý, dobrý úmysel mu nič neosoží.

2. Čo by bol náš úmysel jak dobrý, čistý a vznešený, predsa zo skutku,
ktorý je sám v sebe nedovolený, nemôže on učiniť skutok čnostný a dovolený.
Čo je samo v sebe nedovolené a hriešne, — hôvorí sv. Augustín, — nikdy ne

smieme činiť, čo by sme lo čo jako z dobrého úmyslu činiť chceli. Toto učenie
sv. Augustína stane sa nám zrejmým z nekoľko príkladov zo skutočného života.
Almužna zaiste je svätá, ale zaiste stala by sa hriešnou, keby niekto kradol
a klamal tým cieľom a úmyslom, aby almužnu dávať a chudobných podporovať
mohol. Pobožnosť zaiste je svätá, ale stáva sa nedovolenou, keby niekto za

nedbával svoje povinnosti oproti rodine svojej, alebo úradné povinnosti, len prelo,
aby každodenne dlhé pobožnosti vybavovať mohol. Zamlčovať chyby blížneho

je čnostné, ale stane sa hriešnym, keď niekto zamlčuje chyby tých svojich
blížnych, ktorých chyby pred predstavenstvom, alebo pred súdom vyjaviť má,
aby chybiaci potrestaní a napravení boli. A takto žiaden dobrý úmysel neučiní
sám v sebe zlý skutok dobrým.

Túto druhú falošnú mienku už za časov apoštolských odsúdil sv. Pavel,
keď v liste ku Rimanom napísal: »A neriekame, jako sa o nás zle hovorí:
Čiňme zlé veci, aby prišly dobré, ktorých odsúdenie je spravodlivé* (3, 6.).

Teda jedno bez druhého neobstojí: ani dobrý skutok bez dobrého úmyslu;'
ani dobrý úmysel bez dobrého skutku. Nikdy neslobodno zlé činiť, aby z toho

pošlo niečo dobrého. Ostražití musíme byť, aby nás táto falošná mienka neokla-



fledeľa triadvadsiata po Sv. Duehu.

mala. Ale i pri našich dobrých skutkoch máme hľadel! na naše srdce, jeho žia

dosti, ciele a úmysly, aby sme skrze zlý úmysel nepokazili záslužnosE našich

dobrých skutkov. Čiňme vždy dobré s dobrým úmyslom, a zaslúžime si nebo. Učí

bás to i príklad sv. Martina, patróna nášho. Sv. Martin totiž ešte jako katechumen,
keď sa ešte len pripravoval k prijatiu sv. krstu, stretnul sa s jedným úbohým a nahým
žobrákom. Milosrdenstvom a ľútostou dotknutý odEal a dal mu polovičku plášťu
svojho. Učinil dobrý skutok: dal almužnu a to s dobrým úmyslom, aby totiž

pred zimou zachránil a zaodel nahého. A hľa, Boh ho odmenil. Vo sne ukázal
sa mu Pán Ježiš oddiaty polovičkou jeho plášťu a dobrosrdečne riekol mu:

»Martin, ešte katechumen, odial ma šatou!« 1 nám, jeslli vždy budeme dobré
činiť s dobrým úmyslom, ukáže sa P. Ježiš dobrosrdečným a milostivým na

poslednom súde, čo nech sa stane za príkladom a na orodovanie nášho ne

beského patróna, sv. Martina. Amen. Jozef Buday.

Äko |e s nami pred smrťou, v smrti a po smrti.

> dcéra moja teraz umrela.<
Matúš 9, 18.

V dnešnom svätom evanjeliume som čítal, ako zomrela dcéra kniežaťa

jedného židovského, ako ju k pohrebu prichystali a jako ju Kristus Pán zázračne
z rartvých zkriesih Včuľ, keď celá príroda umiera, keď život v stromoch a v obilí

prestane, keď lístie padá do blata, ako mŕtvi do hrobu — včuľ nás všetko na
smrť napomína. Poslúchnime teda, NN.l napomenutie cirkve a prírody a rozmý
šľajme si o smrti, pomysliac si: ako je človek pred smrťou, čo sa
s ním stane vo smrti, ako sa mu vodí po smrti.

I. Ničoho sa ľudia tak neboja, ako smrti, a predsa tak žijú mnohí, ako by
nebolo smrti. Keď očujú smrť spomínať, už sa tra-ú, keď očujú kuv ka zaškrečať,
už sa ľaknú, lebo že to smrť znamená. A bárs kráčame medzi samými mrlvými,
bárs nás všetko napomína na smrť, predsa mnohí tak žijú, ako ten boháč,
o ktorom Kristus P. vraví, že keď mal plné sýpky zbožia, sa potešil, že: ».Iedz

a pi, dušo moja, a o inšie sa nestaraj!« Ale všetci tak pochodíme, ako tento:
ani sa nenazdáme, kedy prijde nám stáť pred smrťou. Zorareme všetci, len to

nevieme, kedy zomreme. Porekadlo hovorí: Starý musí, mladý môže, — len to

nevieme, kedy ktorý pôjdeme. Ja tu stojím, chvala P. Bohu, so zdravím úplným,
s tou túžbou, aby som česť a slávu božiu medzi ľadmi rozširoval, s tou žia

dosťou, aby som tisíce duší k P. Bohu priviedol, — ale neviem, v ktorý okamih
klesnem mrtvý. Preto nechcem tak žiť, ako tí ľudia, ktorí celkom zabudnúc na

smrť len pre radosti tohoto krátučkého života žijú, dušu svoju hriechami ota

žujú, a preto napomínam aj vás; »/ vy budte hotoví: lebo ktorú hodinu sa ne

nazdáte, Syn tloveka príde * (Luk. 12, 40.), aby vás zo sveta povolal.
17*



A nie len čas smrti nevieme, ale aj to nám je neznáme, ako zomreme: či

po nemoci a či na náhlo? Modlíme sa v Litániách: »0d náhlej a nenadálej smrti
— vysloboď nás, Panel* — ale či nás vyslyší? Aj zajlrá je neisté, a otázka

je, Či bude pre teba zajtra? (Kempis I. c. 23. p. 1.) Koľkoráz si počul, že tento
mečom zahynul, ten sa zatopil, tento spadnul, krky si zlomil, tamten medzi

jedením zošiel zo sveta, iný v zábave skonal. Kto v ohni, kto skrz zbraň, kto

kroz nemoc, kto skrz vraždu uhynuli (Kemp. I. c. 23. p. 7.) a tak mnohí sú,
ktorí neobsiahnu milosť, aby sa na smrteľnej posteli ku smrti prichystať mohli.
Bavšak mnohí sú aj takí, že ím Pán Boh tú milosť dáva, ale oni ju neprijmú
a neužijú.

Mnohí sú, ktorí ležia na smrteľnej posteli a sviatosti umierajúcich neprijmú
a zomrú bez toho, žeby ich kňaz k večnosti pripravil, lebo oni sami sa boja
zaopalrovania, alebo ich rodina a bližní sa obávajú, že keďby k nemocnému
kňaz prišiel, vtedy už musel by umref. A veď koľkých znáte, ktorí už boli ku
smrti od kňaza zaopatrení a včuľ zdraví sú ? Veď kňaz pri nemocnom sa modlí,

aby ho P. Boh zachránil od smrti; ak by ale nemocný predsa mal zomret, aby
mu dal ľahké skonanie a život večný. Veď tá sv. spoveď, to prijímanie a to

posledné pomazanie neni len na to, aby dušu od hriechov oslobodilo, ale aj

aby telesné zdravie navrátilo, ak sa to P. Bohu tiež tak ľúbi a jestli to ne

mocnému slúži k spaseniu.

Tak hľa, vidíte, NN., keď vy, alebo iný u vás onezdravie a obávate sa
o život jeho, nemeškajte zavolať kňaza, ako nemeškáte zavolať k nemu lekára.

Nečakajte na ten čas, keď nemocný už bez seba leží a nevie sa vyspovedať.
Lebo ak sa lá duša nesmerí s Bohom a bez pokánia odlúčiac sa od tela, Boha
a nebo na veky ztratí, — vy budete za to pred súdom božím odpovedať. Ach

(

videli ste už zomierať človeka? Strašný to obraz 1

II. Človek bez seba leží, — ťažko dýcha, — duša sa mu od tela lúči. Stojí
na prahu tohoto života, aby z neho vystúpil; a stojí na prahu večnosti, aby do

nej vstúpil. Telo muky smrtedelné podstúpi, ale to tak netrápi
ako neistota, čo sa s dušou jeho stane, keď telo opustí? Svati ľudia s radosťou
očakávali okamih smrti svojej: sv. Pavel si žiadal zomret a s Kristom byť;
sv. Ondrej, keď uzrel kríž, na ktorom mal život svoj skončiť, s radosťou zvolal;
»0 milý krížul . . vezmi ma od ľudí a odovzdaj ma Kristovi mojemu«, sv. Alojs,
keď mu povedali, že už umre, chválospev »Te Deum* spieval. Ale hriešny človek
ten sa trase pred smrťou, tomu je smrť pekelné trápenie, tomu schnú modzgy
od strachu. Videl som jedon obraz, a nikdy ho nezabudnem Ukazoval smrť

bohabojného a bezbožného človeka. Ten bohabojný so spokojnou tvárou leží
na posteli, pri ňom stoji kňaz zaopatrujúci, rodina jeho zarmútená a anjel strážca

čakajúci, kedy vystúpi duša svätá z tela a kedy ju dovedie do neba. Vedľa lo

hoto obrázok, ktorý predstavuje smrť bezbožného: nemocný s ukrutnou, utrá
penou tvárou je zvalený na posteli, kolo neho rodina, a miesto anjela diabol

čakajúci, kedy strhne dušu do pekla. Aj včuľ som potešený, keď si na tam .en

obraz pomyslím a takú smrť si bárskedy úfam; aj včuľ som zarmútený, keď si
na túto smrť pomyslím, a tej sa vždy obávam.



Ach, NN., za to sa vždy modlite, na to sa vždy chystajte, aby ste dobre
zomreli, aby smrť vaša nebola prestúpením z múk smrteľných do múk pekelných,
ale aby bola prestúpením zo života loholo do života večného nebeského.

Ja sebe vinšujem a vám tiež prajem, aby sme len tento okamih mali šťastlivý.
Čože je hoden celý svet, keď ho pri smrti musím opustil! ? Čože sú hodné všetky
majetky a radosti, keď ich pri smrti tu musím zanechať, a musím prestúpiť do

večnosti, kde ma Boh podľa skutkov posúdi ? Ach, čo sa stane so mnou po smrti ?

III. Čo sa stane? Telo moje zostane zdrevenené, ľudia ho soberú, a aby
im na ťarchu nebolo, pochovajú ho do hrobu. Tam sa rozsype, tam sa so zemou
smieša a tam očakáva vzkriesenie. Duša moja ale stúpi pred súdnu stolicu božiu
a bude dľa skutkov svojich súdená. Vtedy sa až ukáže, ako sme žili, čo stály
naše skutky, naše modlitby, spovede; vtedy výndu na javo naše tajné hriechy,
tam sa nemôžu skryť naše viny.

Bol jedon mladý mních, ktorého všetci ľudia za svätého držali. Naraz do

nemoce padnul, a zaopatrený sviatosťami umierajúcich, spokojne zomrel. Mrtvé
telo preniesli do kostola a tam bolo verejne vystavené. Ľudia v processiách
prichodili uctiť mŕtvolu a rozobrali všetky šaty nebohého, akožto pamiatku svä
tého človeka. A hľa, keď kňaz slúžil za neho sv. omšu Requiem, zjavil sa mu
ten zomrelý mních medzi ukrutným ohňom a riekol: »Ja som jedon hr ech ťažký
vo spovedi schválne zamlčal, sviatosti som preto nehodne prijal, a včuľ som už

na veky odsúdnný.« S tým zmiznul.
Drahá dušo kresťanská, pomysli si, čo by sa s tebou stalo, kedby si v tomto

okamihu musela pred súd boží stúpiť? »Smrt hriešnych je najhoršia « — vraví
sv. Písmo. A tvoja by bola aká? Ak máš jeden jediný hriech smrteľný, ktorý
ti Boh ešte neodpustil — zatratená si na veky.

Ejhľa, dr. duše kŕ. krvou drahou Krista Pána vykúpené, pamätajte na smrť

svoju a nikdy nezhrešíte! Pamätajte na smrť vašu vo dne v noci. Keď stanete,
pomyslite si: Či sa ešte do postele zdravý navrátim? — Keď si na odpočinok
líhate, pomyslite si: Či sa ja ešte tu zobudím? Modlite sa, aby vás Boh

od náhlej a nenadálej smrti zachránil, aby vás kňaz ku smrti pripravil. A keď

vidíte iného ťažko nemocného, učiňte mu tú milosrdnú lásku kresťanskú, zavo

lajte k nemu kňaza, aby ho zaopatril, aby tak, kým telo vaše pochovajú do

zeme, duša vaša z toholo života prešla do večného života.
Modlite sa, aby vtedy, keď pri vašej smrteľnej posteli povedi >:

• Ajhľa Pane,
veriaci tvoj teraz umrel , duša vaša do radostí nebeských odchádzala Amen.

fledeľa posledná po svätom Duehu.
O súde.

> Ulozeno je ľudom jednúc umreť a potom
bude súd !< Žid. 9, 27.

VJ nádhernom paláci jedného mesta v čase večernom pred shromaždeným
zástupom leží na skvostnej posteli k smrti pracujúci zátvrdlivý hriešnik. Po dlho

Rajecký .



trvanlivej nemoci nastáva doba vykročenia zo sveta márneho. Srdce viery si ne

všímajúce ostáva zátvrdlivé. Nemoc sa zmohla a nastáva tuhý zápas! Oči

sklenné ľúbily by k nebu patriE; ale sieť smrti zatemňuje ich. Ruky tela kŕčom

premožené rady by objat kríž Kristov: ale niet v nich k tomu sily. Osynelé
ústa sú naplnené túžbou, volaE k nehu o milosrdenstvo: ale nával hriechov pre
máha ich. Odbije hodina, hriešnik čuje hlas podivný: >Všetkému konec! Vydaj

počet z vladárstva tvojho!* a duša ztralená opustiac hriešne telo, berie sa pred
trón Sudca spravedlivého. O, nešťastná duša! NN.I Žijeme a umreme! Snáď pra
cujeme, snáď leňošíme; a súdení budeme. » Ulo&cno je ľudom jednúc umriet a
nastane súd /« Súd spravodlivej odplaty božskej. A preto, aby následok súdu
bol nám prajný, rozmýšľajme dnes o poslednom súde: aby tak roz

važujúc pre nás smutné následky jeho, snáď i pre nás, zhrozili sme sa hriechu,
naklonili sa k plneniu príkazov božích, a tak pripravili si korunu viEazstva vo
večnosti.

Svet márny rád opiera sa na milosrdenstvo božie, ale spravodlivost božiu
nerád očuje spomínat. Tým dokazuje, že malá, áno, žiadna je viera jeho. Svete

márny! kde podela sa viera tvoja, ktorá ti dokazuje nesčíselné príklady spra
vodlivosti božskej? Boh neni náhlivý, ale paraätlivý! » Hrozné je upadnúi do
rúk Boha živého\«. (Žid. 10, 31.) Koľké roky zhovieval Boh pokoleniu ľud
skému: a konečne ho potopou znivočil. Jak zhovievavý bol Boh oproti Sodome
a Gomore: a odplata bola ím podaná v treste nebeského ohňa. Jak často trestá
Boh i za doby našej nevšímavost tvoju spravodlivou rukou svojou po dlhom
shovievaní: či nevidíš? O, nekonečná dobrota božská podnes ti shovieva: a ty?
Množstvo hriechu sbieraš na hlavu svoju — a nevšímaš si ani posledného súdu.
>Beda mne biednemu — volá sv. Augustín — keď prijde deň súdny a otvo
rené budú knihy svedomia. Co si vtedy počnem, keď nebesá vypravovat budú
neprávost moju, a zem povstane proti mne. Ach! nič nebudem môct odpovedat,
so sklonenou hlavou naplnený hanbou štát budem!* Áno, slyš len tieto slová
zlaté a volaj so sv. Hieronýmom: »Strachom velikým trasiem sa na celom
tele, bojac sa spravodlivosti božskej I* Očúvam hlas trúby anjelskej volajúcej
mŕtvych ku všeobecnému súdu. » Vydaj poíet — volá spravodlivý sudca —

z vladárstva tvojho h O, hrozné slovo súdu! Mám vydaE počet zo skutkov
dobrých a zlých, počet pred celým svetom. Kniha života sa otvára a celý svet
počúva skutky naše. Celý svet! Otec, matka, brat, dcéra, manžel, priatelia a

celý svet »Beda mne hriešnemu! Ty nešťastný otče! volá sudca: pečlivosli
tvojej sverené boly duše dielok tvojich; kde ich máš? Ty bezbožná matka!
tvoja úloha bola — starat sa o blahobyt dietok tvojich: jako si to konala?
Ty nezdarný synu, dcéro, ajhľa! láska moja k vám v nekonečných nachádza sa
prameňoch piatich rán mojich boľastných; jakú ste vy mne lásku preukázaly?
Nevďak proti rodičom, grobianske zachádzanie s nimi, nečisté myšlienky, oplzlé
slová, hnusné skutky vaše medzi sebou nemajú konca. Čo ty nezdarný man
želu, odpovieš ? Ajhľa! celý svet počúva neprávosti tvoje. Tras sa na tele svojom,
veď hľa! tú, ktorej si lásku prisahal, si nenávidel, ju trýznil, nevšímavostou
odplácal lásku jej; pokiaľ si ty korheľstvu, márnostam a rozkošiam oddaný život



viedol, ju nechal si sväskom nerozlučiteľným manželskýmz uviazaný, doraa snáď
i s biednymi dielkami psotu trief a biedu svoju slzami zármutku a opustenosti
obmývat. Čo odpovieš, ty lakomý boháču! ktorý oplýval si statkami a dôsloj
nostou ? U tvojich dverí klopali núdzni, v dome tvojom hľadali (a biedni, pred
skúpostou tvojou spínali ruky opustení, zátvrdlivosE tvoju slzami obmäkčit sa
snažili chudobní; lys’ ale zostal nedotklivý, ba tým viac: utláčal si chudoby
neznals’ biedu, nenávidels’ poníženost a šliapal si spravodlivosf Až včuľ, keď
slza chudoby priviedla ta ku odplate slušnej včuľ, keď nárek utrápených hrozí
ti záhubou večnou, prosíš o milost ? 0 pravím tebe: Neznám ta I* (Mat 25, 1.)
0, nešfastný nárek: » Hory, padnite na nás a pahŕbky prikryte nás !< »Odídte
— hrmí hlas sudcu — odo mňa zlorečení do ohňa večného, ktorý je pripra
vený diablovi a anjelom jeho /« Ach, Bože! strašlivé, a predsa večne pravdivé
slovo! Od teba, môj Ježiši, volá zatratený hriešnik, ty večné milosrdenstvo, od
teba mám odíst ? od teba, ty krásne nebe, od teba, Máličko milosrdenstva, veď

Ty si útočište hriešnikov, mám sa vzdialiť? 0, trojjediný Bože! o, svätí boží, či
niet už pomoci pre mňa biedneho ? a ja odíst do ohňa. ohňa večného ? Milo
srdenstvo! Niet pomoci, zlí duchovia ťahajú a chvácu obety svoje do ohňa več
ného, kde bude plač a škrípanie zuboví »Do ohňa večnéhol> 0, duša hriešna,
vzpomínaj a rozjímaj sebe tú predlhú večnosť. 0 večných múk večnosti, jak si

ty strašná a hroznál (Sv Frant. Saleský.) Istý mladý pustovník nežil tak ná

božne, ako to predsa jeho svätý stav od neho žiadal: naraz ťažko onemocnej
a v nemoci tej mu ukázal Boh vo zvláštnom videní pri most súdu večného. Zo

taviac sa, videním tým bol tak dojatý, že sa k neobyčajnému pokániu odhodlal.
Prosil teda svojich spolupustovníkov, medzi ktorými bol i sv. Ján Klimakus,
ktorý nám udalosť túto opisuje, aby sa z jeho púšti odstránili. Po ich odchode
zatvoril dvere, a žil úplných dvanásť rokov, nehovoriac so žiadnym člo
vekom, a požívajúc len niečo málo z chleba, ktorý sa mu sám podával.
Medzi tým rozjímal bez prestania prísnosť súdu božského, a skoro vždy plakal.
Pri jeho smrti vystavili ostatní pustovníci dvere, a obstúpiac ho žiadali, aby ím
na rozlúčenie niečo povzbudzujúceho povedal. Dlho sa zdráhal; konečne premo
žený naliehajúcimi prosbami, rieknul; »0dpustle, bratia, že len toto málo vám

pravím; Veru! keďby ľudia vedeli, jak prísne sú súdy božie, nikdy by ho ne
urážali!* To povediac, skonal; slová tie však lak mocne dotkly sa prítomných,
že sv. Ján Klimakus, so svätou hrúzou o tom hovorí. Súd súkromný je strašný
a prísny; ale súd všeobecný pri skonaní sveta bude pre zátvrdlivého hriešnika
nekonečne sira nejší a zahanbujúcejší. Zálvrdlivý hriešnika! zhroz sa smutného
osudu tvojeho, ktorý ta očakáva, pováž tresty spravodlivosti božskej a cestou
čnosti kráčaj smelo naproti súdu božskému. Kráčaj cestou čnosti, ktorá jedine
môže ti priniesť odplatu večnosti; jedine čnosť môže byt pre teba sprievodi
teľom do kruhu spravodlivých božích, ktorí snáď i preto, že tu v údolí sĺz a

utrpenia neraz, snáď i vždy podľahnúť museli biede a nedostatku, sebazapreniu
a poníženosti, šťastliví budú slyšať z úst Boha spravodlivého tie útechy plné
slová: * Poďte požehnaní Otca môjho , vládnite kráľovstvom pripraveným vám
od ustanovenia sveta/« Povieš; akô opustiť svet a márnosti jeho? Nuž pýtam
g
a ťa; čo má byt railejšie v očiach tvojich: časnosť alebo večnosť? Tu oplývaš



rozkošou, snáď tebe premilými známosťami a márnosťami, a tam večité zatra
tenie? Tu vypínaš hlavu svoju nad iných, inými opovrhuješ, iných si nevšímaš:
a tam všestranné potupenie a kliatba spravodlivá bude ti za podiel! Ta snáď
bohatstvá zemské a nádhera: tam mimo biedneho pekla nič iného. O, či tak

nevšímavý by si bol ohľadom spasenia tvojho ? Hľa, Ježiš volať bude vyvolených
svojich do kráľovstva svojho; a ty oslíchaš! Kráčajú za ním zástupy spravo
dlivých, kráčať snáď bude otec, matka, manžel, dcéra, priateľ: a tebe lení sa
ísť za nimi na ceste spásy tvojej? Zástupy spravodlivých nachádzať budil pra
mene odmeny v tieni piatich rán Kristových, budú sa shromažďovat okolo kríža

jeho svätého! a ty za podiel radosti chceš mat oheň pekelný! Zástupy vyvo
lených oslami ctiteľmi, služobníkami, oslavovateľmi božími na veky: a ty hodláš

byt večitým sluhom diabla a ctiteľom úkladov spásy tvojej ? O, nemožno, aby
tak ďaleko šla zátvrdlivosť a bezbožnosť tvoja, nemožno, lebo veď si istý, že
hriech tvoj odkladaný pritiahne ti smrť, po smrti nasleduje súd, súd nastúpi
večné zatratenie: a ty na seba ponechaný a od všetkých opustený stretať sa
budeš v zátvrdlivosti tvojej s výpoveďou: »Beda a beda tebe, odkladáš-li k Bohu
sa obrátiť. Áno, vyplnia sa na tebe slová Ježiša u sv. Jána (8, 21.); *Ph’adat
mňa budete, ale zumrete v hriechu svojom!*

NN., rozjímali sme o smutnom položení hriešnika pri poslednom súde. I my
všetci dobu túto zkúsime, dobre alebo zle. O, jak smutne to bude nám, keď po
dlhom nevidení hanebne sa stretať a poznovu smutne a večne lúčiť sa budeme
s tými, ku ktorým viaže nás sväzok lásky priateľstva a pokvrnosti. Jak radi by
sme vo smutnej dobe tejto utiekali sa ku známym, ktorí nás tu na svete milo

vali; jak žalostne v tomto smutnom položení zopnúť by sme chceli hriešne ruky
naše a volať ku priateľom naším: »Smilujté sa, smilujte sa nado mnou aspoň
vy priatelia moji, lebo súd boží vyrieknutý je nado mňou.« Jak verne objať by
sme chceli predrahý kríž Kristov, jak skrúšene vrhnúť by sme sa chceli do

prístrešia rán Kristových, jak útulne a žalostne volať by sme chceli ku Ježišovi;
»Snnluj sa nado mňou , Pane, podľa nekonečného milosrdenstva tvojho!« Avšak
zbytočné! milosrdenstvo božské viac pomôcť nemôže, lebo Boh je spravodlivý.
0, Bože spravodlivý, vidím, že mi nič neprospeje, keď bych v hriechu posta
vený — aj celý svet získal, na duši ale svojej škodu utrpel! Uznávam, že

hriešny život môj protiví sa spravodlivosti tvojej, ktorá hrozí mi večnou záhubou:
a preto nastúpim cestu spásy, cestu kajúčnosti, cestu večnej odmeny tvojej

Áno, NN., i my nevieme, či by aj nás nezastihol trest večný súdu bož

ského, keď by nás Boh včuľ povolal zo sveta tohoto. A pýtate sa: prečo? Pre
hriechy naše! Ale týmto dá sa odpomôct, skrz polepšenie života, skrz kajúci
život a opravdivé pokánie. Čiňme teda, pokiaľ čas máme, pokiaľ spomôct si mô

žeme, lebo pravdivé sú slová sv. Pavla (1. Kor. 11, 31.): *Keď by sme sami
seba súdili, zaiste neboli by sme súdení U Jestli my seba a hriechy svoje čo
nepriateľov spásy našej odsúdime a navždy opovrhneme, vtedy sa presvedčíme
že kajúčnosť naša premení strach náš pred súdom božím v najväčšiu radosť a

privedie nás do radov spravodlivých a vyvolených božích, v ktorých sprievode
radostne vstúpime do kráľovstva nám pripraveného od ustanovenia sveta! Amen.

Demeter.



>/ reptali farizei a sbehli v písme a tiekli:
Veci tento zaujíma sa za hriešnikov a jie
s nimi,*. Luk. 15, 2.

Každé sv. evanjelium je posolstvom pre hriešnikov. Veď ono je odkazom

pre ľudí a každý človek je hriešnik. Keď pravíme, že hriechu nemáme, pod
vádzame seba a pravda v nás niet (Sv. Ján.). No medzi všetkými evanjeliami
dnešné zasluhuje sa zvat evanjeliom najväčších hriešnikov. Očúvaj, hriešnikn —

Pán Ježiš, Syn Boží, Spasiteľ sveta zaujíma sa za hriešnikov a jie, stoluje s nimi

Keby si, hriešniku, zhrešil sebe viac, keby tvoje previnenie bolo ešte tažšie,
priblíž sa s dôverou k P. Ježišovi, lebo on zaujíma sa aj za teba.

Nad touto láskavostou P. Ježiša sa pozastavovali farizei, že vraj svätému,
spravodlivému, bezúhonnému neprináleží obcovat s hriešnikarai. Hoďte kameň
do hora trebárs storáz a on pokaždé padne k zemi, priložte k magnetu železo
a on ho k sebe pritiahne, nalejte vodu do nádoby, a ona prijme podobu tej
nádoby — kto by sa tomu divil? Leží to predsa v povahe jejich, aby kameň

hodený do hora padol k zemi, aby magnet pritahoval železo, a voda brala na
seba podobu nádoby a preto aj v prirodzenosti a v povahe P. Ježiša bolo, aby
sa zaujímal za hriešnikov a obcoval s nimi Neprišiel spasiť spravodlivých ale
hriešnikov.

Dnes slávime sviatok b. srdca P. Ježiša. Cirkev sv si praje, aby sme
ctili toto sv. Srdce, lebo;

l. Srdce P. Ježiša je to najlepšie a najšľachetnejšie srdce,
2. zasluhuje najväčšiu úctu,
a 3, úcta b. s. P. Ježiša je žriedlom nekonečných milostí

pre nás.
B. srdce P. Ježiša daj nám tú milost, aby sme ta viac a viac milovali'

1. Syn Boží stal sa človekom, spojil svoje božstvo s ľudským telom a

s ľudskou dušou. V ľudskom tele mal aj ľudské srdce. Tento Syn Boží sa volal

Ježiš, lebo po ôsmi dňoch, keď obrezané bolo diéta, nazvano meno jeho Ježiš.
Keď ctíme srdce P. Jež ša, ctíme srdce jeho čo Boha-človeka. Srdce toto je
to najvýbornejšie, najlepšie, najúprimnejšie, najvernejšie, a najšľachetnejšie k nám
hriešnikom.

Na dvojaký spôsob poznávame srdce človeka. Keď pozorujeme jeho slová
a jeho skutky. Prvý spôsob nenie vždy spoľahlivý, lebo mnohí ľudia ináč hovoria
a ináč smýšľajú. Často majú na jazyku mäd a v srdci jed. Zradca Judáš sa

priblížil k P. Ježišu a pozdravil ho priateľským pozdravom; »Zdrav buď, majstreU
a v srdci svojom prechovával čiernu zradu: »Toho, ktorého pobozkám, toho po

lapte * V tomto smysle praví prorok Jeremiáš: »Srdce človeka je špatné
a nepochopiteľné.* No keď skutky dokazujú slová, keď človek nielen sladko

hovorí, ale aj šľachetné koná, potom môžeme s istotou na dobré jeho srdce
uzavierat.

Slová a skutky P. Ježiša dokazujú dobrotu a šľachetnosť jeho sv. srdca k nám.

Na slavnosC božsk. srdea Pána Ježiša.



Uvažujeme-li slová jeho, poznáme, že jeho srdce bolo to najlepšie, lebo
nemalo inšiu radosE ako dobrorečif spravodlivým, potechu a spasenie prinášať
chudobným a hriešnym. Za tým cieľom prišiel P. Ježiš na svet. *Boh neposlal
svojho Syna na svet, aby svet súdil, ale aby skrze neho svet spasený bol.* *Kto

má smäd, nech prijde ku mne a ja mu dám živú vodu.* » Príďte ku mne vietei
ktorí pracujete a obťažení ste a ja vás občerstvím.* »Ja som dobrý pastier a
dávam život svoj za moje ovetky.v. NN.l Nejaví sa v týchto slovách, ktorými
oplývajú sv. evanjelia, to najlepšie srdce ? Neudáva P. Ježiš za svoju úlohu obe

tovať sa za človeka, za jeho šťastie, za jeho spasenie ? Nevylieva v podobenstve
dnešného sv. evanjeliuma celé svoje srdce naplnené nekonečným milosrdenstvom ?

Kto je ten dobrý pastier, ktorý hľadá ztratenú ovečku a sebe oddychu nedopraje,
kým ju nenašiel? Ztratená ovečka je človek. »My všetci sme zblúdili*, praví
Izaiáš prorok. Ten dobrý pastier, ktorý ju hľadá, je P. Ježiš.

NN., jak drsná a obťažná bola cesta, ktorou dobrý pastier musel kráčať,
aby ztratenú ovečku našiel? Táto cesta ho viedla do zahrady Gethsemnnskej,
kde dobrý pastier toľko úzkosti zakúsil, že pot jeho v krvavých kvapkách k zemi

padal; táto cesta ho viedla do domu Kaifáša, kde on, dobrý pastier, čo drzý
zapierač Boha bol obvinený, posmievaný, upluvaný a pästami bitý; cesta táto
ho viedla k Pilátovi, kde v súdnej sieni bol bičovaný, tŕním korunovaný; cesta
táto ho viedla cez ulice Jeruzalema na vrch Kalváriu, kde ten dobrý pastier
medzi dvoma vrahmi a zbojníkami na kríž bol priklincovaný a potupne odpra
vený. Tu našiel dobrý pastier ztratenú ovečku. Ramenama kríža vzal ju na plecia,
aby ju do neba, do zeme pokoja a večnej blaženosti zaniesol. Jaká to láska
dobrého pastiera, jaké je to srdce, to srdce Pána Ježiša!

Hospodin, Boh dal príkaz Jonášovi, aby išiel do Ninive odvrátiť obyvateľov
jej od cesty neprávosti a hriechu, ktorému boli oddaní. Jonáš však miesto aby
poslúchnul hlas Hospodina, sadol na loď, ktorá pripravená bola odplávať do

Španielska. A tu stalo sa, že hrozná búra povstala na mori, tak že v najväčšom
nebezpečenstve utonula bola loď a živý jej náklad. Jonáš vidiac v tom prst Naj
vyššieho, a poznajúc, že on neposlušnosťou proti príkazu Božiemu zapríčinil
búru vodných živlov, žiadal námorníkov, aby ho vrhli do mora, že búra prestane
a zachránení budú od smrti utonutia. My obdivujeme šľachetné srdce proroka
Jonáša, ktorý nechcel pripustiť, aby nevinní boli trestaní pre jeho vinu; no P. Ježiš
»viac ako Jonáš*, on, ten najnevinnejší vrhnul sa do smrti najbolestnejšej
a najpotupnejšej, len aby nás vinných zachoval k životu večnému. Jaká to láska,
jaká to obetavosť b. srdca P. Ježišal

Dávid kráľ dvakrát mal v moci svojho úhlavného nepriateľa Saula, mohol
sa na ňom pomstiť a ho usmrtiť; no neučinil to, a prvý raz ustrihol len cip
z jeho plášťa a druhý raz ponechal sebe pohár, z ktorého Saul pil, aby mal

dôkaz, že ho mal vo svojej moci, ale neublížil mu. My sa divíme veľkodušnosti
Dávida kráľa, ale viac jako Dávid, šľachetnejšie ako tento kráľ podľa srdca božského,
zachoval sa P. Ježiš k nám. Mal nás v moci svojej, mohol nás zahubiť jedným
slovom, znivočiť na veky, ale on aby nás zachoval k životu večnému, položil
sa za nás čo obetný baránok na drevo kríža. »Bol ranený pre neprávosti tiaže,
zsinalostou jeho uzdravení a zachovaní sme pre nebo.* Jaká to nevýslovná láska



srdca P. Ježiša k nám hriešnikom. Obetoval sa za nás všetkých, nielen za Petra,
Jakuba, Jána, ale aj za Judáša, Kajfáša, a Piláta; lebo aj títo mohli dôjsf več
ného spasenia, keby sa boli poznali, k Bohu obrátili a jemu slúžili.

2. Láska vynucuje lásku, milosrdenstvo vyžaduje obdiv a úctu. Jako uctíme
b. srdce P. Ježiša? Keď sa uvarujeme všetkého, čím by sme ho obrazili, za

rmútili, keď naše srdce jeho sv. srdcu prispôsobíme.
My obrážame b. srdce P. Ježiša hriechom. Ten, kto znajúc, čo P. Ježiš pre

naše hriechy pretrpel, a srdce svoje do takého mora zármutku ponoril, predsa
len hreší, len preráža jeho sv. srdce znovu. Nie síce kopiou ako Longin, ale

jeho hriešne slovo, zlá túžba, nešľachelný skutok je nástrojom, ktorým srdce
P. Ježiša raní. Naša nevďačnost pôsobí srdcu P. Ježiša tú najväčšiu bolest.

V rímskych dejinách dočítame sa o slávnom Juliovi Caesarovi nasledujúcu
udalosť. Tento statočný Riman, vzácnymi darmi ducha a srdca vyšinul sa na

prvé miesto v ríši rímskej. Našli sa ľudia medzi prednými občanmi, ktorí obvi
ňovali ho z nekalých úmyslov a títo sa uradili, že ho zákernícky zo sveta snesú.
I prepadli Caesara sediaceho na štátnom kresle a istý Kaska zasadil mu prvú
ranu do šije. Poranený ulapil päsť vrahovu a statočne sa bránil proti nápadom
čelných vrahov. Tu zbadal medzi nimi istého Bruta, ktorému v živote mnoho
dobrodení preukázal. »Aj ty, môj Brute«, zvolal, viac na obranu nepomysliac
hlavu svoju do plášťa zahalil a 23 ranami zasiahnutý mŕtvy k zemi padol. Ne

vďačnost Bratova väčšou naplnila srdce jeho bolesťou a horkosťou, ako smrteľné

rany jeho vrahov.

Aj ty môj syn? jak často môže mnohému z nás volať P. Ježiš? Jak často
môže nám slová Písma sv. riekat: » Týmitu ranami som bol bitý v dome tých,
ktorí ma mali miloval« (Zach. 13, 6).

Pravý ctiteľ usiluje sa, aby srdce svoje podobným učinil b srdcu P. Ježiša.
* Ulte sa odo mňa . .. Príklad som zaiste dal vám .. .« slová tieto nevyznievajú
u neho na prázdno.

Pohliadnime na to b. srdce P. Ježiša, čo na ňom vidíme?
Kríž. Krížom čo mečom premohol diabla a peklo, krížom čo kľúčom nám

otvoril bránu neba a pokladnicu nevyčerpateľných milostí, V znamení kríža aj

ty krestane zvíťazíš. Per crucem ad lucem: Krížom k svetlu večnej oslavy.
Trpezlivé snášaj, s odovzdanosťou do vôle božej všetky ťažkosti vo svojom stave
a povolaní a léto kríže nesené v duchu P. Ježiša, v jeho sv. nasledovaní, budú
li rebríkom, po ktorom sa dostaneš do slávy nebeskej.

My vidíme srdce P. Ježiša obtočené tŕňovou korunou. Aj my máme v škole

b. srdca P. Ježiša opliesť srdce naše tŕnim sebazapierania, mrtvením našich

smyslov a kajúcnosťou za naše previnenia.
Srdce P. Ježiša je otvorené a plameň z neho šľahá. Otvorené je hlavne

pre nás hriešnikov, aby sme sa do neho ukryli, v ňôm útočisfe hľadali a silu

v ťažkom boji za nebo. Oheň znamená lásku, lásku jeho k otcovi nebeskému
a k nám lkajúcim a plačúcim v tomto slzavom údolí. P. Ježiš tak miloval svojho
Otca nebeského, že z poslušnej lásky k nemu volil zomreť na kríži. Poslušným
sa stal až k smrti kríža. Jako nás miloval, o tom nám svedčí Betlehem, Kalvaria

a ten náš oltár, kde ustavične pri obete sv. omše za nás sa obetuje nekrvavým



spôsobom svojmu Otcovi za spasenie naše. Túto lásku máme splácať láskou
k Bohu a k blížnemu. * Milovat budeš P. Boha svojho ... a blížneho svojho,
ako seba samého*. To je príkaz, na ktorOm spočíva zákon a proroci.

3. Úcta k najsv. srdcu P. Ježiša je nám užitočná, lebo P. Ježiš prisľúbil
ctiteľom svojho srdca (ktorí sú zapísaní do Braterstva b. srdca P. Ježiša) zvláštne
milosti.

aj Udelím im k stavu ich potrebné všetky milosti. Každý stav,
každé povolanie má svetlé a tienné stránky. Zkúsenost nás poučuje, že kde je
jasnejšie svetlo, tam je tiež černejší tieň. To znamená; čím vznešenejšie povo
lanie, čím dôstojnejší stav, tým ťažšie sú aj s nim spojené povinnosti a zodpo
vednosť — kríže. Této ťažkosti, nesnádze, kríže pomôže vám snášať P. Ježiš.

W Dám im pokoj svoj v ich rodinách. Sväté slovo, slovo pokoj.
»Pokoj ľuďom dobrej vôle*, spievali anjelia pri narodzení kniežaťa pokoja. Po

svojom slávnom vzkriesení, keď sa zjavil apoštolom čo slavný víťaz nad smrťou,
hrobom a peklom, Pán Ježiš vdýchnul na sv. apoštolov a riekol; »Pokoj dávam
vám ... nie ako svet dáva ...» Kde je pokoj, tam je mier .. ., tam láska a kde
láska tam Boh. Šťastné rodiny, u ktorých je pokoj doma. Panuje li pokoj v ro

dinách, panuje láska v osade, svornosť medzi bratmi a jednota v celom národe
Daj nám, o P. Ježiši, svoj pokoj v rodine, osade a národe!

c) Hriešnici nájdu v mojom srdci more milosrdenstva —vži
vote a v smrti. Hriešnici sme všetci a Tvojho milosrdenstva nám všetkým
zapotreby. Jako obstojíme pred spravodlivým súdom Tvojim? Prikry nás plášťom
Svojho milosrdenstva, skry nás do srdca Tvojho v búrach pokušenia, v hodine
navštívenia pozri na nás obzvlášte v poslednom našom zrení milostivým okom,
ako si popatril na kajúceho lotra na pravici. P. Ježišu, smiluj sa nad nami v ži
vote aj v smrti.

d) Mená rozširovateľov tejto pobožnosti v mojom srdci
písmom nesmazateľným zapísané budú.

Jaká to útecha pre nás, mená naše sa budú skvieť leskom sv. krve v najsv.
srdci P, Ježiša. Jaká to útecha pre nás obzvlášte pri zpomnenke na posledný
sud. Písmo sv. praví; »Hrozné je upadnút do rúk spravodlivého Boha.* Kniha
bude Otvorená a v nej naša vina čítaná ...

Predstavte si, že stojíte na pravde božej. Prichádza sudca v sprievode an

jelov. Jeden nesie knihu života a druhý vážky spravodlivosti. Sudca zasedá na
trón. Srdce naše je naplnené strachom a my plní bázne dvíhame zrak k nemu.
Ajhľa čo to ? tá tvár sa nám zdá byt známa, my jasne poznávame té dobre
nám povedomé ťahy našej dobrej drahej matky. 0 matko jediná, jak rád by
som bol, abys ty súdila dieťa tvoje; viem, že pre lásku tvojho milujúceho srdca,
v ktorom zapísané je meno tvojho dietka, prehliadneš chyby, odpustíš viny
svojmu dieťaťu . . .

Mnoho viac ako matka milovala nás, miluje nás P. Ježiš. Keď by aj rodná
matka zabudla na svoje dieťa, Boh, Spasiteľ tvoj, na teba nezabudne.

Prajete si, aby aj vaše mená boly zapísané do b. srdca P. Ježiša! Dajte
sa zapísať do braterstva božsk. srdca P. Ježiša a usilujte sa, aby úcla b. srdca
P. Ježiša hlboko zapustila korene vo vašich rodinách a v našej osade. Ty na-



mietaš; ja už prináležím do toľko spolkov a ustavične len platiť. Nikoliv . .. bra
terstvo úcty b. srdca P. Ježiša nežiada od teba len peniaz modlitby a trochu
lásky k P. Ježišu. Jeden Otče náš .. . Zdravas Maria . . . Verím v Boha a krátke
pozdravenie: »Božské srdce P. Ježiša daj, aby som ta viac a viac miloval.* To

je všetko, čo od teba braterstvo b. srdca P. Ježiša žiada. Nemáš času, abys sa
to pomodlil? Pomodli sa to pri práci. Modlitba prácu tvoju posvätí a zdaru
a požehnania božieho ti nadobudne.

A keby si sa zabudol to pomodliť? Nemáš hriechu.
e) Dám milosť tým, čo ku stolu Pána po 9 razy vždy v prvý

piatok mesiaca pristúpi, sotrvania až do konca.
Len ten, ktorý sotrvá až do konca, bude spasený, pravil P. Ježiš. Jak ne

konečný si, o Pane, v láske k ním, jak ľahký prostriedok spasenia nám po
dávaš! Kto sotrvá do konca . . . Mnohý začne dobre, ale biedne skončí, nesotrvá
až do konca. Keď som sa v Štáte Kansas raz viezol cez dlhý most, pýtam sa
vozky, ako sa volá táto rieka. »No Water*, hovorí. Čo, vravím »No Water*,
t. j. žiadna voda? predsa je tu toľko vody a zdá sa, že je tá voda aj poriadne
hlboká! Tu je síce vody dosť, ale 60 míl odtiaľ voda táto mizne v inočaloch úplne.

Pre ctiteľa b. srdca P. Ježiša je ten život náš riekou, plnou dobrej a čistej
vody, milosti božej, ktorá nás aj s našimi zásluhami bezpečne unáša do mora
šťastnej večnosti.

Pane Ježišu Kriste, ty si dobrý pastier, ktorý neúnavne hľadáš nás ovečky,
ty si najvýbornejší Otec, ktorý roztúžene čakáš na príchod svojho márnotratného
syna; my sa vrháme pred tebou na kolená a voláme z hĺbky nášho srdca;

My sa klaniame tebe, a prosíme ta, abys nás do svojho srdca čo ctiteľov

zapísať ráčil, aby sme ta viac a vrúcnejšie milovali, povinnosti stavu svojho
z lásky k tebe sväté plnili, na tvojom sv. srdci blažene skonali a na ňom kedys
radosti tvojej večnej lásky zakúsili. Pane Ježišu, tebe žijeme, tebe umierame.
Pane Ježišu, tvoji sme v živote a v smrti. My všetci prisaháme tebe lásku
a vernosť. Pochválené, velebené, ctené a milované nech je vždy sväté, božské,
verné srdce Pána Ježiša. Amen. Rev. A. V. Vrana.

*Jaho mňa vyslal Otec, tak i ja vysielam
vás.e. Ján 20, 21,Ján 20, 21.

Nevyspytateľné sú cesty Prozreteľnosti božskej. V pravde v jeho rukách

je sldžený osud človeka: od neho závisia všetky zmeny tohože osudu. Všetko

je podrobené jeho vševedúcemu riadeniu, jeho Prozreteľnosti. Každému člove
kovi on vyznačuje cestu života, po ktorej kráčajúc obsiahnuť má večné blaho

slavenstvo, pre ktoré je stvorený.
Otca nebeského, kráľa to nebies i zeme, vôľa bola, aby jeho sv. jednoro

dený Syn, Kristus Ježiš, tento kňaz kňazov, kráľ všetkých duchovných pastierov

novoinštallovaného farára.



mňa sem vyslal. Jako jeho vyslal Otec, tak vyslal on mňa, splnomocneného,
abych v jeho mene, v jeho osobe a skrze neho nariadenými prostriedkami mi

lostí účinkoval na dušnom spasení veriacich.
Ochotne skloňujem hlavu svoju pred týmto riadením Prozreteľnosti božej

a s láskou prijímam vás pod duchovnú správu svoju. Ale, ked to činím, spolu
silne úfam, že i vy láskou a úprimnosťou prdnete ku mne, veď veľké povinnosti
viažu mňa k vám, a vás ku mne.

Veru veľké sú to povinnosti, tak moje, tak i vaše; a iste farár vo svojej
inštallačnej reči sotva môže primeranejšie kázať, ako keď predloží sebe i ve

riacim tie povinnosti. Urobím teda tak aj ja v tejto pamätnej chvíli.

0, Ježišu Kriste, ty večný pastieru všetkých pastierov duchovných, zošli

svojho Ducha sv., aby sme pôsobením jeho milosti povinnosti naše poznať a

verne ich zachovávať mohli.

I. Prv než by bol Kristus Pán vstúpil na nebesá, prisľúbil svojim učedel

nikom, že trebárs i odíde od nich dľa tela, predsa s nimi ostane až do sko

nania sveta. (Ján 24, 20.) Ani nezanechá on nikdy svoju cirkev, lebo krém toho,
že Duch sv. je a ostáva vždy v cirkvi, krém toho vravím ustanovil i duchovných
pastierov, učiteľov, ktorým udelil plnomocnosť a vyslal ich tak, jako on bol

vyslaný od Otca.
»Jako mňa vyslal Otec, tak i ja vysielam vás.* Preto povedal sv. Pavel

v liste ku Koiintským; » Tak nech si nás cení Človek, ako sluhov Kristových a
rozdávačov tajomství bozích.« (I. 4, 1.) Teda duchovní pastieri osobu Krista
Pána zastupujú medzi veriacimi. Teda i ja, NN., zástupcom Kristovým musím

byt medzi vami, t. j. musím ako Kristus účinkovať na večnom spasení vašich
duší v akýchkoľvek ťažkých a trudných okoličnosťach, a to tak, že nielen

vlastný choseň, vlastné zdravie, ale i vlastný život musím byt ochotný obe
tovať za vás, jestli to potreba požaduje, lebo dobrým pastierom musím byt
medzi vami; a dobrý pastier, — ako Kristus P. praví — i svoj život obetuje
za svoje ovečky.

Ale abych podrobnejšie prehovoril o veci: zástupcom Kristovým musím byt
medzi vami 1) pri oltári, 2) v spovedelnici a 3) na kazateľnici.

Pri oltári musím byt prostredníkom medzi vami a P. Bohom, jako Kristus
P. bol prostredníkom na dreve kríža. Nebeský Otče, musím sa modliť pri oltári,
shliadni láskavým okom na Tvojho sv. Syna. My sme síce zhrešili, my sme tvoj
hnev a tvoj trest zaslúžili, ale máme prímluvcu u Teba, Ježiša Krista, On je
smierenie za hriechy naše. (Ján 1, 1, 2.) Pre tohoto spravodlivého, pre tohoto
svojho jednorodzeného Syna odpusť nám, nebeský Otče, naše hriechy. Veľké a

mnohé sú naše nespravodlivosti, avšak väčšie, hojnejšie je jeho zadosťučinenie
za ne, väčšie od hriechov celého sveta.

Ďalej musím byt zástupcom Kristovým medzi vami i v spovedelnici. V jeho
mene musím vám tam rozhrešenie od hriechov udeľovať, alebo odopret, vždy

pred očiraa majúc krehkosť ľudskú, ktorej som i ja podrobený. Lekár musím

byť tam, ktorého povinnosťou je upozorniť vás na rany duše vašej a zároveň
dať i liek na ne, aby sa zahojily a vy aby ste zdravie duše vašej nazpät na-



dobudli. Sudcom musím by" tam, ktorého povinnostou je rozhnevané stránky
smerit, zlodejovi navrátenie skrivodlive nadobudnutého majetku rozkázat, po
mlúvača k napraveniu škody, na dobrom mene blížneho učinenej priviesť. Uči
teľom musím byť tam, ktorý každému kajéčnikovi napomenutia a naučenia dáva
dľa potreby jeho povolania, alebo dľa zvláštnej náklonnosti ku istému druhu
hriechov.

Konečne musím byt zástupcom Kristovým a na spasení vašich duší účin
kovať i na tejto kazateľnici. Mojou povinnostou je odtiaľto hlásať vám Boha.
lásku večnúj a koho k nám poslal, jeho jednorodzeného Syna, Ježiša Krista
Povinnosťou mojou je z tohoto miesta učiť všetkých bez rozdielu, stavu a veku.

Povinný som vás učiť pravdy večného života, chrániť vás od zlého, povzbu
dzovať k dobrému, a takto viest ku večnej slávy cieľu, ku ktorému sme všetci
sivorení. Strážcom vašich duší ma spravil Boh, prelo povinný som strážiť vaše

duše, totiž upozorňovať vás na nebezpečenstva, ktoré ím hrozia, vystríhať vás

pred hriešnymi skutkami, ktoré vedú k večnému zatrateniu, lebo aj na mňa sa
v sťahuj ú slová, ktoré P. Boh k prorokovi Izaiášovi povedal: » Volaj a nepre
stávaj'. ohlasuj ľudu môjmu jeho hriechy, (Izaiáš 58, 1.)

Ale daromné by bolo moje hlásanie, bez výsledku moje učenie, kebych ho

nepotvrdzoval skutkom a dobrým príkladom. Teda povinnosťou mojou je, nie
len hlásaním slova božieho, ale i skutkom a dobrým príkladom poučovať vás,
to jest povinný som sväté žiť medzi vami. O, dobrotivý Bože, daj mi milosť,
abych tak žil medzi vami, žebych mohol povedať so sv. apoštolom Pavlom:
> Nasledujte mňa, jako ja nasledujem Krista.* Lenže, bohužiaľ, ďaleko som ja
ešte od tejto svätosti, predsa ale usilovať sa budem, aby som ju dľa možnosti
dosiahol z milosti božej. O, by mi váš pokrok v dobrom slúžil k povzbudeniu!

Ale nielen z tejto kazateľnice musím vám ja hlásať slovo božie, nielen
v tomto chráme, ale i krom neho vo vašich príbytkoch, vo všetkých okolič
nosťach života, jak v šťastí, tak i v nešťastí, jak v zdraví, tak v nemoci. Uči

teľom, vodcom a otcom vaším musím byt všade, vždy a vo všetkom. S radosťou
i budem. Jestli ale sú, alebo budú medzi mládežou obojeho pohlavia takí, ktorí
prekračujú hranice slušnosti a vyhľadávajú nebezpečné spoločnosti, privolávať
im budem, aby zachovali čistotu duše, a chránili sa zlého nebezpečenstva, lebo
dľa slov sv. Písma, kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom. Jestli sú, alebo
budú medzi vami takí, ktorí sú naklonení ku nečistote, ku krádeži, k lakomstvu,
k nemiernosti v užívaní opojných nápojov, k rúhaniu alebo preklínaniu, privo
lávať íra budem so sv. apoštolom Pavlom, že ani cudzoložníci, ani sm Iníci, ani

kmíni, ani lakomci, ani opilci, ani rubači, ani utrhači neobsiahnu kráľovstvo ne

beské. (I Kor. 6, 9) Jestli sú, alebo budú medzi vami takí, ktorí sú hnevom,
lebo pomstou naplnení proti blížnemu svojmu, privolám im so slovami sv.

Písma: milujte i nepriateľov svojich, dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia, mo

dlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a pomlúvajú, aby ste boli hodnými
synmi Otca, ktorý je v nebesách.

Aľe jestli sa nachádzajú, alebo nachádzať budú medzi vami trpiaci, plačúci
a smutní, nech sa utiekajú ku mne a ja sa budem usilovať ich potešiť Jestli sa
vás niektorých nešťastie a zármutok zmocní, nech sa dôverne a úprimne obratia



na mňa, a ja sa pokúsim uľaviť ich trápenie. Alebo snáď budú medzi vami zar
mútení otcovia a matky, ktorých dietky od nich smrť odňala, alebo čo je ešte

horšie, ktorých dietky znemravnelý, hriešny život vedú, pospiechajte ku mne a

ja uľavím ťarchu srdca vášho a poradím vám, jako máte dobre vychovávať
dietky svoje, jako karhať rozpustilých synov. Vôbec jakúkoľvek radu budete po

trebovať, obráťte sa ku mne a ja budem vždy hotový dľa svojich síl, dFa mojej
schopnosti poradiť vám. Za moju lásku k vám nežiadam nič iné, len vašu

úprimnú dôveru ku mne.
A vy utrápení nemocní, ktorých choroba k bolestnému lôžku, k posteli pri

putnala, a ktorí cítite približovať sa smrť, povolajte ma k sebe a ja nielen, že

vára budem vysluhovať od Krista Pána ustanovené sviatosti, ale aj o to budem

stáť, aby som vás presvedčil, žeby ste vaše nemoce s trpezlivosťou a odovzda
nosťou do vôle božej snášali.

Celkom vašim som sa stal od toho okamženia, jako som prišiel medzi vás
čo duchovný váš otec. Od včuíku za takého človeka ma považujte, ktorý vý
lučne len pre vás žije. V akomkoľvek čase, v ktorejkoľvek hodine, či v zime či
v lete, či v sňahu či v dáždi, či vo dne či v noci, vždy som hotový slúžiť

spaseniu duše vašej.
Bože môj, jaké sú toto povinnosti, jaké ťarchy, ani by som ich nesniesol,

bez pomoci Tvojej milosti. Avšak modliť sa budem ku Tebe, modliť za seba a

za veriaci ľud môj, a silnú nádej mám, že vyslyšíš modlitbu moju a dáš nám

sily z nebies, aby sme i ja, i veriaci, svoje povinnosti plniť mohli. Lebo, NN.,

jako ja tak i vy máte svoje povinnosti, ktoré plniť musíte a tieto vám pre
dložím v druhej čiastke kázne.

II. Sv. Augustín hovorí, že P. Boh síce tak stvoril človeka, že tento zo

svojej stránky nič nemusel učiniť, aby bol stvorený, ale nechce spasiť človeka

tak, aby bez všetkého svojho spoluúčinkovania, bez všetkej práce spasený bol.

Už J. Kristus, keď na zemi chodil, len tých učinil účastných spasenia, ktorí
v neho verili, jeho za Spasiteľa uznali a jeho prikázania zachovávali. Keď teda
J. Kristus len tých spasil, ktorí užili od neho ustanovené prostriedky milostí

jako môžeme my duchovní pastieri viest vás, NN., ku večnému blahoslavenstvu
a spaseniu bez toho, žeby ste aj vy zo svojej stránky tiež niečo neučinili
k obsiahnutiu tohože spasenia?

Keď leda ja budem obetovať obetu omše svätej pri oltári, vy musíte tam
so mňou spoluúčinkovať. Vaša modlitba musí byt spojená s mojou modlitbou.
Vašou povinnosťou je na oltári prítomné telo a krv Krista Pána so mnou spolu
obetovať Otcu nebeskému jako obetu smiernu, aby skrze ňu vaše hriechy od

pustené boly; vašou povinnosťou je obetovať spolu so mnou omšu svätú, ako
obetu poďakovnú, aby ste ďakovali P. Bohu za všetky dobrodenia, ktorými vás
tak hojne obdaril; vašou povinnosťou je obetovať omšu svätú, čo obetu pro
sebnú, aby ste si vyprosili od Boha i na budúce všakové dobrodenia i duševné
i telesné; povinní ste konečne obetovať omšu sv. spolu s kňazom čo obetu
chválnu, aby ste 'takto ukázali, že uznávate P. Boha za svojho najvyššieho Pána
a Dobrodincu. Nezanedbajte teda žiadnu nedeľu a v žiaden sviatok prítomní byt
na omši svätej, ale ustanovte sa na ňu a buďte na nej prítomní s čím väčšou



pobožnostou a skrúŠenosťou, vtedy sa stanete účastnými hojného ovocia, ktoré
má omša svätá.

Jestli už pri sv. oltári spoluúčinkovať musíte s kňazom, tým väčšmi to mu

síte učiniť v spovedelnici, kde by kňaz darmo vyriekol nad vami slová; ja ťa

rozhrešujem, keby ste vy nedoniesli do zpovedelnice sebou srdečnú ľútosť a ka

júcnosť, keby ste tam úprimne nevypočítali všetky svoje hriechy, keby ste si
silne pred seba nevzali, že svoj život polepšíte, chrániť sa budete všetkého
hriechu a všetkej príležitosti k hriechu, že sväto, pobožne a dokonále budete
žiť, že plniť budete všetky naučenia a dobré rady, ktoré vám dal v spovedel
nici duchovný váš otec. Preto keď pristupujete k sviatosti pokánia, pristupujte
so srdcom náležíte prichystaným, kajúcim a ľútostivým a so silným predsa
vzatím svoj život polepšiť. Keď takto prijmete sviatosť pokánia, bude ona platná
a odpustené budú vaše hriechy.

Ale aj s tejto kazateľnice daromné by bolo moje učenie, daromné hlá
sanie slova božieho, keby ste moje naučenie neprijímali tak jako slovo božie,
alebo keby ste ho ospanlive, lenive poslúchali, alebo keby ste to, čo tu poču
jete, nevyplnili, k vlastnému životu neprispôsobili, do života neuviedli. Poznáte,
lebo ste ho často očuli z evanjeliuma, to podobenstvo o rozsievačovi. Dľa toho
len to semeno prinese stonásobné ovocie, ktoré padlo do dobrej zeme. Teda,
aby hlásané slovo božie, to nebeské semeno, i vo vás prinieslo hojné ovocie,
potrebné je predovšetkým, aby ste prišli na kázeň a prišli s tým úmyslom, že
chcete počúvať slovo božie, aby sa vo vás rozmnožovalo poznanie Syna Božieho
a jeho nebeského učenia. Potrebné je, aby ste každé moje slovo tak prijímali,
jako keby pochádzalo od samého Spasiteľa, lebo v jeho mene, z jeho moci a

jeho učenie hlásam tu; z tohoto miesta hovorí k vám váš najlepší priateľ, ktorý
si nič tak nežiada, ako spasenie duší vašich. Prijmite moje naučenia a keď bude

potrebné, čomu bych nebol rád, i moje karhanie s poslušným srdcom. Sám P.
Boh si to žiada, lebo Kristus Pán povedal ku svojím apoštolom: »Kto vás po
slúcha, mňa poslúcha « (Luk. 10, 16.), a preto keď sa budete pridŕžať mojich
napomenutí, nie tak moje napomenutie budete nasledovať, ale viac napomenutia
nášho nebeského majstra J. Krista. Ďalej potrebné je, aby ste si doma to, čo
ste v kostole slyšali, do srdca zaštepili a dľa toho i žili a tak v kresťanskej
dokonálosti so dňa na deň napredovali. Ach! jaký hriešny skutok by to bol teda
od vás, keby ste na kázne lebo vôbec neprišli, alebo keď prídete, tam na ne
nedali pozor, ba snáď svojou nepozornosťou, svojou ospanlivosťou, svojím roz

právaním a šuškaním druhým i na pohoršenie boli!
Ale v mojich obavách tuším až veľmi ďaleko zachádzam? Úfam, že keď

slyšíte a poznáte svoje povinnosti, tie s najväčšou ochotnostou i plniť budete.
Ale jakoby ste sa aj neusilovali plniť svoje povinnosti, NN., však to vaše vlastné

záujmy, vaše šťastie a vaše spasenie samo požaduje. To spasenie budete sa usi
lovať obsiahnuť, keď budete plniť svoje náboženské povinnosti, a to spasenie ne
trvá len krátky čas, ale trvá na veky vekov, dobre si to zapamätajte, na veky
vekov.

Ó! by sme mohli tu tak spolu všetci účinkovať na našom duševnom spa
sení, aby sme kedysi pripočítaní boli ku sborom blahoslavených, ktorí večné
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radosti požívajú v kráľovstve nebeskom! Keby sme sa kedysi účastnými stali

týchto radostí i ja i vy! Popraj nám to, večne milosrdný Bože, Otče nebeský,
skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen. y. Buday.

Ctený pane organista! Milí farníci!

Skrze vyvolenie od školskej stolice a skrze potvrdenie od vysokoosvieteného
nášho p. biskupa stali ste sa organistom farnosti našej. Mne však s naloženia

arcipastiera nášho pripadá úkol, aby som Vás, pane, v nový tento úrad Váš

uviedol a čo riadne ustanoveného organistu farníkom N.-skýra predstavil.
I činím to dnes a činím to s radostou, lebo sa mi vyskytá vhodná príle

žitóst, aby som milým farníkom mojím aspoň niekoľko slov premlúvil o veci,
ktorá každému duchovnému otcovi má na srdci ležať. Mám tu na mysli —

spev ľudu v chráme Pána.
Keď srdce naše horkosťou naplnené je, zaiste horkosť sa umenší, ked ju

človek dôvernému priateľovi jazykom sdeliť môže. A naopak, ovládne-li srdce
naše radosť, radosť tá sa zdvojnásobní súc vyslovená jazykom. Hľa, tak šťastný
je, kto vládne jazykom, kto môže hovoriť. Ale dvakrát šťastný je ten, komu do

práno, nielen jednoduchou rečou, ale spevom a piesňou zármutok zmen
šovať a radosť zväčšovať.

I sv. náboženstvo, táto posolkyňa nebies, vzbudzuje v srdciach našich už

truchlé, už zase radostné city, ktoré jazykom zvučným a spevným usilujú sa
von vydrať na to božie svetlo. Či mám pravdu túto dokazovať? Či pripomínať
mužov, ktorí i slovom i skutkom najjasnejšie svedectvo o nej vydali? Kto z vás
nezná korunou ozdobeného pevca zo Sionu, kto nezná spevavého Dávida? Kto

nevie, jak krásne a nábožným citom plné žalmy a piesne on sám nielen skladal,
ale v stánku Pána i prespevoval? A poukážuc takto na svätého milovníka a

pestovateľa chrámového spevu v starom Zákone, sluší sa, aby som zreteľ váš
obrátil i na svätého nového Zákona, ktorý tiež potvrdzuje pravdu, že spev po
božného ľudu v chráme je nanajvýš prospešný a spasiteľný. Sv. patriarcha ca

rihradský, pre svoju výrečnosť chýrny, sv. Ján Zlatoústy hovorí, že takmer nič

neni, čo by dušu človeka k všemu dobrému tak povzbudilo a k veciam nebeským
zaviedlo, jako nábožný spev. A sv. Augustín zase vyznáva o sebe, že hlasom
ľudu v kostole pobožne spievajúceho k milovaniu Boha tak velice býval po

hnutý a povzbudený, že sa ani sĺz zdržať nemohol. Starodávne príslovie ho

vorí: »Dvakráť sa modlí, kto spieva.* I slovenské naše porekadlo hovorí: »Kde

Slovenka, tam spev*, ja vám však volám: » Kde pobožná Slovenka, kde pobožný
Slovák, tam nábožný spev!«

Áno, NN., potreba spevu srdcu ľudskému nejaví sa nikde tak patrne, jako
v chráme, kde ide o uctenie Pána Boha. Náboženstvo a spev sú jako kvet a

jeho vôňa.

pri vyznaní viery nového organistu.



Z toho, čo sme povedali o užitočnosti spevu duchovného v chráme, vy

svitá, jak veľmi nám má záležať na tom, aby sme jazykmi a ústami našimi tu
v príbytku Pána zvelebovali P. Boha, aby sme spievali často a mnoho, vhodne
a slušne, aby .spieval každý starec i diéta, muž i žena, mládenec i panna.

Vám však, pane, z dOsavádnych slov mojich muselo vysvilnúf, jak významnú,
jak vážnu, jak nemalú, a prečo by som to neriekol zrovná, jak velikú úlohu
beriete na seba, zaväzujúc sa, že duchovný tento spev v drahej farnosti mojej
riadit, vzdelávať a pomocou organu tohoto, medzi hudobnými nástrojmi kráľa,
slušne, dôstojne chcete a budete prevádzať.

Avšak darobná by bola námaha p. organistu, keby ste mu vy, milí farníci
na pomoc neprispeli. Vy s ním spolupôsobiť musíte. Predovšetkým musíte mat

pri ruke piesne, ktoré sa v chráme spievajú. K tomu cieľu zadovážte si spev
níky a síce k vôli jednakosli spevník Spolkom sv. Vojtecha vydaný, alebo

prevýtečnu modlitebnú knihu; »Nábožné výlevy«, ktorá tiež mnohé prekrásne
piesne obsahuje. V zadovážení týchto kníh vďačne budem vám na pomoci. Ďalej

piesne, ktoré sa spievajú, sa i naučiť musíte. Na spev v chráme pozorovať a
v ňom sa cvičiť máte.

Ale teraz mi už, nový pane organista, sľúbte v prítomnosti farníkov, že

nielen teraz práve vyloženú, ale i všetky ostatné, vám cestou inou sdelené po
vinnosti vždy verne a svedomité plniť chcete a budete.

Poneváč však cirkev sv. službu svoju nemôže inému sveriť, len tomu, kto

sjednotení je s ňou vo viere v toho, na koho slávu lá služba ustanovená je,
vyzývam vás, aby ste tomuto svojmu s cirkvou svätou sjednoteniu i výraz dali

vyznaním viery katolíckej, jako ono predpísané je od sv. snemu Tridentského.

(Tu nasleduje vyznanie viery.)
A teraz, pme organista, iďte a začnite konať ten pre farnosť našu tak dô

ležitý, Vám práve odovzdaný úrad, a konajte ho dľa svojej najlepšej možnosti
na česť a slávu božiu a spasenie duší Amen. y. Buday.

> Chváľte Hospodina na btiben a v spo
ločnom spievaníJ chválte ho na struny a na
organy.< Žalm 150, 4.

Je to zvláštnym ťahom prirodzenosti ľudskej, že človek svoje myšlienky
a vnútorné city aj zovnútorne ukázať sa snaží. Čím sú vznešenejšie také my

šlienky, čím donímavejšie city, tým mocntjšími spôsoby ich človek vyjadruje.
Človek není spokojný s tým, že sám poňal vážnu, ďaleko siahajúcu myšlienku,
že sa zanáša vrelým citom srdca svojeho; on tvorby svojeho umu a citu rád
s druhými sdeľuje a na iných prenáša. Neznám ale spôsobu, akým by človek
viac uchvátil city blížneho, k podobnému sebenadšeniu, nežli je spev a hudba
Slovo hnutia duše je modlitba, — keď sa modlitba sostupňuje v úchvate srdca,
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prechádza vo spev. Keď sa duša rozlieva v bôľoch zármutku, tíšia ju k pokoju
smútočné akordy piesne a hudby cirkevnej. Srdce ľudské v svojej radosti a bo

ľasti je veľmi prístupné dojmom hudby a spevu; preto nebolo a neni ľudu, ktorý
by pri svojich cirkevných obradoch neužíval hudbu a spev.

Odkedy Jubal a Tubalkain vynalezli tie najprvodobejšio nástroje hlasov,
odtedy hudobné nástroje v službe chrámov a obradov vždy väčší a väčší zástoj
sebe osobovaly, ku pozdvihnutiu vrúcnosti a slávnosti služieb božích. Organ
a spev v službách božích sa nerozlučne spojily, v nebesiach cherubíni, serafini
a všetky sbory anjelské a zástupy svätých a blahoslavených spievajú pred trónom

Najvyššieho, žalmy a piesne slávy a poklony, tuto na zemi my máme nebesia
tuto v chráme božom. Trónom Boha je tu svätostánok na oltári, tými anjelmi
a svätými spievajúcimi slávu Trojjediného sme my vyznávači Kristovi, ktorému
tuto klaňajú sa neviditeľne anjelia, viditeľne ale my; k tomuto slúžia nám piesne
cirkevné a organ. Preto vám, NN., dnes k pamiatke posviacania vašeho organa
premluvím o význame spevu cirkevného a organa.

a) Spev je najkrásnejšia mluva srdca, ním vyjadrujeme radosť i zármutok
i nádeje naše, ním najvernejšie tlumočíme city srdca. Kde myšlienky a city
uchvacujú duše naše, tam už nedostačia slová prosté, tam sa tlačia ladnejšie
slová, odievané ľubohlasnými zvuky, tu človek prestáva mluvif, on začína básniť
a spievať.

Moc spevu je veliká, na srdce človeka mohutne pôsobí, preto si ho povšimla
aj cirkev v bohoslužbách, ako ohlasu srdca ľudského, ona spojila oltár s kruchtou

(chorusom) sväzkom najužším, ako seba doplňujúcu bohoslužbu, vediac, že spev
ľahodí srdcu, a srdce vedie k Bohu.

Už v starom zákone bola bohoslužba spojená so spevom. Dávid a po ňom
Ezechiáš nariadili, aby sa ku cti Hospodina spievaly žalmy ku vzdelaniu ľudu
a poučeniu. Tento obyčaj prešiel potom aj do cirkve Kristovej, Aj prví kresťania,
ako svedčí Plinius, miestodržiteľ rímsky, spievali; píše totižto k Trajanovi cisá
rovi: »Krestania zavčas rána sa shromaždujú, a spievajú Kristovi, ako Bohu*.
To bolo v I. století, a sv. Justín v K. století praví; »Na deň Pána t. j. v ne

deľu, shromaždujú sa všelci, ktorí v meste i vonku bydlia, na istom mieste, . . .

v týchto shromaždeniach spievajú sa tiež piesne a chválospevy.* Sv. Pavel
apoštol k tomuto napomína Kolossenských týmito slovy: » Učte a napomínajte
sa žalmy, spevy a piesňami duchovnými« (III. 16 ).

Spevom sa srdce dvíha ku Bohu. Toto mocne zakúsil sv. Augustín
Mimo nadšených kázní sv. Ambroža v Miláne, ktoré ho nútily k vážnemu pre
mýšľaniu, bol to velebný spev žalmov, ktorý napomohol jeho obrátenie, pod
spevom roztála duša jeho, jako sám praví vo svojich vyznaniach: » O jako som
bol pohnutý, jak hojný prúd slz kanul s očí mojich, ked som chválospevy a piesne
ku cti tvojej, o Bože , prespevoval slyšal. Zvuky té ohmäkčily srdce moje k pri
jatiu tvojej pravdy, a nimi sa roznietil plameň zbožnosti v duši mojej, slzy ka

nutý a bolo mi pri tom dobrej (Conf. 9.).
Preto v cirkvi katolíckej velikú váhu kládli vždy pápeži na sriadený spev

zvláštne Rehor I. (Veliký) opravil sám porušený spev ambroziansky, velebný



chorál zaviedol, ktorý sa stal základom presnej hudby cirkevnej pre všetky časy;
on dal spevu cirkevnému toľko prostoty, aby všetek ľud mohol snadno spievať,
dodal mu vážnosti, aby sa stal dôstojným tlumočníkom velebnosti myšlienok
a citov náboženských. K tomuto spôsobu spevu pridružuje sa dôstojne v chrámoch

rímsko-katolíckych aj
b) organ,*) ako sprovoditeľ, zachovateľ jednosti hlasov, súladu a plnosti

spevu. Organ je skutočne kráľovským nástrojom hudebným. Tridentský snem

organ na prvom mieste schvaľuje ku sprievodu spevu cirkevného.
Veriaci už za starodávna všelijakými hudebnými nástrojami sprevádzali svoje

spevy. Prorok Daniel svedčí, že už pohaní k pocte svojich modiel upotrebovali
hudbu. Mocný panovník, babilonský Nabuchodonozor, dal postaviť sebe
sochu zo zlata, pri odovzdávaní sochy bola hudba sriadená z rozmanitých hu

dobných nástrojov. Dávid kráľ sám hral pri speve žalmov na harfu, a uviedol
súlatnú hudbu ku pocte Najvyššieho. Nový zákon sa sriadil dľa starého, a prevzal
upotrebenie hudby do svojej služby božskej. Cirkev kresťanská prejala do svojej
služby všetky svobodné umenia, ako štetec maliara, a dlátko sochára, tak

aj hlas spevára a nástroj hudobníka. V tomto nasledovala cirkev obodrenie žal

mistu, ktorý volá: »Chváľte Hospodina trúbami, chváľte ho lutňóu a citarou «

(150, 3.).
Organ sa v cirkvi zjavuje v XII. století, a včuľ sa tento velebný nástroj

hudebný v celej cirkvi rírasko- katolíckej užíva. Prečo sa organ tak všeobecne
udomácnil v chrámoch rím.-katolíckych ? Prečo sa on upotrebuje pri obradoch
našich? Prelo, že nenie nástroja, ktorý by tak dojal srdcia, city, celú bytnost
človeka, ktorý by dušu našu tak povzniesol, ako organ. Neni stupňa citov, ktorý
by organ dobre narábaný nevyjadroval. Zo storakých jeho píšťal valí sa splav
hlasov, súladne sjednotených, súlad tento dotkýňa sa srdca, pohýna ho, ba slrhne
ho, poteší ho, alebo k zármutku ladí nad ztralou milých svojich, zas inde ra
dosťou plní srdcia mladých snúbencov, keď ich zvukmi svojimi k oltáru spre
vádza. Zvuky organa sú niekedy tiché, roztápajúce, niekedy mocné a slávnostné
a tak dodávajú spevu vrúcnosti, ktorou sa ku trónu Najvyššieho blížime.

Tak hľa, dr. farníci vysočianski! aj vy ste sa z horlivosti vašeho dôst. p

farára dožili takého organa, ktorý tejto úlohe organov v cirkvi rim. kat. je
v stave zodpovedať. Organ tento hlásať bude aj potomkom vašim jeho zásluhu,
starostlivosť, neúnavnosť, ktorou všetko podniká, čo k chvále božskej a vašemu
duševnému povzneseniu prospeje. A Jeho Excelencii, p. biskupovi, buď vďaka
za podporu 100 korún; vy ale, drahí veriaci, ktorí ste sbierkami vašimi umož
nili toto vznešené dielo, majte odmenu v povedomí dobrého, bohumilého skutku'

*) Elektrický organ v Londine r. 1869. postavený. Klaviatúra od píšťal je na 60 stop.
Organ v S t. Denis i pri Paríži má 70 mutácií, 5400 píšťal. Organ v Sidney, 126 registrov,
5 manuálov, šírka 24 metre, hĺbka 6 metrov, stál 20 -000 zl. Najväčší organ, bol na vý
stave v St. Louis, mal 140 registrov, 19059 pišťal. V Londine v Albertovom sále
je organ so 111 registrami, 7697 píšťalami. V Liverpooli organ so 100 registrami, 7697

píšťalami. Ja som počul organ najzvučnejší v Pádu e u sv. Antona. Velikánskych rozmerov
organ nachádza sa tiež v Einsiedelnu v Švajčiarsku.

Organár Best dával v Londine r. 1859 vo Faktorei Hill concert na najväčšom
organe, ktorý má 60 stop výšky, 45 šírky, 10 000 píšťal, a stál 375 000 frankov.



Kedykoľvek uslyšíte hlas organa tohoto, nech sa rozveselí duša vaša z toho, že

ste aj vy prispeli ku vystaveniu jeho.
Posvätený organ teda odovzdávam Bohu ku oslave, dôst. p farárovi ku po

tešeniu, a vám, dr. farníci, ku prospechu duševnému. Spievajte v prôvode jeho
čest a chválu Pánovi a hl. P. Maril tuto v chráme, aby ste boli hodni kedysi

spievaf s anjelmi v nebesiach pred trónom božím jemu večnú slávu. Amen.

Kázeň k posvigeaniu farskej zástavy vo Vysoéanoeh
28. apríla 1907.

Veľactení farníci Vysočanskí!
Váš ctihodný chrám sa stal bohatším o jednu krásnu zástavu, pod ktorú

sa shrúmažďuje celá táto farnosf; je ona darom dielok vašich, ktoré bárs aj
vzdialené od vás: predsa k vám sa priznávajú, a na znak spolupatričnosti, lásky
a prítulnosli ku rodičom, manželkám a dielkam svojim poslali vám vzácny dar
280 korún k zaopatreniu farskej zástavy. Hľa, čo zmôže nábožnost, práca a láska
ku cirkvi, k rodine a rodisku svojmu, — aké ona divy tvorí, — to vidíte vy>

NN., tuná pri pohľade na túto krásnej práce a umelo vystavenej zástave! Ona
sa má stať dnes vaším heslom, pokladom a vodcom pozemského života ku ob
siahnutiu slávy nebeskej.

Zástava je znakom borby. Celý život vezdajší je bojom duše s nepria
teľom spasenia. Aj cirkev sv. bojuje s ním neprestajne. Ona je táborom Krista
»dobre sriadeným*. Jako vojaci sú sprisahaní pod plukový prápor, pod
ktorým tiahnu do boja: tak aj kresťanské obce, mádež školská, cechy priemy
selníkov, a iné spolky pod svojou zástavou tiahnu v čas cirkevných slávností,
processií, na znak toho, že oni všetku česť a nádej svoju skladajú jedine v kríži

Kristovom, v ktorom sú vykúpení, že ako vojaci svoj prápor nasledujú, bránia
a s ním aj s naložením svojho života zvíťaziť chcú: lak aj oni ako duševné

vojsko Kristovo v borbe proti svetu a satanášovi chcú pod-zástavou kríža bo

jovať k vydobytiu nebeského Jeruzalema.
D nás v cirkvi Kristovej zástava je znamením víťazstva. Ježiš Kristus

slávne vstal z mrtvých, toto velebné zmrtvýchvstanie označuje cirkev svä'á
sochou Ježiša Krista osláveného, majúceho v pravici zástavu víťazstva svojeho
nad smrťou.

Užívanie ale zástav ku cieľom prôvodov cirkevných sa zakladá na Kon
štantinovi Veľkom, prvom to cisárovi kresťanskom v Ríme a na východe.
Tento panoval v Gallii ešte ako pohan. Majúc válku pred sebou proti Maksen

covi, riraskému lyran-cisárovi, z božského napomenutia, že totižto v znamení
kríža zvíťazí, dal na všetky svoje bitevné znaky kríže nadložiť, atak Maksenca
v skutku pri Ríme u »ponte Milvio* na hlavu porazil, sám sa stal neodvislým
cisárom západu a východu, vztýčil kríž na hlavnom námestí rímskom »F o r o

rotnano*, on sám stal sa kresťanom; otvorily sa podzemné chrámy »kata
komby«, vyšla cirkev Kristova z podzemia, stavaly sa skvostné baziliky a

Jozef Kompánek.



chrámy, pohania žásli, modlárstvo haslo, až celkom vyhaslo! Pravda, kresťania!
Toto bolo skvelé víťazstvo. » V tomto znamení zviíaziš« bolo ono Konštan
tínovi oznámeno. Od tohoto času znamenie kríža na tyčkách vysoko sa vznáša
v chrámoch a na prôvodoch cirkevných. Už v VI. století spomína s v. Rehor*)
biskup: »Keď spievajúc z chrámu do baziliky išli (kresťania), kňaz za krížom
s prednášanými zástavami na koni išiel«. Prednáša sa u nás kríž, na znak vzkrie
senia a zástavy nasledujú, čo znak našeho budúceho do neba vstúpenia.

Takto sa stály zástavy ozdobou chrámov kresťanských, patria medzi hlavné
náradie chrámu. A preto sa aj posviacajú, teda vylučujú z užívania svetského,
a jedine Pánu Bohu sa venujú. Sláva sa toto posviacanie modlitbou kňaza,
v ktorej prosí Boha, aby požehnal zástavu túto, aby všetci tí, ktorí pod ňou
budú za česť a slávu jeho bojovať, na prímluvu sedemboľaslnej P. Márie, u najsv.
Trojice milosrdenstvo obsiahli, všetkých viditeľných a neviditeľných nepriateľov
premohli, niekdy v nebesiach oslávení boli. Na to sa zástava svätenou vodou
pokropí a temianom pokädi.

Keď teda od tohoto času pozrete na túto vašu farskú zástavu, a uzrete
na hrote jej kríž spasenia, rozpamätajte sa na velikú cenu vašeho vykúpenia,
na tú povinnosť vašu, ktorú vám kríž Kristov ukladá, aby ste kríže života trpe
zlivé znášali; rozpamätujte sa aj na velikú odmenu, ktorá na vás čaká, keď boj
váš slávne skončíte. Aby ste ale v boji tomto neustali, pozrite na obrazy, ktoré
zástava vaša nosí. Boj váš vediete k vôli Bohu trojjediného, tu máte obraz
najsv. Trojice, ktorá vám bude niekdy odmenou sladkou, mzdou večne trvajúcou;
pozrite na druhý obraz premilostnej sedmiboľastnej Panny Márie, a v nej náj
dete pomoc a potešenie v krutosti osudu, povolania, v nemocach, v prenasle
dovaní. Ona sama trpela všetky boľasti, aké sa tuto naskytnúť môžu, v najvyššom
stupni; preto vie oceniť aj kríže naše. A ona je matkou našou, ona môže a chce
nám mocnou svojou u Syna prímluvou pomáhať.

Teda veselo sa berte, dr. farníci, pod zástavu víťazstva. Sriaďujte sa v šiky
bojovné pod vlajúce krýdla hesla bojov života, záruky to šťastia, talismana vašej
nesranlteľnosti.

Obzerajte sa často v bitevnej vrave, v kriku a lomoze prác tuzemských
na túto zástavu, na kríž, ktorý sa na jej hrote skveje; Konštantín skrze kríž
zvíťazd nad súperom svojím, skrze kríž dobyla cirkev víťazstva a svobody. Aj
vám zástava táto zabezpečí víťazstvo, budete-li jej verní. Sv. Pavel praví k svo

jemu milému učeníkovi Timoteovi: » Pracuj ako dobrý vojak Kristov /« (11.2,3.),
aj ja vás, NN., prosím, aby ste bojovali celý život váš proti nepriateľom spa
senia vášho, svetu telu a diablovi, máte pomoc v kríži Kristovom, máte prí
klady a orodovanie svätých božích; tak budete môcť kedysi po dokončenom
živote so sv. Pavlom tiež praviť: » Dobrý boj som bojoval , vieru som zachovaj
ostatne odložená mi je koruna spravodlivosti, ktorú mi podá Pán , spravodlivý
sudca « (II Tím. 4, 8.). Amen. Jozef Kompánek.

*) Gregor Toursky. L. 5 Hist. c. 4.





nedeľných a sviatočných čítaní v príkladoch

pre ľud katolícky.

V RUŽOMBERKU.
TLAČOU KNÍHTLAČIARNE KARLA SALVU.

1907.

Dľa Dra F. Dieringera a iných

FARÁR LAKÁČSKY, R. DEKAN OKRESU UJLAKSKÉHO.

VÝKLAD

SPRACOVAL A POVEDAL

HDOLF LELKE5,



„Čokoľvek písané je, k našemu naučeniu písané Je.“
List sv. Pavla k Rimanom h. 15, v. 4-



Velebné, vznešené učenie je skryté vo sv. čítaniach, v listoch
apoštolských a iných čiastkach sv. Písma, ktoré náš katolícky
Ind v nedele a sviatky z kazatelne slýcha. A predsa zo zkú

senosti vieme, že my kazatelia nedostatočne ich vysvetlujeme;
keď i nehovorím, že ich vysvetlovat zanedbávame. Môže byt
tomu i tá príčina, že v našej slovenčine nemáme k tomu po

mocných kníh. Tomu nedostatku chcel som, nakoľko moje sily
dostacia, odpomôct, a za týmto cieľom spracoval som krátke
výklady s príkladmi dľa diel Dra Pr. Dieringera, Alojza Róggla,
Antona Slomšeka a Karola Hnszára.

Prácu svoju venujem milým spolubratom v Kristu. Nech
poslúži k väčšej sláve Bohu, a k večnému spaseniu veriacim!

Lakács,nadeňsv.Štefanakráľa,1906

Adolf Lelkes.

Predmluva





O kajúenosti a kresťanskom života.

> Už hodina tu , aby sme povstali zo sna;
lebo teraz spasenie nate je bližšie.<

List sv. Pavla k Rim. 18, 11.

Na začiatku roku cirkevného upamätúva nás sv. Pavel na kajúcnosť a

kresťanský život. Vypráva v obrazoch: aby sme zo sna povstali, odvrhli

skutky temnosti a obliekli sa do odevu svetla, do Krista Ježiša. Teda tmu spaním,
hriech nocou, a dobré skutky svetlom menuje. To chce povedať: vidíte, keď

svitne, ľudia vstávajú zo sna svojho, vítajú slnce a pracujú. 0 koľko viac je
treba, aby sme my kresťania, ktorým slnce pravdy, Kristus Ježiš, sa ukázal, zo
sna hriechu povstali a odvrhli všetky skutky temnosti, každý hriech a každú
nemravnosť. Dľa sv. Pavla zo sna povstať znamená: odrieknut sa bezbožnosti a

svetských žiadostí. Poctivé chodiť je toľko, ako striezlivé spravodlivé a pobožne
žiť na tomto svete. Slnce a svetlo je toľko, jako milosť a milosrdenstvo božie.

Sv. Pavel múdro upotrebúva takýchto podobenství; lebo skutočne prirodzený
sen veľmi sa rovná duševnému snu. Kto spí, nič nevidí, nič necíti z toho, čo sa
okolo neho deje; tak leží, ako mrtvý človek; často trápi sa naničhodnými, spro
stými obrazy, a keď sa zobudí, naraz zmiznú sen a jeho obrazy.

Či nenie pravda, že život ľudí obyčajne nenie nič iného, len dlhý, usta

vičný sen? Od kolísky až po hrob nerobia inšie, len driemajú, spia; lebo jako
spiaci v hlbokom sne o ničom nesúdi pravé: tak aj ľuďom najviac, i keď sú

hore, sa len sníva, lebo o vážnych veciach prevrátene súdia; vysoko si vážia, čo

chatrné je, a o čo celý život svoj mali by pečovat, na to zabúdajú. Najviac
po čom dychtia? Po majetkoch, po vonkajšej úcte, sláve a rozkošiach; len o tomto
sa im sníva. Ale pre cieľ života svojho, pre večnú slávu sa neustávajú.

A nemyslite si, NN., že to len o bohatých môže sa povedať; nie, aj chu
dobní spia takýto sen; alebo či aj týra ustavične nesníva sa len o bohatstve;
a keď ho neobsiahnu, či nehromžia na bohatých, ale o duševné bohatstvo sa

nestarajú? Či to nenie sen, keď niekto len tôňu chytá, a zanedbáva to, čo večntí
cenu má? Takýto ustavične spiaci človek zomrel Bohu, zomrel každej čnosti.

Kresťania obyčajne to si myslia, že keď v nedeľu a vo sviatok do kostola

chodia, kedy tedy sviatosti prijímajú, a kresťanské povinnosti svoje jako tak ko-

fledeľa prvá adventná.



najú, že vtedy už istotne do neba prídu, Tak myslel jeden mládenec, ktorý
v ťažkej nemoci svojej mal strašné videnie. Videl dvoch krásnych mládencov —

boli to anjeli k sebe do izby vstúpiť; jeden z nich ukázal mu malú knižočku,
hovoriac: »Číi..j!« nemocný skoro ju prečítal, lebo bolo v nej to málo, čo v ži
vote sv j. m di brélio činil. Po anjeli ch prišlo mnoho zlvch duchov, jeden z nich

podal mu veľkú knilni a
t

ež mu povedal: »ČítajI« Nemocný ju čítal, ale to
dlho t r ai(>, h bo ' nej všetko to bolo, čo zlé páchal. Na to povedali diabli an

jelom Č m
t

ľ dám? Dotirľ viete, že tento je náš.« Pravdu máte — odpo
vedali a j eh vezmite lu do pekla,* l'bohý človek prebudil sa, začal hlasno

plakať a o pomoc volať. Domáci radili mu, aby sa vyspovedal. Ale zomierajúci
riekol: »Už pre mňa nenie čas spovedať sa, diabli ma už do pazúrov svojich
chytí i.« Nato rozpovedal ím svoj sen, a za krátky čas medzi strašnými mukami
dokonal. NN.I Keďby tebe včuľ také dve knižky podali, v ktorých každý tvoj
dobrý a zlý skutok je naznačený, či by si základne úfať mohol, že prijdeš do neba?

A ked človek milosťou božskou osvietený prebudí sa, len vtedy uvidí a pozná,
že všetko, čo na tejto zemi tak vrele miloval, len márny sen bol. Aby človek
zo sna sa prebudil a bdel, k tomu oduševňuje nás sv. Pavel už aj preto, lebo
»teraz spasenie naše je bližšie, nešli, keď sme uverili«. Patriarchovia a proroci
všetci verili a očakávali Messiáša, Krista Pána, v tejto nádeji blaženo zomreli.

My už nemusíme očakávať, lebo viera takrečeno do rúk našich je složená: Kristus
v opravdivom tele medzi nami chodil; nám svetlo evanjeliuma už zjavilo sa

a rozšírilo sa po celom svete. Poneváč teda vo svetlom dni chodíme, nesluší sa,

aby sme leniví a ospanliví boli, lež pracujme vo všetkom dobrom, žime čnostne
Preto hovorí sv. Pavel: » Noc predišla, deň ale sa priblížil*. To chce povedať;
Vidíte, keď noc sa minula a vynde slnce, každé stvorenie začne sa hýbať, ľudia

vstanú, vtáci spievajú, všetko ožije. Tým viac je treba, aby sme vstali aj my,

ktorých osvietilo svetlo evanjeliumai a ktorých Ježiš Kristus oslobodil od všetkých
skutkov temnosti.

Pelagia, v Antiochii z pohanských rodičov narodená, stala sa kresťankou, ale
neskôr veľmi priestupný život viedla; na veľké pohoršenie bola veriacim. Maxi

mian, antiochenský patriarcha, zavolal sv. Rámusa, heliopalského biskupa, zo

Sýrie, aby v kostole sv. Juliana kázeň držal. Sem prišla aj Pelagia v drahých
šatách ako bohyňa rimanská, Venuša, oblečená. Sv. Rámus kázal o poslednom
súde Božom, ktorý odplatí dobrým a potresce zlých, poneváč nekonečné milo
srdenstvo jeho nohami šliapu; vyzýval poslucháčov svojich k ľútosti, k pokániu,
kým je ešte čas, lebo príde noc, kde už nikto viac pracovať nemôže. Slová
Rámusa ako dýka prenikly srdce Pelagie. Nahliadla, že nenie v inom spasenia
len v Kristu Ježišu Zložila všetky svoje drahé šaty, všetek majetok svoj medzi

chudobných rozdelila, a ako kajúčnica do Jeruzalema putovala. Tam na hore
olivetskej do jednej jaskyne sa utiahla a jako svätá až do smrti žila. Pred nami
ešte i včuľ je drahá jej pamiatka, ktorá nás ku kajúcnosti nad hriechami na
šimi povzbudzuje, aby sme milosť našli u toho, ktorý prišiel hľadať a spasiť, čo
bolo zahynulo, u Ježiša Krista.

Medzi skutky temnosti počituje apoštol; hodovanie, opilstvo, smilstvo, zvadu,
a nenávisť. Této hriechy sú ako ohnivá spletené. Kde je hodovanie, tam býva



aj smilstvo; lebo kde brucho je plné jedla a nápoja, tam aj ústa sú plné nanič -

hodných slov, oči hotové sú videf všetko zlé, ruky a nohy a všetky údy hotové
sú k hriechu. Koľko biedy, nenávisti, zvady, hnevu zapríčiňujú této hriechy na

svete; jak často rozbúria rodičov proti detom a deti proti rodičom, bratov
a sestry proti jednodruhému, to učí nás každodenná zkúsenosf! Preto napomína
nás apoštol tak vrúcne, aby sme sa chránili od týchto hriechov, a aby sme
zavrhli této skutky temnosti a aby sme sa obliekli do zbroja svetlosti.

Do zbroja svetlosti sa obliect znamená dľa sv. Jána, do Krista sa obliecť,
skrze vieru poznať jeho, skrze dobré skutky a bohabojný život jemu podobným
sa stať, ako to sv. Ján chce, takto hovoriac: »Ktorý praví, že je v svetle* (I. 2. 9.),
že on je kresťan, a tak myslí a koná ako kresťan, ten nech aj tak chodí, ako
Kristus chodil, nech nasleduje príklad jeho: nech sa postí, modlí, bdie, pracuje,
nech trpí hlad a smäd, zimu, teplo; ten nech je milosrdný, ponížený, nepoškvr
nený, pokojný, trpezlivý, triezvy, milostivý, verný, úprimný a spravodlivý. Tak sa
oblečeme do Krista, tak budeme vo dne poctivé chod ť. Odvrhnime každú zlosť,
hriech a nemravnosť skrze vieru a sviatosti, a od včuľajška taký život veďme,
ktorý sa srovnáva s evanjeliumom, a ktorý učenie Krista ochraňuje.

Milosrdný Boh hľadá poblúdeného hriešnika, milosťou svojou vždy viac pra
cuje v ňom, jestli že človek zátvrdile neodhodí ho od seba, ale s milosťou spolu
pracuje. Pekný príklad na to je podivné obrátenie sv. Augustina. Už od dávna
modlila sa a plakala za syna svojho dobrá matka sv. Monika; konečne vyslyšal
Boh modlitbu jej. A síce Augustín z Ríma, kde neobyčajnými schopnosťami
svojimi vývodil, ale pohoršlivý život viedol, prišiel do Milana. Veľmi počul chváliť
kázne sv. Ambrosiusa, tehdajšieho arcibiskupa. Zo zvedavosti chodil na této

kázne, ktoré ho pomaly duševne celkom preináčily. Dlho bojoval so sebou, ale
konečne milosť božia a dobrá vôla Augustínova zvitazily. Jeden deň v zahrade
ležal pod figovým stromom, a pre neodhodlanost svoju hanbiac sa, boľastne

plakal. Tu znáhla této slová počul: »Vezmi a čítaj I vezmi a čítaj.* Pohnutý vstať
a chytil knižku, ktorá pri ňom ležala. Boly to listy sv. Pavla. Otvoril knihu a

práve této slová padlý mu do očú: •Jako vo dne poctivé choďme , nie v hodo
vaní a v opilstve, nie vo smilstve a v nestydatosti, nie vo sváre a v ?ienávisíi;
ale oblelte sa v Pána Ježila Krista. Ako keďby belmo bolo padlo z očú jeho,
jasne videl tú cestu, po ktorej má kráčať, aby obsiahol pokoj, ktorý svet dať

nemôže; a srdce jeho bolo hotové a skrze milosť Božiu posilnené, aby zmužile

po tejto ceste chodil A stal sa velikým naším svätým.
V krátko soberúc slová dnešného sv. čítania, môžeme povedať, že nás ony

toto učia: poneváč Krista sme poznali a skrze vieru sme ospravedlnení, stali
sme sa dielkami Boha, preto chráňme sa a hlaďme, aby sme po kresťansky žili

a chodili; vyzlečme sa zo starého človeka, kroťme telesné žiadosti svoje, podajme
blížnemu svojemu radu, potechu a pomoc; Tiedriemajme, nedohadujme sa, ne

chovajme nenávisť, ale vzmáhajme sa v každom dobrom skutku a v mravoch,
aby sme niekdy s pomocou Krista Pána prišli do svetla, ktoré nikdy sa nezatmie;
prišli na deň, po ktorom nikdy noc nenasleduje, do takého života, ktorému smrť
nič neuškodí, — do neba, kde večný pokoj a blaženosť panuje skrze Krista Pána
našeho. Amen.



O trpezlivosti a poteche.

»Čokoľvek je napísané, k nasemu poučeniu
je napísané; aby sme s trpezlivosťou a po
tečením z Píšem zachovávali nádej.*.

Sv. Pavel ap. k Rím. 15, 4.

Človek v živote svojom veľmi potrebuje trpezlivosť a potešenie, a to

obsiahneme, dľa sv. Pavla, skrze čítanie sv. Písma A trpezlivosť a potešenie
plodí a množí nádej. Čím trpezlivejší je niekto, tým väčšia nádej má na život

večný. A naopak nádej plodí a chová trpezlivosť; lebo čím úprimnejšie a vrúc

nejšie myslí niekto o večnej sláve, tým ľahšie trpí.
Potrebujeme trpezlivosť; lebo prenasledovanie očakáva všetkých, ktorí

učenie Krista Pána nasledujú. A jako by aj mohlo byť ináč? Svet nenávidí
učenie Kristovo, lebo to ponižuje pýchu, učiac, že človek nič nenie, a bez Boha,
bez milosti jeho nič dobrého k spaseniu večnému činiť nemôže; preto aj život
človeka nenie nič iného, len ustavičné nosenie kríža, ustavičné mŕtvenie sta
rého človeka. A k tomu potrebujeme trpezlivosť, ktorú zo sv. Písma čerpať mô

žeme, keď čítame, alebo počúvame, jaký príklad dali nám patriarchovia, apo
štolia, učenníci Krista a sám Ježiš Kristus.

Ale potrebujeme i potešenie. Sv. Pavel apoštol považuje sväté Písmo za
knihu potešujúcu, lebo potešuje zarmútené srdcia v tisícerých biedach, starosťach,
horkosťach a zármutkoch. Či neslúži nám to na potešenie, keď vo sv. Písme

čítame, že Boh je náš dobrý Otec, že nás nikdy neopustí, že ustavične bdie
nad nami, že nám nenakladie viac ťarchy, než čo zniesť môžeme, že on sám
tie ťarchy naše nosiť nám pomáha. Teda kto dobre číta sv. Písmo, ten nájde
v ňom potešenie vo všetkých biedach svojich, ba ešte i v smrti svojej. A tak
skrze trpezlivosť a potešenie aj nádej vykvitne v srdci jeho.

Nádej je očakávanie splnenia sľubov božích bez všetkej pochybnosti. Tak

úfajme aj my, ako úfal Abrahám, ktorý bárs už sto rokov mal, veril v sľub

boží, že sa mu syn, Izák, narodí. Ale nielen trpezlivosť a potešenie môžeme

čerpať zo sv. Písma, lež aj iné mnohé dobré, aby sme boli dokonáli, ku kaž
dému skutku dobrému hotoví. (Rim. B, 16—17.)

Poneváč celý život človeka je ustavičné bojovanie proti diablu, svetu,
hriechu a peklu, nemôžeme sa diviť, keď by sme niekedy i klesali na mysli;
lenže my nájdeme povzbudenie a osmelenie vo sv. Písme, kde Boh nám príklad
v prorokoch a v apoštoloch a v iných svätých predkladá, príklad zmužilosti a

vytrvanlivosti až do smrti Týchto hrdinov vidiac, kresťan a katolík prinútený
je zvolať: hore sa, trp a znášaj, ktorý toľkým pomohol, ani teba neopustí! A keď
človek ešte i to vidí a počuje, že zlí a bezbožní sú častokráť najšťastlivejší tu
na zemi; naproti ale dobrí a pobožní prenasledovanie trpia, žalosť a kríž zná

šajú: kto by sa neklálil, kto by nepochyboval v spravodlivosti Boha — keby
o tom nenašiel poučenie a potešenie vo svätom Písme? Ale keď číta a počuje)

čo sv. Pavel hovorí: » Utrpenia tohoio Času nie sú rovné budúcej slávet ktorá
sa zjaví v nás; lebo násihiost trpí, a len násilní obdrzia ho.* Keď číta, že

fledeľa druhá adventná.



skrze mnohé biedy musíme vojsť do kráľovstva nebeského; prijde čas, ked Boh

odplatí každému dfa skutkov jeho, jako dobre alebo zle činil; keď číta, že na
druhom svete vyrovná Boh všetko ... na všetko toto človek osmelí sa, trpe
zlivé znáša biedy svoje, potechu a nádej nájde, a tie cez všetky trápenia do
vedú ho do slávy večnej.

Lenže zas neverme, že len čítanie a zkúmanie sv. Písma všetko to vykoná.
K tomu je pomoc a milosť božia potrebná, jako sv. Jakub napomína: » Jesiliže
kto z vás potrebuje múdrosti nech Hada od Boha , ktorý dáva všetkým hojne,

a bude mu daná. « (1, 5.) * Každé danie výborné a každý dar dokonalý z hora
jest, sostupujúci od Otca svetlosti.« (17.)

Známe je obrátenie sv. Ignáca z Loyoly, ktorý pri bránení mesta Pampe
luny gulou na ľavej nohe ranený v zámku otca svojeho v Loyole ležal. Z dlhého

času, poneváč priam iné knihy nenašiel, život Ježiša a svätých čítal. Pri za
čiatku neľúbilo sa mu to čítanie, neskoršie ale milostou božou osvietený, vidiac,
čo trpel Ježiš pre nás, jak stáli boli svätí na ceste kríža, horkú ľútosť cítil nad

dosavádnym životom svojím, a celý život svoj Bohu venoval.

Celý dnešný list z tohoto pozostáva: sv. Pavel ukazuje na užitočnosť svä
tého Písma; lebo nás ono učí, jako má človek veriť v Boha, milovať bližného,
zapierať a mŕtviť seba samého.

Potom aj to žiada, aby sme všetci kresťania jednako smýšľali, aby sme sa
nedohadovali jeden to, druhý iné držiac za pravdu; aby sme jednomyseľní boli
v učení Ježiša Krista, lebo rozpadanie sa vo viere rozdeľuje srdcia, ale kato
lícke učenie spája.

Ďalej to žiada sv. Pavel, aby sme jednými ústami a jedným srdcom ctili
Boha a Otca Pána našeho Ježiša Krista. Ani nenie sme v stave Bohu niečo
milšieho činiť; jak oslavovať a velebiť jeho, vďaky a vzdávať jemu za dobrodenia
jeho, v tomto pozostáva opravdivá služba božia.

Aj to žiada konečne, aby sme zaujímali sa jeden druhého, nerobiac
rozdiel medzi židmi a pohanmi, ani medzi bohatými a chudobnými, poneváč
sme povinní pomoc podávať tým, ktorí ju potrebujú, jako Kristus činil, ktorý
za každého človeka sa narodil, za každého človeka trpel a zomrel nielen za

židov, ale i za pohanov. Vo francúzskom meste Auch r. 1781 vypukol oheň.

Arcibiskup Apchon ta sa ponáhľal, aby brániacich príkladom svojím posmeloval.
Medzi dymom a plameňom z horného poschodia jedneho horiaceho domu jedna
žena nemluvniatko z okna ukazovala ľudu. »Kto ratuje to dieťa?« volal hlavný
kňaz — šesťtisíc korún mu dám! Ale nikto sa nehýbal, nikto nechcel život

svoj na kocku postaviť. »Dvadsafštyritisíc korún dám«, sľuboval veľkodušný arci

biskup. Ale darmo, nikto sa neodvážil na ten strašný krok. »Viedy ja sám ra

tujem dieťa«, povedal. Zložil biskupské rúcho svoje a vrútil sa do horiaceho
domu. 0 niekoľko okamžení už vyšiel, dymom skoro zadusený, v jednej ruke
s dieťaťom, druhou polomŕtvu matku za sebou ťahajúc. Za ním hneď zrútil sa dom.
Dieťa odovzdal radosťou opojenej matke, a spolu dal jej aj tie peniaze, ktoré za
ratovanie dieťaťa darmo obetoval. Nepýtal sa, koho je to dieťa, môže byt, že
židovské bolo. On len ratoval, kde bolo treba.



Medzi Talianskom a Švajčiarskom vede jedna cesta, kde na vrchu Bernard

bohabojný pustovník, Bernard, kláštor vystavil. Na tomto vrchu osem mesiacov
trvá zima, a v druhých štyroch mesiacoch nenie noci, v ktorej by nemrzlo. Ne

rastie tu ani strom, -ni bylina, ani žiadny kvet, len večitý sňach zakrýva zem.
Beda tomu pocestnému, ktorý tu poblúdi! A tento pocestný je snáď matka, na
chrbte s dieťaťom svojím, ktoré za vrchom do Ióna manžela svojeho chce po

ložil; alebo je to otec, ktorý ku milým svojím ide, aby horko-ťažko zaslúžený
zárobok svoj s nimi podelil; alebo pocestný tovaryš, ktorý po dlhej vandrovke
vo svete úfa, že zas uvidí drahú vlasť svoju a osladí posledné dni milých ro
dičov svojich Kto myslí na úbohého pocestného v takejto biede, kto mu po
môže? Vrúcna láska, NN.! Rebolníci toho kláštora bývajú na pomoci takýmto
pocestným. Keď sňah padá, keď víchor hučí, zvonia reholníci v kláštore, aby
hlas zvona poblúdených na dobrú cestu napravil. Potom k tomu vyučení psi
hľadajú, či nenie niekto v nebezpečenstve A keď títo psi nájdu takého nešta
stlivébo polomŕtveho, hodia sa naňho, dýchajú naňho, k nemu si ľahnú, ohrie

vajú ho, kým k sebe neprijde Po hlase psov prijdu i reholníci s pokrmom a

nápojom, občerstvia polomŕtveho, vezmú ho do kláštora a starosť majú o neho
A keď potom pominie sa nečas, zachránený pocestný ďalej kráča. A tak ten

otec, tá matka a ten pocestný tovaryš požehnávajú zázraky dobročinnosti a kre

sťanskej lásky, ktoré len viera môže konať.
A keď tak apoštol všetky roztržky zastaviť sa usiloval, s tou horlivou žia

dostou končí svoj list: > Boh nádeje nech vás naplní víelikou radostou a po~

kojom vo viere.* 0 tom, že Boh odmení tú nádej, ktorú v ňom skladáme, zjavný
príklad nájdeme v živote sv. Ignáca. Keď tento svätý s Jeruzalema do Ciprie
prišiel, chcel na lodi prejsť do Talianska. Tri lode boly hotové na cestu. Jedna
turecká, druhá talianska, obe veľké a výborne vystrojené, tretia ale malá, cha
trná slabá. Mnohí prosili majiteľov prvých dvoch ľodí, aby vzali sv. Ignáca, ale
títo žiadali peniaze, ba posmešne i to povedali, že keď je on tak veľký svätý,
aj bez lode môže chodiť po mori. Preto prinútený bol vystúpiť na tú malú,
chatrnú. Všetky tri lode sa v jednom čase pohly. A čo sa stalo ? Strhol sa

strašný víchor, tie dve pevné lode zahynuly a tá tretia biedna, zo sv. Ignácom,
šťastlivé dorazila do Talianska.

Tak ochráni všemohúci Boh tých, ktorí v ňom úfajú. Často, priam vtedy,
keď je nebezpečie najväčšie. Len úfaj, duša, nezahynieš! Amen.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia blahosl. Panny JVIarie.

Panna JVIarla Je stvorenie Božie.

y Kto mňa nájde, nájde život a dosiahne
spasenie od Pána .< Z Prísloví 8, 35.

Jedno stvorenie môže prevýšiť druhé, aj dľa času, aj dľa dokonálosti
a hodnosti. Maria z obidvoch ohľadov rozhodne, prevyšuje všetko stvorenie,
a právom môže sa povedať o nej; *Pán vládol mnou pri počiatku ciest svojich.*-



Dľa Času nie to stvorenie je prvé, ktoré najprv sa zjavilo, to je len dľa

ľudí prvé,, ale to, ktoré v úmysle božom je prvé. Poneváč ale Ježiš Kristus »je

prvorodený medzi mnohými bratmi«, (Rira. 8, 29.) a »prvorodený je zo všeho

stvorenia®, (Gal. 1, 16) a od Krista požehnanú matku jeho odlúčiť nemôžeme,
priam ako Evu nemôžeme odlúčiť od Adama: zjavno je, že Panna Maria s Kristom

stoji nad všetkými stvoreniami.
Dľa dokonálosti a hodnosti: poneváč bezpochybne prvý medzi všet

kými stvoreniami je Kristus, aj svätá matka jeho má tú prednosť; lebo čím bližšie

stojí nejaké stvorenie k prvému, tým určitejšiu prednosť má nad všetkými dru

hými, preto aj Maria nazvaná je »milosti plná.® (Luk. 1, 18.)
Sama Panna Maria hovorí, že v učinil mi veľké veci, ktorý moc7iý je« (Luk.

1, 49.) Boh. Zkúmajme, ktoré? Stvorenie zeme je veľký zázrak moci a múdrosti

božej. Ale Maria ešte nad zemou stojí, lebo pre Boha je menší zázrak z ni

čoho stvoriť zem, jako stvoriť pannu skrze hriech prekliateho po
kolenia ľudského nepoškvrnenú.

Žriedla vodné mnoho požehnania, úrodnosť prinášajú zemi, ale Panna Maria
viac požehnania prinesla ľuďom, lebo ona je prameň milosti Ako vody všetky
vrstvy zeme prenikajú, tak aj požehnania milosti Panny Márie celé človečenstvo

prenikajú a zúrodňujú.
Keď výndeme na vrchy a vŕšky, voľnejšie dýchame, a bližšej sa cítime

k nebu. Maria je tá výšava duševná, ku ktorej keď sa dostaneme, bližšej sa cí
time k nebeskej vlasti našej.

Priam jak Boh odvažoval studnice vodné, tak urídil, aby požehnaná
Panna Maria zkazila moc diabla, a znivočila hlavu hada, (I. Mojž. 3, 15.)

Vo sv. Písme nečítame, že by Panna Maria v učiteľskom úrade bož

ského Syna svojeho účasť bola brala, trebárs jak obzvláštne požehnanou a rai

lostiplnou prorokyňou mohla byt vedľa Syna svojeho' predsa ona na ceste spa
senia môže byt učiteľkyňou, ba musí byt, preto u dverí jej striehnime
každý deň a budeme blahoslavení, keď ju slyšíme, aby sme videli,
jak slávne vyplnily sa všetky prikázania božské v jej príklade.

Vyplnily sa všetky prikázania, poneváč v Panne Márie tri božské čnosti
v celej úplnosti nájdeme, viera, lebo nepodmienečne verila; nádej, lebo bez

pečne očakávala to, čo jej Boh prisľúbil; láska, lebo všetko obetovala, ešte
i jediného Syna svojeho. (Luk. 1, 84.) Vyplnily sa v nej všetky evanjelické rady;
chudoba, lebo ako matka Stvoriteľa sveta v nedostatku žila; pannenstvo,
lebo muža nepoznala; poslušnosť, lebo vo všetkom vôli božej sa poddávala.

Ešte i ďalej môžeme ísť, a všetky tie slová, ktoré božská múdrosť v dnešnom
sv. čítaní predniesla, tak môžeme brat, ako by ich Panna Maria k nám
hovorila, ktorej Syn Boží nás vykúpil.

Takto hovorí: » Včuľ teda , synovia, slyšte ma.* Ako istá vec je, že Panna
Maria je matka Spasiteľa našeho, tak istá vec je i to, že je i všetkých nás
drahá matka, a nasledovne my sme synovia jej. Veď posledná vôľa Ježiša na
kríži bola, aby sa stala matkou všetkých veriacich. Vo sv. Jánovi všetkých nás

prijala za synov a dcéry. A keď je tak, právom môže od nás žiadať, aby sme

slyšali učenie jej. Dobré dieťa počúva matku svoju.



V Solnohrade r. 1854 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie viac

mešťanov sedelo v jednom hostinci. Reč bola aj o Nepoškvrnom počatí svätej
Panny. Jeden z nich potupne vyprával o Panne Márie, takže sa nad ním ostatní

pohoršili. Po obede ten istý meštan vyšiel na koni do chotára, a ako tak cválal,
kôň jeho ináč veľmi krotký, zľakol sa sochy Panny Márie, a takou silou hodil
ho o tú sochu, že smrteľne ranený na tretí deň zomrel. Tak potrestal Boh tu

piteľa matky jeho.

Panna Maria takto hovorí: * Blahoslavení, ktorí zachovávajú cesty moje*,
ktorí po tých cestách chodia, ktoré ím ja ukazujem, na ktorých ja pred nimi
som chodila. Na týchto cestách najistotnejšie obsiahneme to blahoslavenstvo za

hrobom, ktorým Panna Maria už od dávna vládne.

»Blahoslavený človek, ktorý bdie u dverí mojich .« > Dobre je vždy hotový
byt na smrf a ja to cítim, ako by už nebol ďaleko od nej*, hovoril Jakub pre
nájomník synovi svojemu, keď išli do mesta kravu predať »Vieš, že včera som
sa spovedal a prev. sviatosť oltárnu prijal. Pán farár dal mi agnuštók s obrazom

Panny Márie, ktorý ochráni toho, kto ho nosí; alebo aspoň k dobrej smrti mu

dopomôže; ale radšej by som bol, keby si ho ty nosil*, a s tým hneď stužku
s obrázkom na krky syna svojeho Michala zavesil. Syn jeho dosť sa bránil, ale
otec nevzal nazpät obrázok. Prišli do mesta a predali kravu. Peniaze dal otec

synovi, aby ich schoval. Ako tak domov sa vracajú cez jeden háj, napadli ich

traja zlodeji, priam ti, ktorí kravu kúpili. Úbohý človek len toľko času mal, že

synovi svojemu volať mohol; Utekaj, kážem ti, utekaj! Zlodeji zabili Jakuba a
Michal utekal, bežal, až uvidel jeden samotný dom, ta vošiel. V dome našiel
jednu starú, povedal jej všetko, čo sa s ním stalo, a prosil ju o nocľah. Táto
dala mu miesto na povale. Nastrašený a ukonaný Michal išiel na odpočinok. Prv

ale, než by si bol ľahol, vzal agnušťok s obrazom Panny Márie, bozkal ho a

vrúcne sa modlil a odporúčal sa do ochrany svätej Panny. Ledva zaspal, už
zobudil ho hrmot a ručanie kravy. Vstal a čo videl? Tých istých zlodejov, ktorí
zabili otca jeho, poznal svoju vlastnú kravu, a počul této slová tej starej ženy:
»Ste vy múdri chlapi, ja sa musím o vás starať, a vašu chybu napraviť; tu je
vtáčik na povale s peniazmi, keď sa najiete, spravte poriadok s ním.* Michal
zľakol sa a myslel na zachránenie svoje. Zo srdca vzdychal: »Ach, drahá ne
beská matka moja, pomôž mi!« Dom bol nízky, pozorne spustil sa dolu, a utekal
ako mu len nohy stačily. Ako tak uteká, počuje za sebou cvalol koňa. Až to tí
zlodeji prenasledujú jeho, vtedy mu je konec. Ale ako sa jazdec k nemu pri
blížil, pri rnesiačku videl žandára. Včuľ už bol Michal dobre; povedal všetko
žandárovi. Žandár vzal ho pred seba na koná, cválal ku najbližšej stanici, odkiaľ
vezmúc viac chlapov sebou vrátil sa a obkľúčil dom. Bezbožníkov, ktorí ešte
pri večeri sedeli, pochytali a oddali súdu, ktorý o krátky čas vymeral ím trest
zaslúžený.

P Maria dôrazne napomína: » Očujte náuku, a budíte múdri a neodvrhujte
ju,* Poneváč P. Maria ku prameňu svätosti najbližšej stojí, tak aj v príklade
všetkých prevyšuje; zvláštne je ona vzorom žien Bohu milých, a ktoré ju nasle

dujú, to činia, čo je Bohu milé.



Kto verne slúži Panne Márii a nasleduje ju, môže úfa f, že sa vyplnia na
ňom slová: *Kto mňa nájde, nájde život a dosiahne spasenie od Pána.* Kto

nájde a miluje Pannu Máriu, ten nájde aj Krista a večné spasenie. Nedarmo
menujeme ju útočištom hriešnikov, pomocnicou kresťanov, prostrednicou našou
u svätého Syna svojeho.

Vo Freiburgu u tamojších mníšok ležala Krescentia, 19-ročné dievča, už
skoro jeden rok. Telom hýbať nemohla. Lekár už všetky lieky na nej proboval,
ale darmo, nebolo jej pomoci. Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
a na Božie telo dali mníšky poste! z nemocnou k oknu, aby mohla videť pro
cessiu. Ako tade processia s prevelebnou oltárnou sviatosťou išla, úbohá hlasno
zvolala: »Ježišu, smiluj sa nado mnou, a ty nepoškvrnené počatá Panno, oroduj
za mňa!« Na to radostne vykríkla: »Ježiš mi na orodovanie Panny Márie po
mohol!* Stala hore, obliekla sa sama, išla do káplnky nemocnice, aby vďaky
dala Bohu. Tak sa stará o”svojich Panna Maria! Tak ten, ktorý ju hľadá, k nej
dôveru má, ju nasleduje, nájde život časný i večný. Amen.

fledeľa tretia adventná.
O radosti kresťanskej

t> Radujte sa v Pánu vždycky .«
Pavel k Fil. 4, 4.

Radovať sa môžeme sľubom Ježiša Krista. A síce alebo z tej príčiny, že

sme obsiahli milosť božiu, alebo že ju obsiahneme, keď chceme, lebo veď cirkev
naša svätá udeľuje nám tie duchovné poklady, ktoré sú jej sverené.

Cirkev naša slávi v advente zjavenia božie nového zákona, nadovšetko pri
sľúbenie budúceho Messiáša. Keď Abrahám a patriarchovia radovali sa v nádeji
prisľúbeného Vykupiteľa, tým viac my kresťani môžeme sa radovať, ktorí už

vidíme to, čo tí len verili.
Na Vianoce v najväčšej miere zjavila sa milosť Všemohúceho, lebo vtedy

objavila sa dobrotivosť a láskavosť Spasiteľa našeho Boha (Tit. 3, 4.). Teda vtedy
máme najväčšiu príležitosť sa radovať. Keď vianočné radosti žiadame, podmaniť
musíme rozum náš okolnostam vianočným. Preto hovorí apoštol: »Skromnost
vaša známa bud všetkým ľudom; Pán blízko je.«

Žiaľ Bohu! pravda je, že mnohí kresťania to žiadajú, aby Boh sa ím

poddal. Z jednej stránky oni sami chcú ustanoviť, ako ím má Boh pomôcť. Tak
mnohí smierenie sa žiadajú s Bohom a odpustenie hriechov, ale spoveď sa ím

neľúbi. Z druhej stránky zas nemajú nič proti nariadeniam božím, ale poslúchať
sa ím nepáči, všetko len dľa vôle svojej chceli by konať, a nie tak, ako Boh

prikázal. Na príklad spovedať, kedy sa ím ľúbi, ale nie vtedy a tak, pod takými
podmienkami, jak to Boh chce a cirkev káže. Preto Pavel apoštol napomína
nás k poslušnosti a skromnosti.

Skromnosť potrebná je, aby sme ovocí vtelenia Ježiša účastní boli; on sám

»seba samého zničemnil, spôsob služobníka prijmúc* (Fil. 2, 7.). Uznajme teda



ničemnosť svoju; uznajme, že Spasiteľ náš je Boh a svätý, my ale sme biedni
hriešnici. Ale to ešte nenie skromnosť, keď sa človek za hriešnika drží; ale uznať

musíme, že to dobré, čím vládneme, nenie našou zásluhou, ale len dar boží. Táto
skromnosť schopných nás učiní, aby sme Vianoce so skromnými pastierami a
s nábožnými mudrcami východu hodne slávili, a pri jasľách Vykupiteľa sveta
nové milosti si zaopatrili.

Všetky iné starosti sú zbytočné; lebo čo potrebujeme, to nám dané bude
skrze modlitbu našu v mene Pána našeho Ježiša Krista.

Sú mnohí ľudia, ktorí pre svoju zlosť nie sú účastní tých úžitkov, ktoré
z príkladu pobožných ľudí mohli by získať. Obyčajne takto hovoria: »Ja som
neobdržal takú milosť, že by som sa takýmito skutkami mohol chváliť; ľudia

potrebujú tú milosť, aby chyby svoje predošlé napraviť mohli; nemôže každý
človek svätú korunu na hlavu svoju položiť; potom kto vie, akú čiastku má
v tejto pobožnosti opravdivá horlivosť, alebo pýcha a farizejské svätuškárstvo
atď. Ale nechajme týchto, veď sa oni zbadajú, ale neskoro .. . Nenie to hlavné,
ako súdh o nás ľudia, ale ako súdi o nás Boh; nie v našej, ale v božskej moci
je zúrodniť zrno, ktoré sme rozsiali; my len za to budeme zodpovední, aký príklad
sme dali. Načo ale pozor dať a v modlitbách svojich vrúcne Boha prosiť máme,
je to, že ustavične obávať sa máme, že sme sv. milosť božiu slušne neužívali
a preto nie sme tak dokonáli, ako by sme skutočne mohli byt. Prosme Boha,
aby nás viac a viac uponížil, nadmiernu lásku k svetu v nás umenšil, a do večnej
radosti, do neba nás priviedol.

V živote sv. Ignáca z Loyoly čítame, že počas vlnobitia morského, keď všetci
v smrteľnom strachu triasli sa na lodi, on v Bohu dúfajúc riekol: »Ja necítim

niaký strach, ale predsa to ma sužuje, že som milostivému Bohu neslúžil tak
5

ako som mal. Prečo by som sa aj bál, veď Boha i vietor i more poslúcha, a
bez jeho vôle vlny a víchry nikomu neuškodia.* Dôverujme aj my v Boha, a
nikdy sa nesklameme.

Vtelenie Ježiša prinieslo nám pokoj. Z pokoja Kristovho dvojnásobné po
žehnanie môžeme očakávať, a síce: ochránenie rozumu a srdca našeho.

Koho ochrániť musíme, ten je v nebezpečenstve, že poblúdi a zahynie. V ne

bezpečenstve je rozum náš; odstránili sme sa od cesty pravdy, potupne sme

poblúdili. V Kristu objavilo sa nám slnce, a cirkev naša svätá privedie nás k jeho
svetlu. Od toho potom závisí všetko, či zostaneme vo svetle. A to svetlo je toto;
Boh je jeden vo troch osobách; Syn z vôle otca mocou Ducha svätého ľudskú
prirodzenosť vzal na seba; čo zlého a zatratenia hodného je na svete, to od
človeka pochádza, a čo je dobré a chválitebné, od toho, ktorý človekom sa stal,
od Boho-človeka Ježiša, ktorý poklady milosti svojej cirkvi svojej sveril, aby
nikdy od nej odňaté neboly.

Tak je aj so srdcom naším: pýcha života, a požívanie svetských rozkoší
zaujaly dušu našu, a usmrtily ju pre nebo. Vtedy prišiel Ježiš Kristus v ľudskom
tele, a srdce detí svojich privinul k sebe. So srdcom Ježjga sviazané srdce naše
Je dobre ochránené; z jeho uníženosti naučíme sa opustiť pýchu, z jeho chudoby
odhodiť dychtivosť po peniazoch a z jeho strádania nemilovať pôžitky. Keď pokoj
Ježiša ochraňuje nás, vtedy usilovať sa budeme, aby sme skrze pokolenie svoje



povýšení boli pred Bohom, aby sme si skrze chudobu svoju poklady shromaždili

pre nebo, a skrze seba zaprenie aby sme si nadobudli večné blahoslavenstvo.
» Ó nit nebuďte úzkostné starostliví.« V najväčšej potrebe najbližší je Boh.

Keď sa jednoho piatku sv. K o r b i n i á n, biskup toskánsky, na brehu mora pre
chádzal, povedali mu, že na svoj stôl krém mäsa iné nedostane. Na to biskup
riekol, že v piatok mäso jiesť nebude. Správca domu mu odvetil: »Pane! Kto
nám tu zaopatrí rybu?® Verný sluha boží pozdvihol oči svoje k nebu, a vidiac
vo výšave krútiť sa orla ukázal naň a riekol: »Hľa, ten nám donesie rybu.® A

skutočne, orol ako blesk splesnul sa do mora vychytil rybu a k nohám biskupa
ju položil.

* Radujte sa v Pánu vždycky.« Protestant jeden navštívil raz v Paríži ne

mocnicu. Medzi mnohými nešťastnicami bol tam jeden chlap, ktorého bieda bola
hrozná. Na rozume pomätený, padúcnik, bez ruky a nohy sotva človekovi po
dobný. Ležal v koryte, lebo teplotu postele vydržať nemohol. Pritom netrpezlivý
a zúrivý za najmenšiu vec vztekle vykrikoval. Toto videnie cudzinca preľakalo,
ale Tak jeho premenil sa na obdiv, keď pri koryte uzrel mníšku veselej tváre,
ktorá s najväčšou pozornosťou opatrovala nemocného. »Ako môžete«, pýtal sa
cudzinec »pri tomto strašidle tak tichá a veselá bývať ?« »Totojenáš najmilejší
nemocný v celom dome®, odpovedala mníška — »lebo, pane, priam preto, že

je tak biedny, milujeme ho všetky nad všetkých nemocných; mu hnev
spevom a modlitbou, ba aj modliť sme ho naučili, ani jedno okamženie nene
cháme ho samého vo dne i v noci.® Mníška po týchto slovách zas kľakla si
k bedárovi, ktorého tvár rozveselila sa, keď opatrovkyňa jeho láskavé sa naňho

pozerala.
Cudzinec pohnutý vecou, ktorú videl, do seba vstúpil, a previdiac, že len

katolícka cirkev môže takýchto hrdinov trpezlivosti a lásky stvoriť, katolíkom
sa stal.

Tak bezporaocný, zohavený, v nekonečnej biede leží aj hriešnik na tvrdej
posteli sveta; každé oko stráni sa ho, len oko božskej lásky nie. Pri hriešnikovi tiež
vo dne v noci stráži jedna opatrovkyňa, božská láska; vernosť jej nikdy neustane,
nikdy ona neopustí biedne dieťa svoje. Táto opatrovateľka s trpezlivosťou čaká
na to okamženie, keď hriešnik zobudí sa zo sna hriechov, a raduje sa, keď cieľ

svoj, totižto polepšenie, uzdravenie hriešnika, ospravedlnenie a spasenie jeho
dosiahla.

Kto nebol nikdy duševne tak biedny, ako ten úbohý nemocný? A povedz
mi, kto nás opatroval, kto nám dal potechu, milosť a uzdravenie? Láska Vyku
pitela nášho, tá láska, ktorá miluje to, čo milovať takrečeno nenie možné.

V čom sú jednotliví účastní, v tom skrze vtelenie Ježiša účastné je celé

pokolenie ľudské, ktoré v hriechu, v biede, v potupe, a smrti ležalo. Ach! jak
slavné a velebné sú tie slová: » Tak miloval Boh svet, ze Syna svojiho jedno
rodeného dal, aby nikto , kto verí v neho, nezahynul, ale každý mal život vetný.«
(Ján B, 16.) Radujte sa v Pánu vždycky; opäť pravím: radujte sa! Amen.



O ffioei služobníkov eirkve.

y Tak nech nás považuje človek, jako slu
žohntkov Kristových a rozdávačov tajemství
Božích .« Sy. Pavel I. Kor. Í, 1.

Sv. Pavel apoštol, hovorí této slová, ako cirkevný predstavený. A síce

chce, aby to isté právo, tú istú samostalnosf, čo naproti obci on mal, mali aj
iní cirkevní predstavení, ktorí nie sú apoštoli, ale len Kristovi a roz

dávači tajomslví Božích*. Zjavenie nového zákona teda súčastnilo ľudí v moci

božskej. A tak cirkev nového zákona o mnoho vyššie stojí, ako synagóga sta
rého zákona.

Vznešenosť každého náboženstva ukáže aj velikosf tej moci, ktorú slu
hovia jej majú. V kresťanstve každý služobník eirkve je námestníkom Božím,
a túto moc nemá od seba, ani veriaci mu ju nedajú, ale sám Ježiš Kristus; on

chcel, aby poslanie a moc jeho ustavične trvala v služobníkoch jeho: -oKto vás

slyší, mňa slyší*, (Luk. 10, 16.) a »jako mňa poslal Otec, i ja posielam vás «

(Ján 20, 21.). Len Boh, ktorý sa stal človekom, vydvihol človeka k Bohu: len
milosť jeho uspôsobila ľudí na to, aby Boha dokonále zastupovať mohli.

Pod tajemstvami božími rozumieme tu hlboké a vznešené učenie zjavenia
božského a tajemstvaplné výkony služby božej; že tétô z vtelenia Ježiša po
chádzajú, to dokázať zaiste nenie potrebné. V službe božej kresťanskej je to naj
väčšie tajemstvo; sviatosť oltárna nič iného nenie, ako pokračovanie a trvanie
vtelenia Ježiša a obetovanie Boha vteleného na spasenie sveta.

Že cirkevní predstavení stali sa >služobníkami Kristovými a rozdávačmi ta

jemství božích«, to nezávisí od ich osobnej spôsobnosti, ale od úradovania, ktoré
Boh na nich sveril. To však nevytvára, aby sa od nich osobná súcosť nepoža
dovala. Veď tu hovorí sv. Pavel o nich: »Tu sa už pri rozdavaioch vyhľadáva,
aby každý nájdený bol verným.« Celá hodnota každého sluhu cirkevného od
obdržaného splnomocenstva a od mravnej vernosti jeho závisí.

To isté stojí v širšom smysle o hodnote každého človeka. Sám Boh vy
značil hodnotu jeho: na obraz svoj ho stvoril, Syna svojho jednorodeného daj
za neho, aby ho od večného zatratenia vykúpil, za syna svojeho a za dediča
slávy večnej ho prijal. Toto je lá hodnosť, na ktorú Boh človeka vyvýšil. Teda
aj hodnota človeka od toho závisí, aby »najdený bol verný*. Lebo kto je oprav
divé verný? Ten, ktorý dúfa v Bohu, a slovo jeho nepodmienene zachováva;
ktorý, keď Pán niečo rozkáže, nepýta sa: načo a prečo ? ale príkazy jeho verne
plní; ktorý nielen v dňoch dobrých, ale i v zlých Bohu oddaný je; ktorý ovocia
práce svojej Bohu privlastňuje.

Vtelenie Ježiša a založenie eirkve nového zákona na samostatnú moc po
zdvihlo záležitosti náboženstva, nad ktorými nerozkazujú a nesúdia predstavení
svetskí. Pred príchodom Ježiša nebolo to tak. Náboženstvo bolo lebo celkom
súkromnou vecou, alebo politickej moci podriadené, ktorá s hlavným kňazom
tak zachádzala, ako s ktorýmkoľvek štátnym úradníkom. U židov tiež nemalo

fledeľa štvrtá adventná.



náboženstvo samostatnosti. Len krestanská viera postavila cirkev ako samostatná
moc, ktorá od Boha ustanovenými predstavenými riadi všetky záležitosti ná

boženské.

Iný je súd nad otázkami práva, a iný nad vecami mravnosti. Právo
o činoch zovnútorných súdi, či srovnávajú sa, alebo nie so zákonami. Nad mrav
nosťou človeka len zo skutkov zovnútorných súdiť nemožno, lebo aj smýšFanie
a úmysel srdca musí sa brať do povahy. Preto aj sv. Pavel napomína veriacich,
aby nesúdili, ale aby súd nechali Bohu. Aj o sebe hovorí, že ktorý ma súdi,
Pán je. Teda nad vnútornosťou, v duševných vecach, len Boh súdi, a na miesto
Boha duchovný otec na základe vyznania hriešnikovho.

Čo máme veriť o hriechu, učí nás katechismus. Totižto, že hriech je naj
väčšia ošklivosť pred Bohom, ináč nebol by musel sám Boh prísť na svet, aby
zadosťučinil zaň. Tiež, že hriešnik môže sa zachrániť, ináč Boh nebol by mu

poslal Vykupiteľa.
Ako Vykupiteľ prišiel, hriešne ľudské pokolenie postavilo sa na pravú

a na la v ú stranu. Jedným bol k pádu, druhým k povstaniu (Luk. 2, 32.). Nie
ktorí prijali svetlo, druhí zostali vo tme (Ján L). Ktorý včuľ verne pridŕža sa

Krista, nebude odsúdený, ktorý však prolimluví Kristovi, ten už je odsúdený
(Ján 3, 18.). i

Vo vte'ení Ježiša zaznačené sú záslužné čnosti, ktoré milostivý súd získajú
a síce: poslušnosť oproti Bohu v radosti a v trápení, ponižei.ost až do najväč
šieho sebazaprenia, láska k blížnemu až do obetovania krvi a života svojho. Čo

sa tomuto protiví, zatratenie prinese. ' -
-

» Tak nech nás považuje človek, ako služobníkov Kristových.« Posvätenie
kňazslva je aj pre cirkev, aj pre štát veľmi dôležité. Bez tejto- sviatosti, ktorá
cirkvi sluhov a veriacim predstavených dáva, cirkev nebola by spoločnosťou; do
zmätku a neporiadku prišlo by všetko; lebo nenie spoločnosť bez predstavených,
ktorí rozkazujú, nenie spoločnosť bez podriadených, ktorí poslúchajú. A keby ne

bolo cirkve, ani občanskej spoločnosti, ktorej je ona dušou, by nebolo. Lebo niet

spoločnosť bez náboženstva, nieto náboženstva bez cirkve, niet cirkve bez bis

kupov a kňazov, niet kňazov bez sviatosti posvätenia kňazstva: teda sviatosť po
svätenia kňazstva je koreňom náboženstva a štátu. Skrze sviatosť posvätenia
kňazstva posvätení veľkú milosť dostávajú obzvláštne i k tomu, aby ťažké po
vinnosti svätého úradu svojeho verne plnili, radi snášali všetky ťarchy, a keď

treba, aj krv a život svoj obetovali vo svätej službe svojej.
Jak podivne účinkuje táto zvláštna milosť, vidíme u mnohých verných a

bohabojných kňazov n, pr. u pobožných missionárov, ktorí rodisko svoje
a vlasť svoju a všetko svoje opustiac, odrieknu sa všetkých radostí zeme, aby
ako verní služobníci Kristovi kráľovstvo božie rozširovali.

Jak podivne účinkuje táto zvláštna milosť častokrát v nákazlivých ne
mociach alebo iných nebezpečenstvách, keď kňazi svoj vlastný život za

povrhnúc konajú povinnosť svoju, na toto len jeden príklad spomnem. Jedna

španelska loď s mnohými ľuďmi plavila do Ameriky. Na mori utrpela strosko
tanie. Kapitáň ľodi rýchlo spustil dolu ochranný člnok, a tento hneď naplnil sa
ľuďmi. »Kde je Alfons ?« volá kapitáň; tak sa volal kňaz lodi; kapitáň bol by
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ho rád ešte vziať na člnok. Ale Alfons takto rečie z tonúcej lodi: »Boh s vami,
milí bratia a sestry! Moja povinnosť je tu, tešiť zúfajúcich, a spovedať na smrť

odsúdených.* A s tými, čo na ľodi ostali, pochovaný bol vo vlnách.
» 1ak nech nás považuje Hovek jako . . . a rozdal aiov tajenisívi božích .«

Na slovo kňaza pri svätej omši božský Spasiteľ zostupuje na oltár, a telo a krv

svoju v podobe chleba a vína dáva nám. To je taká moc, akú ani anjeli ne

majú, Anjeli obkľučujú oltár, hlavu svoju do prachu klonia, velebia Ježiša Krista
v prevelebnej oltárnej sviatosti prítomného; ale len kňaz skrze posvätenie svoje
má moc chlieb a víno premeniť na pravé telo a krv Ježiša. Túto náramnú moc
a hodnosť pred očima majúc, sv. František assiský tak hlbokú úctu cit 1 oproti
kňazstvu, že nevedel sa odhodlať na to, aby sa za kňaza dal posvätiť. To hovo
rieval: keby som kňaza a anjela spolu stretol, najprv by pozdravil kňaza
a potom anjela, lebo moc kňazova je väčšia, než anjelova.

Sviatosť posvätenia kňazstva dáva posväteným moc k tomu, aby veriacim
sviatosti vysluhovali, a síce od kolísky až po hrob, aby slovo božie ohlasovali
obetu sv, omše za nich obetovali a posvätené ruky ich požehnanie neba na nich

stiahly. A tak kňaz je, a síce len on je prostredníkom medzi nebom a zemou.
Len ím povedal Jež.š: » Ktorým odpustíte hriechy, odpúštajú sa im.< Anjeli ra

dujú sa nad obrátením ľudí, ale celá práca smierenia je v rukách kňazských
složená. Veľká, podivná to moci

Už za času sv. Jána zlatoustého boli niektorí kresfani, ktorí ctihodnú moc
a hodnosť kňazstva neuznali, a tak proti sluhom Pána nevďační boli. Vážne ím

to na oči vyhadzoval, mluviac: »Tolo je vďaka za tie práce, ktoré kňazi Pána
vám konajú? Či nie skrze ruky kňazove ste sa znova narodili vo svätom krste?
Ci nie od neho dostali ste odpustenie hriechov? Či neobetuje on za vás tú obetu,
skrze ktorú účastní ste tela a krve Kristovej ? Či neučí kňaz vás a deti vaše ?

či nie on podáva vám chlieb života, či nemodlí sa za vás a nebo neotvára vám?«
Áno NN., tak vám slúžia kňazi, lebo od božského Spasiteľa podivnú moc ob

siahli. Beda tým, ktorí sú nevďační proti služobníkom KrLta Pána, ktorí opo
vrhujú ctihodnú moc a hodnosť ich! Trest boží zaiste nemine ich. Dobre si této
slová zapamätajte. Amen.

Síavný deň Narodenia Pána.
O príchode Ježiša.

t> Milosť Boha Spasiteľa našeho, objavila sa
všetkým ľuďom.* Tit. 2, 11,

Sv. Pavel apoštol v dnešňom liste ukazuje nám: jako, kedy a prečo prišiel
Ježiš. Milosrdenstvo Boha bolo najláskavejšie a najväčšie, lebo to najväčšie
dal nám, vlastného Syna svojeho, aby vykúpil ľudí; a ako Zachariáš spieva:
z výsosti neba vychádzajúce slnce pravdy, Kristus Ježiš, navštívil nás:

•>>Aby osvietil tých, temnosíach a siiene smrti sedia; a napravil nohy
naše na cestu pokoja. « (Luk. 1, 78, 79. >



Po dlhej egyptskej tme, poslal Boh z neba Syna svojeho do tohoto pla
člivého údolia, potešiť nás; ten stal sa človekom a narodil sa z Panny. To zna
mená, že milostivého Boha máme, že Boh otec miluje nás, a chce nás vykúpiť
skrze svätého Syna svojeho, Ježiša Krista, od hriechu, od smrti a od pekla; ako
aj sám hovorí: » Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a oblažení ste, a ja vás
občerstvím «, (Mat. 11, 28.) a ďalej, že » trstinu nalomenú nedolomí, a knôt dui
najúci nezahasí «, (Mat. 12, 20.) t. j. ľudí, bárs jak málo dobrého je v nich, ne
odsotí od seba, ale pomaly k spaseniu vedie.

Ale ktorým ľuďom sa objavil? » Všetkým ľuďom*, hovorí apoštol; aj anjel
to povedal pastierom: »Hľa, zvestujem vám radost velikú, ktorá bude všetkému
ľudu, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán, v meste Dávi

dovom(Luk. 2, 10—11.) A sám náš Pán Ježiš Kristus prikázal apoštolom
svojím: » Idúce po celom svete, kážte evanjelium všernu stvoreniu.« (Márk. 16

15.) » Bok chce, aby všetci Pudia spasení boli.r (I. Tim. 2, 4.)
Milosť Spasiteľa Boha nášho najviac preto sa objavila, »aby sme odrieknúc

sa bezbožnosti a svetských žiadosti, striezlivé, spravodlivé a pobožne živí boli na
tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy velikého Boha a

Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal seba samého za nás, aby nás vykúpil od

všetkej neprávosti, a očistil sebe ľud vzácny, nasledovný dobrých skutkov.«

V čom pozostáva teda bezbožnosť? V tom, že proti zákonu Boha ro

bíme, neveríme, neúfarae v neho, nebojíme sa ho, nemilujeme ho, viac si vá
žime seba samých a stvorenia, než Boha. Ktorý tak činí ten je bezbožný.

Svetské žiadosti menuje apoštol každú neporiadnu vec, ktorej sa
človek dopustí, či je to jedenie, pitie, odev, krádež, smilstvo alebo iná vec, či

prehreší proti sebe, alebo proti blížnemu svojemu.
Nerobme to, NN., žime mravne mierne a striezlivé, kroťme telo svoje v je

dení a pití, v odievaní sa, v spaní, v leňošení; divý, bezočivý a neporiadny
život neveďme; buďme mierni, striezliví vo všetkom, v rečach a skutkoch, aj
v zábave. Tak sa chovajme k bližným svojím, ako my chceme, aby sa oni cho
vali oproti nám; nikoho neobrážajme, neuškodujme na tele jeho, na deťoch, na

čeľadi, na statku, na majetku a dobrom mene jeho. Pomáhajme, podporujme,
tešme bližných svojich, ako to Kristus Pán činil s nami a sv. Pa\el, ktorý
každému človekovi bol všetko.

Keď to povážime, čo apoštol v dnešnom liste hovorí, vidíme, že asi toto
nám kladie na srdce. Jestli sme prv neporiadne, bezbožne žili v jedení a v pití,
v hodovaní, v lenivosti, áno, vo všetkých hriechoch a nemravoch, zanechajme
tie veci, a buďme iní ľudia, striezlivé, mierne a mravne žime. Jestli sme bliž
ného svojho obrazili na mene a statočnosti jeho, napravme to, uznajme pred
svetom jeho dobré vlastnosti. Jestli sme mu na majetku jeho uškodili, navráťme
nahraďme mu škodu učinenú. A keď tak iný život začneme, zostaňme v ňom
na veky, nielen jeden dva roky, ale dľa učenia Kristovho až do posledného
vzdychnutia.

Aj k tomu nás napomína apoštol, aby sme neodtahovali dobročinenie až
do smrti, lebo môžeme sa opozdit. Pracujme, dokiaľ deň je, tu si musíme na

dobudnúť, čím tam vládnuť a čo požívať chceme; tu je deň práce, tam čas

odmeny.
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Očakávajme teda úfajúc večnú blaženosť a príchod velikého Boha a Spa
siteľa našeho Ježiša Krista.

Tak apoštol rozličuje bohabojných od bezbožných, aby každý posúdil seba,
či bude účastným slávy božej vo večnom blahoslavenstve, ktoré očakáva tých,
ktorí odrieknúc sa bezbožnosti, zbožne žif sa usilujú, alebo či bude v deň súdny
do pekla uhodený.

Napokon apoštol končí učenie svoje tým, že vážne napomína učeníka svo

jeho, aby učenie toto k srdcu priviazal podriadeným svojím, aby tí, ktorí pri
jali slovo božie, neustali a nezleniveli, alebo do bezbožnosti nazpät neupadli, ale

stáli sotrvali v dobrom, pracujúc s milosťou božskou až do konca, ako Kristus
náš Pán hovorí: *Kio soirvá až do konca, spasený bude.* (Mat. 10, 22.)

Čas je včuľ lak mračný, zima tak tuhá, noci tak dlhé, dni tak krátke, do
okola všetka príroda vymrelá, a predsa svätá radosť naplňuje srdcia naše. »Toto

je ten sviatok* — hovorí sv. Gregor, »v ktorom hriešnik bol na milosť prijatý,
vyobcovaný nazpät zavolaný, otrok na hodnosť kráľovskú pozdvihnutý, a smrť
do pút hodená domov bola vzatá do kráľovstva živých.* Aby ale vianočná
radosť naša opravdivé prenikla srdcia naše, vstúpme v duchu do Betlehema,
kde zázrak zázrakov sa stal, kde »sa objavila milosť Spasiteľa našeho.*

»Seba samého dal za nás, aby očistil sebe ľud vzácny « Sv. Hildebert,
biskup francúzsky, človek horlivý v modlitbe a v tichej samote, spýtal sa je
dného mladého a na oko trochu ľahkomyseľného pocestného: >Čí je?« ».la* —

odpovedal pocestný — »niesom ničí*. Svätý muž prstom ukázal na jedon blízky
kamený kríž a riekol: »Mne ty to nehovor; vieš, že Kristova je duša, tvoja, lebo
on dušu svoju na večné spasenie dal za dušu tvoju. Ale jeho je i telo tvoje,
lebo i telo svoje obetoval za telo tvoje. Maj sa teda k tomu, aby si sa za
vlastnosť jeho považoval, a pozor dávaj na neho a poslúchaj, čo od teda žiada.

Miluj Ježiša z celého srdca svojeho, a tak zaplatíš, čo od duše tvojej žiada.
Učiň sa podobným jeho lelu, a tak zaplatíš, čo od tela tvojeho žiada. Oči jeho
Sä pri smrti jeho zatmely, aby oči tvoje odvrátily sa od márnosti toholo sveta.
Uši jeho otvorily sa pri rúhaní a preklínaní, aby uši tvoje otvorily sa pri be

dákam chudobných. Ruky jeho boly roztiahnuté, nohy ku krížu pribité, aby
ruky tvoje po dobrom čihaly, a nohy tvoje po dobrých cestách chodily. Telo

jeho na Golgote, na vysokom vrchu lásky, najukrutnejšie muky smrti vyslálo)

aby smrteľné telo tvoje stalo sa údom slávne vzkrieseného tela jeho. Hľa, čo sa
Ježišovi ľúbi na tebe; hľa, toto je ten cieľ, pre ktorý za teba trpel; hľa, toto je
tá vďaka, ktorú od teba žiada. A nehovor viac: »Ja niesom ničí*; lebo ty si

Ježišov Kristov, tvojho Vykupiteľov, Spasiteľov, výlučne jeho si ty, a on ťa nie

márnym zlatom a striebrom, ale draho, drahou krvou svojou kúpil.
Pocestný vrele ďakoval sv. Hildebertovi za vážne učenie, a ďalej idúc s ra

dosťou si opakoval: »Tak je, Ježišov som, a jeho chcem zostať na veky!* Tak

hovorme aj my. Amen.



Sv, Štefan bojovník viery

t>Štefan, plný milosti a sily, činil divy a

zázrašy veliké medzi ľuďom.*
Čítanie zo Skutkov apoš. 6, 8.

Sv. Štefan nebol apoštol, ale bol len pomocník apoštolov pri službách cir

kevných. Predsa Boh tak ho vyznačil, ako najväčšieho proroka starého zákona,
tak že aj o sv. Štefanovi môžem povedat to, čo Kristus Pán o sv. Jánovi Krsti
teľovi riekol: » Nepovstal medzi synmi žien väižíod Jána Krstitela.* (Mat. 11, 11.)

Sv. Štefan protivníkom svojím smele mohol povedať, lebo aj tak bolo: » Vy
sa vždycky Duchu svätému protivíte, ako otcovia váži, tak aj vy.* (Sk. ap. 7, 51.)
To isté svedčil aj prv Ježiš Kristus: » Jeruzaleme! Jeruzalemel ktorý zabijaž pro
rokov a kameňujež tých, ktorí k tebe boli poslaní.* (Mat. 23, 37.) Čím bližšej prišiel
Boh k ľuďom, tým viac sblížili sa ľudia k Bohu. V starom zákone Boh len
zovnútorne objaviac sa, alebo podobu ľudskú na seba berúc, blížil sa k ľuďom;
preto spojenie ľudí s Bohom nebolo opravdivé vnútorné, ale viac zovnútorné.
V novom zákone Boh na seba vzal prirodzenosť ľudskú, podobným stal sa
nám a toľko ľudí pritiahol k sebe, koľko sa ich k nemu pridalo zovnútorne a
vnútorne. Preto pridŕžajú sa veriaci tak detinsky všetkých ľudí, opravdivé božích,
s úplnou úctou a láskou.

Ale ako skrze vteleného Spasiteľa stalo sa užším toto spojenie medzi slu
žobníkami cirkvi a opravdivými veriacimi; tak stala sa aj nenávisť všeobecnejšou
medzi kráľovstvom božím a kráľovstvom sveta. Lenže jedna nenávisť je svätá, a

druhá hriešna; jedna prenasleduje zlé. druhá dobré; jedna stavá, druhá borí, jedna
obživuje, druhá usmrcuje.

Cirkev nenávidí svet a všetky zlé skutky jeho. Aj sv. Štefan, od toho

ohňa, ktorý Kristus Pán na svet pustil (Luk. 12, 49.) zapálený, pred celým ľuďom
karhal blud židov, a ohlasoval pravdu viery Ježišovej.

Ale aj svet nenávidí cirkev. Túto nenávisť už sám Ježiš predpovedal:
i Ponevát nie ste zo sveta, a ja zo sveta som vás vyvolil, preto vás svet nená

vidí, kedby ste boli zo sveta, svet by, to jeho jest, miloval.* (Ján 15, 19.) Svet
ešte aj to, čo jemu je zlé, menej nenávidí, ako učenie cirkve. Na pr. svet za

pieranie Boha drží za hriešny omyl, ale poneváč on sám je na ceste nevery, tým
viac nenávidí učenie cirkve proti nevere. Cudzoložstvo sám tresce, ale po
neváč aj svet je chlipný, mravnú čistotu nenávidí.

V dejinách sv. Štefana označené sú tie nepriateľstvá a prenasledo
vania, ktorých sa dostáva spôsobu spasenia, aký Kristus ustanovil. Ľudia v Európe
v Ázii, v Afrike a vo všetkých krajoch podávajú si ruky k tomu; lebo Spasiteľ
všade chce panovať a svet protiví sa tomu. Každá čiastka sveta protiví sa na

svoj spôsob. Europský človek proti ukrižovanému Ježišu vedie do boja vedy
svoje, asiatský mäkkosť svoju, afrikánsky surovosť svoju; pohan poveru svoju,
žid zle rozumené zjavenie svoje, mohamedán srnyseľnosť svoju napred stavá.
Nemec bojuje falošnými zásadami, francúz ľahkomyseľnosťou, angličan pýchou,
rumun lenivosťou, amerikán lakomosťou, a my snáď všetkými menovanými pri

Deň sv. Štefana, prvého muéenníka.



činami. Všetky zlé náruživosti a vlastnosti ľudí tvoria jedno silné vojsko proti
posväteným sluhom Ježiša Krista.

Prenasledovanie sv. Štefana začali učení ľudia, napomáhal dráždený ľud,
uzákonila vrchnosť.

Najtuhšie prenasledovanie proti cirkvi začínajú takzvaní učenci svojím bludným
rozumovaním, podozrievaním, potupovaním, poburovaním. Missionári svedčia, že
ľahšie je obrátiť národ divý, ako národ vzdelaný, ktorý má podvodných mu

drákov a učených.
Obyčajne ľud vypukne najprv, ale ľud nepohne sa vám od seba, iní ho po

hýnajú. Veď ľud s podivom prijímal najprv i zázraky a znaky sv. Štefana, od

toho závisí všetko, aby ľud dostal sa pod rozumné a pravé vplyvy.
Vrchnosť lebo porozumená je s učenými, lebo hľadá priazeň ich, alebo bojí

sa dráždeného ľudu. Koniec vždy býva ten istý: podporuje nespravodlivosť v spô
sobe zákonitom. Pilát bárs povedal, že na Ježišovi žiadnej viny nenašiel, predsa
ho dal bičovať, ačkoľvek dľa zákona len odsúdeného bolo slobodne bičovať

(Sk. ap. 22, 25.). Keď Herodes zkúsil, že usmrtenie Jakuba ľúbilo sa židom, aj
Petra dal do žalára. (Tam. 12, 4.) Ťažko je povedať, či poburujúci učení a či

vrchnosti sú chybnejšie.
Prenasledovníci sv. Štefana s tým začali, že najprv nechceli nič vedet

o zázrakoch; potom dohadovať sa začali s ním. Štefan vážnymi dôvodami bo

joval proti ním, ale darmo, oni zbúrili ľud a skrze falošných svedkov tak roz
hlašovali jeho učenie, že sa muselo zdať hriešnym.

Dejiny sv. Štefana predobrazujú osud cirkve nového zákona. Sv. Štefan sám

jediný postaví sa proti táboru spojených nepriateľov. Jak vznešenejší je tento slu
žobník cirkve, než Jonáš prorok, ktorý od strachu pred vyslaním svojím utiekol.
A taká je smelosť veriacich, s ktorou boj proti telu, svetu a diablu víťazne do

bojujú. Sv. Štefan zvíťazil nielen zázrakmi svojimi, ale i múdrou rečou svojou.
Hrdinsky bránil učenie Ježiša Krista. Sv. Štefan hotový bol pravdu učenia svo

jeho i krvou svojou potvrdiť, zomrel za pravdu. Vo sv. Štefanovi vidíme nový
spôsob víťazstva, ktorý Kristus začal, víťazstva v porážke. Náš Pán Kristus na

kríži začal víťazstvo svoje; sv. Štefan v prívale kameňov obrátil nepriateľov
svojich, a jedneho svätého Pavla vyprosil svetu; cirkev medzi prenasledovaním
rozsiala úrodné semeno svoje. Vo sv. Štefanovi znovu stavajú sa nám pred oči

všetky tajemstvá kresťanstva. Vo viere, ktorá všetko môže, vedel sv. Štefan mi
lovať nepriateľov svojich, ba i modliť sa za nich, keď najväčšiu nespravodlivosť
páchali proti nemu: *Toto je to vítazstvo , ktoré premáha svet, viera naša.t
(I. Ján 5, 4.)

Po takomto víťazstve neomylne nasleduje opravdivý a stály pokoj. A keď
sa sv. Štefan modlil za nepriateľov svojich »usnul v Pánu«, t. j. zomrel. Od

toho času, čo nás vykúpil Ježiš Kristus, deň smrti dobrých stal sa dňom ich
narodenia pre nebo.

»CiniI divy a zázraky veliké.« Boh sám bojuje za cirkev svoju. Touto pravdou
preniknutý choval sa v dobe pästného práva nábožný arcibiskup magdeburgský
(gróf Beichlingen), keď mu knieža saský vojnou hrozil. Bárs dobre vedel, ako
sa chytá proti nemu, nerobil žiadne prípravy k boju, pokojne pokračoval v po-



fledeľa po Narodení Pána.

božnosti a arcikňazských povmnostach svojich. Napokon keď mu oznámili, že
knieža s vojskom sa už blíži, povedal: »Veľmi dobre, nech len príde. Čo sa mňa
týka, ja budem konať svoje povinnosti, a Pán bude bojovat za mňa.« Této slová
oznámili kniežafu. Ako to knieža počul, hneď si vec ináč premyslel: rozpustil
vojsko svoje, lebo povedal »proti takému protivníkovi, ktorého taký vojvodca
podporuje, vás je veľmi málo.* Zaiste knieža tak správne súdil, ako správne
činil pobožný arcikňaz. Cirkev nemá zemskú zbroj.

»Nemohli odolať múdrosti jeho.* Vo francúzskej revolúcii vzbúrenci nado
všetko mali sa proti verným synom cirkve, proti kňazom. V tichej doline klá
štora prechádzal sa Maury opál. Ľud divý posbehoval sa. Niektorí povedali, že
to je muž poriadny, statočný, druhí nazvali ho psom veľmožov. Razom zahučia
tie strašné vtedy obyčajné slová: »Na lampu s ním!« Maury sa na to obrátil
a neohrožene, chladno a smele riekol: »A keď by som tam na lampe visel, či
by ste vtedy jasnejšie videli?* Této smelé slová zberbu razom rozprášily. Buďme
i my neohrožení, keď je reč o našej viere, o našej cirkvi. Amen.

Sme synovia boží, a dedičia kráťovstva nebeského.

> Už žiaden nie je služobník, ale svn, a keď
je synom, tak je i dedičom božím.*.

Galat. 4, 7.

Sv. Pavel v dnešňom sv. liste prirovnáva zákony služobnosti poručníkom,
ktorí také nedospelé deti vychovávajú, na ktoré otec veľký majetok zanechal.
Trebárs syn takého Otca je pánom a dedičom celého majetku svojho, predsa ne

môže ho vziať do svojich rúk a opotrebovať dľa svojej vôle, ale pod poruč
níctvom sa vychováva, ako žiak pod učiteľom, áno, akoby za služobníka je po
čítaný; nenechajú ho vládnuť majetkom, ale dajú mu z neho živnosť, odev a

iné, čo potrebuje.
A toto je nielen slušné a spravodlivé, ale aj užitočné a dobré. Lebo keďby

nedospelý vládnal majetkom svojím, zaiste stratil by ho za krátky čas, alebo by
ho na zlé vynaložil. Aby sa to prekazilo postavia ho pod poručníctvo. Len keď
dieťa dospeje a vstúpi do veku mužského, vtedy oddá mu poručník majetok
jeho, už môže robiť s ním, čo sa mu páči.

Sv. Pavel chce povedať: takýmito poručnikami našimi boli Abrahám, Izák
a Jakub. V týchto praotcoch našich Boh hojne prisľúbil všelijakého dobrého,
ale sme to nemohli užívať a potrebovať za detinstva svojho, v zákone pred prí
chodom Kristovým; ale poručník a správca Mojžiš nás vychovával v strachu a
v hrúze, lebo veď vo starom zákone nepočuli sme len takmer samú hrozbu.
Ale ako prišiel Vykupiteľ náš, ten učinil väzňov slobodnými, učenníkov uči
teľmi, deti hrdinami silnými a stálymi izraelitami, nútených služobníkov slobod

nými synami božími. Otvoril nám pokladnicu dobrôt svojich, skrze kázanie evan

jelia, že už nie sme podriadení zákonu Mojžišovmu, ale jedine Kristu Ježišovi



vo viere, nádeji a láske. Keď sa naplnil čas, aby sme do stavu slobody prelo
žení boli, poslal Boh Syna svojeho, ktorý narodil sa z čistej Panny, podriadil
sa zákonu, lebo on chcel, aby tých, ktorí pod zákonom boli, vykúpil a za synov

svojich prijal Tými slovami sv. Pavel oznamuje: kto nás vykúpil, t. j. Ježiš

Kristus, Boh, Syn Panny Márie; skrze čo nás vykúpil, t. j. skrze smr a

vzkriesenie svoje; a konečne čo dobrého sme získali skrze neho, t. j.

synami božími sme sa stali, a prijali sme Ducha svätého.

Pán Ježiš teda skrze svoj príchod, skrze smrt a vzkriesenie svoje synami
božími a dedičami života večného nás učinil, a mimo toho i Ducha svätého
vlial do srdca našeho, a my s radostou môžeme volať: Abba! Otče! Milý, ne

beský, svätý Otče náš! A to synovstvo má za následok to, že detinský pomer
medzi Bohom a človekom zas prišiel na miesto, nakoľko Duch svätý, ktorý od

Otca a Syna pochádza, detinskú myseľ vlieva do nás, ktorá sa nadovšetko v ob

covaní s Bohom,, v modlitbe objavuje. Modlitba je detinské obcovanie medzi

Otcom a Synom, je spojivo medzi obidvoma. Nebeský Otec pre vieru našu
v Ježiša Krista a detinskú poslušnost, ktorú sme jemu sľúbili, za synov svojich
nás prijal tak, že už slobodne môžeme pristúpiť k Otcovi skrze Syna jeho Je

žiša Krista. » Dal im moc synami božími byt iým, ktorí veria v meno jeho*,
hovorí sv. Ján (1, 12.).

Duch svätý ale dvojako prišiel na tento svet, viditeľne prvýraz nad Ježiša

Krista, keď v Jordáne pokrstený bol, a síce v podobe holubice; potom nad apo
štolov na Turíce v podobe ohnivých jazykov; neviditeľne prišiel skrze
božské slovo a skrze sviatosti. A síce, skrze božské slovo Duch svätý človeka

osvecuje, napravuje, takže duša jeho opravdivé obnoví sa; a skrze sviatosti ude

ľuje človekovi milosť posväcujúcu. Takto človek úprimnú dôveru dostane k Bohu,
ako k Otcovi svojmu, a úfa, že mu je milostivý, a že ho nikdy neopustí. Takú
dôveru mal Jób, keď povedal: Čo by ma aj zabil, v ňom dúfať budem*

(13, 15.): priam tak aj Dávid, keď riekol: » Keby zhynulo telo moje a srdce moje,
Boh srdca môjho a diel môj Boh je na veky.* (Žalm. 72, 26.) Telo a krv túto
dôveru dať nemôže len Duch svätý; lebo telesný človek drží Boha za rozhneva
ného sudcu, ako Kain, ktorý ustavične volal: » Väčší:t je moja neprávosť, než

aby odpustenie dostal.« (I. Mojž. 4, 18) Taký strach je v každom synovi Kai

novom, lebo nehľadí na Ježiša, ktorý hriechy sníma, ale len na Boha, ktorý
hriechy tresce. Medzitým bázeň, strach, pred spravodlivosťou božou je veľmi

užitočný, a k ospravedlneniu hriešnika potrebný, lebo pripraví opravdivú ľútosť
len nech je to nie strach otrocký, služobný, ktorý vytvára lásku.

Sv Pavel takto končí list svoj: »7eda už žiaden nie je služobník, ale syn
a keď syn, tak je i dedičom božím* skrze Krista.

Keď teda túto skrze evanjelia sľúbenú milosť a prostriedky spasenia vďačne
prijmeme, vtedy v duši Ježiša Krista s detinskou dôverou volajme: Abba! Milý
Otče náš! A toto volanie počuje nebeský Otec, on pozná nás a ako deti svoje
učiní nás bratmi a sestrami a večnými spoločníkami Ježiša Krista; lebo kto je
syn, je i dedič, nie skrze predchádzajúce zásluhy, ale skrze narodenie; lebo ako
sv. Pavel apoštol inde hovorí: ako narodenie podľa tela vo svete dedičmi nás

činí, tak v kráľovstve Kr’sta skrze krst a milosť jeho stali sme sa synami bo-



žírni a dedičmi jeho, »Ked zjavila sa dobrotivosť a láskavosť Spasiteľa našeho
Boha, nie pre skutky spravedlnosti, ktoré sme boli sami konali , ale z vlastného
milosrdenstva spasených nás učinil, obmyjúc nás ku preporodeniu a obnoveniu
v Duchu svätom, ktorého vylial hojne na nás skrze Ježiša Krista , Spasiteľa
našeho, aby sme ospravedlnení boli jeho milosťou, podľa nádeje dedičmi života
večného .* (Tit. 3, 4—7.)

Teda už sme dedičia, keď ale dedičia, vtedy s Kristom a skrze Krista
i oslobodení sme od smrti a pekla, a s ním iste pristúpil: môžeme k Otcovi,
ktorý buď chválený a velebený so Synom svojím Ježišom Kristom a Duchom

svätým na veky.
»Abba! Otče!« Svätý Mikuláš Fliie vrele miloval Boha; a preto právom

mohol povedať svojím súvekovcom: »Nadovšetko Boha sa bojte, a milujte ho;
lebo láska je matkou všetkých mravov na nebi i na zemi.* Jeden deň tak sa
mu zdalo, ako by cez jednu obec bol išiel, kde medzi niekoľko domami stál

skvostný palác. Brána bola otvorená, a on vstúpil dnu. Tu videl schod z desiati
stupňami. Pod ním z jednej s'udne tieklo víno, olej a mäd. Na najvrchnejšom
stupni stála nádoba s tým istým nápojom. Nato volal kýsi hlas; *Kto má smäd,
pod! ku mne , a pi.<i (Ján 7, 37.) A čudno. len veľmi málo ľudí išlo sa napiť;
ale on chytro šiel ta, pil a pocítil pri tom nevýslovnú rozkoš. Potom sa divil,
prečo tak málo ľudí pristupuje k tomu drahému prameňu. Ako von vyšiel, videl
mnoho ľudí veľmi rozlične zanepráznených. Jedni zem obrábali, druhí ručnú

prácu konali a všelijako peniaze vyhľadávali, ba aj tancovali a zabávali sa. Na to

videnie jeho zmizlo. Bohabojný muž rozumel to videnie, a zdesil sa nad takým
počínaním sveta. Ľudia všetko podnikajú, ustávajú sa a namáhajú až do vysilenia,
so všetkým sa zaoberajú, len s jedným nie, čo im je najpotrebnejšie, —

s Bohom. Amen.

Čo môžeme ďakovať milosti božej ?

»Milosť Boha objavila sa, vyučujúc nás
f

aby sme striezlivé a spravodlivé a pobožne
živí boli na tomto svete,*.

Sv. Pavel k Titovi. 2, 11—12

Nové časy a nové roky len preto máme, lebo sa milosť Boha,

Spasiteľa našeho, všetkým ľuďom*. Vôbec bez príchodu Spasiteľa lebo by sme
neboli na tomto svete, alebo len ako synovia večného zatratenia boli by sme

prišli na tento svet. My na veky odpadli by sme boli od veku, času spásy, keby
milosť božia nebola dala Spasiteľa »všetkým ľuďôm«. Ten »všetkým ľuďom daný
Spasileľ« darmo by bol prišiel, keby nás predchádzajúcou milosťou svojou nebol

pritiahol k sebe. Naše spasenie je teda v tom najúplnejšom smysle dielom bož

ského milosrdenstva. Keď teda dnes svet pamätá na mnohonásobné dobrodenia,

JSlový rok



s ktorými ho Boh v minulom roku tak hojne požehnal: ako by sme my nemali

povďačné pamätať na hojnosť milosti jeho.
Ľudia telesní dnes premýšľajú, ako sa im darily »ích svetské žiadosti*; keď

vidia, že zo svojej chyby škodu utrpeli, nepristanú len na ľutovaní, ale usilujú
sa chybu napraviť. Synovia boží nemôžu dopustiť, aby synovia sveta boli

opatrnejší, nežli oni. (Luk. 16, 8.) Synovia boží tiež nájdu chyby, a doista len

z nedbanlivosti svojej, lebo Boh nepokazí úmysly tých, ktorí len kráľovstvo a

spravodlivosť jeho hľadajú. K tomu boli vyučovaní, aby »striezlive, spravodlivé
a pobožne živí boli*, a v jednom alebo v druhom dopustili sa chyby, z toho

pochádza ztrata; na budúce požaduje sa od nich väčšia opatrnosť a práca, ztrata
musí byť nahradená.

Synovia tohoto sveta vytkli si určitý ačkoľvek nehodný a klamný cieľ,
len totižto, že zo statkov tohoto sveta, z rozkoší a slávy jeho toľko uchvátia

pre seba, koľko len budú môcť, aby si založili blažený život zemský. Zklamú

sa, lebo tomuto namáhaniu nie je zdar prisľúbený; čím viac má niekto, tým
viac chce mat, a keď aj mnoho má už shrabané, na veky to užívať nemôže; a

tým horšie je, keď to dlho snáď až k smrti užíva, lebo už v tomto živote dostal
všetko dobré (Luk. 16, 25.), za čo že vykúpi na druhom svete dušu svoju?

Cieľ synov božích je »slavný príchod Spasiteľa našeho
Ježiša Krista.« Blaho ím, jestli k tomuto obracajú všetky žiadosti a namá
hania svoje! Poprvé ím je pritom prisľúbené, že všetko, čo na zemi potrebujú,
bude ím pridané. (Mat. 6, 83.) Po druhé aj o tom sú uistení, že koľko by
trpeli, trápenie to bude ím na požehnanie a slávu (Rim. 8, 28.). Po tretie Boh
v milosrdenstve svojom uzavrel, že prospech učiní s trápením a s pokušením
(I. Kor. 10, 13.). Napokon, že tak nadobudnuté dobré je poklad, ktorému zmena
nehrozí (Mat 6, 19-20.), a ktorý hojne uspokojí človeka (I. Kor. 2, 9.).

Bárs ako zazlieva a niekdy aj prekazí Boh namáhania synov tohoto sveta;
prelo ešte nemôže povedať, že nikdy nedá ím obsiahnuť to, čo žiadajú. Nie zriedka

podarí sa dychtivým po peniazoch peniaze a statky sohnať, sveták tisíc pôžitkov
a zábav vie si zaopatriť, pyšný na veľkú hodnosť a vyznačenie sa dostane. A

keď Boh dovolí, aby sa namáhanie nepriateľov jeho tak podarilo, či nepožehná
deti svoje a neprivedie ich k cieľu, a to tým viac, poneváč úprimne usilujú sa
dostať k nemu ? Prirodzená vec, »deň a hodinu žiaden nevie, len sám otec,«

(Mat. 24, 36.) Ale nech príde, kedy to Boh urídil, o tom môžeme byt uistení,
že deň ten bude tým slávnejší, čím horlivejšie sme sa usilovali byt >ľuďom Bohu

vzácnym* a boli sme »nasledovníkami dobrých skutkov.*
»Milost Boha , Spasiteľa našeho objavila sa všetkým ľudom.*- Mdost božia

je ten sväzok, ktorým nás Boh k srdcu svojmu priväzuje, milosť je život duše
našej, lebo bez nej zomiera, zomre na veky. Milosť dáva duši našej tú svätosť,
či tú podobu, v ktorej ako čisté stvorenia božie môžeme pred Bohom obstáť;
len milosť dáva skutkom naším tú zásluhu, vôli našej tú svätú silu, že môže
vykonať to, čo na seba zanechaný človek nikdy by vykonať nemohol; lebo slabí
sme zo svojej vlastnej sily, ale mocní v Kristu Ježišu skrze milosť božiu.

Achilles, ako Gréci v starom veku vyprávajú, bol najvýbornejším hrdinom

pri dobývaní mesta Trója; ale hrdinskost jeho nepochádzala z jeho vlastnej sily,



ale z toho nadprirodzeného zbroja, ktorý mu Vulkán ukoval. Tento zbroj nebol
mu ťažký, ba tak sa cítil* v ňom, ako by ho na krídlach nosili; preto bolo po

hybovanie jeho lak chytré, preto sila jeho bola tak mocná.
NN., v tejto starej bájke je skrytá na veky nová, nebeská pravda. Všetko

to, čo ľudskou silou konáme, ide pretažko; ale s nadprirodzenými zbrojami božskej
milosti, ktorú nám Ježiš Kristus zaslúžil, aj tie najťažšie veci ľahko vykonáme.
V zbroji božskej milosti chodiť nenie nám ťažko, ona nás ako by na krídlach
dvíha, nebeské zbroje sú, ako šípy hrdinu z praveku, iste trafia.

Milosť božiu každý môže obdržaf, ale musí s ňou spolu pracovať, ináč nič
neosoží. Dvaja pustovníci kopali dobrú čiernu zem na púšti, a poneváč záprahu
nemali, vo vreciach nosili ju do zahrady svojej na popravu. Mladšieho pustov
níka pálčivé slnce a všeliaká chrobač tak mrzela, že ustavične šomral. Starší
pustovník mu riekol: »Pros od Boha trpezlivosť.* Na čo mladší odpovedal: »Veď
som sa už dosť modlil, a predsa mi nepomáha milosť božia.* Starší pustovník
kopal ďalej, kým nenaplnil vrece, a potom zavolal spoločníka svojeho, aby mu

pomáhal vrece na plecia vyložiť. Mladší ťažko zdvihol vrece od zadku na plecia
staršieho. Ale starší pustil ho z predku dolu. »Čo je to* riekol mladší »moja
pomoc ti nič nestojí, keď ju ty schválne prekazíš.* »Hľa«, povedal starší,
»tak sme i my s milosťou božou. Boh vždy hotový je nás podporovať. Ale keď

my spolu nepracujeme s milosťou božou, ale radšej robíme proti nej, či vtedy
môže nám pomôcť milosť božia ?«

»Aby sme spravodlivo a pobožne živí boli na tomto svete.* Chemetus, krá!

škótsky, išiel raz do zahrady nadýchať sa čerstvého povetria. Boly tam umelecké

sochy. Medzi inými jedna socha vyobrazujúca krásnu ženu, ktorá jablko držala
v jednej ruke, ako keby ho jemu ponúkala. Kráľ, nič zlého nebadajúc vystrel
ruku po jablku, ale pre nepozornosť svoju život ztratil. Lebo tá istá socha v druhej
ruke držala šíp ktorý hneď ako kráľ jablko odtrhol, do srdca jeho vletel a ho
zabil. A síce umele sostavený stroj v soche jablko so šípom spájal, a kto sa

jablka v pravej ruke sochy dotkol, týmto tlakom aj šíp z ľavej ruky vypustil.
Takáto je podvodná radosť sveta. Ponúka všeliaké pôžitky, bohatstvo, šťastie,

ale beda tomu človekovi, ktorý nepozorné dotkne sa ich, ostré, končité šípy
sveta na smrť porania dušu jeho! Tak sa mu stane, jak sv. Cyprián hovorí:
»Svet vábi ťa, aby ta zabil*. Amen.

Nedeľa po Obrezaní Pána.
Opravdivý dedič Boha Je Kristus Ježiš.

y Dokiaľ je dedič maličký, nelíši sa v ničom
od služobníka, ačkoľvek je všetkémupánom.<.

Sv. Pavel ku Galat. i, 1.

Sv. Pavel apoštol aj ľud židovský menuje »dedičom« Božím, to ale z toho

presvedčenia činí. že \yvolený ľud len z milosti bol účastný toho vyznačenia*
Skutočný dedič je Kristus; lebo on je ten Syn, »ktorého ustanovil dedičom

všetkých* (Žid. 1, 2.), jeho práva ku všetkým majetkom otcovým sú docela



platné a nemôžu sa odcudziť. Pri tom všetkom Kristus Pán uponížil sa do stavu

nedospelosti, ktorý slobodné nakladanie s dedičstvom medovoluje. Preto v chu

dobe chcel sa narodiť a žiť a bie.inejším byť od vtákov, ktoré hniezda, a od

líšek, ktoré diery svoje majú. (Luk. 9, 58.)
DFa stavu nedospelosti chcel Kristus byt >podporučníkami a správcami.*
Poručníkami jeho boli Mojžiš a proroci, poddal sa všetkému, čo zákon

prikázal.
Správcami jeho boli Panna Maria, matka jeho, a sv. Jozef, pestún jeho

Oni všetko, čo poručníci, Mojžiš a proroci, rozkázali, verne vykonali na dieťati.
Dali ho obrezať, j ako hriešneho Syna Adamovho. (Lúk. 2, 21.) Panna Maria>

nevesta Ducha svätého, zachovala dni očisťovania. (Luk. 2, 22.) Dali obetu (Luk

2, 24.) za toho, ktorý prišiel jak opravdivý najvyšší kňaz. Najvznešenejší Syn
Boha dovolil, aby P. Maria Jozefa menova'a otcom jeho. »Hľa, otec tvoj, a ja
s boľastou sme ta hľadali.« (Luk. 2, 48.) Ačkoľvek » Otec je v ňom, a on

v Otcovi« (Ján 10, 38.) a s Otcom »jemu klaňajú sa všetci anjelia bozí\ « (Žid

1, 6.) predsa dľa vôle rodičov svojich išiel s nimi do chrámu jeruzalemského a

vo všetkom poslušný bol rozkazom rodičov svojich. (Luk. 2, 51.)
V ľudskom tele zjavenému » dedičovi zo ženy narodenému a zákomi podria

denému«, už v dňoch služobníctva »prišla plnosť času« od Otca určená,
a on takému synovi bol podobný, ktorému Otec vždy väčšiu a väčšiu samo

statnosť a samostatnú čiastku v spravovaní statkov popúšťal. Už vo dvanástom
roku veku svojho ukázal Ježiš, že je síce pod správcami, ale aj to, že je ne

odvislý od nich: nZdáliž ste nevedeli — povedal rodičom svojím — ze v tých
vecách, ktoré sú Otca mojeho, musím byt?* (Luk. 2, 49.) Či s.e nevedeli, že ja
jako Syn Boží, v dome Otca mojeho, v službe múdrosti, v božskom povolaní
Tnám byt? V Káne Galilee začal divy svoje, a tak pracoval a *uizl, jako moc

majúciP* (Mat. 7, 29.) Vyplňujúc poverenie Otca svojeho, za to dedičil od neho

tých, ktorí veria v ňom. (Ján 17, 6.) Ešte ani nezaujal trón slávy svojej, už
bola mu daná moc nad každým telom, a každá moc odpustenia na nebi i na
zemi. (Ján 17, 2. Mat. 9, 5—6. 28, 18.)

Ten stav Ježiša K lista, že patril pod zákon, a predsa slobodný
bol od zákona, pekne predstavuje ten stav, v ktorom sú veriaci jeho, dokiaľ
nedokonajú zemskú pút svoju.

Oni sú pravé dielky božie, lebo prijali dušu Syna, a to dedictvo, ktoré Syn
nadobudnul, spravodlivé delil s nimi. Tak jako Kristus pre nás úplnou slobodou

poddal sa zákonu: priam tak i my pre Krista mnohým dobrým skutkom, trpeniu
a strádaniu sa poddávame, ku ktorým nás nijaký zákon nezaväzuje

Kristus dľa vôle Otca svojeho vstúpil do stavu služobného. My tiež dľa

vôle Krista podriadení sme poručníkom a správcom. Zákon evanje
liuma upravuje skutky naše; anjelia boží chránia nás po cestách našich;
cirkevní predstavení, jako šafári boží, riaďa nás. a povinní sú niekdy
počet dať za duše naše! (Žid. 13, 17); preto i my povinní sme ím poslúchaj
slúžiť, veriť nie dľa náhľadu svojeho, lež dľa slov a učenia ich, a usilovať sa
musíme účastnými byt tých milostí, ktoré nám Kristus Pán chce udeiit jako
predbežné dedictvo.



Pritom chráňme v sebe *ducha synov prijatých«, (Rim. 8, 15.) a žime

pod zákonom, jako páni zákona; lebo »plnost zákona je milovanie.<< (Rim. 13,

10.) a »kde je duch Pána , tam je sloboda.« (U. Kor. 3, 17.) Keď teda aj ne

vstúpili sme ešte do opravdivé úplného veku, preto dedictvo v čiastke už máme,
Pán už začal statky svoje s nami deliť, a my už začali sme predchádzať *zo
smrti do živo ta.«. (Ján 5, 24.)

»Poslal Boh Syna svójeho.« Zuchi jezuita, jako sám bol vrúcnym cliteFom
malého Ježiša, tak usiloval sa- túto lásku a úctu aj do iných sŕdc vliať. Raz
daroval jednej mladei panej malý ale veľmi milý obraz malého Ježiša. Pani
s poďakovaním prijala obraz, ale s úsmevom pýtala sa; »Ale čo mám robiť s týmto
obrazom?* Bohabojný muž vediac, že pani je veľká milovníčka hudby, a na
klavíri usilovne hráva, povedal jej: »Len o to vás prosím, položte ho na klavír,
na ktorom hrávate,« Pani to urobila, a poneváč obraz s nótami vždy pred ňou

bol, nemohla tomu vyhnúť, žeby nebola podívala sa na obraz, keď hrala. A hla,
čím ďalej tým viac zastavovaly sa jej oči na Maličkom, srdce jej vždy viac a
viac priťahovalo sa k nemu. Nie za dlho v hraní dlhšie prestávky držala a len
ten obraz pozerala. Hlboko vzdychla; »Ach, jak ma zahanbuje tento Maličký!
On opustil nebo, a vyvolil si zem, aby som ja zem opustila a nebo si vyvolila.
A predsa jak silne visí duša moja na zemi, a jak nie rada zdvíha sa do neba!
Tento Maličký chudobu miluje, a ja bohatstvo; on opovrženost si vyvolil; ja
úctu a vyznačenie; on po tŕňovej ceste chodí, a ja po ceste ružami posiatej
chcem do neba prijsf; už jako nemluvniatko za krížom naťahuje rúčky svoje, a

ja tak sa ľakám najmenšej biedy; v maštale na bodnej slame hľadá prvý odpo
činok svoj, aby ja niekdy v nebesách našla večné odpočinutie. Ach chudobný
Maličký! Ty lak mnoho robíš a trpíš pre mňa, a ja tak málo za teba činím.*
A oči jej vylievaly horké slzy. A po takomto rozjímaní razom takto zvolala:

»Nie, to nejde. Takúto lásku len vzájomnou láskou treba odplácať.* Vstala, opu
stila svet so všetkou slávou jeho, aby v Bohu venovanej samote celkom Ježi
šovi žila.

Podívajme sa, NN., aj my častejšie na malého Ježiša, aby sme svetské žia

dosti odohnali z hlavy svojej, a deň čo deň horúcejšou láskou sa zapaľovali
oproti Spasiteľovi svojmu, a neprestajne čím horhvejšie ho nasledovali. Kedy
len pozreme na božské dieťa, vždy veznime si k srdcu slová sv. Gregora na

zianskeho: chudobným sa stal, aby sme my skrze chudobu jeho zbo

hatli; podobu služobníka vzal na seba, aby sme my slobodu obsiahli; on so

stúpil z neba, aby sme my povýšení boli do neba.* (Orat. I. in Pasch.) Amen



Slavný deň Zjavenia Pána.

O niekdajšom kresťanskom kráľovstve na zemi.

>Prišlo svetlo tvoje a sláva Pánova svitla
nad tebou.« Izaiáš 60, 1.Izaiáš 60, 1.

Proroctvo Izaiáša proroka poťahuje sa na tie požehnania, ktoré z vtelenia
božieho vytekajú. 0 tej budúcej sláve hovorí prorok, ktorú niekdy cirkev naša
na celom svete obsiahne. Ale to, čo z dejepisu cirkvi vidíme a zkusujeme, zjavne
dosvedčuje, že do týchto časov sa tento sľub dokonale nevyplnil, že dokiaľ cirkev
neskončí pút svoju, dotiaľ sa proroctvá o sláve ríše Messiášovej na zemi ne

vyplnia.
Kristus Pán o vyvolenom národe židovskom hovorí: » Tak budú z prvých

poslední. < (Mat. 20, 16.) Neučí teda, že keď kráľovstvo odňaté bude od nich, a

druhým zaslúženejším bude dané, vtedy izraeliti už vôbec nebudú pripustení
k spaseniu; ale len to hovorí, že rad len vtedy prijde na nich, keď povolanie
pohanov bude dokončené. Teda najprv pohania prídu do cirkvi, potom len židia.
Prelo hovorí sv. Pavel apoštol; » Nechcem, bralia, aby ste nevedeli toto tajomstvo,
ze slepota ziiastky sa prihodila Izraelovi, az by plnost pohanov vošla « do
cirkvi *a tak všetek Izrael spasený bol « (Rim. 11, 25—26.) Uzavretie toto božie

jasne poznáme v tom, že židia trebárs po celom svete roztrúsení, predsa zadržia
vlastnosti svoje, kdežto iné národy v ľudstve sveta zmizly. Ešte po 2000 rokoch
sú tu živly a ostatky toho zvláštneho ľudu, ľudu židovského. A Boh dľa milo
srdenstva svojeho niekdy zase ich spojí, a ako krestanský národ k národom
kresťanským pripojí. Ako skrze nich vzriastne cirkev, poznať nielen z množstva

židov, ale i z ich schopností, ktoré v službe pravej viery ešte viac vynikať
budú. Nikdy nezabudnime, že prví a najznamenitejší zakladatelia svätej
viery našej boli židia.

Potom v tom čase svetlo a tma, viera a nevera, pravda a krivda
spoločensky ešte viac sa oddelia a odtrhnú od seba než niekdy inokedy predtým.
Ale božská prozreteľnosť nedopustí, aby toto rozlúčenie úplné bolo; lebo aj dobrá
aj zlá čiastka je jedna na druhú utisnutá; prvá preto, aby v dobrom sa cvičila,
druhá, aby sa obrátila; že toto rozlúčenie vždy viac a viac, trebárs pomaly vy

vyňuje sa, to dosvedčuje dejepis. Nič leda neprekáža, aby sa ešte viac vyvinulo
ačkoľvek dľa zjavenia božieho nemôžeme prv úfať úplné odlúčenie dobrých od

zlých, len keď prijde Pán súdiť a oddelí žito od kúkoľa, dobrých od zlých.
(Mat. 13, 49)

Každý ľahko nahliadne, že myšlienka kráľovstva kresťanského ešte ani zblí
žené nestala sa skutkom. Sú dobrí kresťania v kráľovstve, ktorí verne konajú
povinnosti svoje, usilujú sa rozmnožiť kresťanské kráľovstvo. Sú také kresťanské
zásady a pravdy, ktoré blaho prinášajú tak jednotlivým ľuďom, ako nad celým
národom a kresťanské kráľovstvo božie na zemi napomáhajú; ale čo prorok ho
vorí: Pohaní budú chodit za svetlom tvojím a kráľovia za bleskom tvojim «,
toto v úplnom význame kresťanské kráľovstvo ešte musíme očakávať. Bezpochybne
prv musí byt jeden ovčínec a jeden pastier. (Ján 10, 16.)



Keď cisár Konštantín prenasledovania zastavil, náboženstvo kresťanské s dru

hými náboženstvami rovnoprávnym vyhlásil, ba cirkvi kresťanke] hovel: vtedy
počet kresťanov razom rozmnožil sa a okršlek zemský zdal sa novú tvárnosť
brať na seba. Keď už priazeň jedneho jediného kniežaťa v ruke božej takým
prostriedkom sa stal, ktorý víťazstvo kresťanstva rozhodnul, vtedy najzákladnejšie
môžeme úfať, že v posledných časoch ešte slávnejšie veci sa stanú. Čím viac
rozhojňuje sa horlivosť náboženská vnútri v cirkvi, tým mohutnejšie hýba sa
horlivosť obracania z vonku mimo cirkve. Rozkvet, čistota a sila kresťanského
života je silný hlásateľ víťaziacej pravdy. Neodškriepiteľné panovanie kresťanskej
pravdy nad dušiami, a jej blahonosný vplyv na občiansky život, pod zástavu
svoju shromaždí ešte aj slabých a nesamqstatných. Snáď aj to, že v tej dobe
dary milosti božej zase silnejšie sa dokážu, a početnejšie zázraky a divy uspiešia
víťazstvo evanjelium nad svetom. Od horlivosti bojujúcej cirkvi v obracaní ne
vercov na vieru kresťanskú závisí, aby tento čas čím skorej zavítal, lebo Pán
Ježiš vykúpil nás síce bez nás, ale bez nás nechce svet učiniť účastným ovocí

vykúpenia.
» Povstaň , rozosviet sa JeruzalemeI Innocent III. pápež veľmi povzbudzoval

ľud kresťanský k vojne križiackej. Križiacki bojovníci v r. 1204 zaujali hlavné
mesto Turecka. Ako táto udalosť západnú cirkev skvelými nádejami tešila, tak

silnými slovami karhal Innocent bojovníkov za ich špatné skutky, ktorých sa pri
zaujatí mesta dopúšťali. Zajímavé je čítať, ako ponímal tento veľký pápež vtedy
tak mnoho nadvrhovanú otázku židovskú. Toto písal: »Židia sú živí sved
kovia viery našej. Kresťan nemôže ich vykoreniť, lebo k tomu slúžia aby kresťan
nebol bez známosti zákona. Poneváč dľa zákona modlitby svoje v synagóge bez

prekážky odbavovať môžu, preto teda nesmieme ich rušiť, a trebárs radšej strvá

vajú v zatvrdilosti srdca svojho, než aby proroctvá prorokov, tajomstvá zákonov

svojho nahliadli a Krista poznali; predsa môžu očakávať našu ochranu; a my
ím jej, príklad predkov svojich nasledujúc, z lásky kresťanskej doprajeme. Ani

jeden veriaci nech sa neopováži žida ku krstu prinútiť, poneváč, kto prinútený
je, ten nemá vieru; keď ale dobrovoľne a verejne chcú prijať krst, nikto ich

preto urážať nemôže. Ani jeden kresťan nech nenapadne ich život bez sudcov
ského výroku, nech nezaujíma ich majetok, starodávne ich obyčaje v lej kra

jine, kde bývajú, nech neobťažuje a nemení. Nech ich netrápia bitkou, hádzaním
kameňov vo sviatky, nech ich nenúti v sobotu k obecnej práci, ktorú aj v iných
dňoch konať môžu. Pod pokutou vyobcovania nikto nech nespustoší hrobitov

ich, a nevykopáva telo ich, aby zlato hľadal.*
» Všetci ,. . prijdu, chválu Pánovi zvesíujtíc. « 3v. František Xaverský divil

sa, keď videl francúzskych a španielskych kupcov s nebezpečenstvom života ísť

na more, aby šťastie svoje hľadali. Nato riekol v sebe: »Ako je to, že títo ľudia

horlivejší sú v hľadaní zemských statkov, než ja v tom, aby som duše Bol;u

získal a kráľovstvo jeho rozširoval?* Každý deň sa modlím; »Príď k nám krá

ľovstvo tvoje*, a som tak lenivý a spozdilý niečo urobiť k rozšíreniu kráľovstva
božiehol Tálo myšlienka k tomu ho priviedla, že sobral sa do Indie a Japonska,
aby tam získal duše pre kráľovstvo božie. Ani nebezpečenstvá na suchu i mori,
ani púšti a vrchy, ani búrky, ani hlad a smäd, ani divokosť ľudí ho nezadržaly.



Sv. Pavel k Rim. 12, 1.

pledeľa prvá po Zjavení Pána.

S krížom Vykupiteľa, krém toho so žiadnym zbrojom v ruke ide na cestu, aby
svet Kristovi a cirkvi podmanil. Sv. František sám obrátil päfdesiatdve krajiny,
na priestore tritisíc mil zeme vytýčil vítaznú zástavu kríža, a svojou
vlastnou rukou skoro jeden million modloslužobníkov a mohamedánov pokrstil.

My síce tak ako Xaverský sv. František a iní missionári nemôžeme íst do

ďalekých krajín, ohlašovaf kráľovstvo božie; ale aspoň modlime sa, aby ľudia

viac a viac prijali cirkev Kristovu, a sväté zákony jeho viac a viac si vážili a

plnili; aspoň tých hrdinských bojovníkov viery, ktorí ako poslovia boží do ši

rokého sveta išli, niektorými halierami napomáhajme. Tak nie len modlitbou,
ale aj skutkom napomôžeme, aby pohaní všetci prišli do kráľovstva božieho, a

Pánovi chválu zvestovali. Amen.

Vydávajme telo svoje na obetu.

> Vydávajte telá svoje na obetu živú, svätil
Bohu ľúbeznú.«

Sv. Pavel apoštol hovorí v dnešnom liste o skutkoch akožto o ovocí viery,
o kresťanskom živote; preto aj spomína viacero dobrých skutkov, ktorými pre
ukázať musíme vieru svoju, medzi inými aby sme mŕtvili telo svoje, milovali sa

vospolok, jednomyseľní, v kríži a trápení trpezliví boli.

Najprvšie je teda, aby sme sa mŕtvili, aby srne premáhali zlé žiadosti svoje
a rozkoše sveta. Preto pre Boha napomína Rimanov, aby telá svoje vydávali na
obetu živú, svätú a Bohu ľúbežnú, toto potom bude rozumná služba božia. Preto
nech každý obetuje svoje t. j. nech krotí všetky zlé žiadosti, náklonnosti, my

šlienky, slová a skutky, a nech to neprivlastňuje vlastnému rozumu svojemu a

vôli svojej, čo dobrého koná, ale nech jedine Bohu dáva vďaky a slávu; nech

je každý jeden druhému na potechu a službu, nech jeden druhému pomáha
slovom a skutkom, a nech to všetko činí pre Boha. Toto je každého kresťana
milá obeta pred Bohom.

Sv. Pavel apoštol ukazuje tuná rozdiel medzi starým a novým
zákonom. Obety starého zákona pozostávaly z kráv, teliec, kozlov a baránkov,
a této obety obyčajne spálené boly; ale v novom zákone treba aby hriešny
človek bol umŕtvený telu a všetkým žiadostiam svojím, potreba je. aby kresfani
zomreli hriechu a stali sa novými stvoreniami Boha. Všetko to, čo Boh ako kríže

;

horkosti a trpenia na nich dopustí, trpezlivé znášat musia, na zadosťučinenie
za hriechy svoje.

Sv. Pavel ide ďalej v napomínaní: »Neprirovnávajte sa tomuto sveiu« ,

v hriechoch jeho, v pošetilostach, v rozkošiach, márnostach a hriešnych oby
čajoch jeho. Bárs čo svetského je vo vás, to zložte so seba, nielen zvonku ale
i zvnútra. Lebo mnohí zvonku, v odeve, v jiedle a nápôji nie dľa sveta síce sa



chovajú, ale v srdci svojom plní sú pýchy, lakomstva, závisti a falošnosti. Apoštol
pokračuje: nenasledujte svet vale premeňte sa novotou smyslu .svojeho.« Celé

smýšľanie musíme preinačit, nielen jednu alebo druhú čiastku. Potreba je, aby
každý kresťan každodenne obnovil smýšľanie svoje, lebo ináč onedlho premôžu ho

svetské žiadosti. Zkúmajme teda, »čo je vôľa božia, čo je dobré, čo
bohumilé a dokonále.«

To smýšľanie, o ktorom tu hovorí, je smer srdca a rozumu. Od to
hoto závisí všetko, čnosť i hriech. Keď naše smýšľanie potahuje sa na Boha,
vtedy sme čnostní; keď na svet, vtedy sme hriešni, ku pr. svet nevie sa zasýtiť
rozkošami svojimi, a kresťan pravý mluví s apoštolom: v Nemáme tu miesta stá
leho« (Žid. 13, 14.), náš cieľ tam hore je v nebesách. Svet bojí sa kríža, a kresťan
žiada si ho a vzdychá s niekdajším pustovníkom, že Boh zabudol na neho, lebo

celý rok chorý nebol. Svet za primnoho drží každé trpenie, a kresťan
s apoštolom drží, »ée trápenia tohoto času nie sú hodné budúcej slávy, ktorá sa

zjavi v nás.« (Rim. 8, 18.) Svet na veky volá: Ach, Pane! daj mi dlhý život,
zdravie, šťastie, blaženosť, daj všetko dobré; a dobrý kresťan s apoštolom takto
hovorí: ľ Žiadosť mám rozdelený byt, a byt s Kristom.« (Fil. 1, 24)

Sv. Pavel apoštol na toto končí svoj list vážnym napomenutím, reknúc:
Skrze milost mi udelemí pravim všetkým, aby ste nemysleli viac, neš sluši

mysliet, ale aby ste zmýšľali skromne, a ako Boh každému udelil mieru viery. «

Ačkoľvek tie dary a schopnosti, ktoré sme od Boha dosiali, sú rozličné, ale pre
ne nech sa nikto nedrží za lepšieho, aby nebolo roztržnoslí medzi kresťanmi;
ale nech každý slúži vierou svojou svedomité Bohu a blížnemu svojerou; tak
zostane jednota lásky a viery, a vtedy nikto nebude chvastať sa svojimi skut
kami a vlastnosťami, ale v každom dá slávu Bohu.

Sv. Pavel ešte obšírnejšie vysvetľuje to jedným pekným podobenstvom. Ako
v jednom tele mnohé údy sú a všetky údy nemajú jednakú prácu: priam tak

)

bárs koľko nás je, všetci jedno telo sme v Kristu, každý je úd jeden druhému a
máme rozličné dary dľa tej milosti, ktorá daná je nám. Tak mnoho je služob

níkov, a predsa len jedna je cirkev, ktorej hlava je Ježiš Kristus. Na tele sú

oči, uši, nos, ústa, ruky a nohy, tak v cirkvi sú biskupi, farári, kazatelia a pod
daní, každý úd má vlastný úkon svoj a zaneprázdnenie svoje; oko

vidí, ucho počuje, ústa hovoria, ruky pracujú, nohy chodia. Tak aj v kresťanstve
má každý úkon svoj a určenie svoje. Očami sú biskupi, ústami kazatelia, ušami
sú poslucháči, rukami správcovia, nohami poddaní. Keď trpia nohy, ruky potie
rajú boľačku, ústa pomoc prosia atď. Tak veriaci spojení sú v Kristu, ako údy
s hlavou, a tak i medzi sebou a len jedno telo tvoria. A poneváč jeden dru
hému sú údami, ani jeden nemôže sa vyzdvihovať nad druhého. Rozličnosť
darov nech nás neodlučuje jedneho od druhého, ale radšej spája. Bremená

pomáhajme nosiť jeden druhému, podporujme jeden druhého vo všetkých úzkostach
a biedach slovom i skutkom. Tak to chce Boh, náš nebeský otec, a tak nás
ako živé obety príjme do ríše svojej, do večného života.

*A neprirovnávajte sa tomuto svetu, c Srdce človeka je dielňa Ducha svä

tého, alebo sveta a diabla. Skutky a práce Ducha svätého sú: radosť v myšlienke
na Boha, modlitba, čítanie sv. Písma a Života svätých, alebo iných dobrých
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Cirkev katolícka Je Jedine spasitel’ná.

kníh, častejšie prijímanie sviatostí, poníženosť, skromnosť, nepoškvrnenost, miernosť
láska a trpezlivosť. Skutky ale, ktoré diabol koná, sú: pýcha, nenávisť, smilstvo,
hodovanie, hnev a lenivosť. Keď chceš vedieť, či Duch svätý alebo diabol pre
býva v tebe, či po ceste do neba alebo do pekla vedúcej kráčaš, len pozoruj,
či väčšiu radosť máš v pekných šatoch, v dobrom jiedle a nápoji, vo svetských
zábavkách, v peniazoch a statkoch, alebo v dobrých kázňach, v modlitbe a čí
taní nábožných kníh? Budeš hneď vedieť, čo prebýva v tebe.

Sv. Katarínu Sienskú v jej mladosti matka ustavične nútila, aby sa kráš

lila, vlasy si zdobila, v šatoch pekných chodila, lebo že tak skorej sa vydá. Ale

Katarína len Bohu chcela sa ľúbiť, a keď preto matka veľmi ostro s ňou za

chádzala a tie najpodlejšie práce jej konať dávala, na ostatok nechuť svoju proti
zemskej radosti a rozkoši tým na javo dala, že pekné vlasy svoje si odstrihla.
Teraz ešte ostrejšie zachádzali s ňou, a len zriedka kedy našla príležitosť v nie
ktorom kúte domu na kolená padnúť a modliť sa. Napokon otec jej zakázal to
ostré zachádzanie s ňou, lebo keď potajomky pozoroval dcéru svoju pri mod

litbe, viackrát videl, že Duch svätý v podobe holubice vznášal sa nad jej hlavou
r, Aby ste nemysleli — nemudrovali — viac, než slúži mysleí., ale myslite —

mudrujte — skromne.« Bárs jak si vážil Klement Brentano základné vedy, a

bárs jak oduševňoval sa za krásu umenia a prírody, preto predsa vedeckú na

dutosť, nadovšetko pri mladých, zo srdca nenávidel. Tak raz keď niektorí mladí

theologi v Mníchove dohadovali sa o filosofovi Schellingovi a všeliaké chvály
o ňom vynášali, k najväčšiemu ich podiveniu riekol: »Ej, iďte mi preč! Jedna
kvapka svätenej vody, ktorou jedna starenka s pobožnou vierou do kostola
vstúpiac, seba pokropí, je milejšia predo mnou, ako celé múdroslovie vášho íi
losofa.< Tak je. Viera a dobré skutky viac stoja, než krásy múdrovania celého
sveta. Amen.

•»Niet v žiadnom inom spasenia lebo nit
iného mena pod nebom daného ľudom, skrz
ktoré mohli by sme byť spasení.<

Skutk. ap. 4, 12.

Dnes svätíme meniny Spasiteľa našeho Ježiša Krista. Tak teda meniny má
dnes i cirkev, ktorú Kristus k tomu ustanovil, aby ako jeho viditeľný zástupca
to blaho, ktoré od neho pochádza, celému svetu zdelila, a celé človečenstvo do
večného blahoslavenstva viedla. Keď teda jedine v Ježišu je spasenie: vtedy od
neho pochádzajúce blaho naše ako by sme mohli ináč, nie-li v cirkvi jeho a

skrze cirkev jeho hľadať a nájsť?
Preto aj pozdravujeme ta dnes na meniny ženícha tvojho a tvoje, pozdra

vujeme ťa, bohočloveka Krista Ježiša jedinú cirkev, svätú, katolícku, rimskú
cirkev, opravdivý koráb Noema, mimo ktorého niet spasenia. Od teba aby nás
vlnobitie nezmietlo, nikdy v živote tomto neodlúčime sa.

Deň najsv. mena Ježiš.



NN., keď tie slová, ktoré sv. Peter, knieža apoštolov, pred hlavnou radou

jeruzalemskou povedal, pravdivé sú, a ktorý kresťan mohol by to tajiť?
vtedy aj to je pravda, že mimo tej cirkve, ktorú Vykupiteľ založil, ktorú vlastnou
krvou svojou vykúpil, a v ktorej všetky poklady vykúpenia, všetku pravdu a

milosť složil, mimo tej cirkve, v ktorej Vykupiteľ ustavične žije a panuje až do

konca sveta, mimo tej cirkve nemôže byť spasenia.
Možno, že to príkre a nesnášanlive zneje, ale darmo, nič nedá sa na tom

premeniť. Ani to nezneje nežne a sladko, keď nekonečne milostivý Boh-človek
riekol: » Kto neverí, bude zatratený* (Mark. 16, 16.), a pod týmto náš Pán Kristus
nerozumie to, že človek spasený bude, keď verí, čo mu priam do rozumu príde,
alebo pohodlným sa zdá dnes tak, zajtrá inak; ale pod trestom večného zatra
tenia žiada, aby sme do ostatnej písmeny verili všetko to, čo on, apoštolia
jeho a cirkev jeho učí.

Zaiste príjemne a milo ani tie slová Spasiteľa našeho neznejú: *Kto ani
cirkev neposlúchne, buď tebe ako pohan a (publikán) mýtny. « (Mat. 18, 17.) Nič

menej vážne a tvrdé sú tie slová sv. Pavla apoštola; »Človeka kacíra varuj sa,
vediac, ze je prevrátený, kto je takový a hreší, svojím vlastným súdom odsú

dený bude.*- (Tit 3, II.) Kto od pravdy poklony a sladké slová žiada počuť,
ten sa veľmi mýli! Mimo cirkve katolíckej niet spasenia. Toto je ten kameň, na
ktorom toľko hláv pouráža sa, ale preto ten kameň odstrániť nenie možno.

Teda, ktorá je tá cirkev, mimo ktorej nenie spasenia? Nie iná, ako od Krista

založená, od apoštolov po celom svete rozšírená, od začiatku vždy trvajúca,
»svätá, katolícka* cirkev, ako to už apoštolské vyznanie verí. Keď by niekto
túto cirkev radšej »rimskou« chcel nazývať, to nič nerobí, ba naopak »kato
lícka« a »rimská< dokonále spolu patria, ako hlava k telu u živého človeka. Treba
je, aby cirkev katolícka jedine spasiteľnou cirkvou sa nazývala. A

to prečo?
NN., Dajme tomu, že by nadišlo také okamženie, v ktorom by kat. cirkev

a jej hlava, rimský pápež, povedal: »Je aj mimo kat. cirkve spasenie. Všetky
kresťanské cirkve, ba ešte aj židia, i pohaní a mohamedáni kľúče
kráľovstva nebeského len tak majú, ako kat. cirkev.* Čo by z toho nasledo
valo? Len to, že tým cirkev kat. seba by znivočila.

Co to znamená? »Aj mimo mňa je spasenie!* To znamená toľko, ako po
vedať: všetko jedno je, či od Krista, a či od ľudí založenú cirkev nasledujem,
či prostriedky milosti Krista Pána užívam, či ich zapovrhujem; či očakávam

sľuby Ježiša, či nie. Či by to nebolo zlorečenie? Keď by to cirkev kat. dopu

stila, čo by s tým uznala? Toto: všetky tie stá vier, ktoré od kat cirkve sa od

trhly, ačkoľvek jedna to, druhá iné z kat. viery zaprela, všetky majú jedno po
volanie s našou vierou. Či by to nebolo vypovedať smrteľný súd na našu vieru ?

Tí, ktorí sa od nás odtrhli, hovoria síce, že aj v kat. cirkvi je spasenie. Ale

vtedy prečo sa odtrhli od lej cirkve, ktorá už od dávna stojí?
Že kat. cirkev jedine spasiteľnou sa menovať musí, to dosvedčia prvé

stôl e ti a a sv. otcovia zlatej doby, Medzi starými vyznaniami viery na

prvom mieste stojí vyznanie sv. Athanasa, biskupa alexandrinského zo
štvrtého stoletia Na začiatku stojí toto: »Kto spasený chce byt, predovšetkým
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treba mu, aby katolícku vieru zachoval, ktorú jestli niekto cele a nerozlu

čiteľne nezachová, bezpochyby na veky zahyne.* Teda aby niekto spasený bol,

prvé je, aby mal katolícku vieru. To je zreteľne povedané. Novotári viery ale

čo učinili? Veru, dost bezočivo takto prevrátili slová Athanása: potreba je,
»aby kresťanskú vieru mal.« To bol dóbrovoľný klam. Nenie to pravda. Ne

povedal sv. Alhanáz, aby kresťanskú, už či protestantskú či evanjelickú vieru

mal, ale aby mal katolícku vieru. 0 tomto dost, škoda by bolo viac

hovoriť.
Sv. Ignác mučenník, biskup antiochenský, učenník sv. Jána apoštola, takto

písal veriacim Malej Asie: »NN., nenechajte sa podvrátit, ktorý jedneho kacíra

nasleduje, dedictvo kráľovstva kožieho neobsiahne.* Celkom zjavne hovorí sv.

Cyprián, biskup Kartagenský, v tretom století: »Nepríde k odmene Krista,
kto cirkev Krista zanechá. Už Boh nemôže byt otcom takého, ktorého cirkev
nenie matkou. Keď bol zachránený taký, ktorý mimo korábu Noema bol, vtedy
aj taký, ktorý mimo katolíckej cirkve je, bude zachránený* Laktancius, cir

kevný spisovateľ štvrtého stoletia, mluví; »Jedine katolícka Cirkev vládne oprav
divou úctou božou Toto je prameň pravdy, sídlo viery, chrám Boha; ktorý do

nej nevstúpi alebo z nej vystúpi, ztratí nádej života večného blahoslavenstva.«
A sv. Augustín: »Mimo cirkve katolíckej všetko môžeš mať, len spasenie nie.

Môžeš mat statočnosť, sviatosť, môžeš spievať Alleluja, môžeš odpovedať amen,
môžeš mat evanjelium, vo mene Otca, i Syna i Ducha Svätého, môžeš mat

vieru, a kázať môžeš, ale nikde nemôžeš nájsť spasenie, len v katolíckej cirkvi.*

Hľa, NN, lak zjavno hovoria títo učitelia prvej cirkve, ktorí nielen u kato

líkov, ale i u druhých sú vo veľkej úcte.
Na to, čo som dosiaľ hovoril, zaiste to si myslíte: »No, toto síce uveríme,

ale keď je tomu tak, čo bude pre Boha s tými millionami ľudí, ktorí nie sú
v katolíckej cirkvi? Títo všetci do pekla prídu? Ach, nie, to neučí cirkev ka

tolícka, ale to, že: jedine ten zatratí, ktorý je Pán života a smrti, ten odplatí
každému dl'a slušnosti — Boh. Stav svedomia len ten môže poznať, pred kto
rého očami všetko je otvorené. Len ten, ktorý dobrovoľne v blude žije, ten
bude zatratený, ale aj to len Boh môže rozhodnúť; či je tak, alebo nieP Pius
IX. (alloc. 1854. 9. dec.) sám hovorí: »Kto sa opováži, aby hranice tejto neve
domosti mohol poznačiť?« (Die Dogmen des Ghristenthums. Franz Hetlinger.
II. Abtheil. 90, 91, 8.)

Kto môže tedy povedať, že cirkev kat. nenie snášanlivá, ba že až ku hra
nici trpezlivosti neide! Už neveriaci Rousseau povedal. »Protestanti snášanlivost
v ústach nosia, katolíci ale konajú.* Ale preto nech si každý pozor dá, lebo tu
o večnom spasení jeho je reč!

Katolícka snášanlivosť žiada, aby sme si každého človeka, či žida a

pohana, či blúdiaceho a neveriaceho vážili, lebo aj on je stvorenie božie Z á

sady, slová a skutky ich, ktoré sa protivia kat. učeniu, neschvaľujme, ale
osobu milujme. Lebo, keď by tí takých milostí účastní boli, ako my, snáď boli

by ešte lepší katolíci, ako my.
Ka*. snášanlivosť požaduje ďalej, aby sme nadovšetko trpezliví boli oproti

Ježišu Kristu a oproti kat. cirkvi, našej matke. A to vtedy budeme keď zo



srdca uznáme, že jedine Kristus Ježiš »je cesta, pravda a život*, len v jeho cirkvi

je spasenie. A takí vtedy budeme, keď nič neučiníme, čo by cirkev v právach
jej oškodovalo, a v účinkoch jej prekážalo. Na pr. keď nepodporujeme také
noviny, knihy, spoločnosti a zákony, ktoré práva cirkve a kňazstva

potláčajú.

Tejto jedine spasiteľnej cirkve, cirkve katolíckej, zakladateľom je Ježiš Kristus,
ktorého meniny dnes svätíme. Toto najsvätejšie meno vždy v ústach svojich
nosme, s týmto najsvätejším menom všetko zlé premôžeme. Od s v. Ignáca,
biskupa a mučenníka, žiadali prenasledovníci jeho, aby zaprel ukrižovaného Je

žiša, načo on odpovedal: »Tolo meno nikdy neodstráni sa z úst mojich; toto
meno môžete zotref z mrtvých úst mojich, ale preto živé bude v duši mojej.«

A sv. Polykarp, biskup smyrnenský: »Osemdesiatšes rokov slúžim Kri

stovi, nikdy ma neobrazil, ako že by som ho mohol zapref a kliať?
Takto hovorme i my, lebo len v tomto mene je spasenie a sláva. Amen.

fledeľa druhá po Zjavení Pána.
Buďme horliví a láskaví.

»Máme dary rozdielne podľa milosti, nam
udelenej * Sv. Pavel k Rim. 12, 6.

Sv. Pavel apoštol v dnešnom Iste zvláštne horlivosť a lásku k blížnym
odporúča, a z tejto príčiny spomína rozdielne dary, ktorých Boh veriacich

katolíckej cirkve účastnými činí, a spolu označuje cestu a spôsob, jako sa majú
opotrebovať a uspôsobiť.

»Budto proroctvo, (nech sa) pomerne našej viere sdeľuje.« Sv. Pavel ro

zumie tu proroctvo v obšírnejšom význame, a síce nie tak predpovedanie bu

dúcich vecí, ako vysvetlovanie evanjeliu m a. Oboje musí sa s vierou
srovnávaf.

»Budto úrad, k bedlivému prisluhovaniu.« Keď Boh niekomu zvláštnu
obratnosť dal k tomu, aby kresťanskej obci slúžil, nech to koná s usilovnosťou

vážnosťou.

»Kto učí, nech vynauiuje, kto napomína, nech napomína v Pánu. « Učiť
toľko znamená, ako vyučovať ľudí v tom, čo nevedia; a napomínať toľko,
ako tých, ktorí vyučení sú, ustavične pohýnať k tomu, aby v dobrom zostali.

s Kto udeľuje (almužnu), nech udeľuje s úprimnosťou*, nech ho v tom iné

nevedie, ako úmysel, Bohu ľúbežný skutok konať. Nech to nerobí pre chválu,
ani pre odmenu, nech tak udeľuje, jako to náš Pán učí; >Ked dávaš almužnu,
netrúh pred sebou, jako to pokrytci iinievajú vo školách a na uliciach , aby
uctení boli ód ľudi. Amen , pravím vám, vzali odplatu svoju. 7y ale, keď al
mužnu dávaš, nech nevie lavica tvoja, io činí pravica tvoja, aby almužná tvoja
bola v tajnosti, a Otec tvoj, ktorý vidí tajnosti, odplatí tebe. « (Mat. 6, 2 — 4.)



* Kto je predstaveným, nech je nim starostlivé«, opaterne, účinlive. Pred

stavenstvo je hodnosť, ale aj ťarcha. Predstavení nech dbajú o poriadok, nech sa

každému vysluhuje spravodlivosť.
•aKto vykonáva milosrdenstvo, nech to Hni s veselostou* , bez nútenia a bez

mrzenia sa, pre Boha a Krista. Ktorí tak robia, tiež milosrdenstva dôjdu.
Láska buď bez pokrytstva, majúc v nenávisti zlé

, pridŕžajúc sa dobrého o
,

bez pretvárania sa; nech nenávidí človek zlé, a nasleduje dobré Nesmieme sa

jeden druhému lichotiť a pretvarovať Nesmieme mlčať tam, kde hovoriť treba;
nesmieme zlé schvalovat alebo vyhovárať.

»Milujte sa braterskou láskou vospolok ; predchádzajte sa s úctivostou «

Kristus Ježiš silne nám k srdcu priviazal, aby sme sa milovali. Pred lúčením

sa, ešte raz povedal: ,»7oto je prikázanie moje , aby ste sa milovali vospolok.€

(Ján 15, 12.) Láska na úcte zakladá sa. Cti v každom, ešte aj v hriešnikovi
obraz boží, ktorý Kristus prišiel opraviť.

» V horlivosti nelenivý buďte duchom vrúcni, slúžte Pánovi « Každý človek
na svete má nejakú prácu (mimo niektorých lenivých, ktorí nič nepracujú.) A to

sa žiada, aby králi, predstavení, poddaní, rodičia, deti, páni, sluhovia, alebo do

bárs jakého stavu koho položila múdrosť božia, jeden druhému slúžili.

»Radujte sa nádejou , v súžení bud'te trpezliví, vytrvalí na modlitbe. « Kto

úfa, je blahoslavený. Nádej sveta je mŕtva, kresťanova je živá. Kto medzi všet

kými biedami na Ježiša hľadí, ten ustavične novú smelosť a silu čerpať môže

k trpezlivosti, a skrze modlitbu ducha božieho do seba vníma.

»Svätých (t. j. kresťanov) napomáhajte v potrebách; k hostom buďte prí
vetiví..« Pod svätými, sv. Pavel kresťanov rozumie. Zaiste zaslúžili toto meno,
poneváč tak veľmi sa usilovali svätý život viest. Pohostinstvo požaduje, aby s ne
totiž núdznym pokrm, nápoj a hospodu dávali a ich podporovali.

*Dobrorelie tým, ktorí vás prenasledujú, dobroreite a nepreklínajte«, aby
každý videl, keďby sme aj mali tú moc pomstiť sa, my radšej požehnávame.

»Radujte sa s radujúcimi, plaiie s plačúcimi.« Radujte sa nad milosťou a

milosrdenstvom božím, v ktorom iní účastní sú; plačte, keď niekto v hriechu je
postavený. Radosť druhého nech je i tvojou radosťou, a žiaľ druhého nech je
i tvojím žiaľom.

»Buďte jednomyseľní medzi sebou , nebuďte vysokomyseľní, ale pridruŽ7ijte
sa pokorným.« Každý, keď mu Boh milosť udelí, nech sa upokorí. V poníženosti
hľadajme príjemnosť. Potom v skromnom stave ľahšie konáme povin
nosti svoje, jako vo vysokom, kde väčšie sú starosti, väčšia je zodpovednosť*
V spoločenskom živote všeobecné dobré lepšie napomáhajú poddaní, ako
predstavení. Preto nenamáhajme sa ustavične za stavom vyšším, buďte spokojní
s tým stavom, do ktorého nás povolal Boh. Vysoký s nízkym pekne môžu vedľa
seba stáť. Ba nízky stav je ešte potrebnejší, ako vysoký. Alebo odkial by
sme dostali potravu, keďby nebolo roľníkov? Tak činil aj Ježiš, nezapovrhol
nízky stav, ba vyvolil si ho.

Raz stromy vyvolili si za kráľa šíp. Dosť hlúpo! Veď tam mali dub, ktorý
ani jednému stromu nepopustí v pevnote. Alebo ceder, ktorý všetky prevýši



vo vysokosti. Prečo si ten nevyvolili? Alebo palmu, jako najšľachetnejší strom?
Prečo zabudli na tieto všetky?

Biedny šíp, jaknáhle zaujal panovanie, hneď začal mučiť a trápiť pod
daných svojich.

Tak je to, keď vysoké úrady zaplnia s ľuďmi nevedomými a nespô
sobnými; tak je to, keď nešikovných povýšia, ktorí zaslúžených mužov zapo
vrhnú, a keď môžu, ešte aj obrážajú.

Opravdivé prevrátený svet, keď slamená bylina viac stojí, ako zlatá; keď
lev zajacovi ustupovať musí.

Ale tak stáva sa prečasto na najväčšiu škodu všeobecného dobrého. Vi

díme, že často tí naj nehodnejší na najväčšie hodnosti a úcty dostanú sa,
ktoré nikdy nezaslúžili. Zvonku v skvostných šatách skvejú sa, znútra prázdn
sú jako hučiaci sud, nenie v nich ani rozumu, ani učenosti, ani zkúsenosti. Práca
sa im nepáči, len hodovanie a jalové chvastanie.

Ale my, NN., jestli povinnosti svoje verne konáme, pracujeme na česť a

chválu božiu na večné spasenie veriacich, a na všeobecné dobré, uspokojme sa;
riadenia božie sú nevyzkúmateľné; Boh vie aj zo zlého dobré učiniť. My len

pridŕžajme sa napomenutia sv. Pavla v dnešnom sv. liste: buďme horliví a lá
skaví. Amen.

Nedeľa tretia po Zjavení Pána.
Dobre čiňme pred Bohom 1 pred ľuďmi.

»Pričiňme sa dobrého nielen pred Bohom,
ale i pred všetkými ľuďmi.*

Sv, Pavel k Rim. 12, 17.

Sv. Pavel dáva v dnešnom liste všeliaké spasiteľné naučenia a pravidlá života,
ktoré my nasledovať musíme. Predovšetkým napomína nás, aby sme sa od hla
vatosti chránili, ktorá protiví sa evanjelickej prostote. Nežiadajme múdrej
šími byt, jako sa sluší. Pyšný íen v sebe si zakladá, ponížený aj náhľad dru
hého počúva. Sám Kristus Pán náš odporúča nám: * Buďte opaíerni jako hady,
a prostí jako holuby < (Mat. 10, 16.). Všetko chcet lepšie rozumieť, všetko lepšie
vedef, ako druhí, nesrovnáva sa s poníženosťou a s evanjelickou prostotou.

* Neodplácajte nikomu zlým za zlé-. Poneváč Ježiš Kristus aj za najukrut
nejších nepriateľov svojich zomrel, a zomierajúc takto sa modlil: » Otce I odpust
im, lebo nevedia čo činiac (Luk. 23, 34.); ako by sa mohol spierat kresťan dobre
činiť tým ktorí mu zle činili? Predísť musíš zlého človeka, jak Jakub Ezaua;
ktorý je lepší, ten koná najprv dobré.

V Korsike v obci Z i cca v o pri jednej studni odpočíval jeden obyvateľ
obce s troma svojimi príbuznými, keď vráti syna jeho, ktorého len on poznal,
neočakávane okolo nich išiel. Zavolal ho, aby sa s nimi zabavil. Vrah strnutý
prijal pozvanie, ale od strachu až krv mu mrzla v žilách jeho. Všetci jedli a pili,
až ku kôncu len ten ziccavský obyvateľ a vrah sami zostali. Včuľ myslel vrah,



že je konec života jeho. Ale ten takto preriekol k nemu; »Život tvoj je v rukách
mojich, na skutku mohol by som sa pomstit za smrť syna môjho, Mnoho horkých
sĺz si mi zapríčinil a hlboký zármutok si priniesol domu môjmu; ale sľúb mi,
že sa nepomstíš nad nepriateľmi svojimi, vtedy aj ja ti odpustím, lebo odpu
stenie je o mnoho sladšie než pomsta.« Vrah padol na kolená a z hlbokosti
srdca svojho ďakoval za túto neobyčajnú veľkodušnosť.

»Pričiňte sa dobrého nielen pred Bohom, ale i pred všetkými ľuďmi.*
Mravne tak sa musíme chovaf, aby sme nielen pred Bohom obstáť mohli za

skutky svoje ale i pred blížnymi svojimi, nepohoršujúc ich. V tomto smysle ho

vorí sv. Pavel apoštol: » Všetko mije dovolené, ale neosoží všetko « (I. Kor. 6, 12.),
a » Všetko mi je dovolené., ale nie všetko vzdeláva « (I. Kor. 10, 23.) a vpohor
šuje-li pokrm brata mojeho , nebudem jest mäso na veky, aby som brata svojho
nepohoršil « (I. Kor. 8, 13.)

Ale nie len, že nesmieme pohoršiť blížnych svojich, my musíme dobrým
chovaním svojim, za príklad im slúžiť. Keď na pr. tým, ktorí nás obrážajú,
odpúšťame. Nech si nemyslí ani dobrý kresťan, že on bár čo činiť môže, či sa
to ľúbi druhému, či nie. Len vo vecach viery, svedomia a duševného spasenia
nesmieme na to dbať, čo druhí hovoria; ale v spoločenskom živote každý nech
lak sa chová, aby ho každý za bezchybného držal Sv Pavel apoštol takto nás

napomína: *Odovšeho podozrenia zlého sa varujte « (I. Tes. 5. 22). >Bratia /

lokol'vek je. pravé, čokoľvek Poctivé , Čokoľvek spravodlivé, čokoľvek sväté, čo
koľvek milé , čokoľvek dobrej povesti, jestli ktorá čnosť, jesth ktorá chvalitebná
márnosť., na toto myslite« (Fil. 4, 8.).

Ktorý pred Bohom spravodlivé činí, ten si dobré svedomie poistí;
a ktorý pred ľuďmi statočne žije, ten si dobré meno nadobudne. A to nič viacej
neohrožuje, jako vady a rôznice. Preto z našej stránky vyhýbajme všetkým prí
ležitosťam k hriechu. » Jestli možno, na koľko to visí od vás , so všetkými ľadmi
pokoj majte. «

Sv. Pavel apoštol sám hovorí *Jest/i možno*, lebo niekedy pri najlepšej
vôli nenie možno pokoj udržať; poneváč pravdu vyznať a brániť, dielo Božie na

pomáhať, príkazy jeho zadržať musíme čo aj s nebezpečenstvom, že skrze to

pokoj sveta pobúri sa. V tomto páde nie my pobúrime pokoj, ale tí, ktorí pre
kaziť chcú, aby sme to nekonali, čo zanedbať nie je slobodno. Medzitým, mnoho
závisí od toho spôsobu, jako zachádzame s ľuďmi Už Spasiteľ nás napomína:
» Bud'ie opaterni jako hady, a prostí jako holuby« (Mat. 10, 16.), a » Ja po
sielam vás, jako beránkov medzi vlkov« (Luk. 10, 3). Nesmieme nešetrne na

kladať s ľuďmi, nesmieme ich dráždiť, ale usilujme sa tichosťou a láskavosťou
ich premôcť a presvedčiť.

Keď dľa vôle božej ešte i zastupovatelia tej najspravodlivejšej veci veľmi
musia dbať na to, aby poslanie svoje konajúc nespokojnosť a rozhorčenie neza

príčinili: vtedy pred Bohom je pokoj najcennejším pokladom pre spoločenstvo
ľudské. Vieme, že nespokojnosť tie najväčšie biedy a zhuby za sebou ťahá. Spo
ločnou prácou uskutočňujú sa tie najlepšie veci; nepokojnosťou búra sa všetko
dobré. Potom aj to je istá vec, že na domoch nepokojných nenie božského po
žehnania, lebo len pokoj milujúci obdržali od Boha prisľúbenie (Mat. 5, 4.). Preto



nedávajte NN., príčinu a príležitosť k nepokoju, radšej trpte sami. Aspoň vy ne

buďte príčinou, keď druhí v pokoji nechcú žit. Je pravda, že človek nemôže mať

pokoj, len keď to sused chce. Ale predsa varuj sa, aby zvada, nenávisť, a ne

pokojnost od teba nepochádzala.
Nehovorte: ale čo bude z toho, keď všetko trpím, všetko znesem, musí to

byt tak P Sám Pavel apoštol odpovie nám na túto otázku: »Nezastávajte sa

šatni, ale ponechajte miesto hnevu, lebo je písané: moja je pomsta, ja odplatím ,

mluví Pán « Keď vám škodí niekto v majetku, kazí dobré meno vaše, a vy ne

pomstíte sa, zkúsite, že ktorý vás obrazil, trestaný bude nie od ľudí, ale od

Boha. Vy nemiešajte sa do jeho veci! Len On chce trestať.
Ba radšej: -»keď hladuje nepriateľ tvoj, nakŕm ho; ked' je smädný, napoj

ho, lebo to učiniac, uhlie šeravé shrniei na hlavu jeho.* Ľahko stane sa že ne

priateľ náš pred sebou a pred Bohom začne sa hanbiť, a skrze túto hanbu na
dobrú cestu sa napraví.

Jeden hugenotský vojak, ktorý domnieval sa, že Ludvít Grillon, veliteľ vojska,
je najpevnejšia podpora katolíkov, vo svojej zmámenosti umyslel si, že ho zabije.
Po jednom boji, ktorý pre hugenottov veľmi zle vypadol, z jednej skrýše strelil
na Grillona, ale na šťastie len málo ho poranil. Grillon videl krv svoju tiecť, a

zúnve hodil sa na vraha. Trasúci sa vojak od strachu padnul n.i zem, objal ko

lená jeho a prosil o milosť. Grillon, ako opravdivý katolík, udusil pomstu v sebe)

a takto riekol »lď. darujem ti život. Ďakuj viere mojej, ktorá ma to učí, aby
som o pustil nepriateľom svojim.

»Nedaj sa premôcť zlému ale dobrým premáhaj zlé.* Premáhaj hnev sho

vievavosťou a dobrotou, pošetilost múdrosťou, a nespravodlivosť spravodlivosťou.
Nepreklínajte nepriateľov svojich; lebo keď nenávisť, závisť, vada a nepokojnosť
bude medzi vami a nebude svornosti: vtedy blažení nikdy nebudete. Trpezlivosť
a trpenie je osud nasledovníka Kristovho kto to nechce, Krista nenasleduje; a kto
ho nenasleduje, nepnjde do neba. Amen.

Nedeľa štvrtá po Zjavení Pána
O milovaní blížneho

* Láska k blíinemu nečiní z/č.<

Sv. Pavel k Rimanom 13. 10.

Sv, Pavel apoštol dokazuje v dnešnom sv. liste, že celý kresťanský život
v láske k blížnemu našemu pozostáva. Láska k blížnemu je povinnosť, ktorá nie
zo zákona, ale z dobrovoľnej lásky pochádza. Kto bez lásky, z prinútenosti, zo

strachu alebo z obyčaje činí to, čo zákon prikazuje, nemôže povedať, že -zákon

vyplnil*, to koná len dobrovoľná láska.
Teda dvojnásobná je povinnosť naša; jedna zo zákona pochádza, dľa

ktorej dávame vrchnosti, čo jej prislúcha, komu daň, tomu daň alď. Druhá je
povinnosť lásky, o ktorej sv. Pavel apoštol hovorí; >>Liadnemu nebuďte nič



dĺžni, než aby ste sa vospolok milovali.* Kto tejto láske neslúži, je otrokom

samolásky a sebeckosti.
Kde sa zákony dľa lásky a potreby môžu uľavovaf, tam sú zákony také)

jaké byt majú; lebo: *Konec prikázania je láska , zo srdca čistého* (I. Tim.

1, 5); ale kde sa zákony bez lásky vykonávajú, tam je nespravodlivosť, neláska’

bieda; lebo tam je zákon len mučením a trápením; preto hovorí aj porekadlo:
najprísnejšia pravda je najväčšia nespravodlivost.

Dávid hladný prišiel ku Akimelekovi, kňazovi, a prosil od neho pokrm. Keď

tento kňaz dľa zákona učiní a v chráme vyložený svätý chlieb odopre Dávi

dovi, vtedy on stane sa vrahom. Dávid od hladu zomre. Ale kňaz predvidel to,
a dal mu, čo mal. (I. Kr. 2l ) Tak aj Kristus Pán náš v sobotu pomáhal, kde

potreba bola. Čo Akimelek s chlebom učinil a Krislus v sobotu: to čiňme i my,
uľavnitne zákony día lásky a potreby; zákon musí popustiť láske: áno, kde zákon

proti láske činí, tam prestane byt zákonom.
*Plnosť zákona je milovanie«, lebo láska je samá plnosf. Pius V. pápež)

i jako starec neunavený bol v plnení povinností svojich. Keď lekári a rodina

jeho radili mu, aby šanoval zdravie svoje, on odpovedal; »Slolica sv. Petra nenie
stolica na spanie, ale je stolicou starosti, a zdravie a predĺženie života je to

ostatné, o čo sa pápež, ktorý miluje svoje ovce, má starať. Aj viera doplní
síce zákon, ale viera skrze lásku pracuje. Farizei a zákonníci domnievali

sa, že keď len skutky zákona konajú, nech je bárs jaká ich láska oproti blížnym
svojím, už vyplnili zákon. Ale veľmi sa mýlili, kde nieto lásky, tam viera nenie

živá, tam ani prikázania božie sa nezachovajú; také skutky Boh nemiluje. Ale

kde je opravdivá láska, tam bez nútenia činia ľudia to, čo Boh chce. Tak teda

plnost zákona je milovanie; lebo prikázania všetky, bárs jak sa menujú, v jednom
prikázaní sa obsahujú, v tomto: ‘Milovať budeš blížneho svojeho, jako seba sa

mého.v. (Mat 19, 19) Toto prikázanie v sebe obsahuje všetky iné prikázania.
»Milovať budeš « Tieto slová znamenajú najprv osobu, ktorá milovať má

t j. sám ty.
“Milovať budeš.* Tieto slová znamenajú po druhé ten najhlavnejší skutok:

lásku. Nehovorí sa; kŕm, napájaj, šat atď blížneho svojeho, ale miluj ho-
Láska je hlavná, je pôvodný prameň; láska kŕmi, napája, šatí, poteší, prosí,
rozhreší, pomáha, oslobodí; láska obetuje všetko, čo má, za blížneho svojeho
nech je to priateľ alebo nepriateľ, ba ešte aj krv svoju, život svoj, obetuje
za nich

‘Blížneho svojho.* Miluj nie bohatého, mocného, dobrého, múdreho a svä
tého atď, ale miluj blížneho svojeho bez prijímania osôb. Hlavne tých, ktorí

najviac potrebujú lásku: chudobných, nemocných, hriešnych. Telesná, falošná
svetská láska len na osobu pozerá, dotiaľ miluje, kým zisk má z lásky, kde z sk
a nádej zmizne, tam je aj lásky konec. V Genue žili dvaja mládenci, ktorí obi

dvaja jed nu mravnú, bohatú a krásnu dievku milovali. Tomu, ktorého zo srdca

milovala, rodičia ju nedali, ale zasľúbili ju druhému, lebo ten bol bohatý. Prv

ale, nežil by sa boli sobrali, v roku 1657, vypukol mor, do ktorej strašnej ne

moci aj krásna dievka upadla. Mladoženích s najväčšou hrôzou opustil svoju ne

vestu, zavrel sa do domu svojeho, aby len od nemoci ochránený bol. Zjavné



bolo, že láska jeho nebola pevná, ako smrť. (Pesn P, 6) Druhý ale, ten oprav
divý, nepočúvajúc na prosbu matky a rodiny svojej, išiel k milovanej dierke
do domu, ktorému každý vyhýbal Ani jej rodičia mu v tom strašnom nešfastí
nebránili prístup. S tou najúprimnejšou starostlivosťou opatroval nemocnú, na

ktorej bľadej a upadnutej tvári nebolo ani stopy jej voľakedajšej tváre. Vo dne
a v noci bdel pri jej postely. Ustávame jeho odmenené bolo. Nemocná úplne
vyzdravela a bola ešte krajšia než predtým a jeho sa mor nedotkol. Na to ne

zadlho prišiel mladoženích, v krásnych slovách vyslovil nevysloviteľnú radosf

svoju, a zďaleka cielil na budúci sobáš. Oddanica úmysel jeho počujúc, k nohám
otca svojeho padla, a na verného priate'a ukazujúc, ktorý ju ani pri kraji hrobu

neopustil, riekla: »Tu je môj ochranca, bez ktorého vernosti už by nebolo die

ťaťa vášho; jedine jemu prislúcha ruka moja.* Že rodičia s radosťou privolili,
to sa rozumie. Ktorého láska bola opravdivá?

»jfako seba samého .« To nám živý príklad ukazuje, ako máme milovať

Každý vie, jak vrele miluje seba samého, jak sa stará o život svoj, o svoje
šťastie atď. Toto prikázanie teda to nás učí, aby sme blížnemu svojerau to isté

činili, čo sebe lebo telo a život blížneho našeho toľko stojí, čo ni.š.

A tu niet niakej výnimky. I kráľ musí milovať žobráka; lebo Boh všetkým
prikazuje: » Milovať huiei blížneho svojeho , jako seba samého.*

> Láska k bliznetmi neimí zlé ,, lebo plnosť zákona je láska.* Týmto končí
sv. Pavel apoštol list svoj. Daj Bože, aby sme pochopili slová jeho, a dľa nich

činili, jak dobre by sme vtedy konali! Keď chceme byť dobrí kresťania, oprav
diví učenníci Krista, musíme byt preniknutí touto láskou; ona musí prenikať
všetky myšlienky, slová a skutky naše. Bohužiaľ! málo je lásky medzi kresľaňrai;

preto modlime sa, aby B >h Duch svätý hojne vlial do sŕdc našich lásku, ktorá

by z dňa na deň ráslla a pribývala v nás.
Vo francúzskej revolúcii padlo jedno mesto do rúk nepriateľov. Hlavný

vodca dovolil za jednu hodinu drancovanie. Vojaci napadli domy mešťanov, pro
tivníkov bez milosrdenstva vyrabovali a zabili. Jeden vojak, z ktorého srdca
nábožnosť a láska k blížnemu ešte nevyhasla vrazil pre lúpež do jedného ti
chého domu, v ktorom jedna, od nevinných detí obkľúčená, v čiernych šatoch
oblečená matka pred krížom vrúcne sa modlila. Vojak prekvapený osial tu stáť.

Približuje sa k nemu najstaršie dieťa, asi šesť ročné, v rukách svojich s obráz
kovou bibliou, a trasúcimi slovami prosilo vojaka, aby nebantoval dobrú
matku jeho, že mu radšej dá peknú svoju bibliu Vojak dojatý slovami nevin
ného dieťaťa, hneď prívetivé zasľúbil, že nič zlého sa ím nestane, nikto ich ban
tovať nesmie. Bibliu ale si zadržal, a na ľavý bok pod kabát schoval, a odišiel

požehnávaný matkou, ktorá sľúbila za neho sa modliť, aby ho Boh vo vojne
ochránil. Po niekoľko dňoch dosial sa statočný vojak do krvavej bitky. Ako

príval padaly guľky okolo neho. Mnohí spadli na pravo a na ľavo pri ňom, kým
naposledy aj jeho jedna guľa trafila priam na srdce Hneď bez pamäti padol.
Ale nie zadlho zas k sebe prišiel, dotkne sa srdca, kde bol ranený, a s radosťou

vidí, že guľa zastavila sa na biblii, bez ktorej neoraýlne bol by sa stal synom
smrti. Vyplnilo sa .na ňom, čo Boh povedal: • Dobre činí so svojou dniou, ilovek

milosrdný.* A; » Ktorý milosrdenstvo koná, život nájde.* Amen.



Deň Očisťovania Panny JVIaríe.

Obetovanie Panny JVIarie

>Hneď prijdi do chrámu svojeho Panov
ník ktorého vy hľadáte.<

U Malachiáša proroka 8, 1.

Už proroci starého zákona predpovedali príchod Vykupiteľa, a upozorňoval*
ľudí na tie neobyčajné okolnosti, ktoré predídu a sprevádzať budú príchod Pánov.

Tak Malachiáš prorok predpovedal, že Boh pošle anjela svojeho, aby pripravil
ľudí na príchod jeho.

Jako anjelia sú na to, aby odkazy Boha prinášali; tak už každý ten ra
dostný sľub, ktorý Boh niekomu činí, je pre toho anjelom z neba. V tomto

smysle sľub, starému Simeonovi daný, že svojimi telesnými očima uvidí Spasiteľa,
bol k nemu z neba poslaný anjel. Ďalej, poneváč istotne môžeme povedať, že

Simeon toto zjavenie netajil zvláštne pred tými, ktorí túžobne očakávali prisľú
beného Messiáša: tedy aj sám Simeon bol anjel od B íha poslaný. Jako sv. Ján
židom a pohanom ohlasoval príchod Krista, tak Sineon zvestoval radostnú
novinu vyvoleným a bohabojným dušiam (I. Tun 4, 10. I Ján 2, 2)

Dľa evanjelistu, keď sa naplnily dni očisťovania, Miria, — bár aj bez muža
od Ducha Svätého zastienená, porodila, a tak zákonu očisťovania nebola podria
dená — a Jozef vzali Ježiša do chrámu jeruzalemského. Dľa Malachiáša proroka
Ježi- prišiel jako Panovník do chrámu, a jako takého privítali a pozdravili ho

dve milosťou požehnané duše, Simeon a Anna, v mene všet-ých veriacich Syn
Boží síce v prirodzenosti ľudskej vlastne preto prišiel, aby sa celkom venoval
službe Otca svojho na spasenie ľudského pok denia; aj na pravici Otca svojho
nebeského Kristus Pán oroduje za nás (Žal. 7, 2ô.j; ale toto nič neujíma jeho
kráľovskej dôstojnosti, a tak skutočne prišiel do chrámu svojho ako panovník.

Aj sudcovská moc panovníka tohoto Ježiša bola s touto príležitosťou
uznaná; lebo Simeon k Panne Márie, Matke Ježišovej, takto riekol: *Hľä , polo

zený je tento k úpadu a k povstaniu mnohým v Izraeli« (Luk. 2, 34.). Týmto
dvom — Simeonovi a Anne — milosťou požehnaným bol zaiste na povstanie;
a ostatným za nimi, jako ktorí či dobre alebo zle žili, na život alebo na súd;
lebo to čítame vo sv. Písme: » Kto verí v neho, nebýva odsúdený, ale kto ne

verí, už je odsúdený « (Ján 3, 18 ).
Keď sa Malachiáš pýta: “Kto bude mdct pomyslel' na deň príchodu Pána

a kto obstojí pred jeho pohľadom ?<. nato dnešný sviatok odpovedá. Mudrcom
tá vec bola skrytá; ale P. Maria a Jozef ju verili, lebo duch Boží ich osvietil;
verili pastieri, lebo nebeskí pošli prišli k ním; verili Simeon a Anna, lebo

proroci boží boli. Teda predchádzajúca milosť božia to činí, že deň príchodu
spasenia poznáme a pochopíme, a že ľudia obstáť môžu pred Bohom.

Na deň Očisťovania obetoval človek prvý taz Pánovi milú a dokonále

spravodlivú obelu. Že ľ. Maria skutočne obetovala, to svedčí evanjelium, v ktorom

Čítame, že »Aiesli Ježila do Jeruzalema, aby ho postavili pred Pánom « (Luk,

2, 22.). V sv. ruženci toto predstavenie skutočne nazývame obetovaním: »Kto

rého si, Panno, v chráme obetovala.* Vedela zaiste P. Maria, že božský jej Syn



bude obetou za hriechy sveta, a na to ju aj Simeon upozornil (Luk. 2, 35.). Po
neváč P. Maria nepodmienene do vôle Božej sa odovzdala, samo sebou sa

rozumie, že toto venovanie syna svojho bolo opravdivou obetou, a tak P. Maria

tu, jako nová a svätá praraat, na spásu pokolenia ľudského obetovala nebeskému
Otcu svojmu Syna, v ktorom sa mu dobre zaľúbilo.

Villenbruck, ináč Maria Oignies, dcéra bohatých meštanských rodičov, od
mala vrelú lásku cítila k Pánu Ježišovi a P. Márii. Celý jej život bol ustavičnou
modlitbou a sebazapieraním. Aj pri ručnej robote spievala sväté pesničky a ra
dovala sa vo Vykupiteľu svojom a v požehnanej P. Márii. Táto bohabojná panna
putovala každoročne do jedného kostola P. Márie. Cesta tam bola vždy zlá, ale
ona ju aj v najväčšej zime o hlade a bosá premerala. Trebárs telo jej trpelo
Boh predsa ju neobyčajnou milostou podporoval, lebo na ceste ju dva anjeli
jeden s pravej druhý s ľavej strany sprevádzali a ochraňovali. Maria prijdúc do

kostola, dva dni trávila tam, a cez celý čas pred oltárom P. Márie sklonená,
ani pokrm ani nápoj — mimo sv. hostie po spovedi — nevzala k sebe. Keď
tam alebo domov idúcu noc zachvátila, vtedy ju podivné svetlo viedlo, a keď

pršalo, ani jedna kvapka na ňu nepadla. Táto jej horlivost oproti P Márii ne

ostala bez odmeny. Na každý sviatok očisťovania P. Márie videla svätú Pannm
ako Ježiška na rukách držala, najprv nebeskému Otcovi obetovala, a potom
Simeonovi oddala, ktorý vysvobodileľa Izraelov a túžobne očakávaného Vykupi
teľa s radosťou do rúk svojich vzal. Pred smrťou svojou ostala celkom v ko

stole, kde ju sám Pán Ježiš od P. Márie a anjelov sprevádzaný navštívil a prí
tomný bol, keď posledné pomazanie prijala. V najväčších mukách spievala svälé
pesničky ku cti raneného Vykupiteľa a boľastnej Matky, a tak zomrela 23. júna
v r. 1213.

Proroctvo Malachiášovo sa na vlas splnilo. Vieme, že pod cestou, ktorá
sa má pripraviť, rozumie srdce naše, ktoré od každej škvrny očistiť musíme, aby
slavný Panovník do neho prijsf, a tam slušný príbytok nájsť mohol.

Opravdivé »anjel smluvy« je syn P. Márie, dnes obetovaný, lebo nielen
s Mojžišom a izraelitami učinil smluvu, aby zasľúbenú zem im pripravil, aby sa

ím tam dobre vodilo, kým budú zachovávať prikázan a jeho; ale poneváč i novú

smluvu uzavre s cirkvou svojou, s ktorou zostane až do skončenia sveta.
Príchod jeho bude zčiaslky slavný, zčiastky strašný; jako prorok hovorí:

r,Kto bude môct pomyslel' na deň príchodu jeho a kto obstojí pred jeho po

hľadom ŕ* Lebo on bude jako roz ápajúci oheň Nebude spokojný s tým, že ne

čistých očistí, jako valkár súkno, ale niektorých i tak očistí, jako zlato očisťu

jeme v ohm Nadovšetko ehce, aby tí, ktorí sa službe jeho venovali, synovia
Lévi, od každej škvrny telesnej i duchovnej si chránili. Lebo ináč ešte i obeta
ich zoškliví sa jemu, lebo s nečistým srdcom ich obetovali. Ale so zalúbením

prijme obetu nového zákona, ako niekdy a v najprvšej dobe prijal obetu

Judy a lerusalemu, čo však len obrazom bolo tej obety, ktorá sa na oltároch
našich každodenne obetuje.

Od sviatku očisťovania P. Márie pochádza v cirkvi katolíckej tá ctihodná

obyčaj, že ka/dá bohabojná a ho .ná manželka po pôrode, pri prvom východe
z domu, do kostola ide, a skrze modlitbu a pokropenie od kňaza sa uviesť dá.



Matka na rukách drží nemluvniatko svoje Priam ako Matka Božia Ježiška
v chráme jerusalemskom. Toto je najúprimnejšie vzdávanie vďakov. Matka vďaky
dáva za seba, že jej dobrý Boh šťastlivé porodiť pomohol; a vďaky dáva i za

plod života svojho, že skrze milosť sv. krstu duševne znovauarodený, synom
božím a údom cirkve sa stal. Matka spolu do ochrany najsvätejšej nerozdielnej

Trojice odporúča dieťa svoje. Od Boha obdržaný dar Bohu dáva. A zo srdca

žiada, že jako včuľ s dieťaťom svojím blažená pred oltárom kfačí, tak aby nekdy

pred trónom božím blahoslavená klačať s ním mohla v nebi. Dobrá matka, ktorú
Boh v dieťati jej tak bohato obdaroval, ani na to nezabudne, aby na úctu svätej
rodiny Ježiša, Márie a Jozefa niečo dobrého učinila niektorej chudobnej šesli

nedieľke, sirote, nemocnému alebo bezpomocnému starému, a síce v mene
dieťaťa svojho, aby kolísku jeho zavčasu požehnaním krest. milosrdenstva
okrášlila.

Milé matky! nasledujte aj v tomto ohľade P Máriu všetkých nás drahú
Matku. Lebo nasledujúc ju, budete mat dobré dietky, a kde sú dobré dielky,
tam je blaženosť, tam je požehnanie. Amen.

Äkí máme byť oproti blížnym?

>Nadovšetko majte lásku, ktorá je sväz
kom dokonalosti.*

Sv. Pavel ku Kolos. 3, 14.

Aby sme ako údy cirkve Kristovej porozumeli, svojím mravným po

vinnostam, povážiť musíme, čo sme sa stali skrze milosť božiu: » Vyvolení

boží, svätí a bohumilí«, lebo takto nazýva sv. Pavel opravdivých kresťanov.

My sme vyvolení boží. Kým mnoho millionov ľudí žilo, žije a žiť bude
na zemi, ktorí mimo cirkve Ježišovej boli, Boh tak nariadil, že nás do Ióna

cirkve svojej prijal, sotva že sme uvideli svetlo sveta. My sa môžeme odtrhnúť
od tejto cirkve, ale znak vyvolenia nemôžeme vymazať z duše svojej.

Keď leda vyvolení b o ž, í sme, musíme verne pracovať na tom, aby sme
všetci boli vyvolenými božími, pravoveriacirni a poslušnými oproti duchovným
predstaveným naším, trpezlivými v zkúškach, presvedčení súc, že Boh dielky
svoje neopustí.

My sme svätí. Najprv ku službe božej sm. posvätení, potom vo sv. krste
znova narodení, skutočne boli sme posvätení alebo vo sviatosti pokánia zase
boli sme ospravedlnení. Za to povinní sme kráľovstvo božie rozširovať, neve
riacich a blúdiacich do Ióna cirkve navracať, hriešnych na dobrú cestu na

právať, aby sme všetci meno »svatí« zaslúžili.

My sme bohumilí, poneváč nás Boh vyvolil a posvätil, ešte aj ako milých
svojich nebeský i i pokladmi obdaroval, v zásluhách Syna svojeho nás účastných
učinil, verných pastierov nám ustanovil, aby láska srdca našeho nikdy nevyhasla,
ale vždy čistejšie a silnejšie oproti nebu horel .

piata po Zjavení Pána.



Toto vyvolenie, posvätenie a hojné omilostenie nie v zásluhách
našich, ale v milostivom milosrdenstve božom sa zakladá. Preto oproti vykú
peným bratom buďme milosrdní, dľa slov sv. Pavla: » Oblečte sa v srdečné mi

losrdenstvo, v dobrotivost. v pokoru,
v skromnost a trpezlivosti

Dľa príkladu božieho vtedy sme milosrdní oproti blížnym svojím, keď
na to nehľadíme, ako sa chovali oproti nám, ba ani na to nie, ako nás obra
zili, keď na to nemyslíme, či sú hodní milosrdenstva, či snáď ešte aj zlým
neodplatia dobrotu našu; nasledujúc Vykupiteľa, ktorý zomrel aj za takých,
o ktorých vedel, že v nepriateľstve ostanú proti Otcovi jeho

Dobrotiví sme vtedy oproti druhým, keď bez nútenia sme prívetiví a

láskaví; keď zovňajšie chovanie naše oproti ním nenie len na oko, ale úprimne
vyjavuje vnútorné smýšľanie naše. Skromnost je veľmi vážna vec. Ľudským,
vľúdnym, dojímavým chovaním svojím preukážeme, akou zošl'achtujúcou silou
vládne krestanstvo, ktoré surovosť v každej podobe vytvára. Skromnost a prí
vetivosť otvára srdcia blížnych našich, a ytedy už ľahko ich napravíme na
dobrú cestu.

Dobrota nech sa s pokorou spája. K pokore nech nás má tá myšlienka,
že: -r Nie sme dostatoční mysliet niečo sami od seba, akozto sami od seba, ale
dostatočnost naša z Boha jest;* (U. Kor. 3, 5.) že výsledok práce našej nezávisí
od sily a múdrosti našej, ale od požehnania božieho (I. Kor. 6, 7.); že najoškli
vejší hriech je pýcha, a hneď zatvárame srdce svoje pred takým, ktorý to

podozrenie zbudí v nás, že nie tak z dobrej vôle, ako z márnosti približuje sa
k nám.

Sv Pavel píše ďalej; » Snáiajte sa vospolok a odpúštajte si medzi sebou

má-li kto proti komu žalobu; ako i Pán odpustil vám, tak i vy.* Pán Boh len

dobré nám činí, my ale mnohonásobne sme ho obrazili. Predsa »dokazuje Boh
lásku svoju k nám, keď sme boli hriešnici.* (Rim. 5, 8.) Musíme leda byť
ústupní a smierliví ešte i oproti tým, ktorí nás bez viny obrazili, ako to
Boh činil s nami: » Nepriatelia súce, smereni sme s Bohom skrze smrť Syna
jeho* (Rim. 5, 10.).

Jednemu duchovnému pastierovi veľmi na srdci ležalo, aby farníci jeho
v láske, v pokoji a vo svornosti žili. A všetci počúvali a nasledovali slová jeho,
len dvaja susedí na smrť sa nenávideli. S boľastou počul to dobrý duchovný
otec, a usiloval sa ich smerit. K sebe dal ich zavolať, a láskavé ich napomínal,
aby sa smerili. Ale darobné bolo jeho unúvanie, ako by len na kamenné srdcia

boly padlý slová jeho. Vtedy vážne takto mluvil k ním: »Poneváč tak zaslepení
a zátvrdilí ste, idzte preč; koľkokrát tú najkrásnejšiu modlitbu »0tče náš* modliť
sa budete, na vlastnú svoiu zkazu sa ju budete modliť; lebo dobre si pamä
tajte, že pomstu božiu válate na biednu hlavu vašu, koľkokrát hovoríte: »0dpust
nám naše viny, ako i my odpúšťame naším vinníkom.* Tie vážne slová ich

pohly. Večite ím zvučaly slová duchovného otca; lebo ani Boh neodpustí nám
keď my neodpúšťame; ten hryziaci a žalostný pocit nemohli už viac zniesť, jeden
deň padli si do náručia a medzi horúcimi slzami potvrdili svätý sväzok večného
smierenia a lásky.



fledeľa šiesta po Zjavení Pána.

Ale láska je len vtedy dokonála, keď celkom pannje v srdciach našich. Preto
hovorí sv. Pavel: »Nadovšetko majte lásku, ktorá je sväzok dokonálosti.« Len

láska vyzdvihne človeka na dokonálost; lebo bez lásky opravdivú mravnosť myslet
si nemôžeme. Môže byť niekto čistý, zdržanlivý, môže seba trýzniť; keď to ne

činí z lásky oproti Bohu a sebe, mravnosť jeho nič nestojí. Môže byt niekto

dobročinný až do márnenia; keď láska oproti Kristu a blížnemu svojmu nevede

ruku jeho, almužna jeho nič neplatí. Dobročinnosť a sporivost, spravedlivost a

milosrdenstvo, hordvosť a trpezlivosť, práca a dôvera k Bohu, a ktorékoľvek

mravné smery v tom istom človeku len vtedy sa srovnávajú, keď v ňom láska

jak kráľovná všetkých čností panuje.
Láska spája ľudí medzi sebou. Spájajú síce ľudí aj iné veci: ako

rodina, obec, národ, cirkev, jednaké alebo podobné povolanie, 1
Tduševná schopnosť

atď. A',e všetky tieto spojenia sebeckosť nevytvárajú a proti zovnútornému po

kušeniu človeka neochránia. Len láska spojí srdcia jedno k druhému a privedie
k Bohu, ktorý sa nepremení a moci jehož nikto sa protiviť nemôže.

Láska spája ľudí s Bohom; lebo to je dielo Ducha svätého, ktorý
sám je osobná láska Otca i Syna. Ale len keď milujeme Boha, vtedy sme s ním

spojení; lebo táto láska spolu je vlastný život jeho v nás; on upevní vieru našu,

potvrdí nádej našu, povzbudí a zOšfachtí tie skutky, ktoré sme v službe božej

konali, aby sme za odmenu Boha z tváre do tváre videli.

V Kuzibe, v pustom jednom mieste sýrskom, žil niekdy jeden pustovník,
o ktorom Sophronius mnoho pekného a cliválilebného vypráva. Keď ešte v ro

disku svojom žil, kde zem obrábal, nadovšetko tým dedinčanom činil tajne
dobré, ktorí nemali semä; v tichej noci vychádzal, pooral ich zem a zasial. Ako
sa pustovníkom stal, každý týždeň putoval raz cez Jericho do Jeruzalema. Na

tejto ceste vždy vzal so sebou chlieb a vodu, aby hladných a smädných po
cestných občerstvoval; keď slabých a ustatých našiel, vzal batoh ich na seba a

vyložil i ustaté deti na svoj chrbát. Ba ešte aj potrebné nástroje vzal so sebou,
ktorým pocestným tam porád popravil obuv a šaty; a kde, ako to na východe
nenie zriedkavou vecou, mŕtvolu našiel na ceste, pochoval ju, obyčajné modlitby
a žalmy spievajúc. Tejto obyčaji verný zostal až do smrti.

Tento znamenitý muž opravdivé činil všetko, čo len mohol. Pri ňom láska

všetky čnosti spájala a ich na dokonálost pozdvihla; lebo kto opravdivé miluje, ten
každú čnosť a síce v dokonálom spôsobe koná; a bez lásky nenie čnosti. Amen-

Prijmime ochotne slovo božie.

> Za prik ad ste všetkým veriacim .«

Sv. Pavel I. k Tessalon. 1, 7.

Sv. Pavel apoštol v dnešnom sv. liste veľmi chváli vieru, nádej a lásku
Tessaloničanov. Chváli skutočnú ich vieru, ktorá ustavične dobre činí; chváli
pracovilú ich lásku, ktorá nikdy neodpočíva, kým neučiní všetko dobré, čo
len konať môže; chváli vytrvalú ich nádej, s kiorou zasľúbenia trpezlivé očakávali.



Hľa, pred nami stoja tri božské čnosti. Božskými čnosťami preto sa

menujú, lebo sa celkom na Boha potahujú a ich pohnútka je bezprostredne
v Bohu. Lebo bár láska aj musí sa vzťahovať i na blížneho, to predsa stáva sa

pre Boha, jak je ona opravdivou. Tieto čnosti sú takrečeno tri sestry, ktoré na
raz sa rodia, a jednu matku majd — evanjelium; tieto tri božské čnosti sú
dušou kresťanského života, sú základom kresťanstva a spolu tvoria dokonáleho
kresťana.

Teda hodno bolo tieto čnosti u Tessaloničanov chváliť a vďaky dávať Bohu
za milostivé vyvolenie, ktorým ich vyvolil Boh. My tiež sme vyvolení, a síce
od večnosti; ale kým my na to slovo, ktoré nás povoláva, dbáme, to niekedy
dlho trvá, a len máloktorý môže byt pochválený za také veci, za jaké sv. Pavel

Tessalonických veriacich chválil. Lebo evanjelium, ktoré prijali, nebolo u nich
len v reči, ale i v sile a v Duchu Svätom a v plnom presved
čení. A len tak môže účinkovať, silu svoju preukazovať a oblažovat tých, ktorí
veria v ňom Teda nie len o písmene je slovo, ale o duchu; lebo zabíja ,

ale duch obzivuje « (II. Kor. 3, 6.J. Viera len v litery je mrtvá, ktorá ovocí
nenesie. Opravdivá viera musí sa v skutkoch dokazovať.

Takúto vieru mali praví veriaci tessalonickí, jako to apoštol svedčí.; /V

postáli ste nasledovat nás i Pána, prijmúc slovo v mnohom stíšení, jr raUosion
Ducha Svätého.« T. j. keď evanjelium prijali, už vtedy všelijaké súženie trpeť
museli; ale preto ducha neztratili. Vedeli, že Pán a Majster ich na takej ceste,
na ceste trápenia prišiel ku sláve. Lebo apoštoli nijak netajili, že všetci, ktorí
Ježiša nasledujú, prenasledovania trpeť musia. Preto sv. Pavel chváli ich, že
•»ste za príklad všetkým veriacim«. Tak nech pracuje slovo božie v nás. Viera,
v láske pracujúc, nech sa vyjaví v slove a v skutku, nádej majúc života večného;
nech svieti svetlo naše pred ľuďmi, aby videli skutky naše, a chválili Boha, ktorý
v nebi je.

Keď Adam, prvý človek, v raji hneď po svojom stvorení sladko zaspal —

hovorí legenda, prišli traja anjeli so Stvoriteľom k nemu, podívať sa na stvore
ného človeka. Jako sa zohnuli k Adamovi, prekvapila ich krása a dokonála po
doba jeho. A riekli jeden druhému: »Ozaj, človek je skoro tak krásne a šľa
chetné stvorený ako anjel. Len to je škoda, že znak slobody, ktorý my nebesk

obyvatelia máme, krásne dve krýdla nemá. Anjeli pristúpili k Bohu, prosiac hoj
aby aj človekovi, ich zemskému bratovi, dal dar slobody, dve krýdla, aby nebol
k zemi priviazaný, jako zvieratá. Bohu ľúbila sa láskavá starostlivosť anjelov
ale takto ím odpovedal: »Vy pre človeka, ktorého som z prachu stvoril, žiadate
blažený ôsud nebeských duchov, ale on včuľ toto šťastie ešte by nezniesol. Na
to sôm ho stvoril, aby si ho tu na zemi zaslúžil, a túžba po tom blahoslavenstve
je tá páska, ktorá ho s duchami nebeskými spojuje. Ale že ste oproti stvore
nému človekovi tak starostliví, dovolím, aby ste boli vodcovia jeho na zemi,
a keď ustane sila jeho, požičajte mu krýdla svoje « Anjelia s radosťou zostúpil
na zem, a pristúpiac k spiacemu človekovi, ruky svoje na prsia jeho, jako na

prísahu, položili. Najmladší anjel takto začal; »Ach človeče, pamätuj na moje
slová, jak by si niekdy na ceste svojej trápenia, prenasledovania zkúsil, podvihni
oči svoje ku mne, ja ti požičiam krýdla nádeje, ktoré ta ponad tŕnia okam-

4



ženia do krajšieho sveta ponesú.* Druhý anjel pokračoval; »A keď niekdy práce
každodenné veľmi ta obťažia, prijd vtedy ku mne, ja ti dám krýdla lásky, ktoré
zázračnú silu vlejú do teba, a bez toho, že by si ustal, budeš konať a napo
máhať dobré, a o mnoho viac dobrého budeš môcť konať, ako obyčajne ľudia
sú v stave.* Tretí anjel takto dokončil: »A keď niekdy prídu hodiny, v ktorých
ta zármutok a nešťastie obkľúči a pomoc a ochranu žiadať budeš, vtedy utiekaj
sa ku mne, ja ti požičiam krýdla viery, ktoré ta zo tmy a noci hore vynesú
na srdce večite milujúceho Boha.« Takto mluvili anjeli, podali si ruky na ve

čité spojenstvo. A Boh s láskou pozrel na nich a posvätil ich za anjelov
strážcov ľudí.

»Od vás rozhlásilo sa slovo Pánovo«. Aj my sme istým spôsobom ohla

sovatelia slova Božieho, jak Tessaloničania boli, ktorých viera rozniesla sa po
všelikom mieste. Pohaní boli oní, a odriekli sa modiel. Tak aj my nasledujme
ich. Jeden druhého napomínajme, naprávajme, lebo všetci sme údy jednej hlavy,
teda spolu pracovať musíme. Jednu vieru, jedno prisľúbenie máme.

My všetci očakávame Syna Božieho z neba, ktorý nás budúceho trestného
súdu skrze vykúpenie zbavil toho totižto strašného dňa, keď bude súdiť živých
i mrtvých. Od toho nás zbavil, vypijúc pohár božského hnevu až do ostatnej
kvapky. Nemusíme sa teda viac báť, vykúpení sme od budúceho hnevu. Smrť
zomrela. Len o to sa starajme, aby sme účastní boli zásluh Ježiša Krista; potom
už nemusíme sa báť žiadneho hnevu. Len že zásluh môžeme byt účastní len

skrze úprimnú, srdečnú ľútosť, spoveď a dostiučinenie, skrze polepšenie života,
kríž a trpenie, skrze ktoré do šlapajov Ježiša Krista, Pána a Spasiteľa nášho

vstúpime.
Nenie sa čo diviť, že si Tessaloničania Pána tak zamilovali, jaknáhle evan

jelium jeho, túto radostnú zvesť počuli. Alebo kto môže počuť alebo čítať evan

jelium bez toho, žeby hneď v tej hodine nadovšetko nemiloval toho, ktorý pre
nás zomrel a večné spasenie nám nadobudnul? Nevýslovnou túžbou viseli tes
salonickí veriaci na ňom odo dňa obrátenia svojho; nič nemysleli, nič nežiadali,
nič nemilovali, len toho, ktorého z neba očakávali.

Ach, jak mnoho trápi sa Ježiš s nami, kým získa srdcia naše, s nami, ktorí
v mene jeho sme pokrstení, ktorého už od detinstva poznáme! Koľko boja bolo
nám treba, aby sme ho nasledovali! Veru je to hanba pre nás kresťanov! Jak
nás zahanbujú pohaní, Tessaloničania! Prijmime aj my, NN., ochotným srdcom
slovo božie, žime dľa evanjeliuma, a naše bude kráľovstvo nebeské. Amen.

ďako máme za vecný cieľ svoj bojovať?

> Či neviete, ze tí, ktorí o- závod•’ Beiia , všetci
síce beiia , ale jeden dostane odmenu.«

Sv. Pavel L Kor. 9, 24

V dnešnom sv. liste učí nás apoštol, ako majú si dať pozor opovážliví a
nedbanliví kresťania, aby, bárs stoja, nepadli. K tomu predniesol podobenstvo
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o závodnikoch a o zápasníkoch. A síce, že mnohí bežia a bojujú, a

predsa nedostanú sa k cieľu a neobdržia odmenu; a hovorí, že opravdiví závod
níci a bojovníci od mnohého sa zdržujú, aby porušiteľný venec obsiahli. Na

pokon spomína Izraelitov na púšti, v ktorých nemal radosť, lebo boli neverní
a nestáli.

Ktorí ustanovené povolanie á úrad majú, nech si k srdcu vezmú z toho

podobenstva, v akom nebezpečenstve sa nachádzajú, keď povinnosť svoju neko

najú, keď zpozdilí a leniví sú. My tiež pre slabých vo viere zdržujme <a

takých vecí, ktoré v samo sebe sú dovolené, ako s v. Pavel hovorí: »Všetko /-,
je dovolené, ale neosoží všetko « (I. Kor. 6, 12.), neslúži k povzbudeniu. A aby
sme na zemi na ceste viery darmo nebežali, ale aby sme opravdivý cieľ náš,
večné spasenie, dosiahli, nie je dosť len začať bežať, ale musíme beh aj skončiť,
ako to Kristus Pán náš hovorí: ‘Kto soirvá až do konca, spasený bude.e.

(Mat. 10, 22.)
Sv. Pavel tu nadovšetko dve veci spomína, ktoré sú závodníkovi a bojov

níkovi na preukážku v obsiahnutí odmeny. Niektorých lenivosť prekazí,
druhých bludný smer. Všetko činia, len to nie, čoby mali konať, pochybia
a ztralia z pred očí cieľ. Zpozdile a lenivo bežia tí, ktorí slabí sú vo viere,
chladní v láske a malomyseľní v nádeji. Tak nadarmo bežia tí, ktorí druhých
vodia, ale miesto, žeby ich čistým učením, kresťanským príkladom na slávu
božiu a na úžitok blížnych svojich viedli: svoju vlastnú chválu, svoj vlastný
zisk hľadajú. Títo všetci darmo bežia, lebo nie na pravej ceste, nie medzi pra
vými medzami bežia.

Ale aj beh medzi medzami, aj boj v priestore nenie ešte dosť. Len

ktorý k cieľu prijde, ten zvíťazí. Nenie teda dosť, keď hovoríš: Kresťan som, po
čúvam slovo božie, znám vieru; nie len slyšať máš slovo božie, a znať vieru,
ale aj dľa nej žiť musíš. Jako sv. Pavel píše: » Nie poslúchali zákona sú spra
vodliví u Boha , ale činitelia zákona spravodliví budú.« (Rim. 2, 13.) A Kristus
Pán tak hovorí: »Blahoslavení sú, ktorí slyšia slovo božie, a zachovajú ho .«

(Luk. 11, 28.)
» Všetci síce bežia, ale jeden dostáva odmenu. Tak bežte, aby ste dosiahli. «

Kto je to ten jeden? Stálosť a vernosť až do konca. Co máme teda
činiť? Všetci, ktorí sa v závodení cvičia, zdržujú sa od každej škodlivej veci,
a to preto, aby porušiteľnú korunu obdržali, my ale neporuší teľnú. Nie zriedka
sa stáva, že dôstojník, alebo hrdina-kupec, pre slávu a zisk rodinu, vlasť svoju,
všetko opustia, ba i život svoj obetujú. A čo za svetské veci činíme, to pre
Boha ešte viac činiť máme.

Sv. Pavel sám seba dáva za príklad: bežím, nie jako by na neisté, tak
bojujem, nie jako by do vetra máchajúc.« Nebeží ten na neisté, ktorý dľa zá

kona, evanjeliuma žije, len večný život má pred očima, všetky skutky svoje dľa
tohoto riadi. Niekdy bojovníci železom alebo olovom obťaženými rukami dávali
sa jeden do druhého; keď protivník obratne vyhnul, uderenie išlo do vetra. Len
vietor bijeme, keď protivníka, ktorého by sme v sebe premôcť mali, netrafíme.
Preto trýzniť musíme telo svoje a do služby ho podrobovať, aby slúžilo duši.
Prečo to nerobíme? Telo, telesná náchylnosť, je zviera, a síce bezúzdne zviera,
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ktoré len veľkou prácou môžeme zkrotiť. Sú síce ľudia, ktorí to myslia, že sú

na slobodu povolaní, a všetko činiť môžu. Ale mýlia sa. Na slobodu sú síce po
volaní, ale na slobodu duše, nie na slobodu tela. Kto podrobuje sa do služby
ducha božieho, toho duch ten ustavične k poriadku, k miernosti a k zdržovaniu
sa každej škodlivej veci povzbudzuje, ako to o bojovníkoch je písané.

Palladius vypráva o jednom reholníkovi, že myšlienka pýchy a márnej slávy
vždy ho pokúšala; poneváč tieto myšlienky ináč od seba odohnať nemohol, nosil

veľký kôš zeme z jedného miesta na druhé. A keď sa ho pýtali, prečo to robí?

odpovedal; »Trápim toho, ktorý mňa trápi, totižto telo svoje, ktoré ma mučí,
aj ja ho mučím, a tak pomstím sa nad nepriateľom svojím.« 0 sv. Dorotheusovi

čítame, že ustavične trýznil telo svoje. Na otázku, prečo sa tak trýzni, odpo
vedal: »Trýznim telo, lebo ma olúpi o život mÔj.«

Gréci sporiadovali dostihy o závod. Na dráhe po štyroch bežali od jedneho
konca do druhého, a ktorý prvý tam dobehol, musel zachytiť vytýčený cieľ.

Víťazi zas medzi sebou bežali, a len, ktorý všetkých prestihol k cieľu, ten bol

víťazom, ten obsiahol závodnú odmenu. Grécki zápasníci dlho sa chystali na

zápas. Veľmi skrovne žili, zdržiavali sa od vina a od všetkých smyseľných rozkoší.

Sv. Pavel prednáša aj príklad o Izraelitoch, hovoriac: Viete, že otcov našich,
keď sa vysťahovali z Egypta, oblak viedol; oblak a ohnivý stĺp išiel pred nimi

(

ukazoval ím cestu, a chránil ich od nebezpečenstva. Viete, že všetci prešli cez
červené more, ktoré veľmi nebezpečné bolo, ale mocná ruka božia ich pre
viedla. Viete, že skrze vodcu svojho Mojžiša duchovným, obrazným
v oblaku a v mori všetci prijali krst Krista. Tu musí sa rozumieť krst du

chovný, poneváč tieto predmety i na Krista sa vztahovaly. Oblak, ktorý cez
deň skrze tieň svoj pálčivosť miernil, a v noci na ceste svietil, bol predobrazom
milosti krstu, ktorá oheň žiadostí mierni, a dušu človeka osvecuje; more bolo
obrazom vody krstnej, z ktorej kresťan priam tak neporušený vychádza, jako
niekdy Izraeliti suchou nohou prešli cez červené more. Viete, že všetci lenže

pokrm, pokrm duchovný, raannu jiedli, a tenže nápoj duchovný pili,

j. z duchovnej skaly pili, ktorá ich sprevádzala, a táto skala bol Kristus,
ktorý pod obrazmi starého zákona bol skrytý. Manna a skala, z ktorej na

uderenie prúta Mojžišovho voda vylekala, boly lajemstva plné obrazy Krista,
ktorý ako manna duchovná a chlieb obživujúci, a jako duchovná skala nevidi
teľne a duchovne vždy s nimi bol a ich sprevádzal, a tých. ktorí vieru mali
kŕmil a napájal milosťou svojou.

»Ale v mnohých medzi nimi nemal Boh zaľúbenie«, lebo zahynuli v púšti
prv, než by boli prišli do zasľúbenej zeme, poneváč stálosti a vernosti nemali.
Bolo ich šesťstotisíc, mimo žien a detí. Len Jozue a Káleb prišli do zeme
zasľúbenej.

Aké je z toho poučenie pre nás? Niektorí môžu stáť pod vedením Boha,
ako Izraeliti pod oblakom, môžu prejsť cez mnohé biedy, ako Izraeliti preš červené
mure; pokrstení môžu byť, a duchovný pokrm a nápoj, telo a krv Pána, môžu



požívať; a predsa neobsiahnu nebo, lebo môžu sa odvrátiť od Boha, a hriech
smrť a peklo môže ich uchvátiť prv, než by do večného Kánan sa dostali.

Teda buďme stáli v dobrom, a verní Bohu. Bežme a bojujme tak, aby sme,
svoj pravý cieľ, slávu večnú, obsiahli. Amen.

fledeťa prvá po Deviatniku.
Chváľme sa v Bohu.

yPre mňa nebudem sa chváliť.

Sv. Pavel ku Kor. 12, 5.

Falošní apoštolovia chvália sa márnosťami, a svojimi krásnymi, pretvarač
nými rečami zvádzajú druhých. Od tých vystríha nás sv. Pavel apoštol v dnešnom
liste. Apoštol napred spomenúc, že sa Korinťanom Fúbila chvála týchto falošných
apoštolov, prosí ich, aby sa nepohoršili na ňom, keď aj on sa chváliť bude;
proti vôli svojej to robí, ale musí to činiť, aby falošných apoštolov zahanbil
a chválu božiu a svoj vlastný úrad ochránil, aby tým neverili ale jemu.

Aby sa teda v ňom nepohoršili, najprv tým, ktorí chváliť sa chcú, isté hra
nice vyznačil, ktoré prestúpiť nenie slobodno. Takto hovorí: *Kto sa vychva
ľuje, v Pánu nech sa vychvaľuje« (II. Kor. 10, 17.). A sám Boh hovorí: nMúdry
nech sa nevychváľuje s múdrosťou svojou, a silný nech sa n vychvaľuje so

silou svojou, .a bohaiý nech sa nevychvaľuje s bohatstvom svojim; ale s tým
nech sa vychvaľuje, ktorý sa chváli, že pozná mňa, a vie, že ja som Pán, ktorý
milosrdenstvo linim a súd a pravdu na zemi « (Jer. 9, 24 — 24.).

Z toho teda zjavné je, že je božská a ľudská chvála. Ľudská, keď sa
človek chváli s tým, čo má, s majetkom, s peniazmi, so silou a mocou, so sta

točnosťou, s remeslom, so zásluhami. Táto chvála, jako všetko ľudské, je po
minuteľná; lebo aký je základ, taká je aj stavba; základ ľudskej chvály je márny.
0 krokodílovi hovoria, že kým žije, vždy rastie. Keď už rásť nemôže, vtedy
zahyne. Toto je obraz chvastáča, ktorý ustavične po väčšej sláve túži, a keď
v nádeji sa zklame, to tuším horšie mu padne, jako sama smrť. — Básnici

vyprávajúc Tantal u so vi, že tento v Or kus e až po ústa vo vode stojí, a naj
krásnejšie jablká visia pred ním, bez toho, že by jest mohol z nich, a piť z vody.

Ktorý ustavične po nečom túži, a nič neobsiahne, len sa veru zle cíti. Ovšem
smutná vec je to, keď zaslúžení a statoční ľudia k ničomu prijsf nemôžu; keď

sprostí a naničhodní v hojnosti žijú, a veľké hodnosti obdržia. Ale uspokojme
sa vo vôli božej, Boh to vynahradí.

Božská chvála je živé
> vyznanie, že máme Boha milostivého, a takáto

chvála je opravdivé blahoslavenie Boha, je vzdávanie vďakov za dobrotu božiu,
je sladká potecha v kríži a v trápení, táto chvála obveselí srdce, poteší dušui

uspokojí svedomie. Kresťania nadovšetko nech sa s milosťou božou chvália1

že milostivého otca majú, ktorý bez všetkej zásluhy za deti svoje ich prijal
a k večnému životu ich povolal S krížom a trpením nech sa chvália; lebo kríž



a trpenie je istý znak lásky a milosti božej, krome by sme boli kríž a trpenie
skrze hriechy svoje na seba stiahli, a včuľ ich jak prirodzené pokuty znášajme
— Sv. Dominik v Tolose mnohých blúdiacich na kat. vieru obrátil, mnohé

zázraky činil, preto ho aj ako anjela božieho ctili. Predsa nezostal v tomto

meste, bár jak ho prosili. »Ja len nástroj som bol v rukách božích; nie ja som

osvietil duše, ale Boh; a pošetilá opovážlivosť by to bola, keby som niekdy bol

veril, že Pán Boh na mňa sa utimul v práci svojej.* A tak išiel do Carcasse.
Keď sa ho tu jeden verný priateľ jeho pýtal; prečo neostal radšej v Tolose,
toto Odpovedal; »Vo veľkej úcte bol som tam, chváľa ľudí neprestajne ma trá

pila; tu ale dobre sa mi vodí; lebo, chvála Bohu! všeliakú potupu znášať musím.*
Je pravda, že obyčajne tých za hlúpych majú, ktorí sa chvália. *Nech ťa

chváli iný, a nie ústa tvoje « hovorí sv. Písmo (Prísl. 27, 2.). A Kristus Pán po

vedal: »Jestli ja sám seba oslavujem, sláva moja nit nenie « f Ján 8, 54.). Ale

sv. Pavel apoštol preto sa chválil, aby falošní proroci nezvábili veriacich,
aby jeho počúvali a nie tých. Jako by bol povedal: Dívajte sa, jak dobre mi

padne chvála, priam tak, ako vára, ale s týra rozdielom, že moja chvála je
opravdivá, vaša ale falošná.

Keď Dávid Góliáta kameňom na čelo porazil, tento na otázku čo mu je?
zaiste na čelo bol by ukázal, a bol by povedal: Tu je chyba, tu! Keby niektorí
ľudia uznať chceli, kde je chyba, tiež na čelo by ukázali, lebo tam bár len malý
rozumček majú, predsa mnoho o sebe myslia, a radi by sa hore driapali. Mnohí
ľudia trpia na všeliaké nemoce ale najviac trpia ... na žiadosti slávy a chvály.
— Sv. Sebastianovi ponúkali najväčšie hodnosti, aby len opustil Krista, ale
on ich neprijal. Neurobím to, nemôžem. Iní, keď chcú, vedia pekne na vode

plávať, ako ľahunké drevce; ale vo vedre na dne studne býva vždy viac vody,
ako keď sa hore dostane, riekol sv. Sebastian. Iní, keď chcú, môžu sa vyzdvi
hovať, ako vrch Olymp; ale v hlbokej doline, vždy lepšia tráva rastie hovorí
sv. Sebastian. Iní keď chcú môžu sa do výšky driapať, ako zimozeleale modrá
nezábudka má v tôni vždy príjemnejšiu vôňu, povedá sv. Sebastián. Iní, keď chcú,
môžu sa vypínať ako babilonská väža, ale v hlbokej bani je predsa najlepšie
zlato. Iní, keď chcú, môžu sa ako veľký Goliát chváliť, ale preto predsa len

malý Dávid zvíťazil. Ja radšej zostanem v nízkosti svojej, a budem milého

Spasiteľa svojho nasledovať, ktorý riekol: » Utte sa odomna, lebo som tichý a po

korný srdcom « (Mat. 11, 29.\ Ja zostanem v nízkosti svojej, nasledujúc Ježiša,
ktorý utiekol, keď ho ľud chcel mat za kráľa. Ja zostanem v nízkosti svojej,
a nasledujem Spasiteľa svojho, ktorý si maštal vyvolil a nie palác ku narodeniu
svojmu. Ja zostanem v nízkosti svojej, a Syna Božieho mám pred očima, ktorý
takú pannu si vyvolil za matku, ktorá dievkou, slúžkou sa nazývala.

Sv. Pavel právom sa chváli, že viac pracoval vo vinici Pánovej skrze

učenie, kázanie, cestovanie, ako všetci spolu. Právom sa chváli s rozumom
svojím a známosťou božských vecí. Právom sa chváli s trpezlivosťou
svojou, že v Kristu nikomu na ťarchu nebol, ale živnosť svoju zaopatril si

ručnou prácou alebo z Macedónie alebo z inakadiaľ dostal od veriacich. Chválil
sa s rodom svojím: Židia sú? pýta sa, tô som i ja. Izraelskí stí? aj ja. Ple

meno Abrahamovo sú? to som i ja S čím sa chvália títo falošní apoštoli, to



som i ja. Ale to nerozhoduje. Lebo ani krv, ani rod, ani pôvod, ani rodina ne

činí človeka dobrým pred Bohom. On chváli sa s úradom svojím, s krížom
a trápením svojím, konečne chváli sa videniami a zjaveniami, a vy
tržením svojím až do tretieho neba, s ktorými vecmi nemôžu sa chválil
falošní apoštolovia.

Ale sv. Pavel spomína i jednu zroňujúcu vec, aby si v nebeských zjaveniach
mnoho nezakladal; aby sa nepýšil, pokorne vyznáva: *Daný mi je osíen telesný,
anjel satanov , aby ma pohlavkoval*. To chcel povedať, že ako na krky psovi
klocok uviažu a do papule koňovi zubadlo založia, aby veľmi nestrečkovali: tak
aj Boh osteň, pud, dal do tela môjho, tajné trpenie, zvláštnym pokušením ma

navštívil, aby som mnoho na sebe nezakladal a ponížený bol. A ani tú jeho
tri razy prednesenú prosbu, aby odstúpil od neho satan, Boh nevyslyšal, ale —

ako sv. Pavel vyznáva — to mu povedal: *Dosť ti je moja milosť* ; lebo sila

moja je i v slabosti mocná
Z tohoto môžeme videt, NN., načo sú nám pokušenia? Na to, aby nás

k Bohu priviedly, k tomu prinútily, by sme u Boha utočiste hľadali. Lebo Ježiš

Kristus, ako i slovo jeho a viera jeho len vtedy dokážu silu svoju, keď nás

biedy, pokušenia uponížily, keď už prirodzená pomoc a potecha nedostačuje nás
ochrániť. Musíme cítiť, takmer rukou makať, že je to dielo Božie, keď sme sa
zase vzmohli, zase sa zdvihli a docela nezahynuli. Len keď celkom sa odovzdáme

Bohu, keď Boha pracovať necháme v nás, len vtedy budeme silní v slabosti
svojej; dočasné trpenie naše zaopatrí nám večnú radosť a smrť na zemi vovede
nás do života v nebesách. Amen.

flsdeľa druhá po Deviatniku.
O láske,

» Viera, nádej, láska, tieto tri, ale väčšia
nad ne je láska.

Sv. Pavel ku Kor. 13, 13.

V cirkvi katolíckej rozdáva Duch svätý veriacim podivné dary du

chovné, ktoré, bár by boly i nápadné, predsa nie sú najhlavnejšie vo veci spa
senia, ako to Korinťania mysleli. Hlavná vec je láska, ako to sv. Pavel
apoštol v dnešnom liste hovorí: väčšia nad všetky je láska; a u Gal. (5, 6.j
»Viera skrze lásku pracuje.* Jak niekdy Korinťani, tak aj včuľ sa ľudia mýlia
v niektorých vecach; hovoria; blýskavý um viac stojí, ako hlboká
horlivosť, zovnútorná obratnosť viac, ako vnútorná oddanosť,
postup v hierarchii viac ako zásluha v osobe.

A prečo sa to stáva? Preto, lebo človek dlä svojej prirodzenej lenivosti
viac váži si to duchovné dobré, ktoré pomerne najmenej namáhania stojí. Preto
mnohí pýšia sa svojimi od Boha obdržanými schopnosťami, o ktorýchžto rozvi
nutie a zmohúlnenie sa oni veru veľmi málo starali, pýšia sa mravným vplyvom



svojím, kdežto len úradu a spoločenskému postaveniu svojemu, ale nie svojej
statočnosti môžu ďakovať; pýšia sa vysokým rodom, zdedeným bohatstvom

svojím, kdežto ako to slnce jasná vec je, že v tom oni ani za márny mak osobnej
zásluhy nemajú.

Čo týka sa tých podivných darov Ducha svätého, Boh tých, ktorým ich

dáva, uisťuje o tom, že v opravdivej viere žijú. Ale vôbec aj tí, ktorí nie sú
účastní týchto darov, vidiac skutky božie vo vyvolených, môžu byt presvedčení,
že môžu z nich čerpať hojné požehnanie. Aj títo presvedčení môžu byt o tom’
že v pravej cirkvi žijú; že veľké vynáhrady dostanú od Boha za tie proti
venstvá, ktoré v živote zkúsili.

Tieto podivné duchovné dary sú nasledujúce:
1. Dar jazykov: »Čo by som mluvil jazykmi ľudskými-. Ktorí vládli

týmto duchovným darom, také reči hovorili, aké nikdy sa neučili. Tak bolo
možné evanjelium medzi rozličnými ľuďmi rozširovať, a rozličné národy do cirkve

spojiť.
2. Dar prorokovania: »A čo by som mal dar proroctva«. Boh zo starost

livej prozreteľnosti o nás, budúcnosť pre naše dobré skrýva pred nami, a keď
v jednotlivých pádoch z toho výnimku robí, i to činí pre naše spasenie.

3. Dar poznania: *A čo by som znal všetky tajomstvá «. Ktorí vládnu

týmto darom, tajomstva viery pochopujú, iným vysvetľujú a proti nápadom
bránia.

4. D ar u č e n os t i: »A čo by som mal všetky umeniam. Tento dar majú
tí, ktorí celé učenie Krista jasne, súvisle, presvedčivé a oduševnene iným pred
nášajú. Načo neveriaci sa obrátia a veriaci upevnení bývajú vo viete.

5. Dar divotvornej viery; A čo bych mal všetku vieru , tak žeby
som prenášal horí/.* Dľa tých slov Kristových: »Budete H mat vieru, ako je
zrno horčičné a poviete hore tejto: id tam , i pôjde, a nebude vám nič nemožné.*

(Mat. 17, 19.) Je to veľká viera, ktorá tak pevná je. Kristus Pán často pre
tých, ktorí verili, zázraky činil.

6. Dar ochotnej obetivosti: »A čo by som rozdal na pokrmy chu

dobným všetok svoj majetok.« V tejto veľkolepej dobročinní isti javí sa vplyv
viery na človeka, ktorý skutkami svojimi dokazuje, že Boh/nedopustí na ľudí

takú biedu, ktorú by uľaviť, alebo celkom ôdstrániť neboli schopní.
7. Dar zmužilosti; *A čo by som vydal telo svoje tak, aby som horel.*

Keď zapovrhnúc smrť hotoví sme pre vieru i oheň smrti, smrť mučennícku pod
stúpiť. Zmužilosť budí zmužilosť; mnohí bojazliví a klátiaci sa kresťania znova
osmelia sa, keď niektorý bez strachu, radujúc sa obetuje život svoj pre vieru.

T * d
i dôležité sú tieto dary Ducha svätého, a predsa len vtedy stoja niečo,

h d a úmyslu božieho na prospech a dobro iných vynaložíme, keď ich
/.t lásku upotrebíme. Preto hovorí sv Pavel: »Keby som nemal lásky, ne

o-oži mi nič k obsiahnutiu spasenia večného.c

Sv. Ján apoštol v starobe svojej, keď už len málo bol v stave hovoriť, ako
sv. Hieronym píše, ustavične len tieto slová opakoval: »Deti moje! milujte sa

vospolok.* Niektorí z poslucháčov už zunovali večité tieto slová, a pýtali sa ho:



prečo ich vždy opakuje? Načo sv. Ján odpovedal: »Toto prikázanie som od
samého Krista Pána dostal; a keď toto jedno vyplníte, viac vám netreba.’

Sv. Pavel apoštol rozumie opravdivú lásku, a udáva jej mnohonásobné
vlastnosti.

a) Láska je trpezlivá, poddá sa tomu, čo Boh nariadil, trebárs úmysel
jeho nepozná, lebo vie, že cesty božie sú nevyzkúmateľné. Šetrne a láskavé
chová sa oproti chybám a krehkosťam iných, lebo nesmie sa viac hnevať, ako
Boh; a Boh je » milosrdný, milostivý , a trpezlivý« (II. Moj. 34, 6.) Nerozpaľuje
sa v zpurný hnev, pomstu, netrpezlivosť, ale u každého len dobré predpokladá,
trpezlivé znáša všetko, nikoho neobráža.

b) Láska je dobrotivá, dobré srdce ukáže každému slovom a skutkom.
c) Láska nezávidí To je hriech proti Duchu svätému závidet milosť

božiu blížnemu svojemu. Tak závidel Kain bratovi svojemu Ábelovi, že obeta
jeho milšia bola Bohu. Tak Judáš závidel sv. Petrovi a Jánovi, lebo Kristus Pán
viac ich miloval.

d) Láska sa nenadýraa; uponižuje sa, ajako Kristus Pán radšej chce

slúžiť, než aby jej slúžili; mnoho v sebe nezakladá nad druhými, ktorí snáď
menšie dary dostali od Boha.

e) Láska nie je ctibažná; seba nevyvyšuje, nehanbí sa s chudobnými
a nízkymi obcovať. Pyšný a sebecký človek šípi všade klam, nevernosť, zradu;
priateF i nepriateľ cíti protiveň jeho, jazyk jeho je ostrý, pero jeho je do žlči

zamočené, pomsta mu je rozkošná, a keď cieľ svoj neobsiahne, na Boha a svet

hreší, že veľká nespravodlivosť stala sa s ním.

f) Láska nemyslí zle. V ktorom človekovi nenie láska, toho oči vždy
utvorené sú na chyby druhých, len z najmenšej chyby vždy najhoršie súdi.
V ktorom neni láska, ten neľúbi ani počuť niečo dobrého o blížnom svojom,
ani nemyslí o ňom dobré. Ustavične o lom smýšľa, ako by ho mohol zahubiť.
Človek by nemyslel, koľko vymyselnosti, trpezlivosti, chladnosti, ukrutnosti býva
v lakom zlom srdci, aby znivočil blížneho svojeho, nadovšetko, ak mu
v ceste stojí.

g) »Láska neraduje sa neprávosti, ale teší sa pravde.* Koho
nie opravdivá láska vodí, len len vtedy sa rozhorčí, keď takých ľudí prenasle
dujú, kiorí jemu sú milí; jeslli ale takých nespravodlivé obrážajú, ktorých on

neľúbi, vtedy ľahostajne, ba so zaľúbením díval sa na to. Kto opravdivé miluje,
ten nenávidí falošnosť a nespravodlivosť tak na priateľovi, ako na nepriateľovi;
a pravda vždy ľúbi sa mu, trebárs jeho samého alebo najlepších priateľov
jeho šľahá.

1i) Láska všetko znáša, zakryje chyby blížnych svojich, chráni
každého.

i) Láska všetkému verí, nenie nedôverná, ale dôveruje v každom.

h ) Láska všetko dúfa, nad nikým nezúfa, ale vždy lepšie očakáva.

k) Láska všetko pretrpí, keď ho obrážajú, vediac, že Boh všetko

odplatí.
ľ) Láska nikdy neprestáva, aj vo večnom živote ustavične trvá,



Samé tie dary a milosti, od ktorých, kým tu na zemi žijeme, spasenie naše

závisí, t, j. viera a nádej, toľko nestoja a tak dlho netrvajú, ako láska, táto je
najväčšia. V;era je veľká, nádej veľkolepá, ale láska je ešte väčšia, lebo objíma
Boha i ľudí. Daj Bože by sme vo viere, v nádeji a láske až do konca zotrvali.

V poslednej vojne francúzsko-nemeckej udalo sa niečo dojímavého. Pora

nený nemecký dôstojník ležal v dome jednej vznešenej francúzskej panej. Pani

dôstojníka láskavé opatrovala, ani vlastná malka jeho nebola by v stave opa
trnejšie a láskavejšie s ním zachádzal!. Keď mu raz prevažovala rany, dôstojník
pohnutý toľkou dobrotivosťou, pýtal sa jej: prečo lak veľmi vyznačuje nepria
teľa vlasti jej? Pani odpovedala: »Môj syn je francúzsky dôstojník, poranený
padol do vojanského zajatia. Vtedy jedna nemecká matka smilovala sa nad ním
a s veľkou láskou uľavovala ťažký osud jeho. .la len príklad tejto znamenitej
matky nasledujem.*

Slzy zaligotaly sa v očiach tejto šľachetnej ľudomilky. Dôstojník zamlčal
sa. Vtedy vstúpil sluha a odovzdal panej list. Pozrela chytro nápis, prelomila
pečiatku, a natešená riekla: >Ghvála Bohu.* Dobrodejkyňa moja a synamojeho
vyplnila prosbu moju a poslala mi svoju podobizeň. Dôstojník pozrel na podo
bizeň, a s radosťou zvolal; »Veď je to podobizeň mojej matky!< »Vašej matky?*
pýta sa dobrá francúzska pani s trasúcim hlasom. Potom padla na kolená a

takto sa modlila: »Bože môj! syna dobrodejkyne mojej sveril si na mňa. Z ce
lého srdca svojho Ti za to ďakujem!* Hľa, NN., takáto je láska, takto milujme.
Amen.

fJedeľa prvá v pôste
O našom chovaní sa v štyridsaťdennom pôste.

> Vo všetkovi o preukazujme , ako služobníci
boií.* Sv, Pavel II. ku Kor. 6, 4.

Celé dnešné čítanie musíme si len dľa tej zásady vysvetlovať, že jako apo
štoli a cirkevní predstavení k Lomu sú povolaní, aby pred, veriacimi
v kresťanskej pravde svietili: tak aj každý kresťan má svojím chovaním sa dobrý
príklad dávať vykúpeným blížnym svojím. Vypočítané sú v ňom tie mravné po
vi n n os ti, ktoré obvzláštne vo svätom pôstnom čase konať máme.

I. Pôstny čas musíme považovať za obzvláštny čas milosti, a tak ho
i použiť. Vysvitá to z toho, že

a) v tých dňoch, v ktorých cirkev naša pamiatku uponíženia, horkého
umučenia a obety Krista Pána obnovuje a svätí, Boh dozaista obzvláštne po
dáva veriacim spásonosnú milosť svoju, aby sme sa polepšili, a v Kristu sa ob
novili a upevnili.

b) Menší alebo väčší účinok milosti vždy závisí od toho, jako sa k nej pri
pravil ten, kto ju prijíma. Ale práve tento cirkevný čas ponúka mnoho takých
vecí, ktoré veriaceho pripravujú k tomu, aby v ňom milosť božia účinkovať
mohla. Také sú stránenie sa sveta a zábavôk, veselostí; rozjímanie o hriechu,



o jeho následkoch, o tom, že Boh trpel pre hriech; cvičenie sa v pôste a v seba

zapieraní; častejšie navštevovanie kostola a poslúchanie slova božieho.
rc) Cirkev svätá ohľadom na veľký pôst i to nariadila, aby sme sa okolo

Velikej noci dobre pripravení vyspovedali a prevelebnú sviatosť oltárnu
prijali. Keď teda dľa úmyslu cirkve v ľký pôst zachovávame, stáva sa nám čas
ten veľkým časom milosti.

II. Vo svätom veľkom pôste musí sa každý verný syn cirkve katolíckej
usilovať, aby bol na ozdobu učenia Spasiteľa nášho (Tit. 2, 10.) A tak úctu
cirkve u iných svojím chovaním sa rozmnožoval.

d) Cirkev chce, aby sme v tomto čase častejšie prítomní bývali pri
službách božích; lebo keby katolík aj v tomto čase len tak ľahostajne a
lenive chodieval do kostola, ako inokedy, to by mohli mysleť ľudia mimo našej
cirkve žijúci, že tu len dľa mena vyznávajú vieru a cirkev, v skutku ale s telom
i s dušou zemským vecam sa oddávajú. Takýmto chovaním sa neboli by sme
na ozdobu kat. cirkvi.

b) Cirkev žiada, aby sme aspoň v tomto čase zdržovali sa od verejných
zábav, ktoré ona aj ináč nie priam schvaluje. Keď katolík aj v pôste z jednej
zábavy do druhej chodí, v divadlách, v báloch, v krčme márni čas a peniaze
svoje, čo si môžu myslieť vyznávači inej viery, jakú mienku môžu mat o kato
líckom živote, jakú vážnosť dostane katolícka cirkev pred nimi?

c) Cirkev chce, aby zvláštne v týcho dňoch chovanie sa veriacich potvrdzo
valo to učenie, že človek bude skrze vieru ospravedlnený, ktorá
pracovitá je v láske. Preto vyzýva nás cirkev, aby sme konali rozličné
dobré skutky, jako: pôst, navštevovanie kostola, púty, skutky milosrdenstva atď.

III. V cirkvi každý veriaci nie sám o sebe, ale jako jeden úd celého
veľkého tela pracuje na spasení svojom; preto všetci sú povinní jeden dru
hého polepšovat a na ceste pravdy dobrým príkladom napomáhať. Túto povinnosť
kresťanskej lásky musíme v pôstnom čase obzvláštnou horlivosťou konať.

a) V pôstnom čase vzpomíname si zvláštne, že Kristus Pán za všetkých
trpel a zomrel, teda večné spasenie všetkým je prichystané, a tak nenie dosť
len na svojom spasení pracovať, ale žiada to od nás aj spasenie iných; druhým
nemôžeme lepšie slúžiť k spaseniu, ako keď dobrý príklad vidia na nás.

b) V tomto čase vyzýva nás cirkev, aby sme dľa možnosti stránili sa spo
ločností, s ktorými nás len svetské záležitosti spájajú, a s užším kresťanským
kruhom sa uspokojovali. Tu potom tak sa môžeme cítiť, jako udy jedného tela
a môžeme pracovať na posvätení jeden druhého.

c) Pôstny čas je čas pokánia a dobrých skutkov. Nič tak nesluší sa kajú
cemu kresťanovi, ako príkladným chovaním sa napraviť pohoršenia, ktoré
prv dáva!-'H-

IV. Tie mnohé protivenstvá, ktoré apoštolovia a vyznávači Kristovi

trpeli, majú veriaci skrze dobrovoľné na seba vzaté, trpezlivé a vytrvanlive ko

nané skutky sebamŕtvenia učiniť záslužnými aj pre seba. Tieto skutky sú:

d) Telesné pôsty, skrze ktoré viac sebazaprenia konáme, než nám
cirkev ukladá.



Či teda pôst nenie starý ?

b) Iné telesné trápenia a namáhania, ktorým sa tí podrobujú,
po väčšom stupni dokonálôsti túžia

c) Bystré a sútrpné zkúmanie tých telesných a duševných nedo
statkov, ktoré Boh za pokutu a zkúšku na druhých dopustil.

d) Častejšie odlúčenie sa od spoločnosti ľudskej, aby sme v samote

jakoby v žalári za hriechy svoje trpeli, svet zabudli a len o spasenie svoje
sa starali.

V. Napokon pôstny čas má ešte i to učenie, aby nás vo známostach
spasenia znova potvrdil. A tento úmysel vyplníme cirkvi:

a) Keď usilovne slúcharne to mimoriadne učenie, ktoré skrze kňazov svojich
nám prednáša.

b) Keď utrpenie a smrt Krista Pána rozjímajúc často na ne myslíme.
c) Keď tie kresťanské pravdy, ktoré povrchne poznáme, z dobrých kníh

dokonále sa naučíme.
Keď takto robíme, vtedy bárs aj v takých okolnosťach sme, že by sme sa

vždy zarmucovať mali, predsa vždy radovať sa budeme, lebo potešuje nás

nádej večnosti; keď aj nedostatok trpíme v zemských statkoch, bohatí
sme v duševných; keď aj nič nemáme, predsa všetkým vládneme, čo k več
nému spaseniu potrebné je.

Ale pôst, pôst! Nejde to každému do hlavy! Všetko len od toho závisí,

jako to berieme. To myslíš tuším, že to pápeži si vymysleli? Tak je, ale nie

prvý alebo druhý pápež, lež večný pápež: nebeský náš Otec. Však pápež
toľko znamená, jako otec. To povedal Adamovi a Eve: * Z toho stromu vprostred
zahrady nejedzte, lebo ináč šomrete. « » Nejedzte*, čo znamená iného, ako » postite sa«.

Hľa, prvý pôstny príkaz, ktorý Boh pred šesťtisíc rokmi dal ľuďom Tak pôst
sám Boh vynašiel. Pôst je tak starý, ako svet.

Druhý príkaz pôstny dal Boh Noemovi, keď mu zakázal jedenie ne

čistých zvierat.
Treli väčší príkaz dal Boh Mojžišovi na hore Si n a i. Sám Mojžiš

štyridsať dní sa postil, dvakrát jeden za druhým; tak sa postil Eliáš a mnohí

proroci; postil sa Dávid a Ischiáš kráľ, tiež Judit a Ester, tak hrdinský
M a k k a b e a celá N i n i v e s dušou kajúcou.

Sám Kristus postil sa štyridsať dní a štyridsať nocí; apoštolovia sa postili
a prví kresťania, zvláštne svätí mučenníci, všetci najprísnejšie sa postili.

A jako sa postili! Cez celý deň len raz jiedli, a aj vtedy len veľmi málo;
zdržovali sa od mäsitých a mliečnych pokrmov, od drahých rýb a od iných
drahých jedál, aj od vína. Najprísnejšie sa postili vo Veľkom týždni, vo

Veľký piatok, vtedy takrečeno nič nevzali do úst. j

Ale včuľ, včuľ v 20. století! Veď my nie sme židia alebo karí'hauskí
r e h o 1 n í ci!

Veľmi dobre! ;Ale sme synovia Kristovi a cirkve jeho, a on na spasenie
duše našej prikázal pôst. Prelo máme sa postiť, lebo nie? Alebo čo je lepšie a

vznešenejšie, keď sa zdržujeme od mäsitého pokrmu alebo keď sa nezdržujeme?
Alebo či sme my lepší, jako bol Kristus Ježiš, apoštoli, mučenníci?



Ale však v mäse nenie nič nečistého. Veď samé sv. Písmo hovorí: »Nie

to, čo vchádza do úst
, poškvrňuje človeka.« (Mat. 15, 11.) Celkom pravda. Nie

mäsom poškvrníš ústa a žalúdok tvoj, ale neposlušnostou proti Bohu a cirkvi

poškvrníš dušu svoju.
NN., sám Boh to hovorí o štyridsaEdennom pôste; »Hľa, včul' je Čas mi

lostivý, hl'a, včuľ je deň spasenia V čas milostivý vyslyšal som ta a v deň

spasenia spomohol som tebe.e. Nasledujme volanie Boha. Pôstny čas je naj
súcejší k tomu, aby sme od hriechu dušu našu očistili. Včul nám Boh ponúka
pokoj svoj, včuľ nás vyzýva k pokániu, dáva nám k tomu príležitosf poďme za

volaním jeho, aby sme neztratili spasenie duše svojej. Amen.

fledeľa druhá v pôste.
O mravnom chovaní sa v pôste.

»Nepovolal nás Boh k nečistote, ale ku
•posväteniu.«

Sv. Pavel, 1. k Tes. 4. 7.

1. Ako sv. Pavel apoštol v dnešnom liste na otázku bere Tessaloničanov
z ohľadu ich mravného držania, práve lak aj cirkev vo veľkonočnom čase
na otázku bere veriacich svojich.

a) Pýta sa ich cirkev: jako sloji tvoje katolícke-krestanstvo? Za

choval si vo svojom veriacom srdci a vyznával si slovom i skutkom všetko to,
čo som ti od detinstva tvojho, až po túto hodinu jak spasiteľné pravdy pied
kladala? Niesú medzi nimi také pravdy, ktoré sa srdcu tvojmu už neľúbia?
Pováž si to dobre v tomto čase, a vrát sa ku pravdám spasiteľnej svätej viery
tvojej.

h) Cirkev prikazujúc veľkonočnú spoveď a prijímanie tela Božieho veriacim

svojím, naskrze nechce, aby sme toto duchovné sebaobnovenie cez celý rok
zanedbali. Ktorý nespovedá sa častejšie, ťažko sa spovedá na Veľkú noc; a ktorý
chlieb života častejšie neokusuje, tomu on nie priam chutí na Veľkú noc. Ale

predsa veľkonočná spoveď z toho ohľadu je dôležitá, že ňou celoročné naše
účtovanie zavierame, každý dlh náš vyplatíme, aby sme sä ako noví ľudia
ukázali pred slávne vzkrieseným Spasiteľom naším; aby veriaci obnovili
sväzok svoj s cirkvou a neohrožiteľne jej oddaní boli; aby všetci veriaci ako

údy jedného tela akoby k veľkému sviatku smierenia pri stole Pána sa shromaždili.
2. Sv. Pavel napomína ďalej k nepoškvrnenému životu preto, lebo

tento mrav je veľmi dôležitý, t a ž k ý, a poneváč ho aj kresťania prestupujú.
aj Nepoškvrnenost je dôležitá. Ani jeden hriech neťahá toľko hriechov za

sebou ako nečistota. Ktorí sú otroci toholo hriechu, tých mravný cit sa
oni telesnú silu svoju márna, oproti nebeským vecam sú ľahostajní, vo svätosť
a pravdivosť Boha a mravnosť ľudí neveria; tých obrátenie je takrečeno nemožné.
Ani jeden hriech nesp>yedajú sa ľudia tak ťažkú a s väčším sladom ako priam
tento Z toholo môžeme posúdiť, jak dôležitá je nepoškvrnenost.



b) Ale táto čnosť je aj ťažká v každom ohľade, tak že boli bludári, ktorí
zrovná za nemožnú ju držali. Ale aj čistotu stavu manželského tiež tak
ťažko je ochrániť, ako úplné panenstvo. Ťažko je vyznačiť hranice tomu,
čo je »slobodno« a »neslobodno*. Často nenie »slobodno« čo sa »slobodno« zdá

c) Poneváč tak ťažko je ochrániť čistotu, priam preto sv. Pavel tak často
klade ju kresťanom na srdce. Aj cirkev starostlivé ponúka panenstvo a nepo
škvrnenosť veriacim svojim. Nadovšetko v pôstnom čase, v ktorom sebaza
prenie a mŕtvenie veľmi podporuje túto čnost. Polom pôstny čas je čas

obety, a obetujúci musia sa vynasnažovat, aby sa ozdobovali nepoškvrnenosťou
a svätosťou.

Jedna slúžka, menom Katarína, oplzlé reči rada a často hovorievala. Jej

kamarátka, bohabojné dievča, napomínala ju, aby to viac nerobila. »Zaiste —

povedala — ťažko ti to padne nekdy na smrteľnej posteli.*
Stalo sa, že v tej istej obcí jeden sluha zomieral V izbe mnohí boli prí

tomní, aj tie dve dievky. Nemocný na raz pozdvihol sa, a takto riekol; »Mil
ľudia! Vidíte, ako som; už mi nič nespomôže, v najkrajšom veku musím zomrel;
buďte tak dobrí, a modlite sa za mňa, aby som blažene zomrel mohol. Ďakujem
vám za všetko dobré, nech vám Boh zaplatí; ďakujem občanom, že mi v ne

moci mojej pomáhali; ďakujem dievkam, že bdeli pri nemocnej posteli mojej.
Ale ešte jedno mi na srdci leží. Lebo som sa nehanbil pred druhými prehrešiť,
nehanbím sa to aj verejne vyznať. Ach, tie necudné, oplzlé reči veľmi obťažujú
srdce moje! Prosím vás všetkých, nemyslite viac na moje pohoršlivé reči. Ach

;

ako by som sa radoval, keďby ich nikdy nebol z úst svojich vypustil. Zlo už
nemôžem ináč napraviť, ako že prosím vás, nehovorte nikdy nečisté reči, nepo
horšite nikoho. Keď také reči vyprávať chcete, myslite na moju smrť, a keď hrob

môj pokropíte svätenou vodou, pomyslite si na moju prosbu, ako by som z hrobu
volal k vám: »Ach kresťania! neslušné reči sú ťažké kamene na smrteľnej po
steli. Povedzte kamarátom mojim, ktorí nie sú tu, dám ich prosiť, nech ináč

robia, ako ja. Len včuľ otvorily sa oči moje. To mi povedal raz spovedelný otec:
»Skrze necudné reči tvoje veľký rováš budeš mat na druhom svete*; ja som
to napomenutie do vetra pustil, ale včuľ vidím, že pravdu mal.*

Táto reč veľmi ho pohnula; ľahol si do postele, po kríž ruku vystrel, bozkal

ho, a modlil sa: »Bože! odpusť mi moje viny*, a — zosnul.
Všetci boli pohnutí, pokropili ho posvätenou vodou, utreli slzy z očú svojich,

a ticho sa rozišli. Mnohí povedali; »Nezabudnem to nikdy, cez celý život svoj «

Na ceste tá bohabojná slúžka spýtala sa tej ľahkomyseľnej: »Kata! dnes
ako si sa cítila?* »Ako? odpovedala táto — to som myslela, že sa mi srdce

pukne; a keď vyprával, aby sme sa oplzlých rečí chránili, tak som sa cítila, ako

keďby na žeravom uhlí alebo špicatých špendlíkoch bola stála. Včuľ tu pod
šírym nebom sľubujem Bohu svojemu, že kým žiť budem, špinavé reči nevyndu
viac z úst mojich.* Táto povesť rozišla sa v obci, a kedykoľvek niekto oplzlé
slovo povedal, hneď ho upozornili: »Qž si zabudol na smrteľnú postel toho sluhu ?«

3. V dnešnom liste aj k tomu napomína sv. Pavel apJätol, aby » nikto ne

ukrivdil a ?iekla?nal brata svojho v obchode «. Toto napomenutie je veľmi prí
hodné v tomto pôstnom čase.



a) Klamstvo je vždy ohavné, ale nadovšetko v pôstnom čase, keď naj
pevnejšie musíme sa odriekať diabla, od ktorého každý hriech pochádza.

b) Z klamstva pochádzajú rôzni c e, a včuľ nadovšetko pokoj musíme hľadať.
V tomto svätom čase musíme dychtivosf po peniazoch krotit, ba škodu učinenú
usilovat sa musíme vynahradit.

c) Poneváč nám Kristus Pán nebeské poklady priniesol, usilujme sa
tieto si zaopatrif; a miesto toho, že by sme blížnemu svojmu nejakú
alebo škodu učinili, usilujme sa jemu dobre radiť, pomáhať, a pre chudobných
srdce bohatých získať.

Najhorší a najhroznejší chlieb je nespravodlivý chlieb úžerníkov. Matúša
Bascio, bohabojného a divotvorného muža vo Venecii, zavolal raz jeden pra
votár ku stolu svojemu. Jako Bascio vzal do ruky chlieb a načal ho, vyšla čistá
krv z neho. Na to ukázal chlieb nespravodlivému horliteFovi a riekol: »Pozri

)

aký chlieb jieš ty. Pot a krv chudobných, vdov a sirôt požívaš, a opovažuješ
sa prosiť Otca nebeského: Chlieb náš vezdejší daj nám dnes? Tras sa na tieto

slová, a pomysli si na ten strašný chlieb, ktorý krv neštastlivcov na červeno

barví, pomysli si na ten chlieb, ktorý jieš.«
Toto napomínajúce a hroziace slovo patrí všetkým úžerníkom, ktorí chu

dobných utláčajú a sužujú a z peňazí ich bohatnú.
4. Aby napomínan u svojmu sv. Pavel väčšiu vážnosť dodal, na dvoje nás

upamätuje: Najprv na prísny súd, s ktorým Boh prestupovateľov zákonov

svojich trestať bude, a po druhé na veľkolepé povolanie naše, ktoré Boh
kresťanom vyznačil.

a) -»Pán je pomstiteľom za to všetko.« Boh každý smrteľný hriech večným
zatratením tresce. Jak veľký je hriech, jak nenávidí Boh hriech, to z toho vi

díme, že Boh Syna svojho dal za obetu, aby nás od hriechu vykúpil. Pováženie

trestajúcej spravodlivosti božej je najvýbornejší prosriedok k varovaniu
sa od hriechu. Lebo ponajprv s hriechom obyčajne je ľahkomyseľnosť spo

jená. To zlé, čo robíme, za nič nemáme, vyhovárame sa slabosťou svojou; príkaz
boží najľavnejšie vykladáme. Po druhé, každý môže zo dvoch zlých vecí tú
menšiu zlú si vyvoliť. A už o mnoho menšie je zrieknuť sa domnelých pôžitkov,
jak večne zatrateným byt. Po tretie, pováženie trestajúcej spravodlivosti božej

najviac k tomu slúži, aby sme si zemský život vážili, a presvedčení boli, jak
drahá je každá minúta pre večné spasenie naše.

b) Kresťan a katolík však nie len pre strach sa má chrániť hriechu,
ale treba, aby strach zahnala láska (I. Ján 4, 18.). Treba, aby sme si nielen
trest boží rozvážili, ale i to veľkolepé povolanie svoje, ktoré nám Boh vo veľkej
mdosti svojej vyznačil.

Teda žime tak v tomto veľkom pôste, tak sa varujme, aby sme život večný
obsiahli. Amen.



Nedeľa tretia v pôste.
Kristus z lásky seba samého dal za nás.

> Kristus miloval nás a vydal seba samého
za nás v dar a obetu Bohu, k vôni rozkoš

nej.* Sv. Pavel k Efez. 5, 2.

1. Dnešné čítanie stavá nám pred oči vykúpenie pokolenia ľudského ako
lásku Krista Pána oproti nám, dľa ktorej *seba samého dal za nás v dar a
obetu Bohri, k vôni rozkošnej.«

a) Sv. Pavel apoštol keď hovoriac o obete Kristovej, ako o dare a obete,
myslí na krvavú a nekrvavú obetu. Celý život Krista Pána bol obetou
za nás, a síce z lásky jeho. Slušná vec je teda, aby sme mu i my dali lásku
za lásku, aby sme i my niečo zaňho obetovali, a konali to, čo Kristus a cirkev

jeho od nás žiada, a čo zaiste o mnoho menšie a o mnoho ľahšie je, než čo
on činil.

b) Sv. Pavel apoštol dôrazne hovorí, že Kristus Pán náš z lásky k nám
sa obetoval, preto my keď jednak s radosťou kloníme sa pred ním, a až do
končín sveta ohlasujeme slávu jeho, jednak povinní sme pre túto lásku niečo
na seba vziať, čo nejakým spôsobom podobá sa tomu, čo on z lásky k nám
učinil.

0 kráľovnej A r t emisii hovoria, že tak vrele milovala manžela svojeho,
že keď zomrel a telo jeho dľa pohanskej obyčaje spálili, ona popol spáleného
tela do vína vmiešajúc vypila, aby ustavične spojená bola s manželom svojím.
Kristus Ježiš nekonečne väčšiu lásku preukazuje nám vo sviatosti oltárnej; lebo

najsvätejšie telo svoje a krv svoju dáva nám na pokrm a na nápoj nie z inej
príčiny, len aby s nami úzko a nerozlučiteľne spojený bol, ako každodenný pokrm;
lebo do tela a krvi našej prejde, a nemôže sa viac od tela odlúčiť. Božský náš

Vykupiteľ teda v najsvätejšej sviatosti oltárnej nielen naším chce byt celkom,
ale aj to žiada, aby on vždy s nami, a my aby sme v ňom ostali a nikdy sa
od neho neodtrhli, dľa tých slov jeho: *Kto jie telo moje , a pije moju krv, vo

mne prebýva , a ja v ňom. « (Ján 6, 57.) Túto lásku my len obdivovať, ale po

chopiť nemôžeme.

1. Tá obeta, ktorú Kristus z lásky k nám obetoval, stala sa »za nás v dar
a obetu Bohu k vôni rozkošnej.« Sv. Pavel vyslovuje sa tu dľa obyčaje starých
národov, dľa obyčaje, ktorí to verili, že mravné skutky pred bohmi vôňu a síce
dobrú príjemnú vôňu, zlé nepríjemnú vydávajú; zvláštne ale to mysleli, že ho

riace príjemné obety vôňou svojou zaženú pamiatku zlých skutkov. Tohoto
obrazného spôsobu mluvy o obete Krista Pána opotrebujúc, to chcel povedať
sv. Pavel, že obeta jeho ako príjemná odstránila u Boha pamiatku našich
hriechov. Z tohoto nasleduje, že poneváč Veľká noc je veľký sviatok sraierenia,
veriaci také niečo majú činiť, čo by pamiatku spáchaných hriechov zotrelo*.

2. Po pravde nemôžeme držať za obetu to, čo sme i tak povinní,
ale len také mravné skutky, ktoré ani Boh, ani cirkev neprikazuje, také sú ku

pr. zdržovanie sa rečí a zábav, ktoré súc nevinné nie sú zakázané.



a) Pamätná známka života Vykupiteľa našeho je, že počas svojho utrpenia
mlčal na pr. pred Kajfášom a Herodesom. Aj my zle by sme rozumeli čas

pôstny, keď by sme jazyk svoj nekrotili.
b) Mlčanie Vykupiteľa našoho tak nasledujme, že dobrovoľne odtiah

nime sa od tých spoločností, ktorých navštivovanie je síce dovolené, ale priká
zané nenie. Tak aj zábavám vyhýbajme. Alebo keď nemôžeme sa celkom od

dialiť, aspoň čo najmenej sa rozprávajme, a čím vážnejšie sa chovajme.
3. V e q n é blahoslavenstvo, ktoré skrze hriech ztratíme a pravdu

konajúc získame, s v. Pavel apoštol nazýva »kráľovstvom Kristovým a božím.«
Tento výraz, ktorý spolu opravdivé božstvo Krista dosvedčuje, z nasledujúcich
právd vysvitá:

a) Odkedy Kristus na zem prišiel a nový poriadok spásy ustanovil, pravda
dľa príkazov starého zákona už viac nedostačí zabezpečiť človekovi príchod do neba,
ale musíme poslúchať i tým prikázaniam, ktoré nám Boh dal skrze Krista. A dľa

týchto musí sa človek zdržovať od každej nečistej žiadosti a darom

ných rečí.

b) Blahoslavenstvo je »kráľovstvo Kristove«, lebo len on môže nám ho
učiniť možným. Bez Krista na veky by sme boli vytvorení z neba. Keď on za
nás pokutu nevy trpí, my od Boha na večné muky boli by sme zatratení. Bez
zásluh Kristových nikdy by sme neboli mohli vyplniť tie podmienky, od ktorých
večný náš život závisí, Slušno je, aby poklad od toho meno dostal a nosil, ktorý
ho namáhaním nadobudnul, a iných k požívaniu jeho povolal a uspôsobil.

c) Nebo je kráľovstvo Kristovo, lebo najprv on ho zaujal; lebo
on išiel pred nami tou cestou, ktorá jedine vede ta; lebo to kráľovstvo
ako dedictvo svoje rozdelí medzi tých, ktorí sa v nasledovaní jeho na večnosť

pripraviť usilovali; lebo odtiaľ so svätými svet, nadovšetko cirkev riadi. Kto
teda do blaženej večnosti chce prísť, nech chodí na ceste Kristovej, teda na

ceste lásky, obetovania sa, trpenia; nech sa usiluje byť opravdivým synom
božím, aby ho Kristus za spoludediča prijal.

4. Tými slovami: »Nebuďte teda ich úiastnikatni« svätý Pavel lebo Opa

kuje napomínania svoje, aby vystríhal kresťanov od smilstva a lakomstva, alebo

doplňuje predošlé učenie svoje. V tomto páde chce povedať: nenie dosť, aby
ste vy menované hriechy nepáchali, ale ani skrze mlčanie, trpenie a vyhováranie
nebuďte účastní tých hriechov.

a) Pravdenepodobnéje, že by bol celý Jeruzalem žiadal Ježiša na smrť,
urobili to len najvyššia rada, a niektorí farizei. Poneváč ale celý Jeruzalem bol

ľahostajný a potupne mlčal, vina bol i on smrti Syna Božieho. Z tohoto nasle

duje, že kresťania nadovšetko v pôstnom čase nielen sami zdržovať sa musia
od ťažkých hriechov, ale aj okolo seba, svojím blížnym musia prejavovať pravú
ošklivosť oproti každej hnusote.

b) Mimo mlčania mnohí ešte aj opeknujú a vyhovárajú hriechy iných.
Za výhovorku majú: nedostatok učenia a výchovy, zvyk od mnoho rokov, čí
tanie zlých kníh, ľahkomyseľnosť mládeže, nákazný príklad iných atď. A tak stá

vajú sa účastnými cudzích hriechov. Od tohoto chrániť sa najmä v tomto pôstnom
5



čase, je svätá povinnost naša. Zle rozumená láska je plášť, pod ktorým mnoho
zlého sa koná.

»Lakomstvo nech sa ani nespomÍ7ia medzi vami.* Lakomstvo, od ktorého
nás sv. Pavel apoštol varuje, je najväčšia pošetilosf, ktorú si len myslieť mô

žeme. Lakomec je ako osol, ktorý peniaze nosí a bodfač žere. Čo má z toho,
keď nad shrabaným pokladom stráži a pri ňom hladom umiera? Či nevie la

komec, že ich so sebou nevezme? Akú odmenu bude mat za všetky ustávania

svoje? Žiadnu, alebo len tú, že ho dedičia vysmejú. Jeden bohatý bankár dal

spraviť železné dvere do tajnej pivnice svojej, kde zlato a striebro svoje shro
maždil; ta išiel každodenne, aby dľa ľúbosti svojej pozerať mohol na poklad
svoj. Zámočník, ktorý ten drahý zámok robil, napomenul skupáňa, aby dal pozor
na jedno pero, lebo keď sa to zavre, nikto viac z pivnice nevýnde. Minulo viac

rokov, a nenásytný bankár videl, ako sa rozmnožuje poklad jeho. Tam sa válal

po poklade svojom, a spokojný bol s tým, keď ho ustavične čítať mohol. Jed
ného dňa, keď zas požívať chcel radosti skúposti svojej, zabudol zastaviť to ne

bezpečné pero. A už je zamknutý s pokladmi svojimi. Volá, kričí, ručí, všetko
darmo! Pivnica je hlboká, z ktorej slovo nepočuť. Trpí hlad a smäd a najtráp
nejšie umiera na poklade svojom. Medzitým hľadajú ho všade. Odmenu sľubujú
tomu, ktorý ho nájde. Naostatok aj ten zámočník počuje, že bankár zmizol. Na

myseľ mu prišlo to strašné pero, ktoré on vymyslel. Ide k vrchnosti, oznámi

tajné miesto v pivnici. Železnými žrďami vylámu dvere pivnice, a čo vidia? Pán

pokladov od smädu a od hladu mrtvý le í na pokladoch svojich!
Nasledujme, NN., dnešné napomenutie sv. Pavla apoštola. Milujme Boha,

lebo on nás prv miloval, než my jeho. Nielen chráňme sa ťažších hriechov
v tomto pôstnom čase, ale zdržujme sa i od takých vecí, ktoré nie sú zaká
zané. Vtedy môžeme úfať, že v nebi medzi vyvolených počítaní budeme. Amen.

Nedeľa štvrtá v pôste.
O pravom blahu dletok božieh

Nie sme synami dievky, ale slobodnej a
k tejto slobode Kristus nás vyslobodil-«

Sv. Pavel Galat. 4, 31.

Potešiteľného niečo chcem vám dnes, NN., povedať, o pravom blahu a šťastí
dielok božích; lež i hrozného niečo o zkaze a nešťastí zátvrdilých hriešnikov.

Starý patriarcha Abrahám, otec národa židovského, mal dve manželky a

dvoch synov. Prvá bola Aga r, dievka, ktorá mu porodila prvého syna
Izmaela; druhá bola Sára, vznešená, svobodná žena, ktorá porodila mu dru
hého syna Izáka.

Jako v rodine Abrahámovej boly dve manželky, tak sú i v cirkvi božej na
zemi dva zákony, starý a nový zákon. Prvá manželka Agar znamená starý zákon

pred Kristom, ktorý dal Boh židom na hore Sinai, medzi bleskom a hromobitím

vyučujúc ich, jako majú Bohu slúžiť, jestli blažení chcejú byt, a prisľúbiac ím



svoje požehnanie. Druhá manželka Abrahámova Sára znamená nový zákon, novú
úmluvu kresťanskú, ktorú láskavý Boh skrze jednojodeného Syna svojeho, Je

žiša Krista, uzavrel, vyučujúc nás v evanjeliume, jako máme žiť, aby sme hodné

dietky boli Otca nebeského, zasluhujúc nám pomoc jeho a večnú slávu. Túto
novú úmluvu, nový zákon, zapečatil najdrahšou krvou svojou za nás vyliatou,
Pán nás Ježiš Kristus na hore Kalvárie. Prvá úmluva viery židovskej bola otrocká,

služobná, plná služobných obradov. Druhá úmluva viery kresťanskej plná je
lásky a milosti, ktoré nám Pán Ježiš vydobil. Ó, keď by sme i my lak velikej
milosti stali sa hodnými!

Abrahám mal dvoch synov; prvý Izmael, mladík svevolný a neústupný i

ktorý mladšieho brata Izáka nenávidel. Boh rozkázal Abrahámovi, aby Izmaela
a matku jeho vyhostil von; v Izákovi ale dané bolo zasľúbenie, že rozmnožený
bude rod jeho, a že z neho narodený bude Spasiteľ sveta. Práve tak, praví sv

Pavel, i teraz deje sa vo svete. Dvoje dietky sme v dome Otca nebeského

první neverní židia, ktorých Boh jako Izmaela zavrhol, druhí sme my pravove
riaci kresťani, ktorých Boh vyvolil si za dietky svoje, ako niekdy Izáka a za

sľúbil nám kráľovstvo nebeské. Ačkoľvek Sára, svobodná manželka Abrahámova,
po mnohých rokoch bola neplodnou, predsa ju Boh učinil matkou prečetných
národov. Tak plodnou matkou ako Sára je i cirkev katolícka, viditeľné shro

maždenie všetkých pravoveriacich kresťanov, rozširujúc sa po celom svete.

Židia v časoch sv. Pavla apoštola hrubo prenasledovali kresťanov. Sv. Pavel

takto ich teší: Nebojte sa, my sme ako Izák vyvolené dietky Boha, židia ale

vyhostené, ako Izmael. Ako Izmael, dľa tela syn Abrahámov, brata svojho Izáka,
nenávidel a prenasledoval, tak i židia včuľ nás prenasledujú. Ako Boh Abrahá
movi rozkázal: vyhoď dievku, i syna jeho, lebo nebude dedičom syn dievky,
práve tak Boh židom kráľovstvo božie odejme, a dá ho nám, ktorížto sme diel
kami sv. cirkve katolíckej, ktorých Ježiš Kristus vyslobodil a drahocennou krvou

svojou vykúpil. Ó, NN., jak nevýslovné je blaho naše, ktorí sme údy cirkve ka

tolíckej, bratia a sestry Ježiša Krista a dedičia života večného!
Lež práve tak veľká je ztrata naša, keď ztratíme právomoc byť dielkami

božími, stávame sa otrokami ducha pekelného a večné zatratenie očakáva nás.

A čo že je príčinou tohoto žalostného stavu? Je príčinou hriešna nevedomosť
v pravdách sv. náboženstva a hriech smrteľný.

Nevedomosť, kto vôľu Boha svätú nezná, alebo o ňu nedbá. Tak žili a

žijú neveriaci židia a pohania, ba, žiaľ Bohu, i nedbanliví kresťania, ktorí
v pravdách sv. náboženstva biedne sú vycvičení. Mnoho je takých nešťastných
dielok, ktoré od nedbalých rodičov svojich málo sa naučily, a keď zanechajú
otcovský dom svoj, ešte i to málo zabudnú. Koľko je svetáckych kresťanov, ktorí
v iných veciach dosť sú zbehlí, ale prikázania božie neznajú, modliť sa nevedia

Nájdeme vzdelancov, ktorí nevedia, koľko je sviatostí, jakú milosť obsiahneme vo

sviatosti pokánia, jako sa majú ku sv. prijímaniu hodne pripraviť. Hriešna ne

vedomosť je príčinou zkazy mnohých.
Druhá príčina zkazy našej je hriech. Jaknáhle človek dopustí sa smrteľ

ného hriechu, svetlo posväcujúcej milosti mu vyhasne, on prestane byť dieťa

božie a dedič kráľovstva nebeského. Duch Pána od neho odstúpi, anjeli boží
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strachujú sa od takého, spravodliví hadia mu vyhýbajú, jedine peklo cíti rozkoš
nad ním.

A čo vyslobodí hriešnika z tejto temnosti? Svetlo milosti božej. Tak
sa rozjasnilo Šaulovi na ceste do Damasku, keď Kristus volal k nemu: Šaule,
Šaulel prečo ma prenasleduješ? Milosť božia ho ožiarila, a z najukrutnejšieho
odporca Kristovho stal sa najhorlivejším hlásateľom viery kresťanskej. Tak ro
zodnilo sa sv. Augustínovi, keď čítal tie slová sv. Pavla: »Noc predišla, deň sa
ptiblíšil, odvrhnime teda skutky temnosti a oblečme sa do zbroja svetla. Jako
vodne poctivé choďme, nie v hrdovani a v opilstvách , nie v smilstvách a chlip
násťach, nie v zvade a závisti, ale oblečme sa v Pána ježila Krista.« (Rim.
13, 12 — 14.) Uznal blúdnu cestu, po ktorej kráčal, opustil ju, a stal sa výtečným
cirkve našej svätej učiteľom. Tak sa rozodnilo sv. Petrovi, pri pohľade Ježiša,
keď ho trikrát zaprel. Tak sa rozveselilo zarmútené srdce Márie Magdalény pri
slovách Ježiša; » Dúfaj, deéro , odpúšťajú sa ti hriechy tvoje.*

Teda vyslobodí človeka z hriešneho stavu milosť božia, lenže i so stránky
našej dve veci sú potrebné.

A síce po prvé pravdy kresťanskej viery dobre poznať. Pe

člivá matka, cirkev svätá katolícka, o to všemožne sa stará, učí nás usilovno
v škole a v kostole, a každoročne spoveď prikazuje, aby každý kresťan pravo
verný pred svojím duchovným pastierom sa vyspovedal a dosvedčil, jako je
v pravdách sv. náboženstva vycvičený.

Po druhé chráňme sa od hriechu, vyhýbajme hriechu Ukrivdil si

niekoho, vynahraď škodu učinenú jako Zacheus, ktorý pravil; »Hľa, polovicu
statku mojeho Pane dám chudobným, a jesth som niekoho oklamal v niečom,

štvornásobne navrátim.* (Luk. 19, 8.) Čiň i ty lak, a Pán ti ako Zacheovi
riekne: i tvojemu domu stalo sa spasenie, lebo i ty si dieťa božie. Máš-)i, smil

níku, hriešnu známosť a v srdci svojom chlipná uhostila sa žiadosť, zanechaj
bez odkladu chlipnú známosť a zadus v sebe lásku chlipnú. Požívaš-li bez miery
nápoj, v nepriateľstve žiješ-li s tvojím blížnym, si závistlivý, bol si na pohor
šení s tvojím zlým príkladom, hľaď, aby si sa polepšil, čiň pravé pokánie, aby
ľudia videli tvoje dobré skutky a chválili Otca tvojeho, ktorý v nebesách je
aby anjelia radovali sa nad lebou; že pravé činíš pokánie. Tak budeš blažený
tak sa staneš z hriešnika syn boží a dedič kráľovstva nebeského.

Tešme sa, NN., že sme opravdivé dietky Boha a dedičia kráľovstva nebe
ského. A jestli sme z tejto hodnosti skrze smrteľný hriech vypadli, usilujme sa
skrze vrúcne pokánie zas hodných sa činiť tohoto vznešeného vyznačenia. Amen.
(Dľa Slomšeka.)



Sviatok Zvestovania Panne JVIaHi.

O sho-s/ievaní a smllovaní božom.

t> Či je vám málo
f byť obťažnými ľudom•

že ste obťažní ešte i Bohu mojemu.«
Izaiáš 7, 13.

Zachádzanie P. Boha s kráľom Achazom a s jeho modlárskym ľuďom uka

zuje na shovievavosť a milosrdenstvo, ktoré má Boh oproti hriešnikom a usta
vične vykonáva skrze cirkev svoju.

Ačkoľvek Boh kráľa Achaza veľmi sužoval, predsa neprišlo jemu a radcom
jeho na rozum, že v Júde ešte žijú opravdiví proroci, ktorí u všemohúceho
Boha ochrannú pomoc môžu vyprostredkovat. Ľudia všetko zkusujú, len to oprav
divé nie. Naostatok sám Boh musí začať, alebo poslať proroka svojho k tým,
ktorí ho nehľadali a nežiadali. Abraháma sám Boh vyhľadal a do zeme Izrael

priviedol. (I. Mojž. 8.) Mojžiš pasie stádo svoje, a Boh ho povolá vyslobodiť ľud

izraelský. (II. Moj. 3.) Ježiš hľadá hriešnikov, spasí, čo zahynulo. (Luk. 19, 10.)
Jednotlivých Boh vždy predijde milosťou svojou a pochopiť ím dá, že oslobo
denie a spasenie len od neho pochádza. Na všetky deje spasenia našeho mô

žeme upotrebiť tie slová proroka; »Našli ma, ktori ma nehľadali«. (Iz. 65, 1.)
Napokon tak je to i s cirkvou Kristovou. Ani jeden národ zeme sám nehľadal

požehnania evanjelia, ale cirkev ide s missionármi svojimi k nemu, aby mu po
núkla tie požehnania. To prijatie a zachádzanie, ktoré prorok u kráľa
a okolí jeho zkúsil, bolo veru poburujúce. Acház proroka krátkymi slovami od

bavil, ba nad to ešte i z mena božieho posmech robil. Takýto osud máva i cirkev,
keď skrze predstavovateľov svojich vladárom zeme pravdu ohlasuje. A síce, že
rúcanie oltárov ťahá za sebou rúcanie trónov; že bez náboženstva a mravnosti
obecné blaho dlho sa nezadrží; že slobodná a ctená cirkev je najlepšia ochrana
krajiny a najlepšie pomáha zadržať spoločenský poriadok; že len od návratu
k cirkvi, k viere a k jej kázni môže sa úfať pomoc biedam. Tieto a také veci
sto a tisíckrát môžeme hovoriť a dokazovať, to nič neosoží. Svet zapovrhnúc
pomoc živého Boha inými prostriedkami chce napraviť biedy a uistiť šťastnejšiu
budúcnosť; A síce, ústavou, zákonmi, policajnými nariadeniami, priemyslom, ho

spodárstvom atď. A darmo, čo človek bez Boha koná, na tom kliatba nezdaru
leží. * Nebude-li Pán síavat dom, darmo sa usilujú tí , ktori ho stavajú.«

(Ž. 126.)
Toto nájdeme v živote a v účinkovaní cirkve, keď si pomyslíme tie ha

nebné odvrhovania tých jej najlepších a najužitočnejších rád od vladárov zeme
a ich radcov; tie mnohonásobné podozrievania a pomlúvania, s ktorými naj
úprimnejšie namáhanie cirkve odplácajú; tie urážania práv, ktorým je v kre

sťanských krajinách vystavená: to by sme mohli myslieť, že konečne ustane,
nebude sa viac starať o nič, len sebe bude žiť a pracovať. Ale ona na miesto
toho ustavične napomína, ba v čas vrenia, vzbury a prevratu pomocnú ruku
svoju podáva svojim sužovateľom.

Nebolo by sa čo diviť, keď by bol prorok, poneváč s Bohom a s ním tak

posmešne zachádzali, všetkých tam nechal na zkazu ich. Čo Boh aj činieva so



zátvrdilými hriešnikarai. Ale tu prorok ešte ďalej sa stará, a zázraky a zna
menia ím ponúka, a pomoc božiu ím prisľubuje.

Často volá Boh v nekonečnom milosrdenstve svojom do samospasiteľnej
cirkve svojej, jak sa to stalo v r. 1826 vAnkone s Anninou Konštan
t i n i, dcérou bohatých židov. Ona nadovšetko nenávidela kresťanstvo, ale
v ústave, kde ju rodičia učiť dali, predsa často počula príklady a pravdy kre

sťanské, ktoré pomaly srdce jej zaujaly. Milosť božia už začala pracovať v nej.
Prišiel 26. máj, sviatok Božieho Tela. Annina zo zvedavosti išla k oknu, aby
videla sprievod. Biskup priam požehnal so sviatosťou oltárnou more a loďstvo-
V tomto slávnostnom okamžení upre Annina zrak svoj na svälú hostiu a zvolá;
»Jasné svetlo vidím v monštrancii a vnútri veľmi úprimné dieťa ko, ktoré rovno
ku mne letí, do lona mojeho si sadá. mňa vrele k sebe vinie, a srdce moje
takou sladkosťou plní, ktorú som ešte nikdy necítila.* Na to zomdlúc na zem

padla a do izby svojej odnesená bola. V izbe, ktorej Annina spala, visel starý
obraz paulanského sv. Františka. Bez toho, že by vedela prečo, srdce jej ťahalo
sa k tomuto svätému; padnúc na kolená, so slzami v očiach hovorila: »Fran
tišku! Ty si svätý, jestli katolícke náboženstvo, ktoré si ty tu na svete vyznával,
je pravé náboženstvo, vypros mi od Boha tú milosť, aby som sa stala kato
líčkou.* 27. júniusa ukázal sa jej sv. František a ruku jej chytiac, riekol jej:
•Teš sa . . . dcérou mojou budeš . . . vždy . .. vždy* a to povediac, zmizol. Ví

ťazstvo bolo vybojované. Ani láska k matke, lebo otec jej už zomrel, ani láska
k ujcovi, ktorý ju vychovával, a k tetke, ani ztratenie veľkého majetku už ju
viac nezadržalo; ona stala sa katolíčkou. Príklad jej tak dojal srdce ujcovo, že

aj on s manželkou i s dielkami dal sa pokrstiť.
Tú zásadu, ktorú neveriaci kráľ v posmešnej opovážlivosti vyriekol, majú

si hriešnici zvláštne v tomto čase pokánia zapamätať: »Nebudem pokúšať Pána*.
Avšak hriešnici predsa pokúšajú, keď si najvážnejších nariadení Pána ne

všímajú, keď dni pokánia a sebazapierania na zábavu a hodovanie obracajú
Pokúšajú Boha tí, ktorí Pána milostí svojich nectia, ale si myslia, že Boh ho

tový musí byt, vtedy dať milosti svoje, keď oni chcú.
Co prorok domu Dávida na oči vyhadzuje, zneje nadovšetko hriešnikom:

že obrážajú ľudí a Boha.
Hriešnici veru obrážajú ľudí, keď vo svojom oku brvno nevidia, a u druhých

vidia aj mrvu; keď hriech svoj vyhovárajú, opekňujú, ba presvedčujú seba, že

príkazy a hrozby božie nemusia sa brať tak vážne, dľa písmeny. Ale obrážajú
hriešnici aj Boha, keď hriech na hriech množia, kdežto Boh nič tak nenávidí
ako hriech; obrážajú Boha, od ktorého jeho vlastnosť, dielo rúk jeho, dušu člo
veka odtrhnúť a diablovi odovzdať chcú; obrážajú Boha, ktorého panovanie za

pierajú a sľuby jeho za nič nemajú, dobrodenia jeho vysmievajú
Dieťaťu ľahký, jednoduchý pokrm, mlieko a mäd dávajú, kým tak vy

rastie, že dobré a zlé rozoznať vie, dobré si vyvoliť a zlé zanechať môže. Týmto
je vyznačená tá cesta, na ktorej hriešnik k pravde má sa priviesť •

Skrze evanjelium sa napraviť a tak pre nebo súcim sa učiniť znamená, stať
sa dieťaťom. Aby sa hriešnik napravil, najsamprv musí sa od dospelých oddeliť,
do samoty dieťaťa sa utiahnuť. Čo sa stáva v duši dieťaťa, keď ho celkom



O velikonoonej sväťej spovedi.

v samote nechajú, nevieme, ale človek hriešny o samote u Boha sa nájde. Najprv
pocíti strašnú prázdnotu, potom vstúpi do svedomia svojeho, pomyslí si, čo robil,
kam ho vede hriešny život jeho? Ošklivosť, ľútosť cíti nad spáchanými hrie
chami a s milosťou božou polepší sa. Samota teda dovede ho na pravú cestu. Len
najväčší a najzátvrdilejší hriešnici potrebujú odstrašujúcich udalostí a
hrmenia tých najstrašnejších právd. U obyčajných hriešnikov do
stačia mlieko a mäd, najjednoduchšie pravdy kresťansko-katolíckeho náboženstva;
nadovšetko učenie o božskom milosrdenstve Pána našeho Ježiša Krista.

Jedno útle dievča, ktoré sa Bohu obetovalo, upadlo do rúk lúpežníkov. Ne

starajúc sa o život svoj, ale o panenstvo svoje, vrúcne prosila vodcu ve meno

Panny Márie, aby šetrili jej panenstvo. Vodca lúpežníkov riekol jej: »Poneváč
si ma vo meno Matičky Božej prosila, neboj sa, nič sa ti nestane; len oroduj
za mňa u Panny Márie.* Na to vyprevadil dievča na pravú cestu. Nasledujúcu
noc zjavila sa Panna Maria vodcovi lúpežníkov. Ďakovala mu za tento jeho
dobrý skutok a sľúbila mu, že mu vyprosí u Syna svojeho obrátenie. Vodca ale

predsa nezanechal hriešny život svoj. Neskôr chytili ho a na smrť odsúdili. Pred
smrťou jeho tú noc zase sa mu zjavila Panna Maria, a spýtala sa ho: »Poznáš
ma« ? Odpovedal; »Áno; už som ta raz videl*. P. Maria mu riekla: »Áno, ja
som matka Pána odplatím ti včuľ, čo si raz jednemu dievčaťu z lásky ku mne
učinil. Zajtrá zomreš, ale v takej kajúcej ľútosti, že hneď do neba prijdeš«
Zbojník sa prebudil, srdce jeho bolo kajúcou ľútosťou preniknuté. Vykonal spoveď
svoju, oznámil ľudu milosrdenstvo Matky božskej. Na popravišti prosil Boha
i ľudí o odpustenie a s Bohom smerený s radosťou prijal ranu smrteľnú. Amen.

»Kristus prijdúc čo najvyšší kňaz budúcich
dobrôt so svojou vlastnou krvou vstúpil je
diný raz do svätynef preto ze vynašiel ve
čité vykúpenie.< Žid. 9, 11—1*2.

Zima pominula, jaro príjemné na nás sa usmieva. Sňah sa pominul a ob

javujú sa kvety a medzi nimi voňavá modrá fialka. Ale či viete čo znamená
modrá fialka? Znamená pokánie, ktoré nám starostlivá matka naša, cirkev

katolícka, zvláštne vo velikonočnej dobe odporúča, aby sme ospravedlnení stali
sa dielkami bohumilými, voňavými fialkami v zahrade Ježiša Krista, ktorý nás

vykúpil a predrahú krv svoju za nás vylial.
Hebrei, ktorí i Izraeliti sa nazývajú, boli potomci Abrahama, Izáka a Ja

kuba. Jakub nazvaný Izrael, preto i potomkom jeho dané bolo meno Izraeliti.
Jedon zo synov Jakubových menoval sa Juda, a podľa neho i potomci jeho
Judovia, alebo židia. Boh učinil ich národom vyvoleným a zvláštnu dal ím boho
službu. V stánku bola archa úmluvy, viditeľný trón boží na zemi, kde Boh ľudu

svojemu sa zjavoval. Židovskí kňazi a leviti vykonávali bohoslužbu, lež do svä-

fíedela piata pôstna.



tyne len najvyšší kňaz, a to len raz cez rok vstúpil na smierny deň, aby smeril
ľud s Bohom. A síce zabil najvyšší kňaz mladého junca za hriechy svoje vlastné
a sedemkrát pokropil krvou oponu zastierajúcu svätyňu. Potom zaklal kozia
za hriechy ľudu a krvou jeho pokropil svätý stánok. S týmto obradom očistil
ľud od hriechov a s Bohom smeril. Tento obrad smerenia bol len puhý stien a
obraz nového zákona, ktoré Spasiteľ sveta Ježiš Kristus vykonal.

Ježiš Kristus je naším najvyšším kňazom, ktorý nás od hriechov oslobodil
a s Bohom smeril nie krvou zvierat zabitých, lež vlastnou krvou svojou. Kristus
nevošiel do stánku jak najvyšší kňaz židovský, lež do svätostánku nebeského,
ktorý neučinila ruka ľudská. Najvyšší kňaz židovský musel najprv za hriechy
svoje obetu Bohu priniest; najvyšší kňaz náš Ježiš Kristus nemal hriechu
žiadneho. Najvyšší kňaz židovský musel každoročne obetovať, Ježiš Kristus ale
len raz jednu obetu na kríži obetoval, obetu, ktorá trvá na veky. Nemusí každo
ročne vchádzať do svätostánku, lež v ríši Otca svojeho nebeského sedí na pra
vici jeho.

Dľa viery židovskej mala krv zabitého junca a kozia a popol jalovice pre
divnú moc, pokropenie nimi očistilo poškvrnených, a zase boli dietkami božími-

Jak mocnejšia musí byť preliata krv Pána našeho Ježiša Krista, ktorýžto bez
hriechu z Ducha svätého počatý z prečistej Panny Márie zrodený, očistil nás
od všetkých hriechov, hodných nás učinil slúžiť Bohu živému a pravému. Tak
má smierna obeta Ježiša Krista, ktorá sa pri svätej omši obnovuje, cenu neko

nečnú, skrze ktorú oslobodení sme od večnehó zahynutia.
Ježiš Kristus pre nás krv svoju vylial, od hriechov nás očistil a s Bohom

za hriechy naše rozhnevaným nás smeril, tak že dľa slov sv. Pavla nazýva sa

prostredníkom novej úmluvy, ako bol v starom zákone najvyšší kňaz židovský.
Prostredníctvom Ježišovým dosiahneme odpuštenie hriechu prvorodzeného a

všetkých ostatných hriechov. Skrze smrť jeho dosahujú kresťania dedictvo života
večného. Jak nesmierna je milosť a láska Ježiša Krista, Pána našeho, ktorýžto
je najvyšším naším kňazom! Kto by sa neradoval nad tými zásluhami, ktoré
nám Pán vydobil?

Lež zásluhy Kristove ztratené by boly pre nás, keď by sme skrze sväté
sviatosti nestali sa ich účastnými. My hriešnici, ktorí sme pokrstení, hriechom

opäť tratíme zásluhy Kristove, ktoré musíme pravým pokáním vyhľadať, musíme
hriešne žiadosti ukrižovať, hriešnemu svetu odumreť a pevne sa spoj s Je

žišom premilým. A hľa, práve včuľ sú dni k pokániu vyvolené; v dobe velí

konočnej musíme sa s Ježišom spojiť tak, že napozatým nebudeme žiť my, lež

žiť bude v nás Ježiš Kristus. 0 neodkladajme činiť pravé pokánie.
Svätý Ján Krstiteľ napomína: Čiňte hodné pokánie, lebo sekera je už ku

koreňu priložená. Každý strom, ktorý dobré ovocie nedáva, bude vyťatý a na
oheň uhodený. Poznaj a ľutuj hriechy svoje, odriekni sa starých hriechov, a

začni nový a svätý život. Chceš-li, hriešniku, pravé pokánie činiť, povstaň
z bahna hriešnych náklonností svojich a kráčaj po piatich stupňoch pravého
pokánia.

Prvým stupňom pokánia je zpytovanie svedomia, aby si poznal
všetky slabosti a hriechy srdca svojeho. Popros Ducha svätého, aby rozum tvoj



osvietil, zpytuj, čo si zlého myslel, čo si previnil proti desatoru prikázaní božích
a pätoru prikázaní cirkve, čo si previnil proti Bohu, proti sebe samému a proti
blížnemu svojemu, čo si zanedbal v plnení povmnosti stavu svojeho. Dost a
mnoho nájdeš, že budeš muset bit prsia svoje a riect: Bože, buď milostivý mne
hriešnemu! ,

Druhým stupňom pravého pokánia je f ú t o s t nad hriechami, aby totižto
hriešnik soznal hriechy svoje, úprimne ich ľutoval, aby úprimnú v srdci cítil
ľútost nad hriechami, nielen preto, že nebe ztratil a peklo zaslúžil, ale nado

všetko, že Pána Boha, nekonečnú dobrotu, obrazil. Horké slzy hriešnika, ako

slzy sv. Petra, keď zaprel majstra svojeho, obmyjú hriechy, a sú drahé perly,
ktoré anjeli sbierajú a na váhu spravedlnosti Boha kladú, aby prevážily viny
hriešnikov.

Tretím stupňom pravého pokánia je pevné predsavzatie život svoj
polepšiť a radšej umrieť, jako zas Boha hriechami obrazit. Niekto rád by sa po

lepšil, ale seba premáhať sa mu neľúbi. Rád by bol usilovný, lež práci vyhýba.
Rád by bol svätý, lež život svätý sa mu protiví. Modliť sa, to by ešte činili,
ale postiť sa, to už odporné sa im zdá; na cudzí majetok čahať, toho by sa

ešte odriekli, ale chlipné známosti zanechať, to by už trpké bolo im. Také

predsavzatie nenie nič iného, jak klam a šalba. Všetkému musíme vyhýbať, čo

by nám blaho večné prekazilo, a všetko musíme činiť, aby sme Krista získať
mohli.

Štvrtým stupňom je spoveď, keď sa námestníkovi božiemu úprimne
z hriechov svojich vyznáme. Mnoho je hriešnikov, ktorí len povrchne sa spo
vedajú, len tak leda bolo, ktorí okolnosti zamlčia, taká spoveď nič nestojí. Čo

prospieva tŕňa a bodľač na roli vysekať, a korene tam nechať? Veru zas vy
rastie. Zas iní bezbožní, zataja schválne nejaký hriech. Títo nešťastliví sväto
krádežníci horší odchádzajú od spovedelnice, jak ta prišli. Každá taká spoveď
je stupeň do pekla. Spovedaj sa dobre, dokonále, úprimne, a vtedy ozaj oblažia
ťa tie slová spovedelníka: Dúfaj synu, dcéra, odpúšťajú sa tebe hriechy tvoje!

Piatym stupňom pravého pokánia je dostiučinenie, keď dané pohor
šenia napravíme, a všetku škodu, ktorú sme blížnemu nespravodlivé spôsobili,
podľa možnosti vynahradíme. Potom i skrze dobrovoľné skutky pokánia, a skrze

trpezlivosť v trápeniach spravedlnosti božej dostiučinime. Tak činil znamenitý
dvoran kráľa perského, Ustacan. V kiutom prenasledovaní zaprel svoju vieru.
Kráľ Sapor obsypal ho slávou všemožnou, lež to všetko nemohlo mu vynahradiť
ztratené blaho. Stalo sa, že svätý Simeon, biskup v Selenci, chytený a pred
kráľa privedený bol. Ustacan žiadal, aby biskup povinnú dal mu úctu, ale
Simeon sa odvrátil od neho, Otče! — riekol ba to Ustacan — prečo na mňa
nehľadíš? Preto — odvetil Simeon — lebo si zaprel Boha a Spasiteľa svojeho
Veľmi zarmútil sa Ustacan a počal plakať, zhodil zo seba drahocennú odev,
obliekel sa do chatrnej odeve a pred kráľom verejne vyznal vinu svoju. A keď
ho kráľ od viery odvrátiť nemohol, rozkázal ho usmrtiť. S radosťou prijal Ustacan

výrok, len to prosil, aby kráľ verejne dal oznámiť, že jedine pre vieru svoju
trpí smrť. Toto je už dostiučinenie pre prestúpenie.



NN., jak dHio mieniš ešte odkladať pravé pokánie a polepšenie života, jak
dlho chceš sa ešte protiviť Ježišovi? Hľa, zima pominula, objavily sa kvety)
Ježiš volá nás, nezatvor uši svoje. Nechci, aby večná v tebe zima panovala, a
srdce tvoje nad ľad bolo studenejšie. Keď vykvitne voňavá fialka pravého po
kánia v srdci tvojom, ona sa premení v tebe na korunu života večného. Amen.

(Dľa Slomšeka.)

fiedeťa kvetná
O velikonoônom svätom prijímaní

Hľa, ja budem priať vám chlieb z neba.*
II. Mojž. 16, 4.

Boh vyvolil sebe rod Abrahámov za ľud svoj. Tento s patriarchom Jakubom
usadil sa v Egypte, kde Jozef, prvý po kráľovi, dal bratom svojim najkrásnejšiu
zem. Po smrti Jozefovej kruto boli Izraeliti od Egyptských utiskovaní. Preto
Boh sľutoval sa nad nimi, zosla’l im dvoch znamenitých mužov Mojžiša a Arona,
ktorí spôsobom zázračným vyslobodili ľud z rúk egyptských, prevedli ho cez
červené more, a do zeme zasľúbenej privedli.

Krásna bola zem zasľúbená, Kanaan, lež cesta do zeme bola obtížna. Šty
ridsať rokov putovali Izraeliti na púšti Prvé utešené mestečko bolo Elim, kde
tieklo dvanásť prameňov vôd a bolo sedemdesiat palmových stromov; tu rozo
stavali šiatre svoje vedľa vody a odpočinuli. Bolo to veľké dobrodenie pre nich,
ktorí ustavične len v piesku medzi holými skalami cestovali.

A išli z Elim a prišlo všetko množstvo synov Izraelských na pustatinu S i n,
ktorá bola medzi Elim a horou Sinai, mesiaca druhého po východe zo zeme

egyptskej. Jako ľudia snadno zapomínajú na všetko dobré, kým sa im dobre

vodí, a chytro reptajú, keď sa ím zle vede; tak aj Izraeliti reptali na púšti proti
Mojžišovi a Aronovi, lebo nemali pokrmu dostatočného, riekajúc; 0! by sme
boli zomreli skrze ruku Pánovu v Egypte, keď sme pri plných hrncoch mäsa
a chleba sedeli; prečo ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zmorili všetko
množstvo hladom?

Reptavý bol ľud izraelský, ale láskavý a dobrotivý je Boh, preto radšej
i zázrak učinil, nežli by fud svoj nechal zahynúť, a pravil k Mojžišovi: chlieb
dám vám z neba. Každé ráno nech nasbiera ľud toľko, koľko by na jeden deň
dosť bolo, abych zkúsil, či chodí v zákone mojom, čili nie? Na šiesty deň ale

pred sobotou nech dvakrát toľko nasbierajú, aby stačilo na dva dni. A tak sa
stalo. Každé ráno po celých štyridsať rokov po rose objavila sa manna, jako
u nás v zime inovať, sladký, nebeský pokrm v drobunkých zrnkách, ktoré malý
chuť chleba s raädom. Každý ľahko pokrm na jeden deň nasbieral, a asi na tri

milliony ľudu živilo sa týmto pokrmom nebeským. Opravdivé zázraky lásky a

dobroty Božej!
Lež NN, i my sme pútnici tohoto svela, idúci oproti večnosti, potrebujúci

pokrmu posilujúceho. Ježiš, nebeský náš vodca, dal duši našej pokrm, najsvätejšie



’elo svoje, keď riekol: » Ja som chli:b sivý, ktorý z neba sostúpil. Kto jest bude

chlieb tento, živý bude na veky; a chlieb, ktorý ja dávam vám , je telo moje
na vykúpenie sveta, kto jie moje telo , a pije moju krv, má hvot večný, a ja ho

vzkriesim v deň posledný. Telo moje opravdivé je pokrm , a krv moja oprav
divé je nápoj. Kto jie moje telo, a pije moju krv , zostáva vo mne, a ja v ňom. «

I my v posvätnom čase velikonočnom požívať budeme najsvätejšie telo Pána,
my pozvaní budeme k nebeskej hostine. 0, keby nám táto manna nebeská bola
k večnému životu! «

Ale pristupujte k sv. prijímaniu častejšie.
Istý roľník tak bol zadlžený, že mu majetok jeho na verejnej dražbe pre

dávali. Išiel tade jeden bohabojný vznešený pán, a vidiac biedu roínika, sľutoval
sa nad ním; zavolal veriteľov a zaplatil dlh, ba ešte dal mu mešec peňazí, aby
si dobytok nakúpiť a ďalej hospodáriť mohol. Čo myslíte, čo činil roľník od ra
dosti? Na kolená padol pred dobrodincom, vrúcne mu ďakoval, a pýtal sa, čím

odplatí tú veľkú lásku? Nie ináč — povedal pán — jedine nezapomeň na to
;

čo som ti vykonal; a v každú nedeľu a sviatok prijdeš ku mne na hostinu, a

budeš mi vyprávať, jako sa ti vede. Budeš-li niečo potrebovať, dám ti. Roľník
za jeden čas svedomité prichádzal k hostine k dobrodincovi svojemu, lež neskôr
stal sa vlažným, a už len zriedka chodil k nemu, napokon už ani nešiel. Slu

žobníci roľníka napomínali ho, ale on len úsmešne odpovedal: čo mne ten pán
dal, to už mám, načo by neustále k nemu chodili Dosť na tom, že každoročne
raz k stolu jeho prichádzam. Nevďačnému ale Boh šťastie nedáva, aj roľníka
stihlo jedno nešťastie za druhým, konečne prišiel o všetko. — Kresťania vlažní,
zdáliž i vy nieste takíto nevďační? Človek hriechom dedičným poškvrnený,
našiel u Pána milosť a smilovanie, ktorý dlh prenesmierny za nás zaplatil, a to
nie pominuteľným zlatom a striebrom, ale vlastnou predrahou krvou svojou.
Posväcujúcu milosť svoju nám dal, aby sme časne i večne boli blažení. Hľa, jak
veliká je to milosť a láska Spasiteľova! A čo žiada Pán za tú nesmiernu lásku?
Nič iné, len aby sme jeho čím častejšie navštevovali, a ku stolu jeho presvätému
zhusta pr.stopovali a pamiatku lásky jeho obnovili, hotový súc vyslyšať prosby naše.

Ježiš prebýva uprostred nás, aby sme nezabudli čo pre nás učinil. *jfa som

vinný kmeň, vy ratolesti, bez mňa nič nemôžete učinit. Kto zostáva vo mne aja
v ňom , hojné prináša ovocie « Čo anjelia z tvári v tvár požívajú v nebi, to my
pútnici pozemskí požívame pod spôsobom chleba v najsvätejšej oltárnej sviatosti.
* Pocite ku mne všetci, ktorí oblažení ste a pracujete, a ja občerstvím vás « Teda
iďte k stolu Pána, pristúpte ku sv. prijímaniu, pripomeňte si horké umučenie

Pána, predneste preláskavému Ježišovi biedy vaše, a on posilní vás, nech len je
v srdci vašom pravá viera, pevná nádej a úprimná láska k Ježišovi v najsvä
tejšej oltárnej sviatosti prítomnému

Mnohí spoliehajú sa na štvrté prikázanie cirkevné, kde cirkev prikazuje
sv. prijímanie v čase velikonočnom. Lež cirkev s tým to nehovorí, že len raz
máme ísť ku sv. prijímaniu, bo ona častejšie prijímanie veľmi žiada. A veľmi

nebezpečne je len raz cez rok pristupovať k stolu Pána, lebo veľmi obávať sa

môžeme, že na takýto spôsob vlažnými sa staneme. Aj takí sa nachádzajú, ktorí
to hovoria, že nie sú hodní častejšie ku stolu Pána pristupovať. Lež taká reč je



nie len neužitočná, ale aj škodlivá. Kto po celý rok nie je hodný najsv. telo
Ježiša do srdca prijať, ten tým menej bude hodný o Veľkej noci.

Čo treba k hodnému prijímaniu najsvätejšej oltárnej sviatosti ? Potrebné sú
tri veci, a síce:

Čisté svedomie, aby srdce bolo pozbavené všetkých smrteľných hriechov.
Si v hriechu smrteľnom, neodkladaj srneriť sa s Bohom. ŽiC v smrteľnom hriechu
bez posväcujúcej milosti božej, je vec strašná; len na pavučine visí večné
za ratenie

Potrebná je nábožnosť srdca, čo skrze modlitbu a spasiteľné rozjímanie
obsiahneme. Koľkokrát ku sv. prijímania pristupuješ, vrúcne pros Ježiša, aby
zostúpiac do srdca tvojeho tam i prebýval. Ľľpokor sa pred ním, jako červík
v prachu zeme. Vzbuď v sebe vieru živú, nádej pevnú a lásku horiacu.

Odev sa do slušného rúcha podľa stavu a povolania. Netreba ti zlata
a striebra, ani hodbábu a damaska; dosť je aj jednoduchá odev.

Napokon treba, aby si bol lačným od dvanástej nočnej hodiny. Ten deň
buď mierny v jedle a nápoji a v chovaní svojom.

Dnes pri processii bude brána kostola zavretá na pamiatku, že i kráľovstvo
nebeské bolo nám voľakedy zavreté, a Ježiš nám ho otvoril. Trikrát bude tlčená
brána kostola sv. krížom, a brána sa vtedy otvorí. — Tak tlče i láskavý Ježiš
na dvere srdca tvojeho, o hriešnika, a čaká, abys mu otvoril. Hriešne náklonnosti,
pýcha, lakomstvo, smilstvo, krádež atď. zatvárajú dvere a nepustia Ježiša do

srdca. Počuješ, ako Pán láskavé volá: Ja stojím pri dverách a tlčem, a nenie,
kto by mi otvoril. O, dušo drahá! otvor bránu srdca svojeho, otvor dokorán

Spasiteľovi svojemu dvere srdca. Spievaj chválospevy a pevne uzavri Pána Je
žiša v srdce až k tej dobe, keď prijme (a do radosti večnej. Amen. (Dľa Slomšeka.)

JSledeľa veľkonočná.
Veľkonočný baránok.

rBäránok náš veľkonočný Kristus obeťovuný
je<. I. Kor. 5, 7.

Slavný býval sprievod domov vracajúceho sa vojvodcu rímskeho po vydo
bití veľkého víťazstva. Pdmani prichystali mu radostnú slávnosť. Popredku išla
mládež: mládenci ratolesti olivové v rukách držali a panny z vencami ozdobené
víťazné piesne spievaly, a do toho miešal sa radostný ples ľudu a zvučanie trúb.
Potom išly zvery na obetu určené. Na to len samých bielych volov vybrali,
rohy ich boli pozlátené, hlavy stužkami a vencami ozdobené. Po tomto niesli

tabule, na ktorých mená premožených národov a obrazy podmanených miest

boly vymaľované; nasledovaly nepočetné vozy s veľkolepými pokladami, ktoré
vo vojnách zaujali. Za nimi išli zajatí kráfovia a vojvodovia putami sviazaní.
Konečne na jednom pozlátenom, slonovými kosťami vykladanom a štyrmi bie

lymi koňami ťahanom koči viezol sa hlavný víťaz: v purpurnom od zlata ligo-



tajúcom sa rúchu, na hlave koruna, v pravej ruke venec z brečtana, v ľavej
ruke zo slonovej kosti kráľovská palica. Rodina, priatelí a veľmoži v dlhých
radoch ho sprevádzali. Ktorí prítomní boli, všetci velebili víťaza.

Božský náš Vykupiteľ iné víťazstvo vybojoval. On premohol toho nepria
teľa, ktorého najhrdinskejší vladári zeme so všetkým svojím vojskom nemohli
premôcť, on premohol — smrť. Svojou vlastnou silou vstal z hrobu, a nás tou
radostnou nádejou potešil, že nekdy i my vstaneme z mrtvých. Preto už od

predávna cirkev katolícka na pamiatku tohoto slávneho víťazstva sviatok urí
dila, ktorý sa Veľká noc menuje. Aj my slávime tento svia ok čím najslávnejšie;
aj my vítame a velebíme Krista, toho hlavného víťaza, čím najradostnejšie! Ach!
jak potešiteľné sú tie slová; r Kristus z mrtvých vstal, a jako On, tak i my
niekdy z mrtvých vstaneme!* Ach, jak biedni boli by sme my ľudia, keď by
božskýTVykupiteľ žihadlo smrti nebol vytiahol!

Veľká noc je medzi všetkými sviatkami sviatok najhlavnejší. Veľká noc je
sviatok vykúpenia, tak nech si ho váži každý katolík.

Všetky tie príčiny, ktoré veriaceho vyzývajú, aby pre dušné spasenie svoje
s vytvorenými t. j. zo zlými neobcoval, zaväzujú ho, aby si vyvolil tých,
s ktorými obcovať má K požívaniu veľkonočného baránka tiež len rodina a sú
sedi sa sišli. Preto treba, aby v čase veľkonočnom zdravé údy Krista Pána čím

úzkejšie sa spojili.
Bäránka veľkonočného jiedli izraeliti, tak ako žiaden iný pokrm. Celkom

oblečení, opásaní a na cestu vychystaní museli ho jest; kosti ne

smeli polámať, a všetek musel sa zest, čo ostalo, to sa muselo spáliť. Kto

opravdivého bäránka veľkonočného, bäránka Božieho k sebe chce prijať, musí
sa k tomu slušne prichystať, aby keď z Egypta tejto zeme vyvolaný bude, na

skutku do večnej ríše prišiel Kosti bäránka veľkonočného nebolo slobodno zlámať.

Aj veriaci nech nič nerobia, čo by milosť božiu umenšiť, zoslabiť, zohaviť mohlo.
Bäránok veľkonočný celkom sa musel zest, a pozostatky musely sa spáliť. Aj

my znivočme pozostatky hriechov, len vtedy budeme celkom v Bohu obnovení.
S toho bäránka, ktorý na smierenie zabitý bol, jiedli smierení. Tiež aj
Kristus, ktorý za hriechy naše obetovaný bol, je pokrm kajúcej duše našej vo

sviatosti oltárnej. Čo bolo kliatbou (Galat. 3, 13.), stalo sa prameňom pože
hnania (I. Kor. 10, 16.). Ten veľkonočný bäránok, ktorého veriaci zabiť musia
sú hriechy naše, tieto musíme zabiť a obetovať, aby sa stály prameňom
požehnania pre nás.

Hriech v tom pozostáva, že prevrátene užívame sily a prostriedky
od Boha nám dané. Teda obráťme ich na čnosť, ako to Boh chce a urídil.
Hriech v lom pozostáva, že tie hrivny, ktoré Boh ľuďom zveril (Mat. 25, 24.),
neopotrebujeme, tak ako by sme mali. Obráiený hriešny človek istinu

svoju užitočne umiesti, aby Bohu ľúbežné úroky odovzdal. Tí nádenníci, ktorí
o jedenástej hodine boli povolaní, bárs celý deň leňošili, do služby božej vstúpiac
ešte zásluhy si získali. (Mal. 20, 6.)

Veľká noc je čas radosti a veselosti, preto aj cirkev naša včuľ už

ujmy a pôsty nepredpisuje, ba ešte i verejné zábav i a veselosti rada

trpí, jeslli hranice kresťanskej slušnosti neprestúpime. Na to v dnešnom čítaní

nájdeme nasledujúce vzťahy.



O zmŕtvychvstaní Ježišovom.

Jak vykúpení, vytrhnutí sme a ostaneme zo sveta zkazeného. Teda ne

zabávajme sa ani v tých zdánlive nevinných zábavách so zlými, lebo zlá spo
ločnosf dobré mravy kazí, a kto nebezpečenstvo hľadá, zahyne v ňom.

Priam ako je potrebné, aby kresťania od zkasenosti sveta kvasení neboli
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tak potrebné je, aby známku čistoty nosilo na čele všetko, čo nám na okriatie
a zábavu slúži. Neškodné od podozrelého a nebezpečného tak mô

žeme rozoznať, že tie zábavy, ktoré hriešny svet, roztopašní ľudia milujú, už
samo v sebe môžu sa pochovať, za neslušné kresťanovi.

Jedenie nekvasených vecí má tú zvláštnosť, že človeka nepokúša
k nemiernosti; z tohoto nasleduje tá povinnosť naša, že ani v dovolených zá

bavách hranice miernosti prestúpiť nesmieme; rozveselenie, okriatie je ich cieľ,
čo mimo tohoto je, to už nie je slobodno.

Teda, hore, do neba nech sú obrátené oči naše, kde Baránok veľkonočný
prebýva. Vždy nech je tak usporiadaný život náš, aby sme sa niekdy k nemu
do neba dostali.

Svätej Margaréty spýtal sa pohanský námestník, akej je viery. Ona veselo
mu odpovedala: »Ja som kresťanka.* Nato námestník posmešne povedal; »Predsa

je to veľká pošetilosť, ako Boha velebiť jedneho človeka, ktorý niekdy na po
tupnom dreve kríža zomrel!« Na to sv. Margaréta sa ho pýtala: »Odkiaľ to

vieš, že Krista Ježiša ukrižovali?* Námestník odvetil: »Však o tom vaše takre
čené evanjelia píšu.« Sv. Margaréta riekla na tieto slová: »To je pravda, ale tie
isté knihy, v ktorých utrpenie a smrť Spasiteľa mojeho na kríži spísané sú, aj
o z mrtvých vzkriesení a oslávení jeho svedčia. Prečo to veríte, že ukrižovaný
bol, a to nie, že z mrtvých vstal? My kresťania božstvo Spasiteľa našeho nie

preto veríme, že trpel a zomrel, lež preto, že z mrtvých vstal, svojou vlastnou
silou vyšiel z hrobu, a nad tým sa radujeme, a plesáme, velebíme a voláme:

Alleluja! Poneváč z mrtvých vstal, dokázal, že je Boh, a preto na dokázanie

pevnej viery našej radi obetujeme i krv a život náš!«
Toto smelé vyznanie podivom naplnilo všetkých prítomných; ale zúrivý ná

mestník dal sv. Margaréte po dlhom mučení soťať hlavu. NN.! Volajme aj my
dnes s celou radosťou srdca svojho: Alleluja! chváľme Boha. Ako Ježiš vstal
z mrtvých, tak aj my vstaneme z hrobu svojho k životu večnému. Amen,

Veľkonočný pondelok.

p Toho vzkriesil Boh na tretí deň .c
Skut. ap. 10, 40:

Svätý Pavel apoštol hovorí dnes, že B,.h Ježiša Krista nadprirodzenými
darmi obdaroval. To tak musíme rozumeť NN, že Boh Pána Ježiša ako človeka
ob 'aroval, lebo božská prirodzenosť a moc jeho zmáhať sa nemohla. Áčko vek
božská a ľudská prirodzenosť v osobe Kristovej spojená je, preto predsa ľudská



prirodzenosť jeho potrebovala milosť Božiu. A keď ako Syn Boží zázraky činih
tie len preto konat mohol, lebo *Boh pomazal ho Duchom Svätým a mocou.*

Ježiš zo slobodnej vôle zomrel na kríži, aby nás smieril s Bohom; lebo
krvavá obeta jeho bola od samého Boha žiadaným výkupným. Fridrich Speé
takto píše: »Čo sa vyprával anjel s Kristom na hore olivelskej pod mučením
jeho? Anjel takto hovoril: »Boh Otec posiela ma s neba k tebe, Pane môj Je
žišu Kriste. Vyvoľ si: radosti alebo boľasti; keď si radosti vyvolíš, vtedy všetci
ľudia zatratení budú, keď si vyvolíš boľasti, vtedy všetci pokánie činiaci spasení
budú.* Na to Ježiš krvou sa potiac takto riekol; * Dobre je, verný anjelu! iď

nazpät k Otcovi' mojemu a oznám mu, že veľmi mi na srdci leží nepočetná
bieda ľudského“ pokolenia. Povedz mu, ale skoro, že chystám sa na smrf.«

Včuľ je otázka: prečo sa obetoval Ježiš na kríži?
Nato sám Ježiš odpovedá: » Jako Mojžiš vyvýšil hada na ptišíi, tak musi

byt povýšený Syn človeka, aby žiaden , kto verí v neho, nezahynúj ale každý
mal život večný.* (Ján 3, 14—15.) Totižto, keď Izraeliti reptali proti Bohu a

Mojžišovi,*Boh do tábora židov ohnivých hadov pustil, ktorí mnohých jedovatým
pohryzenim usmrtili. Ľud izraelský ľutoval hriech svoj, a Mojžiš na rozkaz Boží

jedného medeného hada na kôl zavesil, a ktorí s dôverou naň hľadeli, uzdravení
boli (IV. M. 21, 5). Tak aj Kristus na kríži chcel vykúpiť ľud svoj, a ktorí s po
kánim'hľadia na ukrižovaného Ježiša, oslávení budú.

Hriech skrze jedenie ovocia s dreva stromu prišiel na tento svet. Hriech
bol pyšné prestúpenie zákona Božieho. Priam tak ku drevu viaže Kristus ta

jomstvo vykúpenia našeho. » Kristus uponižil seba samého, poslušným učinený
až do smrti, a to do smrti kríža « (Filip. 2, 8.).

S v. Pavel apoštol píše: *Nekdy chodili ste podľa obyčaja sveta tohoto
,

podľa vôle kniežaťa moci povetriam (Efez. 2, 2.) ďalej » Nenie bojovanie naše

proti telu a krvi, ale proti duchovným zlostam v povetrí< (Ef. 6, 12.). Božský
Vykupiteľ náš tam — v povetrí — vyhľadal nepriateľa našeho, odkiaľ ohnivé

strelky svoje na nás púšťal (Ef. 6, 12.); tam ho podmanil, a tam postavil znaK

víťazstva — svätý kríž.

Vykúpenie úpon í ženie a potupu na česť povýšilo, preto povedal Ježiš;
» Ťažko je bohatému vojst do kráľovstva nebeského « (Mat. 19, 23.). »Blahosla
vení chudobní! lebo vaše je kráľovstvo božie « (Luk. 6, 10.); » lepšie dušu svoju
zachovat, ako celý svet získaf* (Mat. 16, 25.); » lepšie je slúžij ako panovat«

(Luk. 22, 25.); -»blakoslavenejšie je dávat, nežli brat« (Sk. ap. 20, 35.) Aby teda

potupu pred svetom na česť povýšil, preto podstúpil Ježiš potupnú smrť kríža
Ale ako potupná smrť krížaKristaPána, tak aj slávnostné

zmrtvýchvzkriesenie jeho patrí k dielu vykúpenia našeho
Zmrtvých\stanie Ježiša je ten najväčší zázrak. Aj proroci činili divy)

Mojžiš a Eliáš štyridsať dní sa postili, Mojžiš vodu vyháňa zo skaly a manna pa
dala z neba atď. Ale zo svojej sily ešte nikto z mrtvých nevstal

Kristus len tak mohol nás vykúpiť, keď je spolu i Boh; ani jedno jediné
stvorenie nebolo vstave lak veľkú zásluhu pred Bohom si zaopatriť, jak veľký
bol hriech ľudí. Božstvo Ježiša najlepšie dosvedčuje zmrlvýchvstanie jeho. Prelo

povedal dôrazne, že on sám seba vzkriesi zo svojej sily. » Rozváľajíe chrám



tento — telo jeho — a za tri dni ho vystavím« (Ján 2, 19). *Mám moc život

svoj složit a zas vziat na seba * (Ján 10, 18.), — Keď Max i mi á n cisár pre
nasledoval kresťanov, jedon Viktor menovaný kresťanský vojvodca po domoch
chodil navštevovať kresťanov, aby ich k pohŕdaniu smrti povzbudzoval, a aby
túžbu po nebi vlial do sŕdc ich. V tejto práci raz chytili ho v M a r s e i 11 e,
a priviedli pred sudcu; tento napomínal ho, že aká pošetdosť je to, skrze zve

lebovanie jedného mrtvého človeka ztratit milosť kráľa svojeho. Viktor odpovedal:
»Ja zrieknem sa všetkých hodností, ktorých len tak môžem byt účastný, keď

zaprem Ježiša, jednorodzeného Syna Božieho, ktorý sa ponížil, pre spasenie naše
človekom sa stal, ktorý ale po smrti svojej zase z mrlvých vstal, a panuje s ne

beským Otcom svojím až na veky. Amen.* Za túto odpoveď bol o niekoľko dní sťatý.
Poneváč zmrtvýchvzkriesenie Ježiša je takou dôležitou

vecou, preto zvláštna starosť mávali o jeho dokázanie.
Že Kristus Pán náš opravdivé zomrel, o tom niet niakej pochybnosti.

Všetci prítomní priatelia i nepriatelia presvedčení boli, že zomrel, však aj zkúšku
smrti činili na svätom tele jeho; prebodli ho kopijou, a síce srdce jeho, odkiaľ
krv a voda, najistejší znak smrti, tiekla. Jak veľká bola tá rana, videť z toho
že Tomáš apoštol ruku svoju vložil do nej.

Keď by sme ešte aj len nesmysel prijali, že Ježiš zamdlel, dozaista bol

by v hrobe zomrel. Nenie možná vec, aby tak umorené telo cez viac dní bez

jedla a nápoja, bez opatrovania a liečenia, na ostatok nebolo zomrelo. Jako by
bol s tým oslabeným telom odvalil ten kameň, ktorý viac žien odvaliť nemohlo?

Medzitým tomu protimluvia sami nepriatelia naši tvrdiac, že učeníci jeho ukradli
telo Ježiša, čo vraj spiaci vojaci — keď spali, ako videli? — dosvedčujú.

Svedkovia zmrtvýchvstania Ježiša isto nás presvedčia o tom,
že oni celkom ubezpečení boli o zmrtvýchvstaníjeho. Trebárs
im to často bolo predpovedano, predsa keď skutočne vstal z mrtvých, neuverili.
(Luk. 24.) Jeden z nich, ktorí z počiatku neveril, dostal meno »neveriaci Tomáš*.
Potom mravnosť a statočnosť ich nedopustí to myslieť, že by boli luhali.
Však keď by tak pravdomluvní neboli bývali, ako to celé evanjelium svedčí,
vtedy medzi viac než päťsto učeníkami zaiste bol by sa našiel taký, ktorý za

peniaze, za odmenu, za zisk bol by vyjavil klamstvo.
Ale sa aj všetko stalo, aby sa o z mrtvých vzkriesení bož

ského majstra svojeho dokonale presvedčili. Koľkokrát mluvil
k ním Kristus Pán o umučení a smrti jeho na kríži, toľkokrát vždy dodal, že

neostane vo smrti, ale vstane z mrtvých a nazpät sa vráti do slávy Otca svo

jeho. Keď už z mrtvých vstal, dosvedčil z píšem Mojžiša a prorokov, že všetko
tak sa muselo stať. Preto povedal z mrtvých vzkriesený Ježiš: *Zdáliž nemusel
toto všetko írpeí Kristus, a tak vojst do slávy svojej ?« (Luk. 24, 26.) Z mrtvých
vzkriesený Ježiš ukázal sa svojim nielen povrchne a len jeden jediný raz, ale
veľmi často, na všelijakých miestach, a dolial zostal s nimi, kým sa celkom

nepresvedčili, že je to on, trebárs v cudzej podobe sa ukázal, alebo oči ich
držané boly, že ho na skutku nepoznali. Tak s nimi obcoval, že o opravdivosti
tela a osoby jeho celkom sa presvedčiť mohli. Vzkriesený Ježiš dal sa týkaťi
aby ich presvedčil, že nenie duch, ktorý mäsa a kosti nemá (Luk. 24, 39.)-



Ukázal rany tela s v oj eh o, ktoré na kríži dostal, a vyzval Ťoraáša, aby vložil
ruku svoju do rany jeho (1. 40.); učí učeníkov svojich (Sk, a L.); moc dáva
ím (Mat. 28.); zázrak činí pred očami ich, povedal ím, aby pustili šiel! do vody,
a toľko rýb chytili, že už nemohli utiahnuť sieť pre množstvo rýb (Ján 21, 6 ).
A ako svätý Pavel apoštol hovorí: »Jedli a pili sme s ním , ked z mŕtvych
vstah (Ján 21.).

Už raz menovaný Fridrich Speé píše: »Svätého Petra apoštola našiel som

plačúceho v jednej jaskyni pri Jeruzaleme; a preto som ho našiel plačúceho
lebo zaprel Majstra svojho, — a pýtal som sa ho: či nevidel Ježiša? Načo od

povedal: Áno, videl som ho, vyšiel na cestu, okária, hriešnikov tam chce hľadať,
lebo Ježiš, nekonečne dobrý Ježiš, hľadá hriešnikov skrze vnútorné vnuknutia;
Ježiš, nekonečne múdry Ježiš, hľadá hriešnikov skrze žiaľ, nešťastie, smútok
trest, nemoc a trápenie. Ježiš, nekonečne milostivý Ježiš, hľadá hriešnikov
skrze slovo Božie, ktoré on Bohčlovek sám oznamuje, a skrze zákonných zastu

povateľov svojich ustavične ohlašovat dáva. Ježiš, nekonečne milosrdný Ježiš
hľadá hriešnikov so svojou vlastnou láskou a milosťou, ktorú ím ponúka praviac:
»Podie ku mne všetci, ktorí pracujete a ustatí ste, a ja vás občerstvím.*

Iď tedy aj ty, úbohý hriešniku na cestu kajúčnosti, a zaiste nájdeš vzkrie
seného Ježiša. Amen,

Nedeľa prvá po Veľkej noei.
O viere

> To víťazstvo . ktoré premáha svet, je
viera naša,*. I. Ján. 5. 4.L Ján. 5, 4.

Svätý Ján týmito slovami chváli vieru, ukazuje jej silu, a podvracia tých,
ktorí chvália sa s vierou bez skutkov, ale karhá aj tých, ktorí spravodliví a po
božní chcú byt len skrze skutky bez viery, a upozorňuje na pravú prostrednú
cestu, ukazujúc nám, že skrze vieru a spolu skrze dobré skutky môžeme byt
spravodliví a pobožní a môžeme obsiahnuť odpustenie hriechov svojich.

Svätý Ján hovorí: » Všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet; a to ví

ťazstvo, ktoré premáha svet, je viera naša.« Kto iný môže premôcť svet, ako

ktorý verí, že Ježiš je Syn Boží ? Ľudia všetci ako synovia hnevu Božieho
a smrti večnej prichádzajú na tento svet; v hriechu sú počatí, rodia sa a vy

chovávajú sa; v hriechu žijeme a dľa zkazenej prirodzenosti našej nenie v nás

iného len hriech. Z našej vlastnej sily nikdy by sme nemohli byt dielkami Bo

žími, len keď by sme sa znova narodili, a uverili by sme v Ježiša.
Znova sa narodíme skrze umŕtvenie hriešneho tela a obnovenie tela.

Aby sme sa mohli stať synami Božími, vo vode a v Duchu svätom, čili skrze

krst, a aby sme sa trpezlivé poddali krížu; musíme sa vyzliecť z hriešnej pri
rodzenosti ľudskej, a ľudskú prirodzenosť celkom obnoviť, ako Kristus Pán náš

povedal Nikodemovi: »jestli sa nenarodí kto znovu , nemôže videí kráľovstvo
6



Božie « (Ján 3, 3.). Kde sa toto znovanarodenie nestane, tam zostane hriech so

všetkými svojimi následkami.
Ako leda premôžeme svet? Svet, dľa sv. Jána, nenie iné, jak »žiadosf

tela, žiadosť očí, a pýcha života« (I. Ján 2, 16.). Svet ináč premôcť nemôžeme,
len keď veríme v Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý je jediný náš prostredník,
náš Spasiteľ a Vykupiteľ Toto ale neučiní ľudská sila, ale Duch svätý, ktorý
veriacich všetkých vo svätom krste v nové stvorenia premení, tak aby potom
ináč ako prv mysleli, hovorili a konali. A toto preináčenie pôsobí pri deťoch

svätý krst bez všetkej ich účasti. U dospelých slovo Božie, keď ho ve

riacim srdcom prijmeme, prináša vieru a viera činí nás dedičami a dielkami
Božími a dielky Božie s Kristom panujú nad svetom, hriechom, smrťou a peklom.

Pamätné sú tie slová svätého Jána: * Kto iný premáha svet, okrem kto

verí, že Ježiš je Syn Boží r« (I. Ján 5, 5.) Totižto, už v tých časoch boli tak
bezbožní ľudia, ktorí zapierali božstvo Kristovo a hovorili, že Kristus je nie pri
rodzený ale len prijatý syn Boha, ako n. p. sväté Písmo i veriacich ľudí sy
nami a dielkami Božími nazýva. Preto jasne vyslovil tu to učenie, že Ježiš je
opravdivý Syn Boží. Svätý Ján tu o skutočnej a účinlivej viere hovorí, ktorá

jedine Krista má za prostredníka, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý za hriechy
všetkých ľudí zomrel, a predrahú, svätú krv svoju vylial za nich, a skrze to

schopnými ich učinil k zachovávaniu príkazov božích. Len taká viera obsiahne

víťazstvo, a činí nás pravdivými, pobožnými a šťastlivými. Preto hovorí sv. Ján:
» To je on, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nielen vo vode samej,
ale vo vode a v krvi« (T. 5, 6.).

Učeník lásky tu na to ide, aby Krista ako Spasiteľa sveta, jediného pro
stredníka, zničiteľa hriechu a podmaniteľa pekla dobre vštepil do srdca ľudí.
Lebo o vtelení, utrpení, smrti a vzkriesení Ježiša pochybovať toľko znamená,
ako Krista s celou dobrotou jeho, so všetkými skutkami a zásluhami jeho
s utrpením a smrťou jeho zapierať, Ducha svätého z klamstva obviňovať, slovo

Božie, sviatosti, ktoré z boku Kristovho vytekajú, zapovrhovať, nebo zatvoriť,
a vo vlastných svojich skutkoch a zásluhách dôverujúc, bez viery, do večného
zatratenia sa rútiť. Lebo pevne stoja tie slová: » Ja som cesta, pravda a život
Žiaden neprichádza k Otcovi

,
len skrze mňa « (Ján 14, 6.).

Aby sme ale v tejto záležitosti viery našej celkom istí boli, sv. Ján ako by
troma svedkami chce nás presvedčiť, že o človečenstve a zásluhách Krista
pravdu povedal. Voda vydáva svedectvo, keď sv. Ján krstiteľ v Jordáne krstil
Ježiša; tu sa stalo, že nebeský hlas s hora Ježiša za Syna Božieho vyhlásil;
ďalej krv, ktorá s vodou smiešaná, z boku Kristovho tiekla, a hriechy celého
človečenstva zmyla, to svedčí, že Ježiš bol opravdivý človek. Kto krst vo viere
príjme, ten takmer viditeľne krvou Kristovou je zmytý a od hriechov očistený.
Odpustenie hriechov svojich nie skrze vlastné skutky a zásluhy dostávame, ale
skrze krv a smrť Krista, ako to on sám hovorí: » Ja sám som, ktorý zotrem
zlosti tvoje « (Iz. 43, 25.). Teda odpustenie hriechov stáva sa skrze krst, bez
ktorého nikto nemôže byt údom cirkve, a skrze zásluhy utrpenia a smrti
Ježiša. Konečne i Duch svätý vydáva svedectvo skrze prorokov, pri po
toku Jordana v podobe holuba, na Turice v podobe ohnivých jazykov, keď bol



soslaný apoštolom, aby po celom svete ohlasovali Krista, že on je Syn Boha

živého, všetkých veriacich Spasiteľ a Vykupiteľ.
Sv. Ján napokon takto zaviera; » Keď prijímame svedectvo od ľudí, sve

dectvo Božie je väčhe. To svedectvo Božie je totižto väľhe, ktoré vydal o Sy
nóvi svojom «, (tj. že Ježiš je Syn jeho). * Kto veti v Syna Božieho, ten má
svedectvo Božie v sebe «. Blahoslavení sú tí, ktorí toto svedectvo prijímajú, beda
tým, ktorí ho zapovrhujú! Daj Bože, aby sme všetci Krista poznali, a pri ňom
na veky zostali.

Taká má byt viera naša, jak viera sv. Juraja. Sv. Juraj narodil sa v Kap
padocii od bohatých rodičov. Po smrti otca svojeho, ktorý mučennícku smrt

podstúpil, s matkou svojou v Jeruzaleme pobožný život viedol. V dvadsiatom
roku svojom pod cisárom Diokletianom do vojenského stavu vstúpil, a pre svoju
vojanskú veľkú vzdelanost a chrabrost na najvyššiu dôstojnost bol povýšený.
Dioklecián zaumienil si kresťanstvo v celej ríši svojej vykoreniť. Radcovia jeho
všetci chválili úmysel jeho, len Juraj nie, ktorý mu smele povedal, aby nepre
nasledoval kresťanov, ktorých učenie je veľmi rozumné, zákony ich sväté, život
ich neúhonný, vernosť ich oproti vlasti neohrožiteľná. Prítomní prekvapení po
čúvali Juraja a do podozrenia vzali ho, že aj on je kresťan. Začali chváliť fa

lošných bohov a tupili Ježiša a vieru jeho. Na to Juraj verejne vyznal, že aj
on je kresťan, klania sa jednému pravému Bohu, že vieru svoju za nijaké po
klady neopustí, ba i život svoj obetovať je hotový za vieiu svoju. A potom
k Diokletianovi obrátil sa s týmito slovami: »Prestaň, ô cisare, kresťanov pre
nasledovať. Veď i ty pochybuješ o tom, či viera tvoja je pravá, lebo modly tvoje
nie sú bohovia. Len jeden je pravý Boh, a ten je Ježiš Kristus. Ó by si sa mu
i ty zarovnak so mnou klaňali 0 mnoho väčšie a blaženejšie kráľovstvo by ti

dal, ako včuľ máš « Diokletian hrozne rozzúriac sa, dal Juraja na kolesách lámať,
telo jeho roztrhať, a potom do jednej strašnej temnice ho uhodit. Ale Kristus,
ktorý sa mu v noci zjavil, pochválil stálosť jeho vo viere, a zázračne uhojil rany
jeho. Keď druhý deň bez úrazu a škody pred cisárom a ľuďom sa zjavil, ľud
s podivením volal: »Veľký je Boh kresťanov!« Diokletian dal Juraja zas hrozne
bit a katovat. Trpez'ivosť Juraja privlastňoval čarám, preto najchýrnejšieho ča
rodejníka svojeho Athanásiusa poslal k nemu, aby vraj čary Jurajove vyniesol
na posmech; ale tento nič nevykonal. Ba keď Juraj pred množstvom ľudu
z mrtvých vzkriesil jedného mrlveho, i Athanasius vieru Kristovu prijal. Diokletian

tým ešte viac rozzlostený dal Athanasiusa i toho vzkrieseného usmrtiť. Cisárovná

Alexandra, ktorá tajne kresťankou bola, prosila manžela svojeho, aby nectil fa

lošných bohov a neprenasledoval kresťanov. Tyran vidiac, že i manželka jeho
vieru Kristovu nasleduje, dal obidvoch, Juraja i Alexandru, sotat 23. apríla
v roku 303.

Nech i nás oduševňuje tento príklad Amen.

6*



|e nás príklad.

>/ Kristus trpel za ?iás, a zanechal vám
príkladf aby ste nasledovali slápaje jeho.*.

I. Pot. 2, 21.

Sv, Peter, knieža apoštolov, v dnešnom liste napomína krestanských služob

níkov, aby pre Boha ešte i zármutky a nespravodlivosti znášali, lebo to je vôľa

božia, aby tak milosť božiu obsiahli. Povolanie sluhov i všetkých kresťanov
je to, aby spoločného Spasiteľa svojeho nasledovali.

A jako sa držal Kristus Pán náš v tomto ohľade? Kristus pre spasenie
naše podrobil sa najhorkejším mukám. Keď teda tak chcete pracovať na spa
sení svojom, ako Ježiš pracoval na spasení našom: k tomu vám je potrebné,
aby utrpenie Kristovo bolo vám zrkadlom a príkladom, a cesta jeho krížová
bola vám chodníkom k dosiahnutiu cieľa. Prizrite sa vo svojom chovaní tomuto

príkladu trochu bližšej. Najsurovejšie potupy a hany, ktoré len sú, sypaly na

Ježiša; a on ani najmenejneprotirečil
Úrazov a múk dostávalo sa mu ne

výslovne hojne; ale preto nebolo pomsty v srdci jeho. Ako zločinca nespra
vodlivé ho odsúdili; a on nežaloval sa, ale vo všetkom s poníženosťou po
klonil sa pred vôľou božou. A toto chovanie sa Krista Pána bolo tým vzneše

nejšie, že on nemal na sebe ani najmenšej viny, pre ktorú by trpet bol musel.

Ale, prečo trpel Ježiš Kristus, keď ani najmenšieho hriechu nemal, tieto

muky? Preto, aby skrze svoj príklad a zásluhy svoje nás oslobodil, t. j. on

celkom postavil sa na naše miesto, tie hriechy, ktoré sme my páchali, pova
žoval za svoje vlastné hriechy; tie tresty, ktoré sme my zaslúžili, za svoje vlastné
vzal na seba. Preto dal aj telo svoje na krvavú obetu na kríži za hriechy naše.

A čo nasledovalo z toho, že Kristus Pán náš dobrovoľne sa obetoval
za nás ? Sväté telo jeho bolo síce ranami pokryté, ale to zahojilo tie rany, ktoré
hriech našej duši zadal. Kristus Pán náš bol síce zavraždený na kríži, ale to
nás z duševnej smrti k životu pravdy zobudilo. Uderili pastiera, ale on život

svoj dal za ovce svoje, ale priam skrze to blúdiace a rozpŕchnuté ovce shro

maždily sa tak, že včuľ skrze starostlivosť a riadením vzkrieseného Ježiša vo

všetkých našich duševných potrebách úplné uspokojenie nachádzame.

Kristus skrze poníženosť svoju stal sa príkladom nám všetkým.
Teda nielen chudobným, ale i bohatým a mocným. I týmto je on vzorom.
Lebo čo oni sú, bol i Ježiš, ba bol o mnoho viac. Ako všemocný ukázal bo

hatým, ako majú vládnuť všetkým tak, ako by nič nemali; ako pán všetkého
ukázal panovníkom, ako majú posvätiť moc svoju na blaho poddaným svojím;
ako najsvätejší ukázal spravodlivým, ako môžu ešte viac rozmnožiť spravodlivosť
svoju skrze obrátenie a zachránenie hriešnikov.

Kristus Pán náš preto sa znížil a trpel, aby oslávil Boha skrze vykúpenie
naše. »Kristus trpel za nás, hriechy naše na svojom tele znášal na kríži, ranou
svojou uzdravil nás.« Z toho nasleduje, že povinní súc príklad jeho nasledovať,
aj v trápení musíme s ním byť jednakí, a práve skrze tuto nasledovanie prídeme
k najslávnejšej korune. A vo svojom unižení sa najvyššie stoja tí, ktorí skrze

Fledeľa druhá po Veľkej noei.



dobrovoľne na seba vzaté trápenia za seba a za vykúpených blížnych svojich
dostiučinit a l resty božie uľavnit sa usilujú.

Pamätno je, že sv. Peter učenie svoje a utrpenia smrti Krista Pána zo
slov Starého zákona na budúceho Messiáša sa vzťahujúcich bere. A síce
u Izaiáša proroka (53.) čítame, že Ježiš je syn boľastí, ktorý nemoc našu nosí,
ktorý za naše zlosti poranený je, zborený je za hriechy naše, za pokoj náš je
na ňom kára, neprávostí neučinil, ani podvod nebol v ústach jeho, ktorý priam
preto život svoj dal za hriech, opravdivé medzi hriešnikov počítaný bol, mnohých
hriechy nosí a na smrť dá život svoj. A pamätné je i to, že Pán Kristus
v Novom zákone utrpenie svoje a smrť svoju často len tak spomene, že tým
povolanie svoje, od Boha mu sverené, koná. Z tohoto nasleduje, že;

1. Trebárs učenia viery Starého zákona nie sú tak hlboké a bohaté
ako učenia Nového zákona: predsa čo týka sa cieľa našeho života, osoby a diela

Vykupiteľa o tom dosť jasne hovoria, tak že ľudia Starého zákona nielen vy
kúpenie vôbec verili, ale verili aj v Messiáša a dielo jeho.

2. Kristus Pán zo slovami i skutkami dokazoval sa ako prisľúbený Messiáš
a kedy-tedy i spomínal, ako musí povolanie svoje konať dľa vyjavenej vôle božej.

Tak máme i my v srdci pevne držať sa za synov božích, a na vonok usi
lovať sa aj životom svojím to dokazovať, aby svet videl dobré skutky naše, na

sledoval nás a oslavoval Boha.
8. Bárs aj Kristus súc bez hriechu a spravodlivý ani následkom

hriechu, ani zákonu Mojžišovmu, ani krstu Jánovmu podrobený nebol; prelo ani

trpeť a umreť na kríži nemusel, predsa to všetko urobil z lásky k nám, aby
nás vykúpil a synami božími nás učinil. Kristus Pán tak konal dielo svoje ako

ponížený služobník boží, ako vzor náš, ktorého my nasledovať máme;
účinkovanie, práce svoje |za také dielo držal, ktorým mravné povolanie svoje
plní, nebeskéhe Otca svojeho oslavuje, a vlastnú sláva svoju zakladá.

Nasledujme príklad Ježišov, nasledujme volanie jeho, lebo často volá nás.
A keď volá nás, nezatvrďujte srdcia svoje. Poviem vám jednu udalosť. Za času

francúzskej revolúcie žil v Lyone jeden muž, ktorý ako neverec o náboženstve
nič nechcel vedeť. Tento nešťastlivec stretol sa jedneho dňa s kňazom, ktorý so
sviatosťou išiel k nemocnému. Tá myšlienka, že pred najsvätejšou sviatosťou ol
tárnou klobúk musí strhnúť, pomútiia ho, mrzuto vyhýbal kňazovi z ulice do

ulice. Ale čudná vec! Kňaz vždy za ním. Neverec už nevládal so sebou, vrútil
sa do prvej otvorenej brány; ale kňaz za ním, lebo priam tu býval nemocný.
Zrazu vidí sa tu obkľúčeným od tých, ktorí sviatosť sprevádzajú. Veľmi je po

hnutý, už nemôže vyhnúť kňazovi. V tomto okamžení dotkla sa ho milosť božia;
on hovorí k sebe: »Jako je to, utekám pred Bohom a pred dobrým pastierom,
ktorý za ranou ide. Nie Pane! neprotivím sa viac. Verím v teba, odriekam sa
s týmto každej bezbožnosti a verný budem tebe až do smrti mojej.* A čo po

vedal, to aj učinil. Hriešny človeče! či nechodí i za tebou milosrdný Boh, aby
ťa ochránil, keď v šľapajoch tvojich chodí a v tisícorakých blúdeniach tvojich
ťa sprevádza V Zaiste! Bár bys i ty počúval a nasledoval volajúce slovo dobrého

pastiera. Amen.



JSiedeľa tretia po Veľkej noei.

Katolícke učenie o moci svetskej.

»Vôľa božia je, aby ste dobrými skutkami
k mlčaniu priviedli nevedomosť ľudí nero

zumných.« Sv. Peter I. 2, 16.

Prečítané slová sv. Petra boly síce tým krestanom písané, ktorí medzi po

hanmi žili, ale predsa v celej platnosti i tým katolíkom patria, ktorí medzi vše

lijakými kresfanskými náboženskými stránkami žijú.
Ako isté je, že v časoch apoštolských opravdivé náboženstvo bolo u kre

sťanov a nie u pohanov: tak istá vec je, že pravé kresťanské náboženstvo ako
v našich časoch tak i vždy len v katolíckej cirkvi sa nachádza, a nie u strán
od nej odtrhnutých bár ako kresťanskými menovaných, A ako vtedy pohania
a židia, aby nemuseli sa ku Kristu obrátiť, veriacich jeho hanili a tupili: tak
i včuľ odtrhnuté náboženské stránky chvatom chytajú sa každej príležitosti, aby
zdanlivé alebo opravdivé chyby katolíkov na samú cirkev uvalili, aby povedať
môhli: naše náboženstvo je opravdivá, očistená cirkev Kristova, a katolíctvo je
pokazené kresťanstvo. Takýto stav vecí tuho zaväzuje katolíkov, aby chovaním

sa, držaním, svojím dokazovali, že len ich cirkev je jediná, pravá a spasi
teľná cirkev. Len na takýto spôsob dosiahneme to, že Boh niekdy aj blúdiacich
milostivé navštívi, a bude jeden ovčinec a jeden pastier.

Je jedna vec, z ktorej nás nepriatelia naši obviňujú, a síce, že prví kre

sťania, aby sa len udržať mohli, v časoch prenasledovania jedine z opatrnosti
trpne sa držali a nebránili sa dostatočne, a že učenie kresťanské hovie t y

ranstvu, a lak protiví sa slobode a ústave slobodnej. Ale tomu
nie je tak. Je pravda, že tehdajší králi, cisári a námestníci veľmi boli podobní
tým, ktorých tyranami menujeme, aj panovanie ich veru nebolo zákonnité; ale

keď apoštol predsa bez všetkého rozdielu hovorí: * Budie poddanými každému
ľudskému stvoreniu pre Boha*, t. j. poslúchajte každému predstavenstvu ako
od Boha urídenej moci: s tým len to chcel dokázať a vladárov sveta o tom

presvedčiť, že kresťanské náboženstvo nijak nie je nebezpečné, ba oprav
divé blaho krajiny napomáha. Obmedzenie a vysvetlenie inde

je naznačené, a v pádoch potreby cirkev neomylne vyjadrí veriacim, v čom po
zostáva zjavená vôľa božia, a kedy máme poslúchať a kedy nie?

A tak vyhlásenie kresťanské učenie o svetskej moci rozšírilo a zdo

konálilo. Zvláštne pozornosť zaslúžia nasledujúce body:
1. Aj vyhlásenie Starého zákona uznáva, že vrchnostenská moc od Boha

pochádza. Tak hovorí: » Bok každému národu predstavil správcu « (Sirach 17,
14.) Kráľom a sudcom zemským hovorí: » Daná je vám moc od Pána , a vláda
od Najvyššieho.« (Mudr. 6, 4.) Toto učenie prijíma sa i v Novom zákone, ktorý
vrchnostenské osoby za zastupovateľov božích vyhlasuje a potom spomína ten
najvyšší cieľ, ktorý sa má skrze toto nariadenie božie Obsiahnuť, a síce: napo
máhanie dobrého a zamedzovanie zlého (Rim. 14.1, alebo aby ľudia opravdivé
blažene, mravne a bohabojné žiť mohli na tomto svete, a tak obdržali nebo.
(I. Tim. 2.)



2. Aj Starý zákon poslušnosť, úctu a vernosť oproti predstavenstvu za po
vinnosť ukladá a vzburu proti zákonitým panovníkom za hriech vyhlasuje. (II.
Kron. 13, 5—6.) Nový zákon to isté učí, a ešte i tú vážnu povinnosť pridáva,
aby sa poddaní za predstavených modlili.

3. Cirkev ako bezprostredná božská ustanovizeň-inštitucia zaujala
miesto vedia štátu, a bárs povinnosť štátu je náboženstvo a mravnosť na

pomáhať: predsa nie štát je tá moc, ktorá nábožensko-mravné pravdy ohla

suje a vysvetluje, služby božie riaďa, náboženskú obec vedie; ale to všetko koná
cirkev skrze svojich a od Boha nariadených a neomylnou vážnosťou ozdobených
predstavených. Teda králi vo vecach náboženstva a mravov nevládnu hlavnou

mocou, ale cirkev.
4. Poneváč tí istí ľudia ktorí pod mocou krajiny stoja, i pod vládou

cirkvi stáť môžu, a nikto nemá moc prekaziť, aby pod ňou nestáli a nevyzná
vali a nekonali všetky tie zásady a to presvedčenie, ktoré z poverenia božieho
cirkev ohlasuje a uplatňuje; z tohoto zjavne nasleduje, že svetská moc nemôže
svedomie viazať, rozširovanie kresťanskej viery zabraňovať, a občanom svojím
prijatie kresťanskej viery zakazovať, ani to, aby medzi všetkými pomermi a okol

nosťami dfa kresťanského svojeho presvedčenia žili.
5. Ešte to vyzdvihujem, že kresťanské náboženstvo chráni človeka od toho,

aby sa jednostranne oddal svetskej vláde a vlasti. Pred pohanom
je vláda a vlasť vecou najvyššou, ostatné všetko týmto sa musí podložiť. Ešte
i náboženstvo do ich služby vstúpi a stáva sa národným náboženstvom.
Aj židovské náboženstvo svetské a cirkevné záležitosti tak úzko spájalo,
ako len možné bolo; a so židovskou krajinou padlo i židovské náboženstvo. My

jednako môžeme milovať náboženstvo i vlasť, ale vlasti nemôžeme obetovať ná
boženstvo a cirkev.

6. Napokon dľa apoštola samé od seba sa rozumie, že kresťan zákonnitú
vrchnosť svoju majetkom i životom svojím musí brániť proti nepriateľom. A ako

právom môžeme očakávať od vrchností, aby nás chrándy vo všetkom nebezpe
čenstve, tak môže očakávať i vrchnosť, aby sme ju čo najsilnejšie podporovali.

Jeden vojak nosil hodinkovú retiazku vo vačku, ale miesto hodiniek
mal na retiazke olovenú guľku. Veľmi nápadné bolo to všetkým, aj kráľ dozvedel
sa o lom. Kráľ osobitne chcel sa presvedčiť o tom chvastúnstve. Dal vojaka
zavolať k sebe, a takto ho oslovil: »Kaprálu! ty znôžeš byť šľachetný muž, keď
si si zo svojej mzdy i hodinky zgazdoval.< Na to kaprál odpovedal; »Som, chvala

Bohu, lenže ja hodiniek nemám, mám len hodinkovú retiazku; miesto hodiniek
tu mám jednu olovennú guľku, ktorá ma napomína, aby som za vlasť a za kráľa
každú hodinu život svoj hotový bol obetovať.* Prekvapený kráľ na to svoje
vlastné a drahé hodinky dal na pamiatku hrdinskému vojakovi svojemu.

Istá vec je, že niekto musí byt, kto riadi a spravuje. Ináč poriadok vo svele

nemôže byt. Vidíme to u včiel. Aj tieto majú kráľovnú, a tá je dušou celého

roja. Keď je chorá, všetky sú smutné. A keď náhodou vyhyne, včeličky nepra
cujú viac, rozlietajú sa, a celý klát vyhyne.

Tak aj v každej rodine, v každej osade a v meste musí byt jeden, ktorý
rozkazuje, a ostatný musia poslúchať. Keď by každý to robil, čo chce, z toho



JSiedeľa štvrtá po Veľkej noei.

povstal by najväčší neporiadok. Priam tak, ba ešte viac' v celej krajine, kde je
tak mnoho rodín, obcí, miest a toľko tisíc a tisíc ľudí, potrebné je, aby bol

niekto, kto by obyvateľov múdrymi zákonmi spoludržal a skrze užitočné uspo
riadania o to sa staral, aby pokoj a svornost panovaly, a život a majetok bol

bezpečný. A toho menujeme cisárom, kráľom alebo predsedom. Poneváč panovník
od Boha má moc svoju, preto povedá sa, že je panovník »z milosti božej«. A

ako rodičia nebeskému otcovi sú zodpovední za dietky svoje, tak aj kráľ je zod

povední za všetkých nás. Od Boha má moc, teda zaslupovateľ Boha je. Preto
kráľovi našemu musíme poddanosť, lásku, poslušnosť, vďačnosť a vernosť pre

ukazovať, za neho sa modliť, a keď by potreba bolo, i život svoj obetovať. Amen.

Všetko dobré Je od Boha.

»Každý dobrý podarúnok, a každý dokonalý
dar je skorá, postupujúc od otca svetiel.<

Jak. 1, 17.

Sv. Jakub apoštol poukázal prv na to, že každé zlé od zlých žiadostí srdca

pochádza, polom ukazuje, že každé dobré od Boha je, a síce či telesné, či du

ševné dobré, teda i znovuzrodenie v krste, kde skrze Ducha svätého dielkami
božími sme sa stali. Potom učí spôsob, ako máme počúvať slovo božie, ako
máme to i ohlasovať druhým, a aké ovocie prináša horlivé počúvanie slova
božieho.

Lenže telesní ľudia zemské, telesné a prirodzené dary viac si vážia, ako

dokonáíejšie duševné dary, o toho, ktorý ich dáva, o Boha, málo dbajú. Ošípané
užijú žalud pod stromom, ale o strom, na ktorom sa urodí a odkiaľ pochádza,
nedbajú.

Telesné dobrá poznáme všetky; duševné dobrá sú tieto: bohabojnosť,
viera, nádej, láska, pravda, skromnosť, slovo božie, trpezlivosť, sviatosti a po
dobné duševné ovocie. Všetky tieto veci sú dary božie, ktoré Boh z milosrdenstva

udeľuje, a ktoré zásluhou ľudskou nadobudnúť si nemôžeme. Boh nás činí po

božnými, spravodlivými, svätými a blaženými a my nie sme dostatoční ani naj
menšie dobré ani len myslieť od seba, jakožto sami od seba, ale dostatočnosť
naša z Boha jest (II. Kor. 3, 5.1. Čo dobrého je v nás, to od Boha pochádza.
Prijmime to s povďačnosťou, a keď niečo dobrého činíme, to nie sebe, ale Bohu

privlastňujme. Preto aj nazýva sa Boh »olec svetiel*, lebo osvecuje rozum náš
a napravuje vôľu našu ku konaniu dobrého.

»Dobrovoľným zaiste rozhodnutím splodil nás slovom pravdy, aby sme boli

akoby prvi medzi jeho stvorením.« Od narodenia boli sme zlí, hriešni a večného
zatratenia hodní; ale Boh nás z milosrdenstva skrze znovuzrodenie vo svätom
krste za znovuzrodené dietky svoje prijal. Boh Otec nebeské sem ä svoje, slovo

božie, skrze Syna svojeho Ježiša Krista zasial do sŕdc našich. A kto toto seraä



ochotným sluchom a veriacim srdcom prijíma, ten skrze slovo božie ako skrze
novozrodenie sláva sa novým človekom a novým dieťaťom božím, jak to sv.

Peter apoštol hovorí: » Znovuzrodení nie zo semena poruhtel'ného, ale z nepo

ruHtel'ného, skrze slova Boka sivého a zostávajúceho na veky.e (I. Pet. 1, 23)
Sv. Písmo tých menuje »ako by prvými medzi stvorením*, ktorí dušu Krista,
novú božskú prirodzenost, skrze Ducha svätého ako by do seba prijali, a oslo
bodencami Pána sa stali.

Vo Francúzskej obci Miqué r. 1826 držali dvaja kňazi sv missie. Na pa
miatku sv. missie vyslovili farníci 15. decembra, ako sa to všade robieva, na

jednom vŕšku asi 18 metrov od farského kostola kríž, aby ich ustavične napo
mínal na sfuby, ktoré činili a na milos'i, ktoré obdržali. Ačkoľvek bolo išlo už
na piatu a slnko už celkom zapadlo, kňaz vstúpil na vŕšok a pri lom vysta
venom kríži kázal poslucháčom svojím, ktorých bolo do tritisíc, o zázrakoch
sv. kríža, ktoré sa stály, ako sa za času cisára Konštantína, keď sa na nebi

zjavil, alebo keď ľudia uzrúc sv. kríž a spamätajúc sa na utrpenie Ježišovo do

seba vstúpili a sa obrátili alď. V tom okamžení, ako kňaz o tejto udalosti vy

prával, zrazu asi 70 metrov nad kostolom ukázal sa cehom pravidelný asi
45 metrov vysoký, a l metra široký svetlý kríž na celky jasnom nebi, a

trval tak asi za pol hodiny. Budia vidiac zázračný kríž jedni na kolená padli, a

slzy ronili, druhí ruky svoje k nebu pozdvihnúc, hlasno volali s kňazom: »Sláva
Ježišovi a krížu jeho!« Na to kňaz do kostola povolal poslucháčov a tu dal ím

požehnanie s prevelebnou sviatosfou oltárnou. Na to sa veliký počet hriešnikov
obrátilo. Hľa! takto účinkuje slovo božie, takto milosť božia!

Ďalej napomína apoštol, aby každý, kto dbá o spasenie svoje, bol rýchly
k o č ú v a n i u, čo živé slovo božie hovorí, a neskorý k mluveniu, lebo

darobné reči znepokojujú dušu našu a odďalujú nás od Boha. Boh dal nám
dve uši a len jeden jazyk, teda človek nech viac mlčí, než hovorí. Mnohí
ale majú mnoho jazykov, a takmer asi jedno ucho, aby počuli to, čo ím je
k spaseniu večnému. Apoštol to chce povedat; poneváč skrze slovo božie mi

lostivé stali sme sa dielkami jeho, a slovo ducha a život prináša, teda aj cho

vajme sa dFa znovunarodenia, a usilovne slyšme slovo božie, sväté evanjelium,
a žime dFa neho; lebo veru nevieme, kedy uderí posledná naša hodina, aby nás

hotových našla. Tak sa stalo s jedným Edmund menovaným zemänom, ktorý
raz s kamarátom svojím Haymon-om jazdiac do paláca jedného priateľa so

stúpil do jedneho kostola, kde kňaz priam o smrti kázal Tam o neistote smrti

počul toto podobenstvo. Jeleň, ktorý v lese vylihoval, zobudil sa na jedno stre
lenie, ale toho si nevšímal, a spal ďalej na druhé strelenie zase sa zobudil, ale

aj zase zaspal, a keď na tretie strelenie vrazila guľka doňho, vystrel sa mrtvý.
Kňaz dodal k lomu: lak prekvapí smrt hriešnika, lebo na hlas k pokániu na

pomínajúci nič nedbá, kým ho smrt neprepadne. Edmunda tieto slová tak pohly,
že hneď chceí sa vyspovedať. Ale Haymon ho vysmial, a Edmund volajúcemu
hlasu božiemu v lom okamžení dostineučinil. Bez toho. že by sa bol vyspovedal
odjazdil do paláca priateľovho. Tu Ed . und rozpálený od vína začal dáviť krv
a takto si žalostil: »Haymon, Haymon! Ten jeleň som ja. Pred jedným rokom
som s koňa padol, to bolo prvé strelenie na mňa. Druhé, keď som v horúčke



blízo bol smrti. Toto je tretie a posledné strelenie. Pane Ježiši môj, smiluj sa
nado mnou.« To boly posledné slová jeho.

Aj od hnevu varuje nás apoštol. Lebo v hneve človek nie to činí, čo pred
Bohom schvaľuje, trebárs i jak spravodlivým zdá sa hnev. Hnev takmer vždy
býva dcérou nadutosti, sebeckosti a samolásky, matkou nepriateľstva, nepriateľom
pokoja, a prameňom hlavatosti, rôznic, zvád a vrážd.

Konečne napomína nás apoštol, aby sme odvrhli všetku nečistotu
duše našej, a z nej pochádzajúcu zlost. A to sa lak stane, keď vyčistíme dušu
svoju od špaty hriechu, a potom s tichým srdcom prímeme slovo božie. Aby
semeno slova božieho korene pustilo, ovocie prinášalo, k lomu žiada sa dobrá
zem, čisté srdce veriaca duša, a nie pôda kamenistá a tŕnistá. Najprv musíte

vykoreniť bodľač, tŕnie, a každú burinu, musíte sa vyzliect so starého človeka.
Čistí musíte byt od každej pýchy, nenávisti, skúposti, smilstva; priam lak od
každého podvodu, klamstva. To žiada od nás apoštol. Tak budeme pravé dietky
Boha našeho.

Dnešné sv. čítanie na krátko toto obsahuje: kresťania nech sebe nič dobrého
či malého, či veľkého neprivlastňujú, ale všetko Bohu; jemu jedine patrí sláva
Poneváč skrze krst dielkami božími sme sa stali, a ospravedlnení sme skrze

vieru, nezabudnime, že i dobré skutky sú potrebné. Preto napomína apoštol, aby
sme slovo božie ochotne počúvali, od hnevu, a vady sa chránili; aby sme srdce
svoje očistili od každej nečistoty a pripravili za dobrú zem, aby do nej zašte

pené slovo korene pustilo a ovocie rodilo. Tak učiní božské slovo dušu našu

pravdivou a blaženou, lebo dľa sv. Pavla evanjelium je sila božia, ktorá spasí
všetkých, ktorí veria v ňom (Rim. 1, 16.); Kristus ale hovorí; » Amen, amenpravim
vám , ze kto slovo moje slyší, a verí tomu, ktorý mňa poslal , má život večný, a
na súd neprijde, ale pôjde zo smrti do života « (Ján 5, 24.), Amen.

Nedeľa piata po Veľkej noei.
O dobrom užívaní jazyka.

j>Jcstli sa komu zdiiy ztf je nábožným a
neskrocujc svoj jazyk, ale svádza svoje srdce

y

toho náboženstvo je márnym .«

Jak. 1, 26.

1. Kristus Pán náš vykúpil nás, vykúpil nie len vôbec od hriechu, ale pri
rodzene i od h r i ec h o v j a z y k a, proti ktorým sv. Jakub apoštol v minulom
i v dnešnom nedelňajšom čítaní horlí, počínajúc od darobnej reči až po strašné
rúhanie sa Bohu. Lež Kristus Pán nie len vyslobodil nás od hriešnej reči, ale
nadto i posvätil bohabojnú reč, rozviazal sväzok jazyka, aby sme dobre hovorit
mohli (Mark. 7, 35.)

a) Ježiš Kristus apoštolov a kňazov uschopnil a zaviazal, aby skrze
ohlasovanie učenia spásy život nadobudli ľuďom od Boha (Mat. 28, 19—20
Mark. 16, 15—20.). Prelo hovorí apoštol: * Beda mne, nebudemli kázat evan-



jelium« (I. Kor. 9, 16.). A prorok lenivých v tom nazýva »psami nemými, ktorí
štekat nevedia* (Izaiaš 56, 10.) A kňazi túto povinnosť i vtedy konať musia,
keď sa ich poslucháčom neľúba. » Keďby som sa ľuďom zaľúbiť hľadel, slu
žobníkom Kristovým bych nebol«, hovorí sv. Pavel apoštol (Gal. 1, 10). Ba k lomu

napomína kňaza: »Káz sloio, naliehaj priležiťe, nepriležité, trestaj, pros, hroz sa
vo všej trpezlivosti,

a vyučovaní* (II. Timot. 4, 2.).

b) Ale i veriaci, nadovšetko predstavení, rodičia, učitelia musia

hovoriť, keď to sláva Božia a blaho blížnych našich žiada *Jestliže ale niekto
o svojich a najviacej o domácich nemá starosť, zaprel vieru, a horší je od ne

veriaceho*, hovorí apoštol (I. Tim. 5, 8.). Ba cieľ služby božej každého kresťana
uprávňuje upotrebiť jazyka; však slovom konáme modlitby svoje a spev svoj,
slovom posilňujeme predsevzatia a sľuby svoje, slovom vydávame svedectvá a

konáme prísahy svoje.

c) Krista a pravdy jeho vyznať smele, napriek sľubom a hrozbám,
je povinnosť každého veriaceho To hovorí Kristus Pán' » Ktokoľvek vyzná mňa

pred ľud'mi, vyznám i ja jeho pred Otcom mojím, ktorý je v nehesách « Ale
kto by mňa zaprel pred ľuďmi, zaprem ho i ja pred Otcom mojim, ktorý je
v nebesiach. (Mat. 10, 32, 33.). Kde mlčať bolo by hriech, tam nehovoriť nenie
slobodno. Tá reč od ktorej spasenie naše závisí, je pred Bohom ospravedlnená
a svätá.

d) Keď dľa učenia sv, Pavla apoštola každý ľudský skutok tak môže
a musí byt zasvätený, aby na česť a chválu Božiu sa poťahoval: *Buďío
že jete, buďto pijete, alebo čokoľvek iného činíte, všetko k sláve Božej čiňte «

(I. Kor. 10, 31.), je tedy celkom isté, že úmysel a cieľ môže posväcovať mlu

venie, reč kresťana. Boh, ktorý človeka pre nebo stvoril a na zem postavil)
a takmer prinútil k zemským vecam a záležitosťam, aby myšlienky svoje skrze

jazyk s iným sdielal, musel mu dať i tú moc, aby jazyk svoj k zemským zále
žitostarn tak upotreboval, žeby mluvenie jeho ako pravdivé, láskavé, mravné
a sväté i spasenie jeho napomáhalo.

Asi dvadsať rokov je — píše roku 1847 časopis Bohemia — že jeden
arcibiskup z ohľadu zdravia kúpele Aix-les Bains v Savoje užíval. Raz vo

lali ho k jednej ťažko nemocnej panej, ktorá bola dcéra jedneho slavného ge
nerála a veľmi krásna. Medzi rečami tá pani tak vznešené zásady náboženské

vyjavovala, že arcibiskup až k slzám pohnutý spýtal sa jej, kto tie zaštepil do

nej. »Pane« — odpovedala umierajúca — »mimo Boha vieru moju cisárovi

Napoleonovi môžem ďakovať S rodinou mojou bola som na ostrove sv. Heleny.
Jeden deň, desať rokov som mala, cisár takto hovoril ku mne: »Dcéra moja, ty
si pekná a ešte peknejšia budeš. Pri tejto kráse mnoho pokušenia čaká na teba.
Co bude s tebou, keď ta viera chrániť nebude? Ale k'o ta bude učiť? Otec tvoj
nič neverí, matka tvoja ešte menej. Vieš čo, ja ta budem učiť, prijdi hneď zajtrá.
A ja s katechismusom pod ramenom mojim dva roky chodila som k cisárovi,
ktorý ma pilne učil. Keď som dvanásť rokov mala, takto hovoril; »Milá dcéra

moja, vidím, že už dosť si vyučená. Včuľ už o to maj starosť, aby si pristúpila
ku prvému prijímaniu. Dajte doviezť z Francúzska kňaza, ktorý teba na túto



slávnosť, mňa ale na smrť pripraví.« Tak činil velký cisár Napoleon Tak mu

síme jazyk svoj opotrebovať aj my.

2) Najvýbornejšie ovocie vykúpenia je čistá a nepoškvrnená služba
Božia.

d) Vykúpenie skrze Ducha Svätého účinkuje, aby sme dokonáli, svätí boli.
A k le svätí sväté činia, tam je opravdivá služba Božia. Poznamenávam, že pod
svätými aj kajúci sa rozumejú. Už v Starom zákone takto spieva Dávid kráľ:
» Obeta Bohu (milá), duch zarmútený; srdce skrúšené a ponížené, Bože, neza

vrhuješ« (50, 19.). To isté sám Ježiš v podobenstve o mýtnikovi jasne do
kázal (Luk. 18, 10.).

b) Len na vykúpení založené kresťanské náboženstvo bolo vstave city naše
medzi všetkými pomerami k službe Božej pohýnať. Tak tá myšlienka, že od
Boha závisíme; že »v ňom žijeme, hýbame sa a sme<- (Skut. ap. 17, 28.); že

my sami nič nemôžeme; že len Boh nám pomôcť môže. Sem patrí uznanie od

Boha obdržaných požehnaní a dobrodení, za ktoré slovom a skutkom ďakovať
chceme. Všetko toto do povahy berúc, musíme uznať, že keď by náboženstvo
inde nevedelo viesť k službe Božej, u kresťanov istotne ta musí viest.

c) Konanie služby božej u človeka nepozostáva len z myslenia a mluvenia.
Dokonalosť kresťanskej služby Božej vyslovujeme v týchto bodoch: 1. články viery
na spôsob služby Božej tí ohlasujú, ktorých sám Kristus na to ustanovil — kňazi.
2. Modlitby, ktoré v službe božej sa nachádzajú, Boh učil (Luk. 11. 1. Mat. 6, 5.).
Cirkev s Duchom svätým spojená, ktorý sám oroduje za nás (Rim. 8, 26.),
v modlitbách a v spevoch svojich len také myšlienky opotrebuje, ktoré sú milé
a dobré pred Bohom. 3. V každej službe božej hlavná je obeta; obeta je
skutok služby božej. A krestani majú obetu, v ktorej sa sám Ježiš Kristus obe

tuje za nás 4. Jedine kresťanské náboženstvo má v službe Božej také účinky,
ktoré samo v sebe milosti udeľujú (Ján 3, 5 Mark. 14, 22 - 26.). Božskou istotou

vieme, že tu dary života večného sa nám udeľujú. 5. Je pravda, že cirkev
v službe božej, v žehnaniach a sviacaniach svojich, niečo sama naria
dila, ale aj to činí božskou mocou k našemu spaseniu.

V Paríži žil jeden mladík, vysokého rodu, milý, šikovný tanečník, smelý
jazdec, ktorý predsa potajomky chodil k jednému starému kňazovi, ktorého zo

srdca miloval. A bár jak panovala chladnosť proti viere medzi takrečeným;
osvietenými, on predsa oddaný bol viere svojej. Raz smutno ponosoval sa

kňazovi, že v srdci svojom duševnú malomyselnost a opustenosť cíti, a nemá

žiadnej chuti k modlitbe. Jeho priateľ a radca, ktorý priam k jednemu umie

rajúcemu sa chystal, krátko len toto povedal: »Tu je príležitosť zahojiť tvoju
malomyselnost. Chyť túto sviečku, ktorá pred oltárnou sviatosťou sa nosí, a od

prevaď ma, predomnou kráčajúc, k nemocnému.« Mladík zdesil sa nad týmito
slovami, ale len skoro vzmužil sa, a do ruky chytil sviečku. Lež len potom musel

boj podstúpiť; lebo vonku pred kostolom stáli jeho kamaráti, a títo vidiac ho
so sviečkou hlasno sa smiali. Ale mladík smelo kráčal; a od tejto hodiny hojne
obsiahol oduševnenosť a potechu s neba, a stal sa horlivým sluhom Pána a skvele
svietacou ľaklou kresťanskej viery. Tento mladík bol Caesar B u s, ktorý spo-



ločnosť k r es t a n s k é h o vyučovania vo Francúzskej založil. Tak musíme

schopnosť mluvenia na službu a česť Božiu,. na blaho blížnych svojich obrátit.
3. Poneváč cirkev (ento list na nedeľu krížových dní urídila, bezpochybne

na vlastnosti modlitby, nadovšetko na prosiace modlitby chcela nás

upozorniť. Dobre musíme teda tu poznamenať;
a) Ako kto nepozorné vidí sa v zrkadle, alebo len povrchne počúva slovo

Božie, nemá z toho osohu, tak keď len ústami bez pobožnosti konáme trebárs
tie najvýbornejšie modlitby, ani z toho nemôžeme mnoho očakávat. Modlitba je
pozdvihnutie nie len slova, ale nadovšetko srdca k Bohu, a síce takého srdca,
ktoré s dôverou a vytrvanlivosfou očakáva od Boha vyslyšanie.

b) Obyčajne dobrou modlitbou také milosti a dobrodenia prosíme od Boha,
ktorých udelenie závisí aj od nášho spolupracoyania. Napr. prosíme kaž

dodenný chlieb; k tomu aj my pracovať musíme; prosíme obrátenie a stálosť
v dobrom; aj my musíme sa od zlého zdržovať. Ako viera je síce veľký dar
Boží, ale sama nespasí, tak aj naše spolupracovanie potrebné je modlitbe.

c) Modlitba v úzkom smysle patrí k činom služby božej, a keď voľakedy,
zaiste v krížových dňoch modlitba veriacich nech je všeobecná. Tak

konajme v tomto čase modlitby naše. Jednotlivý človek nech takrečeno za
budne svoje biedy, a nech za všetkých prosí. Neučil nás Ježiš Kristus takto sa
modliť; »Otče môj, ktorý si v nebesách*, ale: Otče náš.« Čím väčšiu lásku nájde
Boh v srdci prosiacich, tým radšej a hojnejšie dá im a iným, o čo prosia.

d) Dnešný list od nasledovateľov slova božského dve veci žiada: aby
oproti núdznym boli milosrdní, a aby sa nepoškvrnené zadržali od tohoto sveta.
Toto sú dve najväčšie dobrodenia, najvýbornejšie poklady. Usilujme sa ich sebe
nadobudnúť a naše bude kráľovstvo nebeské. Amen.

Dej nanebevstúpenia Ježiša.

*A ked to povedal, pred ich očirna hol vy
zdvihnutý .* Skut. apošt. 1, 9.

V dnešnom čítaní máme tri veci. Prvá je: rozhovor Krista Pána po
vzkriesení svojom s učenníkami svojimi; druhá: žalovanie sa na ich neroz
umnosť a slabú vieru; tretia: rozprava o nanebovstúpení Ježiša Krista.

Kristus Pán po, vzkriesení svojom za štyridsať dní mnohoráz zjavil sa uče
níkom svojím, a tým makavo presvedčiť ich sa usiloval, že opravdivé z mrtvých
vstal, a že je opravdivý Messiáš, Vykupiteľ sveta. Veď ho videli, týkali sa tela

jeho, jiedli, pili s ním. Lebo keď by zmrtvýchvs lanie Ježiša nebolo isté, čo by
leda stála viera naša? Nič! » JestU Kristus nevstal z mrtvých — hovorí Pavel
apoštol — vtedy je darobné kázanie naše, a darobná je viera vaša . . . lebo
ste ešte v hriechoch vašich .« (I. Kor. 15, 14—17.) Ježiš najviac o kráľovstve
jjOžom vyprával sa s učedelníkami svojimi. Vysvetlil ím, že kráľovstvo jeho

planebevstúpenie Pána.



nenie svetské, zemské a pominuteľné, lež nebeské, duchovné a večné, že mu je
daná moc na nebi i na zemi, nie aby na spôsob zemských kráľov panoval, lež

aby ich rozoslal po celom svete, aby ohlašovali evanjelium a krstili ľudí v mene

Otca, i Syna i Ducha Svätého, aby spasené boly.

A keď sa učedh.íci pýtali Ježiša: Kedy znovu sriadi kráľovstvo izraelské,
vtedy im vytýkal nerozumnost ich rieknuc: Nenie to vaša starosf, vedet čas a

hodinu, ktorú Otec nebeský sebe zadržal. Čo by ste vlastne vedet mali, o to

málo sa staráte; čo ale vedet nemusíte, o tom pilne sa vypytujete. Ja o božom
kráľovstve som vám hovoril, keď by ste sa len o toto starali; na miesto toho
budúce veci chcete vedet, ktoré ani anjelom v nebi nie sú vyjavené, a ktoré
nikto iný nevie, len jediný Otec môj. Potom povedal im, v čom pozostáva krá
ľovstvo jeho, hovoriac: »Prímete Ducha Svätého prichádzajúceho na vás, a bu

dete mi svedkami v Jeruzaleme, i po všetkom Judsku, i Samarii až do končín
zeme«. S týmto ukázal im Ježiš, akými zbrojmi budú bojovat proti svetu, a

podmania ho pod zástavu jeho. Nie vojskom, nie strelným zbrojom, nie mečom
ale hlásaním evanjelia, v čom ich bude podporovať sila Ducha Svätého. A keď
to povedal, pred ich očima bol vyzdvihnutý a oblak odňal im ho z očí. To
stalo sa po vzkiiešení jeho štyridsiateho dňa, a síce v Betánii, na hore oli

vetskej pred očima všetkých učeníkov. A včuF sedí na pravici Boha, Otca jeho
nebeského, ako Pán všetkých stvorení neba i zeme, ako sám hovorí: *Daná mi
je všetka moc na nebi i na zemi.* (Mat. 28, 18.) Ježiš preto vstúpil na nebesá

aby nám tam miesto pripravil. Aby sme uistení boli o tom, kde spočineme, keď
sa odlúčime od tohoto sveta. » Kde som ja , tam nech stí aj sluhovia moji*
povedal Ježiš. Týmto nás uistil, že u neho budeme, že blaženosť naša bude
nekonečná.

Jeden chýrečný grék, menom Themistokles, raz verejne oznamoval predaj
svojho domu, a zvláštnym porúčaním pridal; »Môj dom má dobrých súsedov.*
Čím viac môžeme to povedať o dome vlasti Otca nebeského, kde jednorodený
Syn jeho bydlisko má pre anjelov, pre svätých svojich i pre nás, kde všetci vo

večnej láske, pokoji a svornosti žijú. Len sa hodnými staňme, a usilujme sa
ta prijsf.

Keď učeníci strnutí za ním do neba idúcim hľadeli, hľa, dvaja muži v bielom
odeve zastali popri nich, a rekli: » Muži galilejskí, čo stojíte , hľadiac do neba?
tento Ježiš, ktorý vzatý je od vás do neba, tak príde, jako ste ho videli idúceho
do neba.* (T. 10-11.) T. j., príde na súdny deň súdif živých i mŕtvych.
V oblaku bol vzatý, v oblaku príde zas v podobe viditeľnej.

»Muži galilejskíI čo stojíte, hľadiac do neha r« K týmto mužom gali

lejským musíme všetci prislúchať. V koho srdci je len jedna iskra kresťanského
citu, ten dnes častejšie pozdvihne oči svoje k nebu, kde je teraz naša nádej a

naša potecha. Ta išiel on napred, aby nám bydliská pripravil. Išiel do ríše Otca

svojeho, zo sebou vzal srdcia všetkých bohabojných. Preto nie div, keď ho i oči

tých sprevádzajú, ktorých srdcia už tam hore sú.

Dľa tohto teda nanebevstúpenie zavŕšilo všetky tie božské práce, ktoré
Kristus Pán náš na tejto' zemi v ľudskej prírode vykonal, a začal naše spasenie.



> Buďte opatrní, a bedliví na modlitbách .<

L Pet. 4, 7.

Žime dľa viery svojej.

pJedeľa šiesta po Veľkej noei

Lebo skrze nanebevslúpenie a po ňom začalo sa kráľovstvo Krista, daný bol

Duch Svätý učeníkom a poslaní boli hlásať evanjelium všetkým národom.
On ale sedí n i pravici všemohúceho Otca svojeho, a panuje v srdci ve

riacich svojich, aby nám cestu pripravil, a všetko odstránil, čo by nás na nej

prekážať a zastavovať mohlo. On stojí na brehu a poddáva nám ruku, aby
sme navzdor všetkým víchrom na búrlivom mori lohoto života isto a bez úrazu
do nebeskej vlasti dôjsť mohli. Ba ešte i skloní sa k nám, na plecia vezme a

prenesie nás do života večného.
V dejinách mučeníctva sv. P a ra p h i! i u s a, i o viac pohanských mla

díkoch čítame, ktorí od modlárstva odstúpili a vieru Ježiša prijali. Preto aj ne

zadlho v Cesaree pred súd boli vedení; keď medzi iným aj to sa ich spýtali:
»Kde je domov a vlasť vaša?& jeden v mene všetkých odpovedal; »Nebo je
naša vlasť! Tam hore nad hviezdami býva náš Boh a Vykupiteľ; On predišiel
nás, aby nám tam bydlisko prichystal; teda kde On je, tam je i naša vlast.«
A všetci radostne volali: »Ach, tak je, tam hore je naša vlasť, a len ta túži
naše srdce.* A keď ich najukrutnejšie mučili, oni oči svoje k nebu pozdvihli a

tešili jeden druhého týmito slovami: »V nebi je náš Boh a Vykupiteľ, v nebi

je naša večná a slavná vlasť! Len ta iďme a tam zostaňme na veky.* Tak
mluvme i my. Amen.

Svätý Peter apoštol dnešním čítaním neučí viere, ale viac napomína k tomu,
aby tí, ktorí vieru prijali, vo všeliakých dobrých skutkoch, jakožto v ovocí viery
sa cvičili. Nadovšetko odporúča kresťanom, aby boli opatrní a bedliví na
modlitbách. Nech majú medzi sebou spoločnú lásku, nech sú pohostinní a

nech radi dávajú hospodu. Nech každý pilne koná svoj úrad a povolanie svoje,
a nech duševné a telesné dary božie múdro užíva

»Buďte opatrní a bedliví na modlitbách *. Duch modlitby neprebýva
v takých srdciach, ktoré sa pošetilosti a nemiernosti oddávajú. Mnohonásobná
svetská roztržitosť a nemierny pôžitok býva na prekážke pozdvihnutiu nášmu
k Bohu a modlitbe. Ztadiaľ pochádza ospanlivost, lenivosť, zanedbanie slova bo

žieho, a iné špatnosti. Aj pri modliacich knihách môžeme byt roztržití, aj modliť
môžeme sa bez pozornosti a opatrnosti. V duchu a v pravde musíme sa modliť,
a k tomu je potrebná rozvaha, bystrý a triezvy rozum, ktorý osmeľuje sa k Bohu

utiekať, aby ho v biede na pomoc vzýval, jemu sa klaňal a jeho zveleboval.

Apoštol ďalej napomína nás, aby sme »predovšetkým spoločnú medzi sebou

lásku mali; lebo láska prikrýva množstvo hriechov.« Kde hnev, závisť, nenávisť

panuje, tam človek neprestáva šomrať a vadiť sa. Kým zlý pomstu svoju ne-



vylial, a keď to učiniť nemôže, zostane v srdci jeho hnev, závisť, pomsta, pro
tivenstvo. Ale kde láska panuje, tam ona zakrýva priestupok, hriech a rada od

pustí. Lebo kto zo srdca miluje blížneho svojeho, ten nedíva sa na chyby jeho,
ale na mravy jeho; lebo nenie človeka tak zlého, že by niečo dobrého v ňom
nebolo. Tieto dobré vlastnosti jeho láska odokryje, a iným na vedomie dáva a

rozširuje. Ako Boh božskou svojou láskou zakrýva hriechy naše; lak i my za

kryme chyby blížnych svojich, napomínajme ich k dobrému, a láskou navráťme
ich k Bohu.

Žil raz jeden zbojník, ktorý tak ukrutný, divý a zlostný bol, že každého

zavraždil, ktorý do jeho rúk padol. Počujúc to bohabojný opál jedneho kláštora,
obliekol skvostný odev, vysadol na pekného a drahého koňa a išiel do toho

kraja, kde sa ten lúpežník sdržoval. Zbojníci chytili ho a viedli ho k tomu
ukrutnému vodcovi. Opát sa ho spýtal, čo žiada, zbojník rečie; koňa a šaty. Na

to opát povedal: »To je málo, čo ty žiadaš, ale vieš čo, načo sa vy tu tak

trápite, poďte ku mne všetci, ja vám všetko dám, čo potrebujete.* Vodca zboj
níkov nepristal na to, riekol: že on nechce suchý chlieb a bôb jiest v kláštore.

»Ach, nie, odvetil opát, ja vám dám mäso, ryby, dobré víno, chleba, a mäkkú

posteľ, len poďte so mnou.* Nato už pristal vodca a išli všetci do kláštora. Kým
si vodca pri stole na dobrých pokrmoch a nápojoch pochutnával, jeden reholník
na rozkaz opátov sedel na dlážke pri nohách zbojníkových a jiedol chlieb a pil
vodu. Zbojník pýtal sa ho, čo previnil, keď lak biedne žije. »Snáď zabil si voľa

koho, alebo v cudzoložstve si žil, že teraz tak ťažké pokánie činíš?* Na túto
otázku zadivil sa reholník, začal sa triasť, a riekol: »Bôh chráň! aby ja to bol

voľakedy učinil. Ja od mladosti svojej som tu v kláštore a prelo činím tak

prísne pokánie, aby mi bol Pán Boh milosrdný v hodinu smrti mojej.* Zbojník
vstúpil do seba na tieto slová, a pohnutý svolal: »Ach, ja nešťastný! tak mnohé

krádeže, vraždy, cudzoložstvá, svätokrádeže som popáchal, a nikdy som sa ne

postil, nič som si neodoprel: ako by mne mohol byť Boh milosrdný?« A husté

slzy padaly z očú jeho, k nohám opáta sa vrhol a takému pokániu sa podrobil,
že v sebazapieraní prevyšoval všetkých.

Medzi skutky lásky počituje apoštol v dnešnom liste pohostinstvo, lebo
v tom čase židia a pohania veľmi prenasledovali kresťanov, vyháňali ich z domov
a dvorov, pozbavovali ich majetkov; od kresťanov sa tedy požadovalo a bolo
to i povinnosťou ich, aby jeden druhého priateľsky do domu prijali a ubytovali.
Tento mrav už Starý zákon v Abrahámovi, v Lótu a iných veľmi chváli.

Ale opatrne poznamenáva apoštol, aby pohostinnosť táto diala sa pre
Boha a bez reptania, aby sa to za skutok kresťanskej lásky mohlo pova
žovať. Trebárs prenasledovanie kresťanov v starom sroysle už prestalo, nepre
staly preto príležitosti k takým skutkom lásky, ktoré máme činiť s chudobnými,
pocestnými a s oškodovanými, a ktoré Boh tak príjme, ako by sme ich jemu
samému preukazovali. Ba on aj sám s anjelmi svojimi zjavil sa u Abraháma a

Lóta, a bral z toho, čo on sám dal. Lebo čokoľvek máme, všetko je to dar

boží, a Boh nám to len požičal, aby sme tým vladárili nie dľa vôle a ľúbosti

svojej, ale aby sme to dľa vôle a ľúbosti božej s núdznymi blížnymi svojimi
sdielali.



V jednom dome rádu križiakov, v Miinsteri, býval jeden svetský spolutíd,
ktorého povinnosťou bola hosťov prijať a zaopatriť. Tento, aby vôľu božiu do
konále vyplnil, dobre vediac, že čo on dá, to vlastno Boh sám udeľuje, nerobil
rozdielu medzi príchodzími; dobrých i zlých, statočných i oplanských, ponížených
i bezočivých jednakou prívetivosťou a láskou prijímal, kŕmil a obslúžil, ako by
všetkým bol otcom, a ako by ten on bol povinný o všetkých sa starať. Keď

prišla jeho posledná hodina, aby vzal mzdu svoju, jeden jeho spolubrat počul
z tej izby, kde nemocný ležal, veľmi ľúbezný spev, akoby spev mnohých chlapcov
z ďaleka ozýval sa. Divil sa nad tým, bolo mu to hádankou. Vstúpil do izby
nemocného a pýtal sa umierajúceho, či aj on počul ten spev? Nemocný odpo
vedal: »Málo pred tým, jak si ty vstúpil, prišli dvaja veľmi pekní a mne celkom
neznámi mladíci ku mne, ktorí milým spevom svojim rozveselili ma a uľavili
boľasli moje. Ja som ich držal za chudobných, ktorí spevom svojím k almužne
chcú prísť, preto povedal som ím: »Milé dietky moje, zakiaľ som mohol, rád
som rozdával chudobným, ale včuľ, ako sami vidíte, už to sám nevládzem robiť;
prosím vás teda, iďte ku kuchárovi, ten vám dá almužnu.* A keď som ím to
povedal, odišli, ate kde išli, a kto boli, naozaj nemôžem ti povedať.* Poneváč

týchto mládencov v kláštore nikto nevidel, spolubrat bol presvedčený, že to ten

anjeli alebo svätí mohli byt, a velebil Boha, ktorý dobré mravy tak skvele osla

vuje. Nemocný zomrel, a zaiste so spievajúcimi anjelmi vošiel do slávy nebeskej.
Aj úrady a služby, ktoré v kráľovstve božom, v cirkvi nachádzame, sú

spomenuté týmito slovami; »J e s 11 i kto učí, nech učí tak, ako reč
božiu*; tu rozumejú sa biskupi a kňazi. Títo majú od Boha tú moc a milosť,
aby učili, kázali; »preto nech verne plnia tento úrad svoj, nech nekážu iné, ako
čisté slovo božie, bez každého prídavku ľudského pamätajúc na to, čo Kristus
Pán náš riekol: s>Nie ste to vy , iô mlúvite , ale Duch otca vášho, ktorý mlúvi
z vás.« (Mat. 10, 20.)

Učenie a kázanie je dar boží, tak ako každý úrad a každá služba
v cirkvi; a tak »vo všetkom buď zvelebovaný Boh skrze Ježiša
Krista, ktorému sláva a panovanie na veky veKov.* Boha však so všetkými
skutkami svojimi ten tak môžeme zvelebovať, jeslli sme istí, že nie dľa hlavy
svojej, ate dľa slova a príkladu božieho robíme.

Všetko, čomu nás sv. Peter apoštol naučiť chce, v tomto pozostáva: aby
sme sa nechválili s kresťanskou vierou svojou, jestli dľa viery svojej nežijeme,
jestli opatrne nepracujeme, bedliví nie sme v modlitbách, jestli nie sme mierni,
striezliví, ate nemierni, leniví a ospanliví, nechváľme sa, keď nie sme v stave
niečo dobrého činiť ani cudzím, ani svojím, a tak kresťanské skutky nekonáme,
a keď úrad máme, a dľa vôle božej ho neplníme. Teda nielen vieru majme, ate

aj žime dľa viery svojej, skutkami svojimi dobrými preukážme, že sme opravdiví
katolíci. Aby opravdivé kresťanstvo Ježišovo zas ožilo, aby ovocie dobré pri
nášalo, na to cieľa slová napomínania sv. Petra v dnešnom s v. liste; čo aby sa

stalo, daj Bože. Amen.

7



fledeľa svätodušná.
Soslanie Dueha svätého.

*A všetci boli naplnení Duchom svätým.*
Skut. apošt. 2, 4.

Dnešné sv. čítanie vypráva, na aký spôsob soslúpil Duch svätý na apoštolov,
a ako hovorili rozličnými cudzími jazykami; keď prišiel deň Turíc, bola celá
nová kresťanská obec na hore Sion v tom dome shromaždená, kde Ježiš držal
poslednú večeru. Všetci jednako / celého srdca medzi vrúcnymi modlitbami
očakávali a žiadali vyplnenie toho sľubu Ježišovho; » Neodidem-li, utŕžiteľ neptijde
k vám; odidem-li ale, pošlem ho k vám.* (Ján 16, 7.).

A jako tak pospolu boli, nastal prudký hukot z neba, jako prichádzajúci
silný vietor, a naplnil celý dom, kde sedeli. Hučanie vetra, rachot neba je odznak
nebeskej vznešenosti a slávy. Vietor vyznamenáva i to, jako účinkuje milost
Ducha svätého v srdci človeka. Keď víchor hučí krajinou, so sebou chváta ná

kazlivé, škodlivé pary, očisťuje povetrie, a celú prírodu na nový život občer
stvuje. Tak očisťuje Duch svätý srdce naše od zkazenosti hriechu, občerstvuje
dušu našu navštívením svojim a k novému životu nás vzbudzuje posväcu
júcou milosťou svojou. Ako sila vetra je dostatočná, lodnou plachtou i tie naj
väčšie lodi na vode ďalej hnať: tak predchádzajúca milosť Ducha svätého
ztriasa bezbožného zo sna hriechov, znepokojuje srdce jeho spasiteľným stra
chom, a nedá mu pokoja, kým ho neprivede do istého prístavu pokánia a on
nehľadá uspokojenie v Bohu, v Spasiteľovi svojom. Človek len tak môže žiť, keď
ustavične nové obživujúce povetrie do seba dýcha. Bez povetria nenie života.
Priam tak bez dokonávajúcej milosti ani pokračovať ani dokončiť nemôže človek

začatý dobrý skutok; lebo » Boh je, ktorý spôsobuje vo vás i chcet i dokonat'
podľa dobrej vôle svojej« (Fil. 2, 13.).

Duch svätý prichádza jako blesk rýchlo; kde srdce otvorené vidí, ta sa vy

lieva; kde ale dvere srdca zatvorené sú, tam vedľa neho preletí.
*A objavil'y sa apoštolom rozdelené jazyky , akoby oheň , a usadily sa

ponad každým z nich, i naplnení boli Duchom svätým.« Duch svätý preto sa ob

javil v podobe jazykov, aby ukázal bytnosť svoju a účinkovanie milosti svojej,
lebo však dar jazykov chcel im dať aby ich tým lepšie uspôsobnil k hlásaniu

evanjeliuma po celom svete. A jako jazyk rozoznáva chuť jedla a nápoja; tak

aj veriaci skrze Ducha svätého do srdca ich vliateho rozoznajú nebeské veci od

zemských, a božské od ľudských. A jazyky boly ohnivé; lebo čo len k prírode
ohňa patrí, to je i vlastnosť Ducha svätého. Ako oheň zapáli, mäkčí, túži, hore

žene, a čo len naň dáme a s ním spojíme, sebe podobným učiniť sa usiluje;
tak aj Duch svätý duše jeho, duše veriacich k milovaniu vecí nebeských zapa
ľuječsladkou láskou svojou obmäkčuje, silou svojou posilňuje, k nebu dvíha a ich

duchovnými, dokonálymi, svätými usiluje sa učiniť.

Osvecujúca a horiaca moc Ducha svätého prenikla apoštolov, tak že i vnútri
horeli láskou a horlivosťou oproti Ježišovi. Zpýtaj svedomie svoje, človeče, či je
horlivá alebo vlažná láska tvoja? či prebýva v tebe najmenšia iskra Ducha svä

tého? Keď človek zvonka i znútra vre duchovne, tak že plameň lásky k Bohu



takrečeno vybúši von dvermi a oknom, objavuje sa v slovách a skutkoch, vtedy
je Duch svätý i v srdci.

»A počali mluvit rozličnými jasykami, tak, ako Duch svätý dal sa im vy
sloviť.« Vedenie rečí bolo vtedy k rýchlemu rozšíreniu kresťanstva nadovšetko
užitočné. Židia z celého sveta, ktorí rozličnými rečmi rozprávali, počuli sv. Petra
mluvif, všetci divili sa a ho rozumeli, a ešte ten deň tritisíc z nich sa pokrstiť dali; a
títo všetci ako oznamovatelia evanjeliuma, ako poslanci apoštolov vrátili sa do krajín
svojich. Jako by boli mohli apoštolovia evanjelium po celom svete ohlasovať,
jako by boli mohli za tak krátky čas lak hlboko v povere a v hriechu, v ne
mravnosti zahrúžený svet vznešenému učeniu evanjeliuma získať a

keďby ich Duch Boží ako poslancov Božích so zázrakmi pred svetom nebol po
silňoval? Duch svätý učinil, že apošlolia v každej reči mlúvilí, lebo oni všet
kému ľudu museli evanjelium ohlasovať Této dary vtedy v prvých časoch cirkvi

potrebné boly na rozšírenie viery. Ale teraz je už cirkev založená a rozšírená

po celom svete, a tým dokázané je, že Boh ju založil a riadi; teda aby doká
zala božské poslanie svoje, už nepotrebuje daru proroctva, jazykov alebo zázrakov;
preto aj čím viac sa rozširuje cirkev, tým menej býva týchto mimoriadnych milostí.
Ale ani teraz nie je cirkev celkom bez týchto milostí. Kde to mimoriadne

pomery žiadaly, Boh dal jednotlivým dar jazykov, ľak na pr. Ferrersky s v.

Vincent vo všeliakých krajinách kázaval a trebárs v materinskej reči svojej
mluvil, predsa všetci ho rozumeli. Alebo sv. Antona paduánskeho a sv.

Františka ksavérského, keď kázal, rozumely najrozličnejšie národy.
Účinky a znak toho, že Duch svätý prebýva v človeku, v tom vidíme, keď

človek novým pred svetom neznámym jazykom mluví, t. j. o božských a du

ševných vecach. Svet o svetských vecach mluví, duševný t. j. Duchom svätým
naplnený človek, o duševných vecach. Dokiaľ človek starým, hriešnym jazykom
svojim vypráva, nenie v ňom Duch svätý. Kde je Duch svätý, tam zjavuje sa

novým jazykom.
Sviatok soslania Ducha svätého nikdy neprestane, dokiaľ budú učenníci Je

žišovi na svete, ktorí vrúcne sa modlia za tie najväčšie dary, bez ktorých vymre,
zkrahne, zatemnie sa všetko v človekovi. Naše Turíce sú opravdivé novým sviatkom

turíčnym žatevným. Ako niekdy Boh po päťdesiatdennej príprave skrze sluhu

svojeho Mojžiša zákon na dvoch kamenných tabulách písaný odovzdal synom
Izraela: tak i Kristus po zmrtvýchvstaní svojom päťdesiaty deň, na prvé kre
sťanské Turíce, odovzdal jeden zákon, nový zákon lásky, ktorý ale už nie viac
na kameň, ale plameňom lásky svojej písal do sŕdc apoštolov a veriacich svojich.
Vtedy poslal Ježiš najprv apoštolov svojich ako žencov na žatvu, aby hojnú
úrodu prinesli.

Duch svätý apoštolov navidom očí celkom premenil. Na miesto strachu a

slabosti zjavily sa v nich dôverná viera, jasný názor, neohrožená smelosť a božská
zázračná sila. Tohoto podivného účinkovania Ducha svätého apoštoli ako prví
oznamovatelia viery veľmi potrebovali, aby evanjelium medzi židmi a pohaní
zdarné ohlasovať, a svet o pravde ich učenia presvedčiť mohli.

Ale priam preto my tento mimoriadny dar Boží už viac úfať nemô

žeme, aby nás Duch svätý razom bez spoluúčinkovania našeho na iných ľudí
7*



premenil. Ježiš skrze vieru svoju učí nás každú pravdu, posilňuje nás vo viere,
pohýňa k mravnosti a pokojom, potechou a nádejou naplňuje srdcia naše

Len keď sa Boha poznať a polepšiť sa pilno usilujeme, keď prostriedky mi

losti v cirkvi našej užívame, len vtedy môžeme prosiť dary Ducha svätého.
Použime božské učenie Ježiša a apoštolov k svojmu prospechu, namáhajme sa

úprimne po pravde a mravnosti: vtedy Duch svätý neodtiahne od nás milosti

svojej, podporí slabosť našu, upozorní nás na prostriedky opravdivej blaženosti
a zachráni nás od omylov, posvätí nás, aby sme nenávideli hriech, a milovali

dobré, poteší nás v protivenstvách života našeho, aby sme nikdy neodpadli od

mravnosti; jedným slovom v pravom poznaní Boha, v p r a v ej m ú d r o s ti,
v namáhaní našom po mravnosti a blaženosti vždycky bude Duch svätý naším

najlepším učiteľom, radcom, potešiteľora a podporovateľom. Amen.

Boh len na dobré srdee hľadí, nie na osobu

»Jemu všetci proroci vydávajú svedectvo, že

každý, kto uverí v neho , obsiahne odpustenie
hriechov skrze meno jeho.*

Škut. apošt. 10, 43.

Sv. Peter apoštol povedal v reči svojej k shromaždeným v Cesaree
v dome K o r n. e 1 i u s o v o m, že Boh nehľadí na osobu, na zovňajší stav;
nadovšetko na to, či je niekto žid alebo pohan; ale medzi všetkými národami,
ten miluje najviac, ktorý sa ho bojí a dobré činí. Ale to tak nesmieme rozumieť,
že každý, akéhokoľvek by bol náboženstva, keď je len bohabojný a dobré činí,
aj bez Krista, a bez toho, že by bol údom pravej cirkve, milý je
u Boha a bude spasený. To musíme tak rozumieť, že každý človek môže prijst
ku Kristovi, a že bohabojní a čnostní, zvláštne prostriedky obsiahnu od Boha,
aby skutočne dostať sa mohli ku Kristovi a skrze neho ako údovia jeho pravej
cirkve spasení byť mohli.

Ďalej upamätoval ich na Ježiša, ktorého Boh pomazal Duchom Svätým a

zázračnou silou opatril k úradu jeho; a že Ježiš po svojom zmrtvýchvstaní pri
kázal apoštolom verejne kázať ľudu a svedčiť, že Ježiš je ustanovený od Boha

súdiť živých i mrtvých. 0 tomto všetci proroci svedectvo vydávajú, že všetci

tí, ktorí veria jeho, skrze neho obsiahnu odpuštenie hriechov. To jest,
v mene Ježiša otvorený je taký prameň požehnania a blahosla
venstva z ktorého bezpečne čerpať môžeme všetko, čo k spaseniu nášmu

potrebujeme. On nám dá Ducha Svätého, obnoví nás, udelí odpuštenie hriechov,
len verme v neho.

Tento sľub a tento príkaz dáva sa ešte vždy všetkému ľudu; všetci
v Kristu Ježiši musia hľadať a nájsť smerenie s Bohom a odpuštenie hriechov.
A jako Peter a ostatní apoštoli poverení boli toto ľuďom ohlasovať: tak musia
ohlašovatelia a učitelia viery vždycky a všade to isté svedčiť, hovoriť, kázať
a písať.

Pondelok svätodušný



S odpuštením hriechov sväté meno Ježiša ešte i tú silu nám udeľuje, že

hriech opustíme a nenávidíme; lebo kde srdce ešte v zemských veciach
radosť hľadá, hriech si obľubuje, tam zaiste ešte nenie opravdivé odpuštenie
hriechov skrze meno Ježiša; tam je duša ešte pevne k hriechu priviazaná, a

skrze vieru v Ježiša ešte nenie premenená a obnovená. Taká viera, ktorá len
zásluhami Kristovými sa zakrýva, je falošná a nie pravá kresťanská viera. Kto
ešte vždy obľubuje si hriech a neprestáva hrešiť, hriech ešte nenie odpustený,
len keď ho s pomocou Ježiša, milosťou božou opustí, vtedy bude ospavedlnený;
túto pomoc a milosť dá nám Ježiš, keď sa opravdivé k nemu obrátime.

Keď sv. Peter ešte mluvil, sostúpil Duch svätý na všetkých, ktorí po
čúvali slovo, prv ešte než by sv. Peter ruky svoje na nich bol vložil, prv než

by ich bol pokrstil. Tu slovo krstilo ohňom a Duchom svätým. Kto slovo
smierenia veriacim srdcom počúva, zaiste obdrží Ducha svätého a život.

Keď svätý František Xaverský v Indii sa sdržoval, bol tam jeden ind
5

ktorý len dľa sveťa svojho rozumu žil, ale pritom nenašiel pokoja, lebo usta
vične to cítil v srdci svojom, že jeho náboženstvo nenie pravým náboženstvom.
Preto najprv prešiel k tu r kom, aby dľa učenia Mohamedovho žil, ale ani tu
nenašiel pokoja. Polom prešiel k židom, ale ani lu nevedel upokojiť svoje
srdce. Vtedy v trápeniach srdca svojho takto zvolal; »Bože! daj, aby som poznal,
kto si ty, aby som ti dľa vôle tvojej slúžiť mohol, alebo aspoň neveru moju ne

pripíš mi za hriech.* Priam v tom čase prišiel sv. František do toho mestai
kde ten neveriaci ži!, a tam verejne učil na námestí. Neveriaci ten tak sa cítil'
ako keby mu tajný akýsi hlas hovoril: »lď ta, nájdeš Boha svojho.* Šiel leda
a s inými aj on pozorlive počúval sv. Františka. A hľa, Duch svätý dal mu to,
o čo prosil,, dar rozumu, o čom sv. František kázal. Slová jeho tak ho prenikly,
že hneď dal sa pokrstiť; dostal meno Dávid a radujúc sa volal: »Konečne predsa
som našiel duševný pokoj, ktorý som dovčuľku cez celý život svoj márne hľadal.
Chvála Ježišovi!*

Kresťania zo židovstva, ktorí sv. Petra ta odprevádzali, divili sa, že Duch

svätý i na pohanov sostúpil; lebo slyšali ich rnluviť rozličnými jazykarai a ve

lebiť Boha. To ukazuje opravdivú premenu a obrátenie sa k Bohu, keď ho osla

vujeme a velebíme. Do nás vliala sila Ducha svätého vyrazí z nás, jednostajne
chválime Boha slovom i skutkom.

Potom povedal Peter: či môže kto zabrániť vode, aby tí, ktorí na krst
pripravujúcu milosť obsiahli spolu istými mimoriadnymi darmi, ktorých smerný
na sviatok Ducha svätého účastnými sa stali, aby títo samú milosť krstu, milosť
znovunarodenia neobdržali, skrze čo stanú sa synmi božími? Teda krst
vodou nebol považovaný za zbytočný. Kresťania zo židov mohli sa z toho

naučiť, že z kráľovstva božieho nikto vytvorený nenie, ktorý v pravde obráti sa
k Bohu, teda ani pohania. > Vietor, kade chce, veje, a hlas jeho slyšíš, ale
nevieš odkuď prichádza alebo kam ide, tak je každý, kto sa z Ducha narodd.*

(Ján 3, 8.) Duch svätý vyhľadá nás, kde chce, a nepýta sa, odkiaľ sme prišli,
ale kde chceme ísť. Jestli ku Kristu chceme ísť, pripraví nám Duch svätý cestu
k nemu, a dokáže sa na nás, čo sv. Peter pravil: »Ktorý bojí sa Boha, pravdu



čini*, trebárs akého národu je ináč, a *milý je, pred nim«. Boh na srdce hľadí,
nie na osobu.

A tým poslucháči sv. Petra vymanení boli z tej bludnej viery, ako by
všetci niežidia neľúbili sa Bohu, ako by tí už bez každej pomoci zatratení byt
museli. Ba ešte viac sa presvedčili, keď Boh divné dary svoje aj na tých vylial,
ktorí ešte neboli pokrstení a obrezaní. Nech nám to slúži na poučenie, aby sme
sa nedomievali, že všetci zatratení budú, ktorí do katolíckej cirkve nepatria. Kto
statočne po pravde namáha sa, a hotový je bludu svojho zriect sa, jaknáhle
presvedčí sa o pravde, kto Boha dľa známostí svojich ctí a statočne žije; ta
kého Boh nemôže nechat nešfastlivým sa staf, ked aj hneď nepošle k nemu

anjela alebo apoštola, jako ku Korneliusovi; ale klopat bude na dverách srdca
jeho, kýmkoľvek mu neotvorí.

Grécko bolo niekdy horlivá katolícka krajina. Naposledy mnohí vo vecach

viery narobili roztržky učiac, že »Duch svätý len od Otca pochádza, a nie spolu
od Otca a Syna*, jako to katolícka cirkev učí. Do toho bludu padla celá grécka
krajina s hlavným mestom svojím s Konštantinápolom. A čo sa stalo? V roku

1454, Mahomed II. turecký cisár, prišiel so strašným vojskom pred brány Kon

štantinápola a oblähnul z veľkou silou mesto; ale poneváč na veľký odpor na

razil, chcel odtiahnuť. Ale pondelok svätodušný v noci videl, že jedno skvelé
svetlo vylietlo z mesta proti nebu. čo on za dobrý znak držal, hovoriac, že

Boh kresťanov odišiel z mesta. Pondelok svätodušný teda ešte raz napadol
mesto, zaujal ho a také krvopreliatie pôsobil, že to ani opísať nenie možno,
i sám Konštantín, cisár, bol zavraždený. Duch svätý len ta sostúpi, kde pokoj a

svornosť panuje. »Duch svätý nenie Boh roztržitosti, ale pokoja * (I. Kor. 14,

34) V ktorej krajine, meste, obci, dome viera sa odpustí, kde zvady, rozbroje
panujú, odtiaľ odíde Duch svätý, ako z mesta Konštantinápola. Aby vždy pre
býval medzi nami, zachovávajme vieru, láska, pokoj a svornosť. Amen.

Nedeľa prvá po sv. Duehu, alebo nedeľa najsv. Trojice.
Čo Je v cirkvi Krista Pána pochopiteľné a čo nepochopiteľné?

»Ó jak prehlhoké je bohatstvo, múdrosť a
vedomosť božia l Jak nepochopiteľné sú jeho
súdy, a jak nevyzpytateľné sú jeho cesty!*

Rim. 11, 38.

Jako sám Boh, tak všetko, čo Boh činí, je nepochopiteľné, ako to sám Boh
hovorí: * Myšlienky moje nie sú myšlienky vaše , ani cesty moje , cesty vaše. Lebo
ako nebo prevyšuje zem

,
tak cesty moje prevyšujú cesty vaše.* (Iz. 55, 8—9.)

Ale preto Boha samého a všetko, čo činí, poznať môžeme dľa tých slov Krista
Pána: » Tento je život večný, aby poznali teba, samého Boha pravého, a ktorého
si poslal, Ježiša Krista .« (Ján 17, 3.)

NN., aj cirkev kresťansko-katolícka je také podivné dielo, ktoré zčiastky
môžeme pochopiť, zčiastky nemôžeme.



Predovšetkým môžeme pochopif, že láska a múdrosť Boha nie na slepú
náhodu sverila cirkev svoju. Boh, aby ciel milosrdenstva svojeho obsiahol, urídil
isté pravidlá a usporiadania.

Pochopiť môžeme, že této pravidlá a usporiadania musia byt do

konalé, t. j. také, skrze ktoré človek ciel svoj, večné spasenie svoje obsiahnuť
môže. Pochopíme, že Kristus taký spásodajný ústav musel založiť, ktorý zodpo
vedá cieľu jeho.

Pochopíme, že toto len lak bolo možné, keď to sára Boh, alebo jedna
božská osoba vykoná. Teda že tento spásodajný ústav musí byť ústav ozaj
božský a opravdivý.

Pochopíme, že v tomto spasujúcom ústave, t. j. v cirkvi Krista jedna
pravá božská osoba, Duch svätý, namiesto Krista rozdeluje ľuďom dary vykú
penia, a že Duch svätý vyvolil si ludí, biskupov a kňazov, posvätil ich, a opatril
ich úplnou mocou. A keď v cirkvi Duch svätý účinkuje, pochopíme, že
ztadiaľ také veci nasledujú, ktoré len Boh konať môže. Teda môžeme nahliadnuť,
že samú cirkev ľudské namáhanie nenie v stave vyvrátiť; že učenie jej je vždy
to isté, že v lone jej svätí sa rodia a rastú; že v nej mnoho zázrakov sa stáva;
že osud jej nezávisí od ľudskej múdrosti a počílavosti.

Pochopíme, že cirkev pre veriacich údov svojich má také ustrojenie,
ktoré celkom srovnáva sa s podstatou a určením jej: na čele jej stojí jeden
hlavný kňaz, pápež, ako námestník Kristov, náležíte určený pomer je medzi

predstavenými a poddanými, medzi úradami a prácami medzi

právami a povinnosťami. Slovo božie rozširuje spasiteľné učenie. Naj

hlavnejšie milosti spasenia nášho priviazané sú k vonkajším bohoslúžebným
úkonom atď.

Aby vychádzajúc z tohoto ústroju, apoštoli všetci rovnako ohlasovali učenie

Ježiša, — hovorí zbožná legenda — Panna Maria a apoštoli shromaždili sa na

jednom mieste. Po prísnom pôste sv. Peter obetoval omšu svätú, dal prijímať
Panne Márii a apoštolom. Potom pokľakli na zem všetci a prosili Boha o radu.
A hľa, keď ešte sa modlili, počuli, ako na Turíce prudký víchor a hrmenie a

Duch svätý sostúpil na nich. Na to podivný blesk ožiaril izbu a Duch svätý
osvietil ich. Matka Božia prosila apoštolov, aby každý predniesol, čo mu Duch

svätý vnuknul.
A vyšli na horu olivetskú.
A sv. Peter premlúvil: »Verím v Boha otca všemohúceho, stvoriteľa neba

i zeme.«
Sv. Ondrej; »I v Jezu Krista, Syna jeho jednorodeného Pána našeho.«
Sv. Jakub starší; »Klorý sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie

Panny.«
Sv. Ján: »Trpel muky pod Pontským Pilátom, ukrižovaný, umrel, i pocho

vaný je.<
Sv. Tomáš: *Vstúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mrtvých.<
Sv. Jakub mladší: »Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemo

húceho.«
S v. Fdip: »Odtiaľ príde súdiť živých i mrtvých.«



Sv. Bartolomej: »Verím v Ducha svätého«.
Sv. Matúš: »Svätú cirkev všeobecnú, svätých obcovanie®.
»Sv. Šimon: »Hriechov odpustenie®.
Sv. Judáš Tadeus: »Tela z mŕtvych vzkriesenie®.
Sv. Matej; »Život večný. Amen®.
Na to hlas boží bolo slyšat: »Dobre ste uzavreli«.
A naskutku apoštolia a všetci prítomní Bohu povinne vďaky dávali, Panna

Maria ale hneď složila vyznanie viery svojej do rúk sv. Petra, a * Verím v Boha«
modlila sa tak, jak to apoštolia vyslovili. Potom vlastnoručne i skrze anjelov
spísala vyznanie viery, a v mnohých odpisoch poslala ho vzdialeným učedel

níkom, a tí činili nimi mnohé zázraky.
Ale sú, NN., v cirkvi našej svätej aj také veci, ktoré p o c h o p i f

nemôžeme.
Človek, kým na tejto zemi žije, môže sa mýlit, teda i v učenie viery môže

vnášať blud, buďto z obmedzenosti, buďto schválne. Táto prirodzená a mravná
nedokonálost možná je i na poli kresťanskom; lebo svetlo viery v. človekovi ne

zničí jeho omylnosť. Ale keď cirkev určeniu svojmu chce zodpovedať, vtedy vo

vecach viery a mravov ani sama mýliť sa, ani iných do omylu privádzať ne

môže. Teda učiaca cirkev je neomylná. Kto to rozumie? Nezostane iné, ako to

povedať: »Ktože poznal stnysel Pána?®
Sv. Pavel apoštol píše; »Musia i kacírstva byť®. (í. Kor. 11, 19.) A Kristus

Pán povedal; »Musí to byt, aby sa stály pohoríenia« (Mat. 18, 7.). Toto je tiež

nepochopiteľné, však skrze pohoršenia a kacírstva mnoho trpí opravdivá cirkev.
Mnohé duše zahynú; celé krajiny sa odtrhnú od cirkve; nepravé cirkve povstanú.
A zase: trebárs Kristus sám založil cirkev svoju, sám ustanovil v nej úrady,
predsa mnohí predstavení a poddaní nehodní sa nachádzajú, avšak pritom cirkev
kvitne. To je nám nepochopiteľné. Ale predsa čo len je, a ako je, to všetko
Boha chváli a velebí, všetko len česť jeho rozširuje. To učí nás skoro dvetisíc
ročné svedectvo cirkve.

Už samé to bytie cirkve na tomto svete je oslava božia. Všetko, čo cirkev
úradne koná, slávu božiu dosvedčuje. Už sama služba božia je velebenie Boha
a oznamovanie milostí jeho. Nieto v cirkvi zákona, nariadenia, ustanovizne, ktorá

by zjavne alebo činne neslúžila k napomoženiu slávy božej.
Trebárs i hriešnik ba i zatratený svojím spôsobom Boha velebí, preto predsa

dobrovoľná úcta dietok jeho nadovšetko sa mu ľúbi. Ale kto je dieťa jeho? Len

ten, ktorému je cirkev matkou. Buďme oddaní, NN., tejto svätej cirkvi našej,
zachovávajme jej príkazy, lebo len v nej je spasenie, len ona má božský pôvod.
Trebárs vypovedá boj náruživosťam a učí sebazaprenie, predsa panuje, ba roz

širuje sa. Opravdivé, keďby ju Boh nebol založil, dávno by už bola zahynula.
Buďme jej verné dietky, vtedy budeme i dietky Ježišove a po vernom putovaní
na tejto zemi, dostaneme sa k nemu, do neba. Amen.



O sviatosti oltárnej.

»Koľkorázy budete jiesť tento chlieb , a piť
tento kalichy budete zvestovať smrť Pánovu,

pokým nepríde .< I. Kor. 11, 26.

Sv. Pavel apoštol zatracuje ten neporiadok, ktorý prví kresťania v hodoch

lásky po primaní zachovávali. Potom hovorí o ustanovení oltárnej sviatosti, a

napokon o zkusovaní a pripravení seba k hodnému prijímaniu tejto sviatosti.
Najsamprv musíme vedieť, že u prvých kresťanov po večeri Pána vždy nasle

dovaly hody lásky. K tomu každý doniesol so sebou pokrm a nápoj. Po vyko
nanej pobožnosti zasadli si všetci a spoločne hostili sa. Pomaly ale pri týchto
hodoch rozmohol sa neporiadok. Bohatí oddelili sa, a chudobní tiež osobité mu

seli sedet. Bohatí jiedli a pili, čo so sebou doniesli, a chudobní z toho nič ne

dostali. Jeden jiedol a pil, a nasýtený bol, druhý lačnel. Mám-li vás chváliť za

takéto veci? — povedal apoštol — veru nechválim vás.
Potom hovoril o ustanovení večere Pána, ako to zo samých úst Ježi

šových počul. V tej noci, v ktorej Ježiš zradený bol, vzal chlieb a ďakujúc
lámal a riekol: Vezmite a jedzte, to je telo moje, ktoré za vás na smrť vydané
bude, to čiňte na moju pamiatku. Tiež i kalich, keď povečeral, vzal do rúk a

riekol: tento kalich je nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkorázy budete

piť, na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek budete jiesť tento chlieb, a z kalicha

piť, smrť Pána nekrvavú zvestovať budete po všetky časy, pokým druhýraz vo
sláve svojej neprijde na súd.

Týmito slovami sv. Pavel ukázal, kto ustanovil sviatosť oltárnu, kedy,
načo, ako, akými slovami a prečo? Zrejme vidíme, že Ježiš, Syn
Boží, Vykupiteľ sveta ustanovil ju, a síce v tej noci, keď ho Judáš zradil;
nato ju ustanovil, aby bola každodennou obetou našou, tak ju ustanovil, jak
opravdivý hlavný kňaz, dľa rádu Melchisedechôvho, pod spôsobom chleba a vína,
ako sa to aj včuľ stáva vo sv. omši, dľa rozkazu Ježišovho, ktorý apoštolom,
kňazom a ich nástupcom dal tú moc týmito slovami: »To čiňte na moju pa
miatku*, t. j. to čiňte, čo som ja činil. A preto ju ustanovil, aby táto sviatosť
bola veriacim na pokrm duše, aby ich nielen napomínala na umučenie a smrť

jeho, ale i všetkých zásluh Ježišových účastnými činila, s ním a so svätými ich

čo najužšie spájala.
My veríme, že skrze tie slová Ježišove: »Toto je telo moje , toto je krv

moja*, chlieb a víno na opravdivé a živé telo a krv Ježiša sa premenily. Ako

sa to stalo, o to sa my nestaráme. Vieme, že Ježiš je Boh, ktorý všemohúc
nosťou svojou vodu na víno premenil a iné mnohé zázraky činil, a to je nám
dosť. A kto rád sháňa vyššie veci bez potreby a na svoju zkazu, nech sa len

spytuje: ako?
V najprvších časoch kresťanstva veriaci pod spôsobom chleba i vina

prijímali túto sviatosť; poneváč ale pri rozdávaní svätej krvi všelijaký ne

poriadok sa stával a niektorí blúdne to učili, že pod spôsobom chleba je len

telo a pod spôsobom vína len krv prítomná, a keď to učenie cirkev zavrhla, a

Božie Telo.



na to títo bludári od pravej cirkve sa odtrhli, urídila cirkev, aby veriaci len

pod spôsobom chleba prijímali sviatosť oltárnu.

K hodnému prijímaniu tejto sviatosti ale potrebné je zkúška a príprava,
o ktorej sv. Pavel takto hovorí: » Nech človek zkusuje sám seba , a takto nech

jie z tohoto chleba, a pije z kalicha. Lebo kto nehodne jie a pije, ten jie a pije
si súd, po7ieváč nerozsudzuje telo Pánovo .» Svätý, Najsvätejší sostúpi do srdca
nášho, preto ono musí byt očistené od hriechov skrze pokánie; teda najprv sa

vyspovedať musíme; živou vierou musíme prijať Ježiša, ako by sme ho telesnými
očami videli, ba ešte pevnejšie musíme veriť, lebo oči klamať môžu, ale večná

pravda nikdy!

Nehodné prijímanie Tela Božieho, t. j. keď niekto schválne zatají hriech

svoj v spovedi, a tak svätokrádežníkora sa stane, je strašný, ukrutný hriech.

Brydaine, slavný kazateľ, svätokrádežníkom takto hovorí; »Vy slepci a ne

vďačníci! Čo robíte? Čo? Poviem vám: »Ďaleko z tadeto, v jednom meste, ktoré
menovať nechcem, žil jeden mladý kráľovič, plný najvýbornejších čností. Stalo

sa, že viac mladíkov sprisahalo sa proti vlasti svojej Jaknáhle sa to vyzvedelo,
na smrť odsúdili mladíkov. Osud súvekovcov svojich veľmi zarmútil šľachetného

kráľoviča, a poneváč milosť a odpustenie pre nich obsiahnuť nemohol, dobrotou
a láskou srdca svojeho pohnutý, odhodlal sa osud ich deliť, a prelo udal sa
u sudcu, že on je hlavným pôvodcom sprisahania. Pri súde tak sa choval, že
celá vina na neho padla, a tí ostatní všetci oslobodení boli. Ľutovali šľachetného
kráľoviča a divili sa ľudia nad ním. Ani jedno oko neostalo suché, plakala celá

krajina. Ale zákon treba bolo vyplniť, a ten ho na smrť odsúdil. Svitol deň od

pravy. Prišiel i kat na popravisko, ale jaknáhle chytil sekeru do ruky, mrtvý
padol na zem. Hneď všetci volali, že to je znak boží, ktorý smrť toho veľko
dušného mladíka nežiada. Ale darmo! Súd o milosti nič nechcel vedeť. Zavolali
druhého kata, ale ten odoprel poslušnosť. Vtedy hlási sa jeden z tých obžalo

vaných mladíkov, za ktorých kráľovič obetoval sa, a svolal: »No, keď nenájdete
nikoho, ja budem katom, a zotnem odsúdeného!* Ľudia strnuli nad touto zka
zenosťou a zlosťou ľudskou, ale súdu muselo sa stať zadosť; a hlava nevinného
kráľoviča padla na zem Od ruky toho, ktorého vlastnou krvou svojou vykúpil.
Čo poviete k tomu, NN.?.. . Pravda, spravodlivý hnev a opovrhovanie zaplní
srdce vaše?. . . Ale chcete-li včuľ vedeť, kto bol ten na obetu hotový kráľovič?
Verím, že už dávno ste uhádli, a poznáte meno jeho ... Je to jednorodzený
Syn Boží, Ježiš Kristus. Áno, NN., je to sám Ježiš Kristus, ako ustavičná živá
obeta v najsvätejšej oltárnej sviatosti. A ten kat, ktorý dobrovoľne hotový je
na neho ruku položiť, si ty, ó hriešny človeče, ktorý jeho nehodne prijímaš
v najs\ätejšej oltárnej sviatosti. Tak sa zdalo, jak by on od každej novej smrti
zachránený, istý pokojne odpočíval vo svätostánku. Ale nie; ty nešťastlivý Ju
dášu! po slávnom zmrtvýchvstaní jeho obnovil si súženia smrti jeho, keď si
v smrteľnom hriechu pristúpil ku svätému prijímaniu, keď aj nie slovom, ale
skutkom, čo je ešte viac a horšie, takto si volal k nemu: »Vytiahnite Ježiša
Krista z temnoty svätostánku, kde skrytý odpočíva pod závojom a podobou
sviatosti, vytiahnite ho na svetlo! Dajte ho predo mnou na svätý oltár! Ja budem



jeho Judášom! Ja ho znovu ukrižujem! Ja týmito mojimi rukami znova postavím
kríž na Golgote! Ja, áno ja budem katom jeho!«

Pod nebom nenie nič hroznejšieho nad nehodné prijímanie. Preto, kto ne

hodne jie a pije telo a krv Kristovu, odsúdenie jie a pije!
Boh už tých Korintských, ktorí ho nehodne prijímali, aby dušu svoju ne

ztratili, telesnými biedami, ba smrťou potrestal. Keď nad hriechami svojimi ľu
tujeme, keď obžalujeme a odsúdime seba, vtedy nebude nás súdiť Boh, a odpustí
nám hriechy naše. Keď slabým sa cítiš vo viere, studeným v láske, chúlostivým
v nádeji, náchylným k hriechu; a ľúbil by si byť vo viere stálym, v nádeji
pevným, v láske vrúcim a hriechov svojich sa zbaviť; keď by si rád bol po

božným, poníženým, milosrdným, pokojným, spravodlivým, láskavým, tichým,
triezvym, milostivým a verným: vtedy súci si prijať oltárnu sviatosť. Pristúp
teda k nej vo viere, v braterskej láske a s ľútosťou nad hriechami svojimi, silne

sľubujúc, že hriechu a všetkým príležitostam vyhýbať budeš, pristúp s celou
horlivosťou a poníženým srdcom: vtedy obsiahneš odpustenie hriechov svojich,
rozmnoženie božskej milosti, pomoc božiu vo všetkých úzkosťach tohoto zem
ského života a za hrobom nádej blaženého života. Amen.

Nedeľa druhá po svätom Duehu.
Svet nenávidí dobrýeh.

*Na/milejší! Nedivte sa, jestlize vás svet
nenávidí.« I. Ján 3, 13.

Učeník lásky Krista Pána neustáva odporúčať nám lásku k blížnym našim;
lebo bez tejto láska k Bohu neobstojí. V zemskom smysle síce nie mnoho do

brého nám sľubuje. Takto povedá: » Nedivte sa, jestli vás svet nenávidí*. Potom:
»Nie ste zo sveta . . . preto vás svet nenávidí.« (Ján 15, 19.) Kto učenie Ježiša
zo srdca do seba príjme, v jeho šľapajoch chodí a po ceste kríža kráča, ten
nenávisti a prenasledovaniu sveta nevyhne; lebo neľúbi sa svetu a so svetom
nedrží. Keďby tak nebolo, nebol by Ježiš veriacich svojich nazýval baránkami
medzi vikami. Treba teda, aby sme ešte zavčasu o spoľahlivého sprôvodcu sa

starali, a prosili Pána, aby on sám nás vodil, kde chce, a aby vždy s nami
zostal; vtedy i na tej najnebezpečnejšej ceste bezpečne budeme kráčať, a nenávisť
sveta nám neuškodí; ba za hrobom dostaneme vy náhradu za vystáte krivdy.

Poneváč milujeme blížnych svojich, vieme, že sme zo smrti k životu prejšli.
t Kto nemiluje blížneho svojeho, ostáva r smrti » Láska k blížnemu je teda
znakom toho: akí sme? Ale Bože môj! ako je to s tou láskou k blížnemu
v časoch našich ? Hnev, závisí, nenávisť, vady panujú včuľ, ale nie láska; trebárs
istá vec je, že ktorí to milujú, nie sú údy tela Ježišovho, nie sú zaštepení do
kmeňa vínového, preto vo smrti ostávajú. Svet je v zlom založený. Alebo od
koho sme sa naučili neposlušnosť? od praotca nášho Adama; pažravpst? od Evy;
vraždu? od Kaina; modlárstvo? od židov; cudzoložstvo? od Davida; rúhanie sa



Bohu? od Sennakeriba. Len od Ježiša naučili sme sa všetko dobré, lebo on je
samá láska, a láska jeho je samý život.

Sv. Hedviga sľúbila Bohu panenstvo, ale rodičia jej iné uzavreli, k man

želstvu chceli ju prinútiť, ale ona protivila sa tomu. Preto ju rodičia a rodina

poličkovali, bili, vlasy jej trhali, potom k stĺpu priviazali a ukrutne bičovali
a ranili, napokon do chlieva medzi ošípané hodili. Na toto strašné mučenie

upadla slabá panna do ťažkej nemoci Keď z nej šťastlivo vyšla, rodičia vidiac,
že marné je všetko ich namáhanie, privolili, aby medzi mníšky vstúpila, kde
ako svätá zomrela.

Áno, nič nenie tak protivné Ježišovi ako nenávisť, ktorá je priam tak usmr

cujúca, ako obživujúca je láska. Ktorý blížnemu odtiahne lásku svoju, od toho

aj Boh odtiahne svoju lásku, teda i milosť i život večný. Nenávistník nie len
seba samého zabíja duševne, ale i blížneho svojeho, často i telesne vraždí. Preto

veľkej nenávisti hovoríme smrteľná nenávisť.
Jeden chudobný rolník mal jednu jedinú dcéru, mt nom TJršula. Gtibažné

a popudlivé dievča. Už od mlada nemohla vystáť susedovu dcéru, Máriu. Otec

jej často ju napomínal: »Drahé dieťa moje, premáhaj nenávisť svoju. Ty si kre
sťanské dievča. Kristus Pán náš prikázal, aby sme jeden druhého milovali, ešte
i nepriateľov svojich. Nenávisť vykorení tie najšľachetnejšie city a človeka pre
mení v ukrutné zviera. Buď tichšia, prestaň nenávideť Máriu.« Uršula ale ned
bala na dobré a múdre slová otca svojho. Vyráslly obidve. Maria dostala dobrého
manžela. Preto Uršula mala zahynúť od hnevu. Ona sama úfala toho dostať za
muža. To hovorievala: »Maria zvábila ho odo mňa, večitú nenávisť jej prísahám*.
Na to jednoho dňa podpálila dom susedov, kde i dobrá a poriadna žena Maria
o život svoj prišla. Ale Uršula nevyhla spravodlivosti Božej a zaslúženému trestu.
0 niekoľko rokov vyšiel na javo jej špatný čin a ona ako vrah a podpalač za

živa,spálená bola. Všetko to tá nešťastlivá a ukrutná nenávisť zapríčinila. Ach,
ešte aj nepriateľov svojich prestaňme nenávideť. Láska je vec nebeská, nenávisť

pekelná! Preto, kto vo svojom svedomí cítiš nenávisť, závisť, falošnosť, hnev,
pomluvu, uznaj biedu svoju, obráť sa ku Kristu Pánu, ktorý je láska samá, aby
si zachránil dušu svoju.

Ž toho poznáme lásku Boha k nám, že život svoj dal za nás. Buďme ho

toví aj my všetko obetovať za blížnych svojich. Jaknáhle tú lásku, ktorou Ježiš
miloval nás, Duch svätý do srdca nášho vleje, a ona nielen srdce a dušu našu
ale celú našu bytnosť prenikne: vtedy len snadno stane sa, že nielen za priateľov
ale i za nepriateľov svojich obetujeme seba, a z lásky k ním aj to najťažšie
a nepríjemnejšie na seba vezmeme k vôli ukrižovanému Ježišu. Veď ešte ani
to nebolo by toľko, ako život svoj dať, krvou sa potiť, ukrižovaným byt, čo sa
ani nežiada od nás. Dosť, keď Bohu z celého srdca svojeho, z celej duše svojej,
z celej mysli svojej a z celej sily svojej, a blížnych svojich, priateľov i nepria
teľov svojich, tak milujeme ako seba samých.

»A kto by mal dostatok tohto sveta, (zemských statkov) a videl by svojho
brata trpet núdzu, a zavrel by srdce svoje pred ním , (teda ruku svoju, mešec

svoj) akože láska Božia zostáva v ňom Preto apoštol lásky Ježišovej sv. Ján,
neunavene odporúča lásku. » Synáčkovia moji, nemilujme slovom ,

ani jazykom,



ale skutkom a pravdivej Skutky, a nie slová preukazujú lásku. Sv. Ján poznal
klam srdca ľudského, ktoré v prirodzenej Istivosti svojej so samou láskou na
oko si pomáha, a blížneho svojeho samými slovami, poklonami žasypuje,
aby sa zdalo byt láskavým a úprimným; ale to nenie láska, lež lož a pokrytstvo.
My však, NN,, milujme »skutkom a pravdivé*. Amen.

Poddajme sa vôli Božej.

»Boh všetkej milosti ... on vás sdoko
náli, utvrdí , i upevní .« I. Pet. 5, 10.

Svätý Peter pred dnešným čítaním pripomína, že » Boh pyšným sa protiví,

a pokorným dáva milosti Skúsili to ľudia od začiatku sveta ustavične. Každé
stvorenie je pre Boha a k službe jeho; tak zodpovie určeniu svojemu, ku kto
rému dáva mu Boh pomoc. Boh teda i pre blaho človeka žiada, aby sa jemu
poddal, zachoval príkazy jeho, napomohol slávu jeho. To žiada sama bytnosť
Boha. Poneváč on je Pánom neba i zeme, musí žiadať, aby ho každý za Pána
uznal, a poddal sa jemu. Pyšný človek teda sahá do práva Božieho a to nejde.
Preto napomína nás sv. Peter apoštol; » Uponížte sa pod mocnou rukou Božou,

aby vás povýšil v bas navštívenia.* Ruka znamená moc, ktorá tresce ale

aj chráni. Sv. Písmo hovorí na to: » Obťažená bola nado mnou ruka tvoja. «

(Ž. 31, 4.) » Hrozná vec je upadnút do rúk Boha živého i- (Žid. 10, 31.) a ť Bola
ruka Pánova s nami « (Sk. ap. 11, 21.). Preto veľká pošetilosť by bola povstať
proti vôli Pána.

Medzitým, keď Boh aj navštívi nehodami ešte i vyvolených svojich, to nenie

preto, aby nás trápil, ale aby nás hodnými učinil nových znamení lásky svojej.
A tieto znamenia prídu, keď to Boh za príhodné uzná, povýši nás; tiež ochráni
nás od vonkajších alebo vnútorných nepriateľov spasenia nášho; odmení trpez
livosť našu v deň smrti a posledného súdu (Mudr. 3, 7—13- 4. 15. Syr. 18,
20—37. 18.)

Kto ponížene poddá sa Bohu, istý môže byt, že ho Boh nikdy neopustí.
» Všetku starostlivosť svoju svrhnite na neho, lebo on vedie starost o vás*, ho
vorí sv. Peter. Pomôže nám v duchovných i v telesných záležitosfach.
V duchovných, aby sme dušu svoju nezatratili, lebo čo mali by sme z peňazí
a hodností, keď dušu ztratíme Ale pomôže i v telesných, zemských vecach, ako
to sám Boh sľúbil, t,Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou, nenechám ta,

ani neopustím* (Jozue 1, 5.) .> OH Pána 7ia tých, ktorí sa ho boja, a na tých
ktorí dúfajú v milosrdenstvo jeho* (Z. 32, 18.) a » Hľadajte najprv kráľovstvo
Božie a spravodlivosť jeho, a toto všetko bude vám pridané* (Mat. 6, 33.). A po
neváč Boh len to sľubuje, čo srovnáva sa so svätosťou jeho, a čo všemohú
cosťou svojou vykonať môže, zaiste vyplní aj tento sľub svoj.

Sv. Hieronymovi vyprával istý Malchus pustovník o svojom živote, z čoho

videt, jak podivné sú cesty božskej prozreteľnosti.

fiedeľa tretia po sv. Duehu.



V staršom veku svojom odlúčil som sa od súdruhov svojich, aby starenku
matku svoju pred jej smrťou ešte živú videl, a veci rodiny svojej usporiadal.
Cestujúcu spoločnosť, v ktorej aj ja som bol, napadli zbojníci, a všetko nám

zobrali, mňa ale a jednu ženu jednemu Arabovi za otrokov predali. Strašný bol

stav náš. Tvrdá práca a bitie bol osud náš. Konečne podarilo sa nám utiecť.
Z väčšej čiastky šli sme v noci, v ukrutnom strachu a namáhaní. Na štvrtý
deň cestovania nášho uzreli sme v diaľke oblak prachu; to bolo, od čoho sme
sa najviac báli. Oblak vždy viac a viac sa približoval, a nezidlho zbadali sme

uháňajúce sa rýchlymi nohami dve ťavy; a čo chvíľa poznali sme pána nášho
a sluhu jeho na ťavách, a tí nás už aj zbadali. Čo sme mali robiť? Úzkostlivé
sme sem a ta pozerali, a tu padol nám do očí otvor jednej jaskyne. Len čo
sme do nej vbehli, už tu boli prenasledovatelia naši. Besno kričali na nás, ale

poneváč žiadnu odpoveď nedostali, zostúpili z táv, Pán sluhovi rozkázal vojsť do

jaskyne, aby nás odtiaľ vytiahol. Vstúpiac dnu, nevidel nás, ale hlasno volal:
»Von odtiaľto naničhodníci! čaká vás pokuta!« načo z hĺbky priepasti na skutku

jeden týger vyskočil, a sluhu v jednom okamihu zaškrtiac, so sebou vliekol ho

do jaskyne. Medzi týmto pán zunoval čakanie, s hnevom a rúhaním vošol dnu
za sluhom, ale aj toho tyger chytil a roztrhal. Trasúc sa od stiachu stáli sme
v úkryte, iného neočakávajúc, ako že včuľ na nás príde rad. Ale nestalo sa tak.

Týger už dvakrát zbúrený nevidiac sa na tomto mieste v istote, do papule vzal

šteňa svoje, vyšiel z jaskyne bez toho, že by sa najmenej o nás staral, alebo
ešte raz nazpak pozrel. Len po západe slnka osmelili sme sa z jaskyne výnst,
a na šťastie naše tam sme najšli na gazdov svojich čakajúce ťavy, aj potravou
hojne zaopatrené. Bohu za toto podivné vyslobodenie vďaky vzdávajúc, sadli
sme si na ťavy; o desať dní z tej púšte vyjdúc, predali sme ťavy a každý po

svojej ceste išiel do domova svojeho.
Boh pomôže, keď sa k nemu utiekame.

Medzitým spravodliví kresťania v Boha dôverujúc, netrávia čas svoj nečinne,
ale pracujú, a výsledok a úžitok na Boha sveria. Pracujú a bojujú medzi vše

lijakými nebezpečenstvami a pokušeniami proti svetu, proti žiadosťam tela, a

diabla, ako najväčšieho nepriateľa nášho, ktorý »ako ručiaci lev obchádza, hľa
dajúc, koho by sožral.«

Preto napomína nás sv. Peter: * Buďte striedmi a ostražití.« Prvé telu na

šemu, posledné duši našej patrí. Zkúsenosť účí nás, že telo, čím viac ho cho

vajú, tým viac sa poddá hriešnym žiadosťam. Hodovaniu oddaný človek je naj
lepší spojenec diabla. > Varujte sa, aby neboly obtažené srdcia vale obžerstvom
a opilstvom ct peiova7iim tohoto živoía« (Luk. 21, 34), hovorí sv. Písmo. Dajme
pozor, aby skrze lenivosť á ľahostajnosť našu nemal prístupu k nám diabol.

Ale musíme sa aj postaviť proti nemu s najlepším zbrojom, silnou
vierou. Keď nás na zlé navádzajú, na to sa odvolávajme, čo slovo božie zjavne
od nás žiada. Totižto slovo božie s vierou spojené kladie nám pred oči tie

veľkolepé a večité dary, ktoré verného bojovníka Kristovho očakávajú.
Odpierajme smele, vediac, že v tomto boji nestojíme samotní, to isté trpeli

i otcovia naši. Kde mnohí spoločne trpia, tam smelosť a trpezlivosť jedného ob

veseluje a oduševňuje druhého. Netrpíme samotní: » Boh všelijakej milosti, ktorý



nás povolal k vetnej sláve v Kristu Ježili, keď máľučko potrpíte, on vás zdo

konáli, utvrdí i upevni * Ano, NN., Boh je najlepší, najmúdrejší, najmocnejší otec
náš, stará sa o nás vo všetkých prácach a biedach našich. Spoľahnime sa naňho,
odstráňme všetku zbytočnú starosť, a dúfajme v ňom, a keď statočne pracujeme
a k dobrému sa usilujeme, vo všetkom, čo sa s nami stane, tým viac nás zdo

konáli, utvrdí a upevní.
Boh všetko k duševnému našemu dobru riadi. Volá nás. Jedneho ticho,

láskavé ako Petra: Nasleduj mňa! hovorí. Druhého medzi blýskaním a hrmením,
ako Pavla: Synu môj, prečo mňa prenasleduješ?! A keď aj navštívi nás, to nám
tiež k duševnému dobru slúži. Je pravda, niekedy poníži nás, tresce, do prachu
nás uníži. Ale preto nesmieme reptať a zúfať. Snáď v šťastí našom zabudli sme
na Boha, na vieru, na mravnosť a čnosť, preto navštívi nás nehodami, aby sme
zo sna sa zobudili, a čnostný život viedli. Spravodlivé sú súdy jeho. Všetko on

vynahradí, keď nie na tomto, iste na druhom svete. Boh často zkúma nás,
a jak sv. Gregor hovorí, priam v čas navštívenia preukáže každý, či je opravdivý
kresťan. Ľahko je vtedy dobrým kresťanom byť, keď nás Boh požehnáva. Ale

buďme verné dietky jeho, i keď nás navštívi. . .

Šťastliví sme my, ktorí z učenia Ježiša a apoštolov naučili sme sa, jak mi

lostivý a milosrdný je Boh oproti nám. Spokojne môžeme žiť, kým neodvolá
nás dobrý Boh k úplnej blaženosti; jemu sláva a panovanie až na veky vekov.
Amen.

fledeľa štvrtá po Svätom Duehu
Osud náš je stonanie, súženie a trápenie

» Viemet že všetko stvorenie ešte stone,«
Rim. 8, 22.

Svätý Pavel apoštol v dnešnom čítaní potešuje nás ohľadom na tie všeliaké

trpenia, ktoré lu na zemi ľudí, nadovšetko ale kresťanov navštivujú, a síce tak
silno potešuje, že dobrý kresťan celkom uspokojí sa, ba ešte i raduje sa nad

trpením.
Čo je jedna kvapka v porovnaní k moru? Čo jedno steblo ohľadom na lúku?

Čo svetlo lampy v porovnaní ku blesku slnka? Nič, alebo toľko, ako nič; lebo

jedno s druhým nemôžeme porovnávať A priam tak nemôžeme porovnávať
utrápenia*tohbto~'času ku budúcej sláve, ktorá zjaví sa v nás.*

Ale čím väčšie je vyznačenie a oslávenie, tým ďalej trvá príprava, tým
viac ťažkostí musíme prekonať. Koľko práce, času, potu, krvi a smrti ľudskej
stane sa, kým hrdinský bojovník víťazne vtiahne do krajiny nepriateľa svojeho.
Poneváč ale nenie väčšej slávy nad slávu synov božích, teda aj príprava týchto
k nej musFbyt namáhavá.

Ale prečo a všetko stvorenie? Preto, lebo všetko, čo na tomto

svete minuteľnosti je podriadené. Čo je minuleľné, to je všelijakým lrápeniam j

nešťastiam, premenám podrobené; tak učí nás zkúsenost.



Sú síce ľudia, ktorí stonanie toto udusiť a radosťami sveta omámiť chcú;
samá príroda, ktorá nie dobrovoľne, lež núteno je Stvoriteľovi podrobená, usta
vične spiera sa proti trpeniu. Ale preto trpenie neumenší sa, ba množí sa, a

stonanie tým viac ohlasuje sa.

My, ktorí novú dušu, prvotiny Ducha svätého sme prijali, my zaiste sto

neme, ale nie preto, lebo Boh mnohé trpenia dopustil na nás, lež pre tú prí
činu, že my tak mnoho zarmucujeme Boha. Nie preto vzdycháme, že ľudia sú

zlí proti nám, ale preto, lebo my sme boli zlí proti ním. Nie preto stoneme,
lebo tak mnoho musíme trpeť, lež že trpenie dostatočne neobrátili sme k na

šemu dobru. Toto je nás zármutok, opradivý zármutok náš.
Karol V. kráľ francúzsky, ktorý nazvaný bol múdrym, ležal na smrteľnej

posteli. Už smeri! sa s Bohom svojím. Na pravici jeho kľačal parížsky biskup,
a na ľavici svätodionysiusský opát; obidvaja modlili sa, a kedy tedy potešu
júce a uspokojujúce slová preriekli k nemu, a slzavými očima pozerali na umie

rajúceho. Vtedy kráľ ticho toto povedal: »Bratri moji! doneste mi tie naj
drahšie poklady moje, a síce tŕňovú korunu Vykupiteľa môjho, a zlatú korunu
francúzskej krajiny. Nech ich ešte raz vidím, prv než by som oči svoje na veky
zavrel.* Biskup priniesol obidvoje. Kráľ tŕňovú korunu úctivo do rúk chytil,
slzami svojimi pokropil, láskavo pozeral a bozkával, a pred oči svoje na čestné
miesto položil, aby lomiaci sa zrak jeho ustavične na ňu padal. Zlatú korunu
ale krajiny francúzskej k nohám svojím dal vložiť. Pozrúc na tŕňovú korunu
takto riekol: »Ach, drahá koruna kráľa kráľov, ozdoba hlavy Syna Božieho,
záloh slávy našej, jak dojímavé je to uľavenie, ktoré ty podávaš! Buď oproti
rane milostivý ten, ktorého krv ťa pokropila; teší sa duša moja, že ťa vidím!

Naozaj blažený je ten, ktorý tŕňovú korunu nosil, ako Spasiteľ, lebo i nebeskú
korunu nosiť bude.

Tŕňová koruna! Na tebe visia oči moje boľastne. Veľmi si tlačila ustatú
hlavu Vykupiteľa, ktorá nemala miesta, kde by sa bola uložila! Tŕne tvoje hlboko

pichaly muža boľasti a krv vyrazila si z neho, a táto krv i pre mňa tiekla;
sladký Vykupiteľu môj, nedovoľ, aby darmo bola tiekla pre mňa.

Tŕňová koruna! na tebe visia oči moje radostne. Tŕne tvoje zadusily hriechy
moje a vzkriesily život môj. Ktorý ta najprv nosil, ten už korunu slávy nosí,

priam tak ako posmešná trstina na nebeskú berlu sa premenila; a ktorý teba
tak nosil, ako Vykupiteľ, ten aj slavnú korunu jeho bude nosiť. Blažený som, že

i hlavu moju si tlačila! Často odporoval som, a predsa musel som teba prijať;
blažený som, že i na hlave svojej nosil som teba! Jeden anjel položil ju na

hlavu moju, druhý chce ju teraz sňať s hlavy mojej na veky Tŕňová koruna!
s radosťou visia oči moje na tebe.«

Potom pozrel na kráľovskú korunu pri nohách svojich, a takto mluvil:

»Ach, koruna francúzskej krajiny! jak drahá a predsa jak chatrná si ty: drahá
ohľadom toho, čo znamenáš, chatrná ohľadom tej ťarchy, námahy, žiaľu, starosti
a duševného nebezpečenstva, ktoré chystáš tým, ktorí ťa nosia; a ktorý za tebou

túži, ten nech radšej nechá ta v prachu ležať, než by ta na hlavu svoju po
ložil. Zlato tvoje je mŕtva zem, drahé kamene tvoje len zaslepia oči. Zo zlata

si, preto si tak obťažná a tlačiaca. Jak nebezpečná si ty, kráľovská kôruna!



blesk tvoj zaslepí oči, a oči kráľove musia čisto videt, aby zlé odkryl, nepria
teľa zbadal, zásluhu poznal a vždy pravé videl. Blažený som, že som i tŕňovú
korunu nosil, lebo tá naučí cenu zlata za málo vážit, ä blesk drahých kameňov
miernie! Zlatá, ligotavá kráľovská koruna, ľahko sa od teba od!účam.«

Takto hovoril kráľ poslednou silou svojou. A keď tak mluvil, perný jeho
zblädly a zanemely. Zlomené oči jeho nedívaly sa viac na kráľovskú korunu.
Posledný pohľad jeho padol na tŕňovú korunu!

Veru pravda je, že osud náš je stonanie.
Ale vzdychanie a trúchlenie toto nenie bez uľavenia, lebo chodí s tou ná

dejou, že od pominuteľnosti vyslobodenie niekdy na slávu sa obráti. Kde niet

nádeje, tam je zúfanie, a kde je zúfanie, tam je zkaza a smrt. Bez nádeje človek
by neobstál.

Túto nádej všeličo chová a živí. Jar, čo je iné, ako obnovenie tej nádeje,
že niekdy všetko oslávené bude, a nová zem bude večitým jarom? Čo je slnko,
ktoré po noci jedno za druhým zjaví sa, a všetko, čo vo sne bolo pochované,
zobudí, ako obnovenie lej nádeje, že niekdy večitý deň zasvitne? Čo je pre kre
stana každoročný sviatok zmrtvýchvslania Ježiša, ako obnovenie lej nádeje, že

niekdy s Kristom z mrtvých vstane z hrobu svojeho, a na veky s ním žiť
bude? Je teda i tu na zemi medzi trpením mnoho radosti.

A keď už tieto radosti tak veliké sú, jak yeľká radosť bude sláva znovu
narodenia? Sv. Pavel vyjavil to krátko slovami: Boh nás za synov svojich
príjme, a telo naše vykúpi od smrti a zkazenosli pri všeobecnom z mrtvých
vzkriesení.

Jak synovia boží budeme v dome Otca nebeského býva", kde sú mnohé
bydliská, kam Kristus popredku šiel, aby nám miesto prichystal. Tak obcovať
budeme s Bohom, ako dieťa s otcom svojím, tou slávou budeme vládnuť, ktorú
on má; radosť naša bude radosť jeho. Boha už nie viac nedokonále ako
v zrkadle, ale s tvári do tvári budeme videt a na veky sa s ním radovať.

A z tej slávy, ktorú tam duša naša obsiahne, ani telo naše nenie
vytvorené. Apoštol síce hovorí: že očakávame vykúpenie tela svojeho; ale
to Jen o včuľajšom zkazenom tele rozumie. Lebo on sám hovorí: »Rozsieva sa
— telo — v porušení, vstane neporušené. Rozsieva sa v nešťastí, stane v sláve,
rozsieva sa v nemoci, vstane v moci; rozsieva sa telo telesné, vstane telo du

chovné. Lebo musí toto porušiteľné telo obliecť neporušenosť, a smrteľné toto
obliecť nesmrteľnosť.* (I. Kor. 15, 42—44. 53.) Oslávené telo naše neustane
viac, neonemocnie, hlad neutrpí, poranené nebude, nebude viac smrteľné; ne

bude chybné, surové, ale šľachetné, zvláštne a slavné. Nebude slabé, umdlieva
júce, ale silné, rýchle a mocné; krok jeho, ako vietor, oči ako blesk, slovo jak
hrmenie, ruka ako ruka celého národa. Telo jeho nebude viac zo surového, ale
z duchovného mäsa, s ktorým ako vták vyletí do povetria.

Kto nenahliada, že ohľadom tejto slávy, v ktorej celé stvorenie účastné
bude všetko včuľajšie trpenie je takrečeno nič. Priam preto, MN., majme vždy
pred očima cieľ svoj, a čiňme dobre, aby sme si povolanie svoje do večnej
slávy uistili. Amen.



Svet prenasleduje veriaeieti Ježišových.

» Teraz viem opravdivé, že Pán podal an

jela svojeho, a vytrhol ma z ruky Herode

sovej.* Skut. apošt. 12, 11.

Okolo štyridsiateho štvrtého roku po narodení Krista Pána, keď už kre
sťanské učenie i medzi pohanov sa dostalo, a títo v Palestíne z príležitosti veľ
kého hladu pomáhali bratom svojím, vypuklo prenasledovanie kresťanov, lebo

Herodes Agrippa usužením a zavraždením niektorých kresťanov chcel sa horlivým
židom dokázať pred ľudom svojím. Prvou obetou bol Jakub starší, brat Jánov,
ktorý priam vtedy v Jeruzaleme sa zdržoval, a zoťatý bol. Poneváč sa to židom

ľúbilo, ruku svoju položil i na Petra, knieža apoštolov; a poneváč boly dni

prasníc, zavraždenie jeho odložil po Veľkej noci. Sv. Peter bol do žalára hodený
a šestnásť vojakmi strážený. Ale modlitba v cirkvi konala sa bez prestania
za neho.

Tej noci, po ktorej mal byt zavraždený, spal sv. Peter medzi dvoma voja
kami, ruky jeho okované boly dvoma reťazami, a strážni predo dvermi strážili
žalár. Vtedy náhle zjavil sa anjel Pánov, a svetlo zasvitlo v žaláre. Zobudil

Petra, ktorého reťaze spadly z rúk jeho, i rozkázal mu anjel, aby sa odial plášťom
svojím, a rýchlo ho nasledoval. Apoštol poslúchol, bez toho, že by bol vedel, či

sa mu sníva, alebo videnie vidí. Prešli cez prvú i druhú stráž, a prešli k bráne

železnej, ktorá viedla do mesta. Brána sama od seba sa otvorila, a obidvaja
prešli jednu ulicu. Zrazu zmizol anjel, a Peter videl, že ho Boh vyslobodili

preto aj riekol; » Teraz viem opravdivé, že poslal Pán anjela svojeho, a vy
trhol ma z rúk Herodesových , a zo všetkého očakávania ľudu židovského.*

Dnešné čítanie hovorí o Jakubovi staršom a Šimonovi Petrovi. Ani jeden
z nich nebol jeruzalemským biskupom, a predsa nájdeme sa s nima v meste

Dávidovom, v takom čase, keď apoštolovia už medzi pohanmi ohlasovali učenie
Ježiša. I sv. Pavel išiel do Jeruzalema, aby videl Petra, a videl tam i Jakuba

mladšieho, biskupa jeruzalemského (Gal. 1, 17.) a svätého Jána (Gal. 2, 1.).
Z lohoto nasleduje, že apoštolia Jeruzalem zvláštne v časoch sv. Petra, kniežaťa

apoštolov, dakedy navštivovali, A prečo?
Jeruzalem bol kolískou kre-ťanslva dľa toho sľubu; *Zo Siona výnde

zákon, a z Jeruzalema slovo božie.* (Iz. 2, 3.) Preto rozkázal Pán apoštolom
svojím: *Aby z Jeruzalema neodchádzali, ale očakávali prisľúbenie Otca.*

(Sk. ap. 1, 4.) Tu sa stály najhlavnejšie udalosti spásonosnej viery našej: tu
v chráme bol Ježiš predstavený, tu zjavil najprv múdrosť svoju, tu učil, neskôr
tu činil viacráz zázraky; v tomto meste ustanovil najvelebnejšiu sviatosť oltárnu,
tu bôl mučený, tu trpel a premohol smrť, tu slávil nanebevstúpenie svoje, tu
založil konečne cirkev svoju. Takéto drahé a dôležité pamiatky akoby nemalý
príťažlivú silu? Preto chodievali apoštoli do Jeruzalema.

Dľa rozkazu Krista Pána apoštoli povinní boli učiť všetky nárcdy. (Mat.

28,19.) Tak Jakub starší išiel do Španielska, tam s veľkým výsledkom pracoval
tak že za dobré uznal ísť do Jeruzalema a oznámi f

, čo všetko činil, a dozvedeť

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.



sa, čo a ako robili druhí, a potom aby sa nazpak vrátil do Španielska alebo
inde a tam cirkev Ježišovu rozširoval. Jakub ale v Jeruzaleme skončil život svoj
skrze meč, smrt mučenícku podstúpil.

Jakub a brat jeho Ján zo Šimonom Petrom boli tí najznamenitejší
apoštoli Krista Ježiša; títo videli ho premeniť sa na hore Tábor (Mat. 17, 1.)
a znášať smrteľné muky v zahrade olivetskej (Mat. 26, 37.).

Politika prenasledovateľov cirkvi bola vždy a je taká, že obety svoje vy
berú si z tých, ktorí najväčšia vážnosť majú v cirkvi, a ktorí kresťanstvo najviac
bránia a ochraňujú. Tak učinil aj Herodes s Jakubom starším a s Petrom. Ale

preto nebol v stave zrútiť ani vieru Krista Ježiša, ani cirkev jeho.
Že prenasledovania bárs jak ukrutné nie sú v stave kresťanskú vieru a

cirkev zrútiť, tomu príčinou je chrániaca moc Boha, ktorý to chce, aby
dielo jeho pozostalo až do skončenia sveta (Mat. 28, 20.).

Ešte panujúca moc nikdy netrestala veriacich kresťanskej viery za neprá
vosti alebo za smrti hodné činy ich, ale vždy tých si vybrala, tých trápila a

mučila, ktorých sa pre múdrosť a horlivosť ich najviac bála, úfajúc, že keď

týchto uponíži a odstráni, ani evanjelium nebude sa viac rozširovať. Ale dejepis
cirkevný to nás učí, že prenasledovníci kresťanstva počnúc od Herodesa Agrippy
až dosaváď cieľa svojho neobsiahli, ba oni sami na nivoč vyšli. O Herodesovi
to hovorí sv. Písmo: »Herodes oblieknúc sa do kráľovského rúcha, posadil sa
na súdnej stolici, a hovoril k ním. I vykríkol ľud, riekajúc: Boží je to .hlas a
nie človeka. A ihneď poranil ho anjel Pánov, preto, že nedal česť Bohu; i stro
vený od červíkov umrel.* (Sk. ap. 12, 21—23.)

Tak sa stalo i s týra najukrutnejším prenasledovníkom kresťanstva, s ci
sárom rimským N e r o m. Tento besný tyran dával nielen vyznačených vodcov

kresťanstva, ale každého, kto meno kresťana nosil, páliť a vraždiť. Táto krvo
žížnivá Obluda len preto, aby si horenie Troje predstaviť mohol, dal mesto
Rím na štyroch miestach zapáliť. Oheň desať dní trval a štrnásť čiastok mesta
na popol obrátil. Tyran príčinu ohňa na kresťanov zvalil, aby ich Rimani pre
nasledovali. Nie zadlho vydal strašný rozkaz, kresťanov po húfoch chytať a naj
ukrutnejšie mučiť. Mnohých do koží zvierat dal zašiť a od psov trhať; druhých
do smoly namáčať, potom zapáliť a on medzi týmito horiacimi fakľami sa pre
chádzal. Ti hoto nemilosrdného prenasledovníka ale konečne dosiahla pokuta
Božia. Ľud jeho a vojsko povstalo proti nemu; Galbu vojvodcu vyhlásili za ci

sára, tento ho olúpil o korunu jeho a radný sbor nato ho odsúdil, aby so skaly
Tarpeja shodený bol. On síce uskočil, ale od vôjakov Gabových prenasledovaný,
prv než by ho boli chytili, pomocou tajomníka svojeho Epafroditusa hrdlo svoje
mečom si prerezal, a prenasledovníkom ešte zamrmlal: »Neskoro ste prišli!*
Takto zahynul vrah svätých apoštolov Petra a Pavla a mnohých kresťanov.
Sochy jeho ľud rimanský rozbúral, meno a pamiatku jeho zaklial!

A tých úbohých mučedlníkov, tie vznešené obety tyranov čo oduševňovalo?
Čo iné, ako láska. »Tuhé je ako smrť milovanie, tvrdé jako hrob horlenie.*

(Pies. 8, 6.) To svedčí Duch svätý o duševnej horlivosti a smelosti, ktorá vo

viere má koreň a sväzkami lásky k Bohu je pripnutá; smrť nemá tej hrôzy a

peklo tej sily, aby veriaceho od Boha odtrhnúť mohla. Posilňujúca moc božia



v časoch prenasledovania ožije v človeku. Keď sv. Peter v žalári zavretý bol,
»modlitba sa konala bez prestania od cirkvi božej za neho.« Veriaci medzi tý
mito okolnosťami iné ani nemohli za neho činiť; ale čo činili, to bolo dosť na

to, aby upevnení boli vo viere, a pomoc božiu v týchto úzkosťach vyprosili.
Prenasledovanie riedi síce rad bojujúcej cirkve; ale aj očistí a pozostalých odu

ševňuje a ocelí, aby zlratu novými výdobytkami doplniť mohli. Prenasledovanie
jesíceniekdy vykoreňujúca vojna a neodpočine si, kým posledného svedka

spravodlivosti nevykorení; ale tá krv, ktorú tá zem do seba vsala, nemôže zostať
neúrodnou, a sama tá zem je zem svätá, a svätí sa rodia na nej a svätí ju

niekdy oslávia. Amen.

Nedeľa piata po svätom Duehu.
Čiňme dobré.

»Kto chce . . . videť dni dobré . . . nech
sa uchýli od zlého a činí, éo je dobré.,<

I. Pet. 3, 10-11.

Svätý Peter učí nás všetkých, poddaných, sluhov, mužov, ženy, rodičov
f

dielky atď., jako sa máme chovať po kresťansky. Potom dáva nám všeobecné

príkazy, ktoré na mravy, na život náš sa vzťahujú. Nadovšetko ale napomína
nás, ako sa máme chovať oproti blížnym, nepriateľom svojim a oproti Bohu.

Takto hovorí; * Bučíte všetci jednomyseľní, ľútostiví, milujúci, milosrdní, mierni,

pokorní. «

Jednomyseľnosť je taká čnosť, ktorá tak spája ľudí, že srdce a duša

ich celkom súhlasí v tom, čo k sláve božej, ku všeobecnému dobru a k spa
seniu nášmu slúži. Táto jednomyseľnosť len u tých ľudí je možná, ktorí nie
telesne lež duševne cíťa.

Lútostivost je taká čnosť, dľa ktorej človek jjden o druhého sa stará,
starosť, núdzu a biedu druhého tak si k srdcu bere, ako by sa to jeho samého

týkalo, jak to sv. Pavel apoštol vyslovuje; » Jeden druhého íarchy noste, a tak

naplníte zákon Kristov*.
í
Gal a t. 6, 2.).

Láska je vtedy opravdivá, keď zo srdca pochádza, keď tak milujeme jeden
druhého ako dobrý priateľ, dobrého priateľa, ako to Kristus Pán povedal: d Pri
kázanie nové dávam 7 ám, aby ste sa milovali vospolok, ako ja som vás mi

loval. . . Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci« (Sv. Ján 13, 34—35.).
Milosrdný je ten, v ktorom, keď vidí biedu a nešťastie, telo i duša sa

pohne, a pomáha dľa možnosti, jak sv. Ján apoštol hovorí: *Kto by mal statok
tohoto sveta, a videl by brata svojho núdzu trpet, a zavrel by srdce svoje pred
nim', ako láska Božia zostáva v ňom i Synátkovia mojil nemilujme slovom,
ani jazykom, ale skutkom a pravdou « (I. Ján 3, 16 — 17.).

Miernosť a pokora obsahuje v sebe prívetivosť, statočnosť a

úprimnosť. Týmito čnosťami požehnaný človek ustavične panuje nad sebou

a na úzde drží všetky náruživosti svoje; tak ľahko sa nenahnevá, prozreteľný



je, múdry a rozumný; všetko čo vidí, na dobré vyloží; každého za dobrého drží,
kým sa o protivnom nepresvedčí; láskavý je, prívetivý, k službám hotový, teší
a dobre radí tam, kde pomôcf nemôže.

Všetky této čnosti malý by panovať medzi kresťanmi. U predstavených
i poddaných, u kazateľov i poslucháčov, u učiteľov i učeníkov, u gazdov i sluhov,
u bohatých i chudobných; všetci dľa evanjelia mali by cítiť, jedno srdce a jednu
dušu mali by mat, ako prví kresťania.

Ďalej napomína sv. Peter: » Neodplácajte zlým za zlé, ani zlorečením za
zlorečenie, ale naopak požehnávajte sa; lebo k tomu ste povolaní, aby požehnanie
pripadlo vám za dedictvo.« Aby sme tieto slová ešte lepšie rozumeli, dodáva
ešte: » Lebo kto chce milovat život , a videt dobré dni, nech zkroeuje jazyk svoj
od zlého a ústami svojimi nech nemluvi podvodne«, nech nepreklína, nehrešíj
neohovára, nepomstí sa, neplatí zlé za zlé; ale radšej nech to hovorí, čo pože
hnanie, úprimnosť, dobrotivosť prináša. Neklamte druhých, neurážajte ich. Žiaľ
Bohu! mnohí sú i medzi kresťanmi, ktorí pekné slová mluvia, mäd majú v ústach,
ale žlč varia v srdciach svojich.

Ale ked dľa sv. Petra uchýliť sa od zlého a činiť, čo je dobré,
musíme, teda i ku kajúcnosti nás napomína. Lebo kajúcnosť čo je iné, ako
zumret hriechu, a žiť spravedelnosti, zlému vyhýbať a dobré činiť? Chce po
vedať: zanechaj zlosť; keď si zlorečil, viac nezloreč; keď si hromžil, viac ne

hromži; keď si zlým za zlé platil, to už viac nečiň; mlč, znášaj a trp, nepomsti
sa. Bohu patrí pomsta. Nedaj sa premôcť od zlého, čiň dobré; varuj sa pýchy,
skúposti, smilstva, závisti, nenávisti, opilstva (Gal. 5.); odvrhni skutky temnosti,
a obleč sa do zbroje svetla (Rim. 13, 12). Buď ponížený, láskavý, milostivý,
milosrdný; nakŕm hladného, napoj smädného, navštív nemocných, pracuj verne
a syedomite v stave a úrade svojom, buď spravodlivý oproti každému. Slovom:
čo chceš, aby tebe iní robili, to čiň i ty ím.

Hľadaj pokoj a zachovaj ho. 0 tom niet pochybnosti, že keď pobožne a

bohabojné chceš žiť na tomto svete, prenasledovanie musíš trpet. Ale nedbaj
nič na to; svet nerobí to, čo by mal robiť, ale to, v čom si zaľubuje. Hľadaj
pokoj, a síce najprv vnútorný pokoj, čiň dobré, nech uspokojí sa srdce tvoje,
duša tvoja a svedomie tvoje. Ale hľadaj aj zovnútorný pokoj medzi rodinou
tvojou a susedami tvojimi ba i s nepriateľmi tvojimi. »Nakoľko na vás jest, so

všetkými l'nd'mi pokuj majte« (Rim. 12, 18.). Nedávaj nikomu príležitosť k vade
a pumluve, nadovšetko pre moje a tvoje. Znášaj všetko, jestli by si prišiel do

nebezpečenstva, že pre pominuteľné veci mal by si ztratiť večné statky. Boh sa

postará o teba.
Snáď to hovoríš: s Keď aj nikomu zlé nečiním, predsa nemôžem mat po

koja*. Na to ti len to poviem, jako nás sv. Peter potešuje: »Kto je, ktorý by
vám uškodil, budete-li nasledovníci dobrého č< Predpokladajúc ale, že i pre spra
vedlnost trpet musíte, hovorím, že tým blaženejší budete. Buďte o tom istí, že

keď sa vy pobožne a kresťansky chováte, mnohí vás budú chváliť a chrániť. Už

samé predstavenstvo Boh na postrach zlých a na ochranu dobrých urídil.
Ale keď by ta i predstavenstvo za pravdu prenasledovalo, poteš sa tým,

že netrpíš ako hriešnik, a že tým, ktorí krivdu trpia za pravdu, už tu je pri-



Nedeľa šiesta po svätom Duehu.

sľúbené a uistené blahoslavenstvo. Sám Kristus hovorí: » Blahoslavení, ktorí pro
tivensivo znášajú pre spravedlnosf, lebo ich je kráľovstvo nebeské« (Mat. 5, 10 ).

Nebojte sa teda a neľakajte sa, ale » Krista Pána posväcujte v srdciach
vašich «. A to sa stane, keď neohrození budete vo viere, božskej bázni a láske;
keď kríže, trápenia a žiale, dopustené od Boha budete považovaf za dobrodenie,
a ďakovať budete Bohu za ne, a oslavovať ho, že vás za hodných mal toho,
aby ste pre Boha niečo trpeli.

Zaiste nebude to na zkazu vašu, lež na vaše dnbré a na slávu vašu. Po
vedzme s Jobom: » JestU že dobré veci sme brali z ruky Božej, preto by sme
zlé neprijímali? Bud meno Pánovo požehnanie. (Job. 2, 10; 1, 22). Tak posvä
tíme Boha v srdci svojom, oslávime a zvelebíme ho v dňoch dobrých i zlých.

Gregor IX. pápež, ktorý prv bol vyslancom na dvore pápežskom, ako taký
chcel raz v jednom meste Lombardie smeriť dva kniežatá, ktorí žili v rozbroji.
Jeden popustil a poslúchol Gregora, druhý ale nič nechcel počut o pokoji a smie
rení. Tento, poneváč práve on bol príčinou rozbroja, podľahol i cirkevnej pokute.
Ale i táto pokuta nič ho nepohla, ba i vysmial sa z nej, A hľa! až po tento
čas bocianí kládli hniezda na vežách a komínoch jeho paláca a pokojne tam
cítili sa. Včuľ ale počali sa báť, opustili toto nepriateľské bydlisko a hniezda

svoje kládli na dome toho kniežaťa, ktorý pokoj miloval a radu vyslanca pá

pežského prijal. Priam tak aj Boh zanechá ten dom, to ľudské srdce, v ktorom

nepriateľstvo a nenávisť panuje, a navštívi bydlisko pokoja, aby tam zostal s mi

losCou a požehnaním svojím. Lebo on je Boh pokoja a lásky.
Teda čiňme dobré a vyhýbajme zlému, a dobré dni budeme videť. Amen.

Feď s Juristom zomreme, s Kristom vstaneme z mrtvýeh.

»Keď sine odumreli, s Kristom, veríme, že
s Kristom spolu aj žiť budeme.«

Rim. 6, 8.

Svätý Pavel apoštol v prvých troch čiastkach listu svojho ku Rimanom

preukázav, že všetci ľudia sú hriešni, a nie skrze skutky zákona, lež z mi

losti skrze vieru v Krista Ježiša sú ospravedlnení; v nasledujúcich čiastkach
dokázav, že ospravedlnenie skrze vieru svedectvo Dávida a príklad Abrahámov
dokazuje; a spomenúc ovocia ospravedlnenia, ktoré sú: pokoj s Bohom, ra
dostná nádej v horkosti, a láska Ducha svätého v srdci: v dnešnej šiestej ka

pitule to učí nás, že skrze vieru a krst spojili sme sa s Kristom, a v celom
život# a v utrpeniach jeho brali sme účasť, teda s ním zomreli sme hriechu
a s ním z mŕtvych vstaneme, aby sme v novom živote chodili.

Hneď na začiatku dnešného čítania hovorí: >Zdáliž neviete , že ktoríkol'vek
sme pokrstení na Krista Ježiša, na smrt jeho sme pokrstení?e a tak s ním
zomreme. Skrze krst staneme sa synovia boží, bratia Krista Pána, údy tajnost-



ného tela jeho. Priam preto musí sa i s nami stat to, čo sa s ním stalo. Jako
on skrze smiernu smrt svoju hriech zotrel, tak i my skrze zaprenie smyselných
žiadostí svojich musíme hriechu odumret. My všetci, ktorí sme pokrstení na
Krista Ježiša, na smrť jeho sme pokrstení, aby sme, ako Kristus z mŕtvych
vstal, tak i my vstali z mŕtvych a chodili v novom živote.

S tým to chce povedaf: keď ste sa kresťanmi stali, a krst ste prijali
choďte vo šľapajách Kristových; keď ste do hriechu upadli, vstaňte zas, rozpo
menujúc sa na tú smluvu, ktorú ste vo svätom Krste s Bohom uzavreli. Zane

chajte hriech a vráťte sa nazpät k Bohu, buďte stáli v dobrom. Keď Boh po

kušenie, kríž, trpenie a žiaľ dopustí na vás, znášajte to trpezlivé; a keď by ste
i zomreť museli, nebojte sa smrti. Lebo krst to znamená, že smrť vaša podobná
je smrti Kristovej; lebo ako Kristus z mŕtvych vstal a na veky žije: tak i vy
tiež z mŕtvych vstanete a na veky žiť budete.

Jak vznešená potecha je to pre kresťana, keď pri umieraní jeho upo
míname ho na krst jeho a hovoríme mu: NN.I preto si bol pokrstený, a na
život si prišiel, aby si pokúšanie a protivenstvo trpel. Dľa príkladu Spasiteľa
tvojho vezmi kríž a nasleduj ho. Vo svätom krste si dostal spečatený list o tom,
že pokušenie tvoje, kríž, trpenie a smrť tvoja nenie tvoje pokušenie, tvoj'kríž,
tvoje trpenie a tvoja smrť, ale Kristova. Ako Kristus všetko premohol a z mŕtvych
vstal, a včuľ na veky žije, tak i ty smrť, hriech, peklo premôžeš v mene božom

aby si posledný deň vstal z mŕtvych a s Kristom na veky žil. 0 tomto ťa kňaz
vo svätom krste v mene Boha uistil. A čo Boh prisľúbi, to aj vyplní Poteš sa

tým, že lúčenie sa tvoje od sveta nenie trápna smrť, ale len sen, presťahovanie,
koniec všetkých trápení a brána večného života.

Preto až veľmi dôležitý a tajemstvaplnýje svätý krst. Voľakedy
pri krste celý človek býval do vody zahrúžený. Toto pohrúženie a vyhrúženie
duševnú smrt a vzkriesenie k novému životu znamenalo, aby človek zomrel
htiechu a vstal k novému životu; aby zanechal starého hriešnika, a novým
človekom sa stal. Skutky starého človeka sú: pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť,

nenávisť, nevera so všetkými ovociami svojimi. A skutky nového človeka sú:

viera, nádej, láska, pokoj, spokojnosť, spravodlivosť, milosrdenstvo, vernosť a

pravda. Keď chceš vedeť, či stal si sa novým človekom, na toto pozoruj: keď

odpor, nenávisť a hnev cítiš oproti zlému; keď protivíš sa zlým myšlienkam a
žiadostam; to je istý znak, že nie si už viac starý, ale si nový človek; naopak
ale, keď ešte ustavične zlé náklonnosti nasleduješ, keď ešte ľúbi sa ti hriech, nie

si nový, ale si starý človek.

Pokánie činiť toľko znamená, ako ľútosť, boľasť, strach a hrúzu cítiť nad

spáchanými hriechami, a z nich sa vyspovedať; pritom ale veriť, že Boh Otec

pre božského Syna svojeho zaiste odpustí nám hriechy naše. Ľútosť nad hrie
chami leda nenie nič iné, ako že človek za biedneho hriešnika sa uznáva, ktorý
peklu zaslúžil, pred Bohom sa uponíži a dúfa v milosrdenstvo jeho, ako ten

evanjelický mýtnik, ktorý kajúcne bil sa v prsia svoje a riekol: *Boše, buď mi

lostivý mne hriešnemu* (Luk. 18, 13.); a aby toto pokánie i uskutočnil, nech
zanechá starého človeka, a na nového nech sa premení.



Teda pokánie, ako to cirkev naša svätá učí, má tri hlavné čiastky,
a síce: 1. ľútosť, 2. spoveď, 3. dostiučinenie.

Pod ľútosťou rozumieme útrpnosť a boľasť nad spáchanými hriechami,
tak že už hriech zanecháme. Preto napomína nás sv. Pavel apoštol: » Odvrhnime

skutky temnosti, a oblečme sa do zbroja svetla.« (Rim. 13, 12.) Len vtedy sa

môžeme s Bohom smeriť, len vtedy obsiahneme odpuštenie hriechov, keď hriech
zanecháme.

Potom nasleduje spoveď, t. j. vyznanie všetkých hriechov svojich k lomu
urídenému kňazovi, k čomu i rozhrešenie je potrebné. Že spoveď toho, kto
z hanby alebo so strachom, čo tu úplne nemá miesta, zatají nejaký hriech svoj,
nič nestojí, ba ešte že tak len čo sa svätokrádežníkom stane, to dobre viete už

s katechismusa. Nech je Boh milostivý, je-li to možná vec, takému nešťastníkovi!

Naposledy je dostiučinenie, ako to sv. Pavel apoštol zjavne píše:
»Jako ste vydávali údy vale, aby slúiHly nečistote a neprávosti na neprávost;
tak viní' vydávajte údy vale, aby slúžilv spravedlnosti ku posväteniu.« (k Efez.

4, 28.) »Kto kradol, nech uz neukradne, ale radle) pracuje rukami svojimi, čo

dobrého je, aby mal z čoho udelit tomu , ktorý núdzu trpí.* Jako to činil i Za

cheus: »Pane! Hľa, polovíc statku svojeho dám chudobným, a ješili som niekoho
oklamal v niečom , Itvornásobne navrátim.« (Luk. 19, 8.) Toto potom už je
dostiučinenie. Bez dostiučinenia nenie odpuštenie hriechov!

Sigmu n d, kráľ burgundský, po otcovi svojom šesť rokov čo najpožehna
nejšie panoval. Najväčšiu starosť svoju venoval viere a cirkvi. Pre múdre spra
vovanie jeho, miloval ho ľud jeho. Ale jak šľachetná manželka jeho A m a I

berga zomrela, ktorá synom Sigerikom manžela svojho obdarovala, na zár
mutok sa obrátil osud krajiny. Sigmund vzal si za manželku dvornú dámu prvej
manželky svojej Konštantiu, ktorá Sigerika nijako vystáť nemohla, ustavične
otca oproti synovi huckala, ba konečne, aby ho znivočila, to si vymyslela, že

Sigerik zbúrenie pripravil proti otcovi svojemu Na to Sigmund v divom hneve
dal syna svojeho zavraždiť. Ale na svetlo vyšla nevinnosť Sigerika, a otec od

hryzenia svedomia hrozné muky podstúpil. Na kolená sa vrhol pred krížom Je

žiša, bil prsia svoje, horké slzy vylieval a volal: »Pane! tresci matu, ale smiluj
sa nado mnou vo večnosti.« A Boh vyslyšal ho. Traja králi frankskí s veľkým
vojskom vrútili sa do Burgundie. Sigismunda porazili a krajinu jeho sebe pod
manili. Konštantia s dielkami svojimi do rúk premožiteľov sa dostala, a on do
rúcha reholníckeho oblečený do Agaunurn zutekať, ale vlastní ľudia jeho
prezradili ho, a do žalára bol hodený, kde aj od celého sveta síce opustený ale
s Bohom smerený život svoj skončil. Prehrešil sa síce, ale vrúcne ľutoval, po
lepšil sa, a Boh sa srailoval nad ním. Tak sa srailuje Boh nad každým ka

júcnym hriešnikom.

Celé dnešné čítanie v tomto pozostáva: Poneváč Kristus ukrižovaný bol,
zomrel a pochovaný bol, a nás od hriechu na dreve kríža vykúpil, skrze
z mŕtvych vzkriesenie svoje ducha svojho nám dal, aby sme potom hriechu
vyhýbali a dobré činili; slušno je teda, aby sme ducha jeho nasledovali, a nedo

volili, aby hriech nad nami panoval, ale aby sme na slávu a vďak Bohu ukri-



našom.* Rim. 6, 23.

žovali telo svoje so všetkými žiadosťami svojimi. My boli sme niekdy pod
mocou diabla, smrti a pekla, ale Ježiš Kristus milostivé oslobodil a vykúpil nás.

Vzdávajme mu za toto vďaky na veky, tu i na druhom svete. Amen.

Buďme sluhovia Kristovi.

> Odplata za hriech je smrť. Ale milosť bo

iia Je iivot večný v Kristu Ježišovi Pánu

V dnešnom čítaní povzbudzuje svätý Pavel apoštol kresťanov k novému
životu, a na to upotrebuje veľmi rozumné podobenstvo; rozoznáva službu
hriechu a pravdy, potom spomína ovocie a odmenu hriechu a ne

pravdy, tiež ovocie milosti a pravdy.
Za krásu milosti a pravdy veľmi pochopí eíne rozpráva sa s Rimanmi,

mluviac: Ako ste prv vydávali údy svoje nečistote a všetkému zlému, lak
na budúce vydávajte ich službe mravnosti na posvätenie váše. Poneváč
v smrti Krista ste pokrstení, o odpustenie hriechov skrze evanjelium ste

obdržali, bez každého účinkovania zákona: priam tak vy odteraz nový život

začnite, snažte sa po pravde a svätosti a ustavične cvičte sa v dobrých skutkoch.
Lebo však človek nebude krstený na hriech, ale na pravdu; aby hriechu zomrel,
starého hriešneho človeka usmrtil, hriešne rozkoše a žiadosti udusil, a tak kaž
dodenne skrze vieru v Kristu Pánu zo smrti hriechu povstal a novým stvo
rením božím stať sa mohol.

Rimani prv jak evanjelium prijali, nielen že Boha nepoznali a na miesto
Stvoriteľa stvorenia ctili, ale i pohanský, divý a nečistý život viedli, z jedneho
hriechu do druhého upádalŕ ako to aj ináč nemôže byt, kde nenie viery a ne

slýchať slova božieho. Ale prijmúc evanjelium a Krista poznajúc, k starým
hriešnym obyčajom svojím chceli sa vrátiť a predošlý spôsob života znova začať.
K tomu ich sv. Pavel apoštol jak jemne ale aj vážne napomína, aby to nero
bili. Ale čo židom a Rimanom písal a kázal, to isté píše a káže i nám.

Podobenstvá opotreboval preto, aby vec lepšie vysvetlil a srdcia viac pohol.
Keďby jednoducho len to bol povedal; »Äko ste prv bezbožne žili, tak teraz
žite pobožne, této slová neboly by taký dojem činily, ako to podobenstvo; lebo
toto na oči kladie Ošklivosť hriechu a na svetlo prináša ohavnosť nečistoty. To

chcel povedať: či to nenie strašná vec umelecké dielo Boha, aké je telo člo
veka, ktorý mimo toho i na obraz jeho je stvorený, chlipnosťou a inými hrie
chami zašpiniť a poškvrniť, a s jedneho hriechu do druhého ustavične upádat,
ako kto na vrchnom schode potočí sa, a potom cez všetky valí sa a dolu ležať
zostane ?

Potom takto pokračuje: Pokiaľ ste boli služobníci hriechu, slobodní, ďaleko
ste stáli od pravdy; ale aký úžitok s tých vecí ste mali, za ktoré sa včuľ han-

JNÍedeľa siedma po svätom Duehu.



bi'e? Lebo koniec tých vecí je smrť. Boli ste služobníci hriechu; a hriechu slúžil
nenie nič iné, ako diablovi slúžit, ktorý je otec každého hriechu a lži. Vtedy
ste boli slobodní od pravdy. Ale aká biedna sloboda je to, ktorá k otroctvu
tak je podobná, ako jedno vajce k druhému. Jaký ste úžitok mali z toho? Nič
iného len hanbu. Krátke radosti a rainuteľné rozkoše hriechu nemôžu sa porov
návať s hanbou a ľútosťou srdca, ktoré po nich nasledujú. A keďby táto smrť
len pominuteľná bola! Ale ona je odlúčením od Boha, od opravdivého a večného
života! Toto je najukrutnejšia smrt, v hriechu zomrel!

Včuľ ale, keď ste vyslobodení od hriechu, a služobníci Boha
ste u č i n e n í, posväcenie vaše na život večný vám slúži, a ovocie jeho je
sloboda a blaženosť; lebo ktorý Pánu slúži, ten panuje s ním, a nestojí v slu

žobnosti hriechu, ale v milosti božej. Hriech smrťou platí; preto hriešny človek

predá život svoj a opravdivú slobodu svoju, slobodu synov božích; spravodlivý
ale slobodný je v Kristu, a skrze pravdu obsiahne posväcenie, a keď v tom zo

stane, napokon večný život ako odmenu milosti.
Keď teda hriechu slúžiš, potupu získaš, a osud tvoj je večná smrt; ale keď

pravde slúžiš, ovocie tejto je posväcenie a odmena večný život. Hriešnik dvoj
násobne sebe škodí. Najprv musí hanbu hriechu nosiť, pred Bohom a pred
svetom, potom trpel a zomrel musí pre hriech, keďby človek dľa slova a prí
kazu božieho žil, keďby údy tela svojeho na slávu božiu, na podporovanie a

potechu blížneho svojeho použil, istý by bol o večnej odmene. Keď ale hriechu
slúži, proti Bohu je nevďačný, a blížnemu svojemu krivdu a škodu robí: vtedy
odmena jeho je zlé svedomie, ktoré na neho pred Bohom a pred celým svetom

žaluje, taký človek ztratí lásku a milosť božiu, a keď zotrvá v hriechu, večná
zkaza bude osudom jeho.

V roku 439 arianski Vandali pod kráľom Genserikom zaujali mesto Kar
tágo. Rozrúcali chrámy a pobili katolíkov, a ostatných za otrokov predali. Tento

smutný osud dosiahol i J u 1 i u, veľmi krásnu dcéru bohatých šľachetných kato

llkov, ktorá hlbokou nábožnosťou skvela. Zázračná premena, z bohatstva do

otroctva padnúť, nezklátila Juliu, ktorá vo viere, v láske k Ježišovi a sľuboch

jeho našla potešenie a útočiste svoje. Juliu pre jej nežnosť, mravnosť a neuna
venú usilovnosť, veľmi si vážil jej pán Eusebius. Júlia vždy veselá bola, mimo
nedele postila sa každý deň a odriekla sa všetkých kratochvíľ. Jedine o zacho
vanie panenstva svojeho sa starala. Často vzdychala: »Ó sladký Ježišu môj! Ty
si chcel trpeť, a tak vojsť do slávy svojej, smiluj sa nado mnou; aj ja s ra
dosťou nosím putá otroctva, aby s tebou oslávená bola «

O niekoľko rokov Eusebius šiel ako kupec do K o r s i k y niečo kupovať.
So sebou vzal medzi inými i Juliu. Priam vtedy konaly sa tam pohanské ná

rodné slávnosti, pri ktorých aj obetovali bohom svojím. Eusebius s druhými išiel
na tú slávnosť, Júlia ale povedala: »Ja som kresťanka a len jednemu pravému
Bohu sa klaniam a nie falošným bohom, ktorí nie sú ctihodní.«

Počul to Felix, miestodržiteľ Korsiky, i to, že Júlia je veľmi krásna, preto
horel žiadosťou, aby ju do moci svojej dostal. Preto najprv odkúpiť chcel Juliu
od Busebiusa, a keď sa mu to nepodarilo, s fígľom chcel cieľ svoj obsiahnuť. A

síce k veľkej hostine dal zavolať Eusebia a Juliu, chválil mladosť a krásu jej,



lichotil jej a sľuboval bohatstvo, poklady a slobodu, jestli u neho zostane a

bohom obetovať bude. Ale Júlia mu odvetila: »SIobodná som, pokiaľ Kristu
slúžim a nežiadam si inej slobody na svete, len tú, aby som mohla Boha mi

lovat a jemu slúžiť; modly vaše zapovrhujem, a radšej zomrem za vieru svoju,
ako by tým obetovať mala.«

Na túto smelú odpoveď udrel Felix po líci Juhu, takže jej krv z úst vy
skočila. Potom dal ju bičovať, na škripci mučiť. »Ešte keď ma i ukrižuješ, ne

podvolím sa tebe«, povedala Júlia medzi mukami. >No, nech ti je tak, ukri

žujte ju!* kričal besne Felix. A skutočne na kríž ju zavesili. A jako pribili údy
jej na kríž, Júlia vypustila ducha, a v tom okamžení videli jednu bielu holubicu
letieť do neba.

»Slobodná som, pokiaľ Kristovi slúžim*, povedala Júlia. Této slová najkrás
nejšie vyslovujú kresťanskú slobodu. Poneváč ta Boh stvoril, od neho máš všetko,
čím vládneš, a poneváč len od Boha dostaneš odmenu; slobodu svoju najlepšie
tak užívaš, keď dľa vôle božej žiješ.

Dnešné čítanie na krátko toto v sebe obsahuje: Odvráťme sa od sveta ku
Kristovi, Ktorý jazyk sa prv rúhal, nech včuľ oslavuje Boha; ktorá ruka prv
kradla, včuľ nech dáva biednym a chudobným; ktoré oči, uši prv zlé videly
a počúvaly, nech teraz hľadia na Boha, a slovo jeho počúvajú; všetky tie údy,
ktoré prv rozkošiam slúžily, nech sa včuľ Bohu venujú. Smrť je mzda hriechu;
ale milosť Boha je večný život v Kristu Ježišu Pánu našom. Amen.

Nedeľa ôsma po svätom Duehu.

fíasledujme slovo dueha.

sDliníci sme nie telu. aby sme Hli telu
fo vôli.e Rim. 8, 12.Rim. 8, 12.

Mnohí si to myslia, že veľmi sa musíme starať o telo; avšak čo iného

je telo naše ako hniezdo hriešnych žiadostí života, ako neštastlivý prameň kreh
kostí a hriechov našich? Opravdivá starosť tela pozostáva v usmrcovaní
hriešnych žiadostí; lebo táto smrť je život tela.

Sv. Pavel apoštol nás najprv to učil, že duch a telo ustavične bojujú v člo
veku, a toto bojovanie trvá cez celý život; a dnes potešuje bojujúcich, že telo
nezatratí človeka, len nenechajme ho panovať. Ukazuje, jaké vlastnosti má duch
a telo, a jako nám Ježiš Kristus zaopatril jeho ducha svätého, ktorý nás zdu
chovní a v stave je telo zkrotiť, a uisťuje nás, že sme synovia Boží, jakokoľvek
aj bojuje hriech v nás, kým ducha nasledujeme, hriechu protivíme sa. Poneváč
ale nieto lepšieho prostriedku na krotenie tela, ako je kríž a trpenie, teda

pomocou Ducha svätého potešuje nás!

Všetko, čo z tela sa narodilo, celý človek s telom i s dušou, roz
umom a s vôľou a ce ou mysľou, to všetko je telo; a všetko to, č, > vnútri
i vonká žije a pracuje, čo k budúcemu životu slúži, to všetko je duch. Telo



nasledovať je toľko, ako každému úmyslu duše vyhýbať, a hriechu a žiadosťam

jeho žiť; ducha nasledovať zas toľko znamená, ako vôľu božiu činiť vo všetkom,
čo sa žiada alebo zakazuje.

Zaiste teda ľahko môžeme sa odhodlať, koho nasledovať máme, a poslú
chame napomenutie apoštola, ktorý takto hovorí; My dĺžnici sme, ale nie telu,
aby sme telu k vôli žili; poneváč skrze vieru ducha Božieho sme prijali, pri
rodzene dĺžni sme Bohu za neho, ale nie telu, aby sme dľa tela žili. Totižto

svätý Pavel apoštol pod menom kresťanská sloboda nedrží s tými, ktorí
tú slobodu tak vykladajú, že oni všetko, aj zlé konať môžu. My naproti povinní
sme dobre činiť, vôľu Božiu dľa určenia nášho vo všetkom nasledovať; lebo to
sme vo svätom krste sľúbili, a na to Ducha svätého prijali, že diabla a všetkých
skutkov jeho odriekame sa, vieru a lásku konať budeme, a starého hriešneho
človeka so všetkými žiadosťami jeho usmrtíme.

Teda pre Boha z vďačnosti oproti nemu nasledujme ducha; lebo preto
sdelil s nami Ducha svätého, aby sme krotili telo svoje. Ale i pre seba nasle

dujme ducha, lebo od nasledovania tohoto závisí dobré naše, život náš, zničenie
naše, blaženosť naša a zatratenie naše. Keď dľa tela budeme žiť, zomreme; keď
ale dľa ducha, vtedy žiť budeme.

Ktorých Duch boží vodí, tí sú synovia boží. Duch boží je Duch dobroty,
milosti, svetla a pravdy; ktorých teda tento duch vodí, tí sú dobrí, milosťou

osvietení, spravodliví a konečne blažení. Ale ktorých nie duch Boha vodí, ale
duch zlosti, hriechu, tmy a zkazy, tí budú zlí, padnú do hriechu, do klamu a

do omylu, a napokon do večného zatratenia.
Duch boží vodí tých, ktorí telo svoje križujú a trízňa, duchovne obnovení

iní ľudia budú, ináč cítia, ináč myslia, ináč hovoria, ináč pracujú a žijú, než

pred tým cítili, mysleli, hovorili, pracovali a žili; vieru v Boha konajú, skutky
viery a lásky blížnym preukazujú a pritom bezúhone chovajú sa pred svetom.

Ktorý duchom Kristovým nevládne, ten nenie Kristov; lebo znak a pečať, po
ktorej synov božích poznáme, je Duch svätý s milosťou svojou a s darmi svo

jimi. U ktorých tieto chýbajú, tí nie sú synovia boží, už sa odlúčili od Krista.

Svätý Pavel apoštol rozoznáva ducha od tela. Takto hovorí; je duch slu
žobný; ktorí týmto duchom vládnu, tí slúžobne cítia, ako sluha oproti pánovi
svojmu; za mzdu slúžia, nie tak ako syn, ktorý z lásky činí, čo otec chce. Čo
takíto sluhovia konajú, to lebo zo strachu pred trestom činia, alebo v nádeji
odmeny. Takíto nie sú synovia boží, ani nedržia Boha za dobrého, láskavého

otca, ale len za prísneho sudcu. Ktorí ale detinského ducha majú, tí tak cítia,
ako deti oproti otcovi, pomáhajú ako verné deti dedictvo nadobudnúť, nie zo

strachu pred trestom, nie v nádeji odmeny, ale z detinskej lásky k otcovi; a
títo potom sú spravodlivé dietky božie, Boha za najlepšieho Otca majú, a
ostanú pri otcovi, kým sluhovia vždy sa premieňajú.

'
Ale synami božími len tak môžeme sa stať, keď vo mene Ježiša ve

ríme a s ním trpíme. Jako svätý Pavel hovorí: Keď ale synovia boží sme,
skrze to sme bratia Ježišovi, s Kristom i my dedičiť budeme slávu života več
ného; lenže, aby sme slávy jeho účastní boli, musíme byt jemu podobní, a

chodiť na ceste trpenia, sebazapierania, sebamučenia a nosenia križa. Jedným



Iten v ustavičnej pečllvosti Je utoéiste naše.

slovom: Keď synovia boží chceme byť, musíme mat opravdivú vieru, ktorá
skrze kríž a trpenie musí sa dokázať. Keď štát bude medzi krížami a od Je
žiša nikdy neodstúpi: vtedy zaiste bude i spoludedičom Ježišovým v sláve večnej.

Svätá K1 o t i 1 d a bola dcéra burgundského kráľa. Jej strýc Gundobald
vládobažnostou zaslepený zavraždil otca, matku a dvoch bratov Klotildiných,
jej staršiu sestru dal zavrieť do kláštora, a len ju nechal pri sebe, lebo bola
ešte nedospelá a veľmi pekná. Smutná bola mladosť tejto poľutovaniahodnej
siroty; ale nebeský Otec postaral sa o ňu, a požehnal ju katolíckou vychova
teľkou, ktorá Klotildu v samospasiteľnej viere vyučovala. Čím horšie cítila sa
v kruhu vraha otca a matky jej, tým viac oddané bolo srdce jej nebeskému
Otcovi a milostiplnej Matke Márii; tým nepoškvrnenejšie zachovala panenstvo
svoje, vrúcne modliac sa. Strašný bol stav Klotildy, ale priam toto nemilo
srdné okolie slúžilo jej na spasenie. S detinskou láskou k nebeskému Otcovi

svojemu sa utiekala, u neho pomoc a útočiste hľadala, a aj najšla.
Tak čiňme i my, milujme Boha, uznávajme Boha nie jako najmocnej

šieho kráľa, pána a sudcu našeho, pred ktorým umíknuť a uponížit sa musíme,
ale uznávajme, milujme a oslavujme Boha, jako milostivého Otca našeho; s tý
mito citami budeme opravdiví synovia jeho, bez nich len sluhovia najatí. Po

čúvajme slovo ducha a nie tela, vtedy naše bude kráľovstvo nebeské. Amen.

Nedeľa deviata po svätom Duehu.

> Kto sa domnieva , že stojí, nech dá pozor,

aby neupadol.« L Kor. 10, j 2.

Týmito slovami svätý Pavel apoštol napomína pyšných a bezočivých Ko

rintských, že to ešte nenie dosť, že začali veriť, že užívajú evanjelium a svia

tosti, že mnohými duševnými dobrotami a darmi sú obdarovaní; ale treba vedeť,
že musia vo viere a v bohabojnom živote stáli až do konca zostať. A aby ím
to dostatočne pochopiteľným učinil, príklad Izraelitov, ako vyvoleného ľudu bo

žieho, ím pred oči predstavil, ktorí, krom dvoch, všetci na púšti zahynuli.
A to preto sa stalo s nimi, lebo v poslušnosti začatej oproti Bohu stáli

neboli, ale skrze neposlušnosť do všelijakých hriechov upadli. A síce: zlé žia
dosti povstaly v nich a oni pokúšali Boha (Z. 105. 14—15); upadli do mo

dlárstva, zlatému teľaťu sa klaňali, smilnili; z obeti mŕtvych modiel jiedli na
miesto z obetí Boha živého; pokúšali Boha, iný pokrm žiadajúc; reptali
proti Bohu.

Izraeliti zunovali m a n n u, a Boh poslal ím na jeden mesiac množstvo
prepelíc. Oni jiedli ich dychtivo, ale sotva prešiel mesiac, Boh nahneval sa na
nich a smrťou ich potrestal. Poslal ohnivých hadov na nich, ktorí ich nivočili.
Preto aj nazvali to miesto, kde zomreli, hrob žiadostí. (IV. Mojž. 11, 21.) Pre
modlárstvo tritisíc mužov, a pre smilstvo dvadsaťtisíc bolo usmrtených (IV.
Mojž. 25), ktorí reptali proti Bohu, lých jedenásťtisíc zomrelo. (IV. Mojž. 16.)



Títo nám slúžia na výstrahu, aby sme bedliví boli, a » nežiadali %U, ako
oni žiadali.« Také žiadali síce, ktoré samo v sebe nenie hriech, t. j. mäso

jiesf, alebo predošlé egyptské jedlá; ale neporiadne, hlavaté, dľa vôle svojej žia

dali, a tak aj to najlepšie môže sa obrátiť na najhoršie.
»Ani nebud'te modlármi, ako niektorí z nich, ako je písané: posadil sa ľud

jiesí a piť, i povstali sa ihrat.* Opravdivý vzor včulajších nedeľných a svia

točných dňov. Ráno, keď dobre ide práca, ideme na malý čas do kostola;
potom jieme a pijeme dľa dobrej vôle svojej; potom vstaneme, hráme, vyrá
žame sa, často i tancujeme. Každý spraví si jedno teľa, okolo ktorého tancuje,
a kňazi darmo bedákajú.

»Ani nesmilnime , ani nepokúšajme Krista«, ako tí, ktorí všetci zahynuli,
buďto od ohnivých hadov, buďto od anjelov zhubcov, buďto na iný spôsob. Toto
všetko k výstrahe nám slúži. Napísané je, že i s nami sa tak stane, jako s tými,
keď i my tak budeme chodiť, ako oni. Keď Boh Izraelitov, ktorým k vôli tak
mnoho zázrakov činil, tak prísno potrestal; ako sa musíme báť my v našich

časoch, kde nie iné, len hriech a pohoršenie vidíme a zkusujeme. Nech si nikto

nemyslí, že tie udalosti sú na darmo napísané. Skrze tieto príklady Izraelitov

napomína nás Boh, aby sme bedlili, aby sme neupadli do lenivosti, aby sme sa

neoklamali; ale aby sme ustavične bojac a trasúc sa pracovali na spasení
svojom. Ani diabol ešte nezomrel, ktorý včuľ strašnejšie a ukrutnejšie zúri než

prv, lebo cíti a vidí, »že krátky čas má«. (Zjav. 12, 12.) Priam preto, kto sa

domnieva, že stojí, nech dá pozor, aby neupadol.
Svätý Gregor tourský raz cestoval. Napadla ho tak veľká tma a

ukrutný príval, že ďalej ísť nemohol. Medzitým vzal do ruky obiážček sv. Mar

tina, tourskeho biskupa, ktorý vždy so sebou nosil, spravil kríž na povetrie, a

hľa, ťažké mračná rozdelily sa, na obidvoch bokoch cesty hučal príval, ale na

cestu, kde on a sprievod jeho šiel, ani kvapky nepadlo Gregor začal byt pyšný,
že tak velká moc bola mu daná nad živlami. Ale priam tak chytro i liek bol

pri rukách, ako nemoc. Ako tak vysokomyseľne si rozmýšľal, padla ťava, na

ktorej sedel, shodila ho zo sedla, a on tak sa uderil, že ledva mohol hore vstať.
Hneď uznal s hlbokou kajúčnostou, jak pošetile sebe privlastňoval to, čo s po
korou a vďakou za milostivé riadenia Boha mal prijať. Kto sa domnieva, že

stojí, nech dá pozor, aby neupadol!
Predovšetkým na to dajme pozor, aby sme iných, ktorí padli, nezapovrhli;

lebo čo sa s tými stalo, to aj s nami stať sa môže. Keď dnes stojím, zajtra
spadnúť môžem; a keď dnes spadol som, zajtra vstať môžem s milosťou božou;
jako i svätý Pavel hovorí o Korintských, že len pokušenie ľudské ich dostihlo,
a to s pomocou Boha premôcť je možné.

Svätý Anzelm hovorí, že diabolská vec je od pokušenia premôženým
byt a zo zlosti prehrešiť; anjelská vec je od všetkých pokušení slobodný stáť;
a ľudská vec je pokušeným byt a nedať sa pokušeniu premôcť. A to tým viac,
lebo už svätý Pavel potešuje nás, že y>verný je Boh, ktorý nedopustí vás po
kú<at nad to, čo môžete, ba uHní s pokušenia prospech, aby ste mohli ich
zniest « T. j. Boh uloží na plecia každého kríž, navštívi ho nehodami, ale len
toľko dopustí naňho, koľko zniest môže, a s pomocou božou aj znesie.



Svätý Martinian v osemnástom roku života svojeho do púšti sa utiahol.
Tríznil telo svoje, zriekol sa všetkých radostí tohoto sveta a len v modlitbe
tráviac čas svoj usilovne pracoval na spasení duše svojej. Pokušeniam bol aj
on poddaný. A síce, žila v Gezaree, odkiaľ Martinian pochádzal, jedna krásna
bohatá ale ľahkomyseľná žena, menom Z o e, ktorá počujúc, ako žije ten mladý
pustovník, uzavrela v sebe, že zvábi Martiniana. Preto obliekla sa do žobráckych
šiat, najpeknejšie šaty svoje do otrhaného ručníka schovala, a tak išla, keď raz
veľmi pršalo, na cestu. Večer prijdúc až k jaskyni Martinianovej, prosila pustov
níka, aby sa smiloval nad chudobnou pocestnou, a aby jej dovolil skryt sa u neho.
Martinian neodhodlané síce, ale predsa z útrpnosti, ukázal jej jedno miesto, aby
sa zložila, on cele do najďalejšieho kúta sa utiahol a celú noc modlil sa, kým

nezaspal. Prebudiac sa, videl pred sebou krásnu dámu; bola to preoblečená Zoe,
a trasúc pýtal sa: »Kto si ty, čo chceš odo mňa?« Zoe s pretvarenou úctou
takto odvetila: »Ja som tá žena, ktorú si včera prijal. Z Cezarey som prišla, a

chcem ta na dobrú cestu obrátit. Jaký je to tu život tvoj ? Či to hovorí sv.

Písmo, aby sme nejiedli, nepili, veselo nežili, a do stavu manželského nevstúpilil
keď do neba prijst chceme? Patriarchi, proroci a apoštoli či neboli ženatí? Ja
som krestanská žena, bohatá som, milujem raravnost, buď môj, bohatým ta

učiním.® Martinian nič nehovoriac, vyšiel z bydliska svojeho, zapálil ráždie a

nohy svoje uložil na plameň, a boľastne vzdychal. Zoe zo strnutým hlasom vo

lala: »Čo robíš, človeče?* Na čo Martinian riekol: >Prv, než bych sľub svoj
zrušil a s tebou na cestu pekla vstúpil, chcem probovat, či vydržím muky
pekla!* Tento strašný zjav tak zatriasol Zoeou, a milost božia tak ju prenikla,
že prísne pokánie činila, a o dvanást rokov do kláštora sv. Pauly pri Betleheme

vstúpila a jako svätá zomrela. Sv. Martinian z rán svojich vjhojený, tiež žij
ešte niekoľko rokov, polom zomrel v Athénach. Hrob jeho mnoho zázrakov
vyznačilo.

NN., nedajme sa ani my premôct od pokušenia. Prosme od Boha trpezlivost,
pomoc a podporu, keď pokúšaní budeme, a Boh nám pomôže. Niekedy síce
mešká pomoc, ale Boh s tým len zkusovaf chce nás, či vytrváme v trpezlivosti
svojej, a vtedy ešte xäčšia bude odmena naša. Kým ešte máme ľudskú a

prirodzenú pomoc, dqtiaľ Boh čaká s pomocou svojou; ale keď už ľudská
a prirodzená pomoc nič nemôže vykonaE, vtedy poteší a pomôže; prelo aj vo.,

láme Boha osloboditeľom z každej biedy a z každého nešťastia. Chvála a

vďaka, čes a sláva jemu na veky vekov! Amen.

Nedeľa desiata po svätom Duehu.
O daroch božích

> Všetko účinkuje ten istý Duch , ktorý ude
ľuje jednému každému tak, ako chee.<

I. Kor. 12, 11.

Keď bol svätý Pavel apoštol prv základ slcžil kresEanstvu, a ukázal na tú
neohrožileľnú skalu, na ukrižovaného Ježiša Krista, na ktorom máme staval,



a v ktorom úfať, ako ktorého dal nám Boh za múdrosť a pravdu na posvätenie
a vykúpenie: v dnešnom čítaní hovorí o tých mnohonásobných duševných
daroch, ktoré Duch svätý dľa ľúbosti svojej udeľuje kňazom i svetským na

polepšenie a zdokonálenie kresťanov, aby jeden druhého v láske napomáhali.
Korintskí nenasledovali toto učenie, ba spyšneli v týchto daroch, ktoré od

Boha dostali a zapovrhli druhých, ktorí menej získali, niektorí ešte i závideli

druhým tieto dary, následkom čoho povstala verejná rozopra medzi nimi. Po

neváč svätý Pavel dobre vedel, jak mnoho škody trpí cirkev skrze nesvornosť,
ukázal ím, odkiaľ pochádzajú tieto duševné dary a ako ich máme upotrebovat.

Začína takto: » Viete, ze keď ste boli pohaní, k nemým modlám ste chodili,

ako ste boli vedení.« Nepoznali ste Boha, nič ste nevedeli ani o Kristovi, ani
o evanjeliume, ale dali ste sa viesť, ako nerozumní k stvoreniam a modlám. Aké

boly modly, takí ste boli i vy (Ž 113, 16.). Poneváč ale včuľ ste Boha skrze
Krista poznali, slušno je, aby vaše chovanie celkom iné bolo, ako bolo vtedy.

Na to naučil ich rozoznávať duchov, a povedal ím, ktorý je dobrý
a ktorý zlý, praviac: Ktorý duch Ježiša vyznáva, ten je dobrý duch, lebo nikto
neuzná Ježiša za Pána svojeho, krome jestli Duch svätý mluví z neho; ktorý
duch ale Ježiša kľaje, len je zlý duch. Lebo diabol pretvariť sa môže a zviesť

ľudí, ako to už často činil a koná. A ovocie, ktoré diabol v srdci neveriacich

plodí, je nasledujúce: tma rozumu, prevrátenosť vôle, slepota, zátvrdilost, mo

dlárstvo, lož, blud, rúhanie sa Bohu; takýchto diabol na povraze drží, a oni také
veci činia, ako nerozumné zvieratá, telo a krv nasledujú, slovo božie nepočú
vajú, o Kristovi nič nevedia, nariadenia jeho neposlúchajú, cirkev zapovrhujú.
Ale tak prejdú, jak Farao, Antiochus, Herodes, Judáš alď.; Jen pri smrti svojej
uvidia, že je Boh, ale vtedy je už neskoro, vtedy ich už diabol v pazúroch
svojich drží.

A včuľ svätý Pavel vypočituje všeliaké dary Ducha svätého praviac: Bárs

jak mnohonásobné sú dary, preto predsa duch je ten istý; bárs jak mnohoná
sobné sú úrady, preto Boh je len jeden; bárs jak rozdielne sú božské účinky,
preto Boh je len ten istý, ktorý účinkuje všetko vo všetkých. Keď teda niekto
vie hovoriť o múdrosti božej, o poznaní Krista, o viere, nádeji a láske, o pravde
svätého Písma, to je zvláštny dar Ducha svätého. Keď niekto nejaký úrad alebo

povolanie má, či v meste, či v obci, nech je bárs apoštol, prorok, biskup, farár,
učenec, umelec, úradník atď, aj to je zvláštny dar Ducha svätého. Keď niekto
tú milosť obsiahol od Boha, že i zázraky vie činiť, to je zaiste zvláštny dar
Ducha svätého.

Tak jednému Duch svätý dá r e č m ú d r o s t i t. j. známosť tajemství ná

boženstva, aby tieto tajemslvá druhým zdeliť mohol; druhému ten istý Duch

svätý dá reč umenia, t. j. hlbšiu známosť kresťanskej viery, aby dľa tejto
dokonálejšej známosti vedel učiť. Jeden veľkú vieru, druhý dar uzdravo
vania dostane skrze toho istého ducha. Jednému divovčinenie na pr.
zmrtvých vzkriesenie atď, druhému proroctvo, tretiemu rozoznanie duchov
t. j. dlä ktorého daru vie, či dobrý alebo zlý duch prebýva v človeku, rozdáva
ten istý duch. Zas inému dá rozmanitosť jazykov, dľa ktorého v takej
reči vyprávať môže, ktorú sa nikdy neučil. Alebo dá dar vykladania r e či,



t. j. ten dar, dľa ktorého niekto vysvetľuje to, čo druhí z vnuknutia Ducha svä
tého povedali alebo napísali. Pieto boli v prvých časoch cirkve vykladači, ktorí
temné miesta svätého Písma, nadovšetko listy svätého Pavla vysvetľovali, t. j.
čo druhí v cudzej reči povedali, alebo napísali, tým, ktorí to nerozumeli prekla
dali a tlmočili. A všetko toto ten istý Duch svätý koná, ktorý dary svoje dľa
ľúbosti svojej udeľuje tým, ktorým chce. Teda nikto nemôže sa pýšit a chváliť,
lebo tie dary Duch svätý udeľuje bez všetkej zásluhy, tak, ako sa jemu ľúbi, a

jako komu treba a ako kto zniesť môže.
Medzi tými d. írmi, ktoré apoštolom a prvým kresťanom preto dané

boly, aby kráľovstvo božie tu na zemi čím rýchlejšie sa rozširovalo a viac upev
nilo, najhlavnejší bol dar jazykov, dar v cudzích rečiach mluviť, ktoré sa

neučili, alebo vo svojej reči síce, ale tak sa vysloviť, aby ich druhí, ktorí ne

poznajú tú reč, rozumeli. Že Boh i v pozdejších časoch niektorým, ktorých si

za nástroje k vyslobodeniu spolubratov vyvolil, dal tieto dary milosti svojej, na
to máme dosť príkladov.

Tak svätý Dominik raz sišiel sa s nemeckými pocestníkami, ktorí ho

s Bertrandom súdruhom jeho často pohostili. Na štvrtý deň riekol sv. muž Do

minik Bertrandovi:» Mňa znepokojuje svedomie, že títo cudzí tak mnoho o naše
telo dbajú, a my sa nestaráme o ich duševné dobré. Ak sa ti páči, kľaknime
na kolená, a prosme Boha, aby sme nemecky hovoriť, a ím Pána Ježiša ohla
sovať mohli.« Učinili tak a hned začali nemecky mluviť a štyri dni ustavične
o svätých vecach vyprávali sa s nimi.

Sv. Vincent ferrersky trebárs na cestách svojich len materinskú reč svoju

potreboval, keď v rozličných krajinách kázal, všetci poslucháči ho rozumeli, medzi

ktorými i Nemci, Réci, Sárdi a Uhria boli.

0 svätom Bernardovi vypráva sa, že keď zo snema pisanského do

Milána prišiel, ľud zo sedem mil zeme išiel mu naproti, on uzdravil všelijakých
nemocných, slepým zrak, chromým rovnú chôdzu navrátil. Keď v Nemecku
a v B e 1 g i i cestoval, hrnul sa ľud k nemu, často i z okna spustili pred neho

nemocného, a ktorí len dotkli sa rúcha jeho, uzdravení boli od akejkoľvek
nemoci.

Svätý František assiský raz v svojom kláštore sv. Urbana ťažko
onemocnel. V ťažkej tejto nemoci pýtal si víno. Poneváč ale vína nebolo dostať,
dal si doniesť pohár vody, požehnal ju, a voda na víno sa premenila. Čo do

svedčuje životopisec jeho, sv. Bonaventúra.
NN.! Uzdravenie nemocných, vyháňanie diablov, vzkriesenie mrtvých, pro

roctvo a dar jazykov boly nadovšetko v prvých časoch cirkvi našej potrebné,
aby sa učenie Ježiša rozšírilo. Ale včuľ, keď cirkev Ježiša je založená a pevne
stojí, tieto dary nie sú už viac potrebné, avšak preto, ako to dobre vieme, celkom

neprestaly. Lebo ruka Boha našeho ešte sa nezkrátila, a Duch svätý ešte vždy

udeľuje dary svoje vtedy a tým, kedy a ktorým ich dať za dobré uznáva. Či sú

tie dary veľké alebo malé, neopotrebujme ich na iné, len na čo dané boly, to

tižto na slávu božiu, na vzrast kresťanstva, na rozšírenie kráľovstva božieho na

tomto svete a na spasenie spolubratrov svojich. Amen.

9



JSiedeľa jedenásta po svätom Duehu.
Skrze evanjelium budeme oslávení

» Upomínam vás na evanjelium, skrze ktoré
i spasení budete, jestli sa ho pridržíte.<

I. Kor. 15, 1-2.

Svätý Pavel apoštol v dnešnom liste ohlasuje a vážnymi dôkazmi potvrďuje
zrartvýchvzkriesenie Ježiša Krista, a na tomto zakladá vôbec naše zmrtvých
vzkriesenie. Boli totižto medzi Korintskými niektorí, ktorí od falošných apoštolov
zvedení, tajili mrtvýchvzkriesenie, alebo aspoň pochybovali o ňom. To povedali,
že toto vzkriesenie v mravnom spôsobe už vo svätom krste sa stalo, a ko

nečne do bludu saduceov upadli, ktorí to tvrdili, že so smrťou tela koniec je
všetkému. Proti týmto píše svätý Pavel tento list.

Ale i pre nás ho písal, lebo Duch svätý predpovedal, že budú mnohí medzi

kresťanmi, ktorí posledný súd, mrtvýchvzkriesenie a budúci život vysmejú. Preto
nás napomína apoštol, aby sme spasiteľné slovo dobre rozumeli a čisto zadržali,
a do bludu neupadli Keď už apoštol tak prešiel s učeníkami svojimi, ktorých
predsa dobre vyučil: čo sa môže stať snami, ktorí v takom svete žijeme, ktorý
plný je bludov, a v ktorom hemžia sa všelijaké sekty? To učenie teda, ktoré

svätý Pavel tu ohlasuje, je veľmi dôležité pre nás, lebo nás tomu učí, ako si

môže každý človek zaopatril istotu v pravde kresťanskej viery.
Kresťanské náboženstvo nepozostáva len zo samých učení, lež najdôle

žitejšie a najrozhodnejšie učenie jeho nazkúsených udalosťach sa za

kladajú. Co na Kristu Pánovi skrze Krista a pre Krista sa stalo, to všetko dľa

starých píšem prorokov nasledovalo. Tie písma ale sú opravdivé prorocké, a

proroctvá sám Boh vnuknul.
Ale takéto udalosti musíme aj dosvedčiť, lebo len tak môžu zaviazať ľudí,

aby tie učenia verili a dľa nich žili. Preto kresťanské zjavenie svoje najdôleži
tejšie udalosti: narodenie Krista Pána, zázraky, krížovú smrť, zmrtvýchvstanie
a nanebovstúpenie jeho, zoslanie Ducha svätého skrze mnohých a vieryhodných
svedkov úplne dosvedčilo tak, že o nich celkom istí a presvedčení môžeme

byt. Títo istí svedkovia boli prví ohlasovatelia a rozširovatelia viery
tej svätej, ktorej pravdu i zázrakmi potvrdili, totižto viery kresťanskej.

Aj svätý Pavel apoštol ohlasoval evanjelium a ohlasovanie svoje tak za
božské a opravdivé vyhlásil, ako je sväté Písmo, ktoré Duch svätý vnuknul,
sľubujúc, že len vtedy spasení budú, keď ho tak zadržia, ako on ím kázal. Ba

ešte ostrejšie sa vyslovil inde, keď praví: »Bárs by anjel s neba kázal vám mimo
toho , to sme vám my kázali, preklnutý bude.i. (Gal. 1, 8.) Takto len ten môže
mluviť, ktorý za neomylného sa drží v tom, čo ohlasuje. Bezpochybne teda

prví kresťani neomylných učiteľov mali; ale neomylní sú aj naši učitelia, čo aj
preto je potrebné, aby každý nielen vôbec toto alebo iné veril, ale aby veril a
zadržal tie pravdy, ktoré Boh zjavil a neomylný učiteľský úrad cirkve ohlasuje
a na srdce nám kladie.

Preto napomína svätý Pavel Korintských: zostaňte pri slove božom, a ne

dajte sa od neho odtrhnúť. Počúvajte s úplnou usilovnosťou a horlivosťou evan-



jelium a prijmite ho, a spasení budete. Po Bohu mne to môžete cľakovat. Prečo
by ste sa dali zviesť od falošných apoštolov? Zkiímajte učenie moje a tých, a

uvidíte, že moje učenie je opravdivé, mňa nasledujte.

Prišiel raz jeden veľmi vážny a čudný pútnik k dvom bratom, ktorí ho
i úctivé pohostili. Prv než by bol odišiel, dal každému jedno zrnko, ktorého
silu a prírodu podivnými slovami chválil, a prikázal ím, aby ho do zeme posa
dili a starostlivé opatrovali, že drahé ovocie bude rodiť pre nich. Starší brat
do dobrej zeme posadil zrnko, opatroval ho pilne, a hľa, vyrástol krásny strom.
Mladší ale brat schoval zrnko do drahej škryni a každodenne ho pozeral, a
tešil sa, kedykoľvek ho videl. Po mnohých rokoch aj tí bratia sa ostareli, prišiel
zas ten čudný pútnik, a takto pravil k nim: »Dajte počet, čo ste robili so zrnkom
mojím, ukážte, čo urodilo, ako rástlo, aby i ja s vami sa tešiť mohol!* Starší
takto odpovedal: »Pozri sem, tu je môj strom z toho zrna, vysoký jak ceder
na Libane, široké má ratolesti, a ovocie veľmi dobré a veľmi mnoho. Pod tieňom
jeho odpočívam ja i deti moje, a ovocie jeho chová nás všetkých. Uznám, že
tento strom je moje najmilšie a najužitočnejšie na tomto svete.* Mladší brat
počujúc to zahanbil sa, ani oči nezdvihol hore, ale pomalí vybral sa von. Vtedy
pútnik požehnal verného muža, praviac: »Blažený si ty, ktorý si veril, dľa viery
tvojej si činil a v láske si úfali* Taká je i viera naša, ktorá vtedy oblažuje a

oslavuje nás, keď dľa našej viery žijeme; keď ale dľa nej nežijeme, vtedy nič

nestojí, mrtvá je viera naša.

Ďalej dosvedčuje svätý Pavel vzkriesenie Ježiša najvážnejšími dôvodami
a z neho i na naše zmrlvýchvzkriesenie uzaviera. »Kristus zomrel za hriechy
naše — hovorí — a na tretí deň vstal z mŕtvych .« Potom spomína všetkých
svedkov vzkriesenia Pána, že ukázal sa nielen Petrovi, a neskôr jedenásť
apoštolom, ale razom viac než päťsto ľuďom, ktorí v časoch svätého Pavla ešte

žili; medzi inými zjavil sa i Jakubovi mladšiemu, naposledy ale videný bol od
sv. Pavla, jak nedochôdčaťa, ako sám seba menuje, lebo niekdy prenasledoval
cirkev; aj najmenším sa menuje pre tú istú príčinu. Pred sebou samým vždy
za veľkého hriešnika sa držal. Preto i my, keď sa presvedčiť chceme, či oddanosť
naša oproti Ježišovi je opravdivá, spytujme svedomie svoje, či i my tak cítime,
tak ľutujeme, ako sv. Pavel.

Ak nájdeme niečo dobrého v nás a na nás, uznajme s apoštolom: mi

losti božej som, čo som.* Tak bohabojní a pobožní ľudia všetko, čo dobrého sa
stane s nimi, alebo čo dobrého robia a konajú, nie sebe, ale milosti božej pri
vlastňujú. My robme, čo môžeme, iné nechajme na Boha, sverme Bohu. On sám

povedal: *Bezo mňa ničoho nemôžete učimf.« (Ján 15, 5.) Tieto slová nech nás

ochránia, aby sme sa v sebe nezaľubovali.

Bárs by sme i my, NN., opravdivé a bez omylu povedať mohli: *Milost
božia vo mne mamá nebola-, lebo hodnejčie som pracovah , než iní! Ale to ne

povedal s chvastaním sa, ale aby Korintskí, keď aj nectia osobu jeho, aspoň
úrad jeho v úcte mali, vážili si a milovali. Tak aj my čiňme rozdiel medzi úradom
a osobou kňaza; aj kňaz je chybný, aj kňaz je človek, a človekom zostane;
ale naňho sverený úrad je božský, a božským zostane, bárs by aj ten, ktorý



ho koná, akýmkoľvek slabosťam bol podaný. Svätý Pavel apoštol tu žiada, aby
sme ctili a si vážili úrad, a nie osobu.

Svätý Pavel tu Korintským nadovšetko na srdce kládol ústne podanie
božie, bez ktorého nemôžeme rozumieť a udržať články viery našej. Keďby toto
ústne podanie sa ztralilo, ani ten najmenší článok viery nemohli ty sme udržať.
Tak by sme prešli ako nemluvniatko; zakiaľ v lone materinskom leží, dotiaľ
dobre je zachované; ale keď ho odtrhnú od materinských prsov, vtedy v naj
väčšom nebezpečenstve sa nachádza. Tak sme i my kresťania; kým v lone božom
odpočívame, a božským slovom jeho vládneme, v istote sme. Ale keď odňaté
bude slovo božie od nás, na nivoč vyndeme, lebo vtedy ľahko upadneme do
falošného učenia a všelijakého bludu. Aj svätý Pavel tak hovorí ku Korintským:
ja som vaša dojka, vy moje nemluvniatka. Preto ma urídil Boh k vám, aby
vám evanjelium ohlasoval, a vy aby ste mňa počúvali. A to sa stalo; keď teda

zapovrhnete mňa, nie mňa, ale Boha, slávu a blaho duše vašej zapovrhnete. Keď
budete muset počet skladať, vy odpoviete prísnemu sudcovi vašemu Ježišovi.
Nechcem mat účasť vo vašej zkaze. Daj Bože, aby ste poznali seba samých, a
ľutovali nad hriechami svojimi, a Boh aby sa smiloval nad vami. Amen.

Odznaky Panny JVIarie.

yjako ceder na Libane vyvýšená som, a

jako cypres na hore Sionu.<
Syn Sir. 24, 17.

Panna Maria dľa všeobecnej viery cirkve bola medzi všetkými anjelskými
a ľudskými dušiami najväčšou milosťou požehnaná: priam preto katolícka cirkev

právom na ňu potahuje to, čo tu o múdrosti povedané je. Áno, cirkev naša
v obraze tejto sosobnenej múdrosti od predčasov vlastnos i a výbornosti
Matičky Božej, Panny Márie líči pred horlivými veriacimi, a jej slavné nanebo
vzatie je v dnešnom liste takrečeno predpovedané.

A síce povedané je: »U všetkých hľadala som odpočinok«, ktorý ale Panna
Maria nenašla inde, ako v Bohu, a v tomto odpočinutí išla ona k Pánovi a v de

dictve jeho prebýva na veky.
Pod menom S i o n, mesto posvätené a Jeruzalem, rozumieť máme nebo,

a pod menom ľud ctený, a údel Boha, obec plná svätých — ne

beských obyvateľov. Bohoslovci deväť sborov blahoslavených duší na tr,
väčšie triedy rozdeľujú. V prvej sú tí, ktorí jedine z milosti Božej sú oslávení!
ako pokrstení nedospelí. V druhej, ktorí v krste obsiahnutú milosť skrze plnenie
prikázaní zachovali. A v tretej najhlavnejšej triede sú tí, ktorí i rady evanjelické
zachovali A v tejto triede Panna Maria zdržuje sa v úplnom shromaždení svätých
Panna Maria je teda jak kráľovná anjelov a ľudí do nebeského Siona prijatá,
kde s Bohom nerušený pokoj požíva, Boh delí s ňou blaženosť svoju, a po Bohu

najväčšou mocou vládne.

Sviatok fíanebevzatia Panny Mafie.



Tu, ako na hore Libanon ceder a jako cypres na hore Sionu prevyšuje
všetky stvorenia.

Ceder najmenej trpí premenu, najdlhšie trvá, preto nesmrteľnosť
znamená. Panna Maria z milosti Božej čistá bola od hriechu dedičného, preto
aj zákonu smrti nebola poddaná, ako druhí ľudia. A preto i smrť nemala moc

ju v hrobe zadržať, ale telo jej do neba vzaté bolo. Potom ceder znamená aj
bez vinnú pravdu P. Márie; lebo cirkev verí, že ona i od všedných hriechov
čistá bola. Napokon ceder znamená, že P. Maria ustavične materinsky podpo
ruje a ochraňuje nás. Svätí otcovia, nadovšetko svätý Augustín, poznamenávajú,
že svätý Ján, ktorého umierajúci Ježiš P. Márii za syna odporúčal, znamená

všetky deti cirkve, a že Ježiš vo sv. Jánovi P. Máriu za matku všetkých ve

riacich urídil.

Cypres patrí k n aj p e k n e j š í m stromom. 0 P. Márii to hovorí sv-

Písmo; » Všetka si krásna priateľkina moja« (Pieseň 4, 7.). To bezpochybne
o duševnej kráse rozumet musíme; a preto je celkom krásna, lebo nie len čistá

je od každého hriechu, ale poneváč v nej sú všetky bohumilé vlastnosti a cnosti,
ktorými všetky stvorenia prevyšuje. Preto má tak veľký vplyv pred Bohom,
a preto povinní sme ju horlivé clif a príklad jej verne nasledovať.

Palma je znak víťazstva. A v ruke P. Márie znamená, že premohla ne

priateľa spasenia našeho, diabla; premohla horkosti a protivenstvá života lohoto,
ktoré ju ako matku boľastí navštívily; preto v podobnom stave žijúce deti svoje
ochraňuje.

Ruža je kráľovná kvetin, P. Maria aleje kráľovná anjelov a svätých Božích
Pekná podoba, barva a milá vôňa ruže prevyšuje všetky kvety: priam tak
i u P. Márie, čo Boh pre ňu činil, a čo ona pre Boha činila, to ju nad všetkých
svätých vyvyšuje. S Bohom i ona má účasť v spravovaní sveta, a toto je nová

pohnútka, aby sme u nej útočište hľadali.
Oliva a ovocie jej znamená múdrosť, panenstvo a rado s(t. Že tieto

čnosti v nej sa nachádzajú, to život jej svedčí. Pieto P. Maria blúdiacich k mú

drosti vede, panny podporuje, a pobožnosti nás učí, ktorá v radostach božskej
Jáskyjzemské žalosti premáhať a zabudnúť usiluje sa.

V podobe javora ctíme P. Máriu ako ochrankyňu hriešnikov. Po

neváč ona je najsvätejšia a matka toho, ktorý Spasiteľom sa stal hriešnikom, P. Maria
horlí za to, aby hriešnici nie zatratení ale spasení boli.

Tri korenné kríčky, z ktorých škorica, balsam a myrha pochádzajú,
tie cnosti znamenajú, ktoré sa za korenia kresťanskej dokonálosti považujú
a po Kristovi v P. Márii sa uskutočnily, a síce: poslušnosť, panenstvo
a chudoba.

Škorica znamená dobro vi ľnú poslušnosť, tú dokázala tými slovami,
ktoré Gabrielovi archanjelovi povedala; *Ejhľa, dievka Pánova , staň sa mi

podľa slova tvojeho « (Luk. 1, 38.).
Balsam znamená panenskú čistotu. Ani jedna čnosť nenie lak milá pred

Bohom, ako panenská čistota, lebo skrze túto čnosť telesné k duševnému a du

ševné k nebeskému najviac sa blíža. Túto čnosť v tele žijúcich anjelov vidíme

u P. Márie prv, než za matku Ježiša vyvolená bola dľa vlastných slov jej: >Ako



sa to stane, ponevát muža nepoznávam * (Luk. 1, 34.). Cirkev zvláštne učí, že

P. Maria bola panna pred pôrodom, v pôrode a po pôrode.
Horkost myrhy je znak dobrovoľnej chudoby. Že P. Maria chudobu si vy

volila jako syn jej Ježiš, to dobre vieme. V maštali porodila syna svojeho, plien
kami chatrnými ho obvinula, zimu a nedostatok trpela. Ktorý trpí pre Boha,
väčšiu zásluhu má, jako ktorý pracuje na slávu Božiu, lebo viac práce vystojí
a viac je uponižený. Prelo chudoba je vôňa, a veľmi milá vôňa pred Bohom.
A táto vôňa je vlaslnostou P. Márie.

Utiekajme sa NN, s opravdivou detinskou láskou, úctou a dôverou k P. Márii;
ona vždy bola mocná ochrana dielok svojich. Dejepis až veľmi dosvedčuje
pomoc jej.

Veliké bolo nebezpečenstvo v roku 1571, ktoré zo stránky Turkov celej
Európe hrozilo. Pius V. pápež do vojny povolal kresťanstvo. Pri Lepante bola

bojovaná tá strašná morská vojna. Turci v podobe polmesiaca, krestani v po
dobe kríža postavili vojsko svoje. Teda polmesiac a kríž stály jeden proti dru
hému a dokázalo sa, že kríž je znak vítazstva. Pred bitkou krestanskí vojaci
všetci na kolená padli modlit sa. všetci svätý ruženec na krk si ovesili a pod
ochranu P. Márie sa odporúčali. Vojvodca Don luan ď Austria na vojenskú loď

vytiahnuf dal zástavu, na ktorej Panna Maria s Ježiškom bola vymalovaná, na
vrchu skvel sa nepreraožný kríž. Postavenie Turkov bolo prajnejšie aj ich viac
bolo ako kresfanov, a predsa kresťania zvíťazili, vybojovali jednu z tých naj
slávnejších morských bitiek. Vojvodca Turkov, Ali, a 30.000 nepriateľov padlo,
200 morských lodí odobrali alebo ponorili, 80 spálili, a 15.000 kresťanských
otrokov z rúk Turkov vyslobodili.

NN., Panna Maria či nenie ochranca kresťanov?!!
A Panna Mana ochraňuje nielen celú cirkev, ale aj jednotlivé krajiny. Taká

šťastlivá je aj naša uhorská krajina, ktorú svätý Štefan prvý kráľ náš na smr

teľnej posteli pod ochranu Panne Márie postavil. A skutočne skúsili sme častokráť
ochranu mocnej ruky jej. Preto aj nazývame P, Máriu Veľkou Paňou Uhrov!
Neprestávajme ju ako najdrahšiu Matku našu nebeskú ctiť, nasledujme jej čnosti,
vtedy bude ona mocná primlúvnica naša u Syna svojeho Ježiša Krista, Amen.

Sviatok svätého Štefana kráľa.
Svätý Štefan náš príklad.

»Blahoslavený muž, ktorý bol nájdený ber

poškvrny.* Syn Sirach, 31, 8.

Cirkev naša svätá na dnešný sviatok, totižto na sviatok slavného našeho
prvého kráľa, svätého Štefana, nariadila toto čítanie, ktorým každý verný Uhor
zo srdca oslavuje sv. Štefana. A prečo chváli svätého Štefana? Snáď preto, že
bol mocný kráľ? Ach, nie, to dľa dnešného čítania naskrze nebolo by dosť; lebo
len ten *muz je blahoslavený, ktorý nájdený je bez poškvrny, a nešiel za zlatom
ani nedúfal v peniazoch a v pokladoch.*



Mudrca Sokratesa pýtali sa raz: či blažený je Archelaus, kráF ma

cedonský, ktorý v bohatstve plával? Mudrc odpovedal: »Neviem, lebo nepoznám
mravy jeho.« »Ale Archelaus nenio mravný*, odvetili tí. »Vtedy aj nenie bla

žený, lebo len dobrí sú blažení, a zlí sú nešťastní*, bola odpoveď mudrcova.
Ale svätý kráľ náš bol blažený, blahoslavený, lebo mravy jeho boly dobré,

lebo bol bez hany.
Svätý Štefan, trebárs mocnou a krásnou krajinou vládnul, a nepočetné po

klady mal, ktoré iný obyčajne nadužíva: predsa pri všetkom poklade a bohatstve
svojom »nájdený bol bez poškvrny * Zavčasu zkúsil a naučil sa on, že všetko
čo je nad mieru, a čo sa nám ľúbi, bárs aj na niekoľko okamžení obveseľuje
nás, predsa škodí telu i duši. Požíval aj svätý Štefan radosti sveta, ale dľa svä
tého Pavla; » Radujte sa v Pánu vždycky * (Fil. 4, 4.). Aj shromažďoval poklady,
lenže tie do lona chudobných skryl, »kde ani hrdza, ani mol nekazí, a kde zlo

deji nevykopávajú, ani nekradnú.* (Mat. 6, 20.) Aj pompu konal, ako kráľ, aj

zábavy snadil, ako knieža; ale vždy pred očima mal tú radu svätého Pavla:
»Buďío že jiete, alebo pijete, lebo čokoľvek iného činíte, všetko k sláve božej čiňte «

(I. Kor. 10, 31.).

A včuľ pýtam sa, či sa nehanbia tí, ktorí keď i králi nie sú, len kresťania’
ako bol svätý Štefan, predsa ako bezbožníci kráľa Šalamúna rútia sa do rozkoší

svetských? »Poďte — hovoria — požívaťjdobré veci prítomné, a užívajme stvo
renie ako mladosť ochotne. Vínom drahým a masťmi sa naplňme, a nech sa
nemine kvet času. Korunujme sa ružičkami, prv nežli zvädnú; žiadna lúka nebuď,
ktorou by neprešla bujnosť naša,* (Mudr. 2, 6-8) Týchto drahý Spasiteľ náš
takto napomína: »Pravím vám , žc zemi Sodumských ľahšej bude na deň súdny,

nežli vám.* (Mat 11, 24.)

Trebárs veľká vec je, nadovšetko v našich časoch, náruživosti premôcť;
ono to predsa ešte nenie dokonálost, lebo dľa svätého Petra: *Kto chee milovat
život , a chce videt dni dobré . .

.
nech sa uchýli od zlého a činí dobré.* (I. 3,

10—11.) A hľa, svätý Štefan i v tomto ohľade »podivné veci učinil v živote
svojom.*

Ktorý »dokonály zostať chce*, najsamprv nech »pozná sám seba*, jak to
mudrc Solon radí. Svätý Štefan dobre vedel, že kráľovstvo jeho je len dar
šťastia, a že osoba jeho ani mak sa nedelí od posledného žobráka, preto aj za

najsladšiu zábavu mal oslobodiť sa od kráľovskej nádhery, aspoň len večer roz

jímať o krehkostach ľudských, za spáchané poklesky seba prísne obviňovať, za

odpustenie hriechov svojich do prachu sa vrhnúc Boha prosiť.

To porekadlo: Nikto nenie bez chyby, učí i svätý Štefan, a príklad nám

dáva, aby sme nedržali vždy za dobré a krásne, čo my za dobré a krásne
máme. Zpyluj aspoň len raz cez deň, večer, skutky svoje, a mnoho v sebä ne

dôveruj, že »bez poškvrny si nájdený*. Zlý kupec je ten, ktorý častejšie ne
zkúma: čo vyhral a čo zlratil? Pošetilý cestovateľ je aj len, ktorý po pustých
a drzých cestách bez vodiča cestuje.

0 svätom Štefanovi môžeme povedať, že v ňom čisté svedomie včasné sa

zobudilo, bystrý rozum jeho predčasom vyviňoval sa, a aby návodom múdrych



a pobožných učitelov poslúchaly, tak sa zdá, to už s mliekom matky svojej, tej

dobromyseľnej Šarolty, do seba ssal.
Dobre vedel zákony národa svojeho, čo krásne jeho Imrichovi synovi svo

jemu dané naučenia svedčia. Čo má človek vedieť a veriť, aby spasený bol, čo

má činiť, aby múdre a blažene žil? To ten svätý apoštol Adalbert (Vojtech)
pražský biskup do srdca jeho vštepil; a to tak šťastlivé, že, ako hovoria spiso
vatelia (Horányi Memoria Hung. S. 3. art. Stephanus.), veľkou vedou svojou
nielen zomrelých predkov svojich, lež i žijúcich učených sluhov oltára prevýšil.

Tak bohatým rozumom požehnaný nič iného nechválil, ako čo je pravdivé,
nevelebil, ako čo je opravdivé krásne, nežiadal, ako čo je opravdivé dobré. Vo

všetkých žilách jeho vrela triezva pobožnosť, sväté smýšľanie, a múdra láska.

Nikdy nedopustil, aby ho svedomie jeho obviňovalo; či vo dne, či v noci, či

verejne, či súkromne pravdivý bol; a nebolo okamženia, v ktorom by niečo
dobrého nebol činil, alebo aspoň činiť žiadal. *Dokonály zostal, ktorý mohol

prestúpite a néprestúpil; zlé učiníte a neučinil.<

Bárs by si aj ty, NN., usilovne naplnil rozum tvoj nie bludným rozum

kovaním, ale jadrnou, potrebnou a spasiteľnou vedou, že by sa naplnilo srdce

tvoje nevinnou a sladkou radosťou, a že by si len dobré žiadal a len dobré
konal.

Svätý Štefan bol tichý ako bäránok, ponížený, ako malé dieťa, aby bol

verný učedelník toho veľkého majstra, ktorý slovom i príkladom napomína
nás: » Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom .* (Mat. 11, 29.) Od

pustil ešte i vrahovi, ktorý ho zavraždiť chcel.

Pobožný bol, modlil sa nielen vo dne, ale i celé noci. Modlitba ocelo
vala vôľu jeho.

Čo sa týka horlivosti o chrámy božie, tá ho takrečeno celkom stro
vila. Ešte i včuľ vidíme mnohé kostoly v rumoch, ktorých čierne múry hlasno

ohlasujú, že ich svätý Štefan staval na slávu božiu.
Vážil si y každom človeku zásluhu, hanbu blížneho svojeho, keď len spra

vedlivosť pomstu nežiadala, nevyjavil: »Radoval sa s radujúcimi, a plakal
s plačúcimi* (Pav. Rim. 12, 15 ). Bárs by sme aj my, NN., nepoznali toho roz

dielu, ktorý krv, jazyk, náboženstvo, bohatstvo a úrad medzi nami spôsobil!
Vtedy bolo blažené ľudské spoločenstvo, vtedy boli naplnení Duchom svätým,
keď »množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša.« (Sk. ap. 4, 32.)

Svätý Štefan bo) milosrdný k chudobným. Smiloval sa nad každým.
Všetko rozdal, čo len mal. A jak by deň nebol dosť pre milosrdenstvo jeho,
i v noci vstával a sám navštivoval núdznych, opatroval ich a almužnu ím dával;
preto i požehnaná pravica jeho ešte i včuľ je neporušená, a jako najdrahší klenot
vlasti našej v Budapešti sa opatruje. Úzka bola veľkej duši jeho uhors' á kra
jina, preto i v Jeruzaleme, v Carihrade, (Konštantinapole), v Ravenne a v Ríme
založil veľkolepé domy pre pobožných pútnikov.

»Preto sú uistené skutky jeho v Pánovi*, lebo s majetkom svojím
dobročinnosť konajúc, poklad si založil u Pána, hojnú odmenu v nebi
jeho vypravovať bude všetko shromaždenie svätých,* preto aj spravodlivý Roh
bohato mu odplatil. Amen.



fledeľa dvanásta po svätom tDuehu.

Porovnanie starého a nového zákona.

T>Jestli úrad k zatrateniu iná svoju slávu ,

o mnoho viacej prisluhovanie spravedlivusti
rozhojnuje sa v sláve. < II, Kor. 3, 9.

V dneskajšom čítaní svätý Pavel apoštol napomína nás na slabosť ľudskej
prirodzenosti a potom ukazuje rozdiel medzi Mojžišovým zákonom a evanje
liumom, m«,dzi starým i novým zákonom. To chce, aby sme nikdy nezabudli, že

upadnutie Adama ľudskú prirodzenosť tak zkazilo, že z našej vlastnej sily nič
dobrého činiť nemôžeme, ani jednu myšlienku, tým menej dobré slovo, alebo

dobrý skutok; ale ku každému dobrému skutku, ktorý konať chceme, milosť
Božia je potrebná.

Ale z toho, že zo seba samých nič nemôžeme činiť, nenasleduje, aby sme

ruky svoje do lona položili; ale radšej aby sme od Boha prosili pomoc, a on
nám dá, čo potrebujeme, ako nás o tom sára uistil: * Proste, a bude vám dano «

(Luk. 11, 9 ). Ako sa ponáhľame ku stolu, keď sme hladní, do pivnice, keď ží

žnime, do postele, keď sme ustatí: aj k Bohu pospiechajme o pomoc, keď nám
viera, nádej, láska, trpezlivosť atď. vystáva, lebo k tomu sám pomoc nám prisľúbil.

V tomto význame píše svätý Pavel ku Korintským: »Úftwst máme skrze
Krista k Bohu , nie žeby sme boli dostatoční mysliet niečo šatni od seba , ale
dosiatočnost nala je z Boha.* To chce povedať, že keď sme spôsobní, dostatoční
sme obec Božiu slúžiť, riadiť a evanjelium ohlasovať, to nepochádza s našeho

rozumu, z našej sily a schopnosti, ale to je dielo Božie. Ja som založil cirkev
vašu, Apollo polieval, ale Boh posilnil vás vo viere, my sme len nástroje, my
obidvaja bez Boha nič neobsiahneme: *Boh dal vzrast «, len on mohol požehnať
1 rácu našu. — Tieto slová bol y židovským blúdiacim povedané, ktorí z cirkve

jeruzalemskej do Korintu prišli a schopnosťami svojimi veľmi sa chvastali, ako

by oni boli ti, ktorí by múdrosťou svojou cirkvi Božej veľký osoh boli
kdežto oni učenie Ježiša príveskami svojimi len zohavili. Toto dalo príčinu svä
tému Pavlovi to tvrdiť: že na tomto svete nikto, nech je on ako pobožný a múdry>
nemôže spravovať úrad nového zákona, mimo keď ho Boh skrze Ducha svätého

uschopní na to.

Na zahanbenie týchto židovských pomýlencov dokazuje svätý Pavel Ko

rintským, že úrad evanjelický prevy-'uje úradmojžišovský, a preto
starý zákon t. j. písmenu porovnáva s novým zákonom t. j. s duchom, a uka

zuje, o koľko vznešejší je úrad evanjeliuma než úrad starého zákona. Pritom

karhá, že bludní apoštolovia zákon proti evanjeliumu postavili, samú vonkajšiu
svätosť, t. j. pretvarovanie učili, a vnútornú hanbu nevery netrestali.

Spomína nasledujúce srovnávajúce body: 1. spôsob zákonodarstva;
2. povahu úradu alebo služby; 3. ovocie alebo účinky jeho.

1. Keď Boh na hore Sinai zákon dal, počuť bolo hrmenie a blýskanie
a veľmi hustý oblak prikrýval horu, a hlas trúby ustavične viac a viac hučal

(11. Mojž. 19, 16.). Všetek ľud triasol sa od strachu, tak že Izraeliti prosili Moj

žiša, aby on hovoril k ním, a nie Boh, lebo ináč zomreť musia. — Keď ale



Kristus Pán oslávený bol na hore Tábor: nič iného nebolo videť, len svetlo
a skvelý blesk; nebolo iného počuť, len pokojné, tiché slová, a radosť a rozkoš

naplnila všetkých, tak že svätý Peter volal: *Pane, dobre je nám tuto byt
chcešli, spravíme tuto tri stánky , Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Elia šovi jeden*
(Mat. 17, 4.). Tak aj na Turíce, keď Duch svätý sostúpil a evanjelium po prvýkrát
ohlasované bolo, nebolo iné videt, len ohnivé, rozdelené jazyky nad apoštolmi,
a nebolo iné počuť, len že v rozličných jazykoch vychvalovali zázračné veci

Božie, a všetkým, ktorí verili v Ježiša Krista, večný život zasľúbili. . . Teda

spôsob, ktorým zákon bol daný, celkom sa líši od toho spôsoba, dľa ktorého

evanjelium bolo zjavené. Zákon straší hriešnika, smrťou mu hrozí, to roz

kazuje, aby cudzoložníci, rušitelia soboty atď. usmrtení boli, evanjelium teší bo

jazlivého hriešnika, a ktorí sa polepšiť chcú, tým odpustenie hriechov a večný
život sľubuje.

2. Tak stojí vec i s úradom zákona. Starý zákon rozkazuje, zakazuje,
doháňa, silí, núti a tým nevôľu, netrpezlivosť, hnev, zármutok vzdor budí, ako
sám svätý Pavel apoštol hovorí: » Zákon spôsobuje knev« (Rim. 4, 15.) a trest
Potom zákon na kamenné tabuly bol písaný, t j. na ľudské sily, títo ale málo
môžu konať vo vecach Božích; naproti ale evanjelium do sŕdc bolo písané, ktoré
sú nádoby Ducha svätého, ktoré Boh vodí a riadi ku všetkému, čo je božské
a kresťanské. — Kde úrad zákona rozkazuje a hrozí, tam evanjelium teší prosí
napomína, obyčajne tichými slovami. Modlitba k Duchu svätému človeka pripra
vuje k plneniu príkazov Božích a napokon spasí, ako to svätý Pavel apoštol ho
vorí; • Evanjeliumje moc Božia , ktorá spasí tých , ktorí veria v ňotn* (Rim 1, 16.).

A keď evanjelium takrečeno len dva príkazy nám dáva: Milovať budeš Boha
nadovšetko a blížneho svojeho ako seba samého; vtedy zákon Izraelitov asi 600

príkazami zaplaví, a dodá: prekliaty je ten, ktorý to nezachová. Preto mnoh'
ducha ztratili, lebo predvideli, že zplnenie týchto príkazov, keď i nie je
je priťažké.

Svätý Pavel síce k tomu sa usiluje, aby hodnosť apoštolov nového zákona

vyzdvihol, ale predsa on nie dľa písme n y ale dlä ducha chce sa stať slu
žobníkom nového zákona: »Lebo písmena zabíja, ale Duch ten obživuje*. Pod

písmenou rozumie všetko, čo písané je bez ducha a nežije v srdci; naproti ale
za ducha drží, keď Duch svätý žije a pracuje v srdciach našich. Na pr. keď
s vierou a láskou prijmeme sviatosť oltárnu, vtedy stôl Pána je duch; keď ale
bez viery a lásky pristúpime k prijímaniu, vtedy to nenie nič iné, ako písmena.
Keď teda svätý Pavel hovorí, že on je služobník ducha a nie písmeny, tým to
chce povedať, že on nie len preto poslaný bol, aby evanjelium ohlasoval, ale

aby aj Ducha svätého sdelil, ako to činia i biskupi, kňazi, že zákon evanjeliuma 5

pokánie a odpustenie hriechov ohlašujú v mene Ježiša.

Taký »spôsobný služobník nového zákona* bol ctihodný otec Gladius
Bernard, ktorý lásku k blížnym svojim nadovšetko tým preukazoval, ktorí na
smrť boli odsúdení. Raz jedného zatvrdilého hriešnika na smrť pripravoval, ale
tento len surovými slovami odpovedal na tiché slová jeho, ba konečne kopnul
ho do pŕs tak, že na dva kroky odletel. Ešte i toto obrazenie nezklátilo ho,
a najúprimnejšie takto odpovedal; >Milý brale, nehnevám sa na teba, nech ti



Nový zákon prevyšuje starý zákon.

Boh odpustí, len ratuj dušu svoju.* Tieto slová tak pohly divého človeka, že

odpustenie prosil, pokánie činil, vyspovedal sa a dušu svoju Bohu odporúčajúc
skončil život svoj.

3. Ale nie len spôsob zákonodarstva, a povaha úradu alebo služby, lež
i ovocie a účinky svedčia, že nový zákon prevyšuje starý zákon. Ovocia
starého zákona sú: strach a úzkosť, hnev Boží, zlé svedomie, smrť a zahynutie.
Ovocia ale nového zákona sú: pokoj, radosť v Duchu svätom, milosrdenstvo a
milosť božia, dobré svedomie, odpustenie hriechov a život večný. Starý zákon
ukáže síce, čo má človek činiť, ale nedá pomoci duši, len prikazuje, straší, hrozí;
ale nový zákon nie len ukáže, čo sa má konať, lež i pomoc, milosť dá, a nových
ľudí plodí z nás.

Mária Egyptská v dvanástom svojom roku zanechala dom rodičov
svojich v Alexandrii, a žila sedemnásť rokov v najväčšej bujnosti. Raz išli

pútnici do Jeruzalema, šla s nimi aj ona, ale len, aby i tam chlipnosti slúžila.
A čo sa nestane? Ako do kostola vstúpiť chcela, trebárs druhí bez prekážky
dnu vošli, ona ako by od akejsi neviditeľnej sily zadržaná bola, niako nebola
v stave do kostola vkročiť. Začala rozmýšľať a nahliadla, že hriechy jéj nepustia
ju do kostola. Preto horko plakať začala, a vrúcne sľúbila polepšenie života
svojeho. Potom zas oprobovala dnu vstúpiť. A hľa, bez prekážky sa jej to po
darilo. Ešte ten deň išla k potoku Jordana, kde v kostole sv. Jána celú noc

spytovala svedomie svoje, ľutovala za hriechy a vyspovedala sa. Po svätom pri
jímaní išla do púšte, a tam šlyridsaťsedem rokov strávila v prísnom pokáni.

NN., potreba je, aby i zákon ohlasovaný bol na ukrotenie odvážlivosti našej,
aby sme uznali, že hriešnici sme a potrebujeme pomoci božej. Zákon a písmena
to účinkujú, že pred hnevom božím nikto neobstojí; evanjelium a duch ale, že
o milosti božej nikto nesmie zúfať. Čím viac hrozí Mojžiš, týra úprimnejšie teší
nás Kristus. Nechajme teda spolu zákon i evanjelium v cirkvi, ako zrkadlo duše
ľudskej, v ktorom uvidíme krehkosť a chyby svoje, a keď ich uznáme, skrze
vrúcne pokánie zanechajme hriechy svoje, staňme sa inými ľuďmi, a ustavične
k väčšej dokonálosti sa namáhajme, kým do toho šťastlivého stavu neprídeme,
v ktorom ako dietky božie budeme požívať väčšiu slobodu a oslavu v nebi. Amen.

»Zákon pre výstupky bol ustanovený .«
Gal. 3, 19.

V časoch svätého Pavla mnohí nachádzali sa medzi židmi, ktorí primnoho
dávali na zákon židovský; a mnohí ešte i z tých, ktorí zo židovstva na kre
sťanskú vieru sa obrátili, veľmi oddaní boli starému zákonu. Svätý Pavel apo
štol preto dokazuje ím, že zákon starej smluvy bol nedokonály, a len v plnosti
času skrze zasľúbeného Messiáša musel byť sdokonálený. Aj starí patriarchovi?

fledeľa trinásta po svätom Duehu.



a proroci nie skrze zákon, ale skrze vieru v budúceho Messiáša ospravedl
není boli.

Svätý Pavel ešte raz porovnáva starý zákon s novým zákonom, a doka

zuje Galatom, že nielen potomci Abrahámovi, ale i všetci ľudia, ktorí veria v Je

žišu Kristu, môžu byť miláčkovia boží, vyvracia zámysly blúdiacich, ktorými
tých, ktorý z pohanstva na kresťanstvo sa obrátili, chceli zaviazať k zachová
vaniu zákona Mojžišovho.

Dôkaz svoj začína s obyčajom ľudí, mluviac: NN.! nikto nemôže zrušiC

(otvrdený závet (testament) niektorého človeka, alebo niečo dodať k nemu; tak
musí zostať, jako je. čím viac potrebné je, aby veriaci závet, sľub, testamei t

boží v platnosti nechali a zadržali bez toho, žeby niečo k nemu pridali. A veru
i Boh učinil závet a sľub Abrahámovi i »semenu« jeho. Nepraví Boh

i »semenám«, ako mnohým, ale »semenu tvojemu« t. j. jednému, ktorý jo
Kristus. Teda Boh dal sľub Abrahámovi, že v ňom, alebo radšej v semene jeho,
v Kristovi, národy požehnané budú. Zákon bol síce o 430 rokov neskôr daný
skrze Mojžiša, ale on nijak neruší sľub boží, jako by ho Boh nebol dal. Abra

hámovi skrze zasľúbenie dal Boh dedictvo, a nie skrze zákon.
Po tomto sám Pavel apoštol tú námietku vyslovuje; keď požehnanie, ospra

vedlnenie a blaho ľudí od toho zasľúbenia závisí, že v Kristu a skrze vieru
v Krista všetky národy požehnané budú; na čo bol teda zákon daný? Či vtedy
je zákon zbytočný? Priam nie! >>Zákon — jak on sám odpovedá — pre vý

stupky bol ustanovený.«

Zákon pre ľud židovský bol potrebný potom, keď sa už národom stal, lebo

vtedy bol neposlušným a bezuzdným mladíkom. Ako dieťa nepotrebuje zákona,
ale mládež už pre jej hlavatosť ho potrebuje: tak aj ľud židovský, kým žil de

tinský vek praotcov nepotreboval zrejmého zákona, jeho zákonom bola viera a

láska: ale keď sa rozmnožil a v Egypte o modlách mudroval, a v sebectve

zdivel, vtedy už zákon bol potrebný, aby ich na úzde držnl.
Preto hovorí svätý Pavel, že zákon anjel priniesol od Boha. U židov bol

Mojžiš prostredník medzi Bohom a ľuďom. Ale Mojžiš bol len obrazom oprav
divého prostredníka, ktorý je Ježiš Kristus, ktorý pod jednu hlavu shromaždil

všetko, spojil starý a nový zákon.
»Teda zákon je proti sľubom boMm P< niako. Aj zákon mal dobrý svoj

cieľ, lenže zasľúbenie nevytvoril. Zákon jedine to povie: »Čiň toto, lebo ináč

zahyneš«, ale nedá ani sily, ani chuti k dobrému skutku, ba viac nechuť, odpor
spôsobuje. Len sľub boží oduševňuje nás. Opravdivú silu len v duchu Kristovom

založený zákon podáva skrze vieru. Len viera v Kristu a evanjelium dáva nám
vieru a ospravedlnenie z milosti a darmo, preto aj nazýva sa evanjelium slovom

života, zákonom duše.
Sväté Písmo všetkých ľudí za hriešnych vyhlasuje, lebo po Adama do

hriechu upadnutí, bieda, zkaza, hriech a kliatba leží na každom človekovi, na

celom pokolení ľudskom. A z tohoto smutného stavu, dľa sľubu, ktorý Boh

Abrahámovi dal, vyslobodil, vykúpil nás Ježiš.
Kresťanská viera je užitočnejšia, než židovská viera, a prevyšuje ju preto,

lebo pomer náš k Bohu skrze vieru našu lepšie poznáme a jasnejšie nahlia-



dáme, že Boh je otcom každého človeka. Všetci sme dietky božie skrze vieru
v Ježiša Krista. V tomto učení nájdeme najsladšiu láskavosť, najblaženejší pokoj
a opravdivú spokojnosť v živote i v smrti. Boh je môj otec, a ja som dieťa
jeho. Všetko môžem od neho očakávať. Ochranu, pomoc otcovskú, milosť môžem
si sľúbiť. Potešený môžem sa odovzdať pod vedenie a riadenie jeho. Istý som

)

že on ma vodí, a k večnej sláve ma určil. Toto všetko účinkuje svätá viera
naša, viera krestansko-katolícka

Vo V i r g í n i i, na nábreží O h i a žil pred niekoľko rokami istý Izák
Reimann, jeden statočný izraelita. Ako vdovec najväčšiu radosť mal vo veľmi

krásnej, mravnej a vzdelanej dcére svojej Rácheli. Ako horlivý izraelita aj
dcéru svoju v zásadách židovstva cvičil. Ale ako na zemi nenie nič stáleho, aj
radosť jeho na zármutok sa obrátil. Dcéra jeho onemocnela. Ruže tváre jej
zmizly, oči jej ztratily jemný oheň svoj, sila jej ubúdala, a vidno už bolo, že
nemoc jej je smrteľná. Kto môže opísať žiaľ otcov? Tam stál pri smrteľnej po
steli dcéry svojej. Opatroval ju vo dne a v noci. Tajné slzy padaly z očí jeho.
Srdce sa mu malo puknúť. Nešanoval ani peňazí, ani námah.

Jeden deň so zarmúteným srdcom vstúpil do izby nemocnej. Tak sa mu

zdalo, ako by milá dcéra posledné »s Bohom!« povedať chcela. »Otče môj drahý!
poď, sadni si sem ku mrie — prosila — povedz mi, či ma opravdivé miluješ?*
»Drahé dieťa moje — odpovedal s trasúcim hlasom otec — čo znamená táto
otázka? či nevieš, že ty si môj najdrahší poklad na tomto svete?* Ďalej ne
vedel hovoriť, lebo veď najhlbší žiaľ lásky nemá slova. »Viem to, otče môj, aj
ja ta vrele milujem. A preto mám jednu veľkú prosbu k tebe, poslednú v tomto

živote, prosím ťa vrúcne, vyplň ju.« »Ach, dieťa moje jediné! čo žiadaš, vyplním,
ak je len môžné«, bola odpoveď. Vtedy umierajúca málo sa pozdvihla, chytila
ruku Otcovi a nevýslovnou úprimnosťou naňho hľadiac ticho toto povedala:
»Najdrahší olčel prosím ta, nehovor nikdy viac .. . proti Ježišu Nazaretskému.«
Otec onemel od podivenia a zdesenia; ona ale pokračovala; »Ja len málo viera
o Ježišovi, ale to viem, že on je môj Vykupiteľ, lebo sa mi zjavil v nemoci

mojej. Ja ho milujem; ja verím, že ma spasí. Preto prosím ta, miluj ho aj ty
keď mňa už tu nebude.* Na to zomrela. Spadnutie neba nebolo by tak prekva
pilo otca, ako posledná prosba milej dcéry jeho. Ale, NN., veľká je moc lásky.
Otec vyplnil žiadosť dcéry svojej. Hľadal a našiel Ježiša. 0 niekoľko mesiacov

po smrti Rachele jeden ctihodný muž pospiechal do cintorína, a kríž posadil na
hrob jej. To bol Izák Reimann, ktorý po smrti dcéry svojej stal sa horlivým
katolíkom.

NN„ my všetci, ktorí sme v Kristu pokrstení, tešme sa, že sme dietky
Boha; tešme sa všetci, že tak úzko spojení sme s Kristom. Bodaj by sme na

veky cítili potešujúcu a blažiacu silu kresfansko - katolíckej viery; nech vo

všetkých skutkoch našich ukáže sa duch tejto veľkolepej viery: vtedy vždy
viac a viac potešení budeme kráčať po tej ceste, ktorú nám Boh vyznačil, a
cieľ určenia svojeho, večné blahoslavenstvo doista, obsiahneme. Amen.



Anjelia stráže! sú najlepší priatelia naši, poslúchajme ieh

y A môj anjel pôjde pred tebou.*
II. Mojž. 23, 28.

Božská prozreteľnosť postavila ku každému človekovi na čas zemského pu
tovania jeho anjela strážcu. 0 tom svedčí sväté Písmo. Žalmista hovorí: »An

jelom svojím prikázal o tebe , aby ta ochraňoiali na všetkých cestách tvojich .«

(10, 11.) A svätý Pavel píše: *Zdáliš nie sú anjelia všetci služobní duchovia ,

poslaní k službe pre tých, ktorí obdrzia dedictvo spasenia i* (Žid. 1, 14.) Za

príklad slúžia Tobiáš, do ohnivej peci uhodení traja mládenci, Daniel, Zuzanna>

sám Kristus Pán, život svätých Petra a Pavla atď.

Anjelov sám Boh posiela k službe našej a potrebnými schop
nosťami ich obdaril.

»Hľa, ja pošlem anjela svojho«, hovorí sám Boh, a týchto svätých duchov
za poslov svojich uriadil (Z. 103, 4.), a na blaho ľudí ustanoví: »Anjelom svojím
prikázal o tebe, a na ruky ta vezmú* (Mat. 4, 6), hovorí sväté Písmo. Trebárs
už anjelia obsiahli cieľ svoj, večné blaho, Boh predsa v riadení sveta upotre
buje ich schopnosť, poneváč tým blaho anjelov neumenšuje sa, ba sláva Boha
a blaho celého sveta napomáha sa.

»Moje je meno v ňom.* Anjelia dľa tej sily a milosti, ktorú Boh do nich

vlial, všetko lepšie vidia a vedia, ako my; čo my len badáme, oni dokonále

vedia, čo my ledva chceme, to oni ľahko konajú. Meno božie je v nich. Anjel
ale strážca je na miesto Boha naším pomocníkom a vodičom. On pozná násj

pozná i tie prostriedky, s ktorými nám pomôcť môže.
Tá úloha, ktorú anjel náš strážca od Boha ohľadom na nás dostal, je

týmito slovami vyslovená: *Ktorý by šiel pred tebou a ochraňoval ta na ceste

a uviedol ta na miesto , ktoré som ti pripravil.« Anjel náš strážca stráži nad
nami cez celý život náš, pri nás stojí v hodine smrti a sprevádza nás až ku

súdnej stolici božej. Veď vieme, že i dušu chudobného Lazára anjeli zaniesli do

Ióna Abrahámovho. (Luk. 16, 22.)
Obzvláštne ide anjel strážca pred nami, ako náš vodič, ukazuje nám

cestu, po ktorej kráčať máme. Táto cesta je Kristus (Ján 14, 6.); keď po nej
chodiť budeme, dostaneme sa k cieľu svojemu. Anjelia slrážci k tomu sa usi

lujú, aby sme * spasení boli a k poznaniu pravdy prišli « (I. Tim. 2, 4.)
Anjel strážca »ochraňuje nás na ceste*. Odtiaľ je i meno jeho. Stráži

nielen dušu, ale i telo naše proti nebezpečenstvu. Dušu ochráni od pokušenia,
povzbudzuje k striezlivosti, k bedlivosti, k modlitbe, k užívaniu pokladov milostí.

Blahoslavená E r m e 1 i n d i s, aby tým dokonálejšie slúžiť mohla Bohu v či
stote srdca svojho, opustila otcovský dom, a šla do jednej oddialenej obce
slúžiť. Tu ale pán jej nečistou láskou rozpálil sa proti nej a zviesť ju chcel.
Vtedy zjavil sa jej anjel strážca a riekol jej: »Bež odtiaľto čistá duša, bež!*
Ermelindis poslúchla, a šla na to miesto, ktoré ukázal jej anjel, a tam v pa
nenstve žila dni svoje. Svätá Františka riraská v pokušeniach svojich usta
vične videla pri sebe anjela strážcu svojeho, ktorého jeden pohľad dostačil od-

Sviatok svätýeh Anjelov strážeov.



strašiť zlého ducha. Svätú Margarétu Kortonskú, pokúšal raz diabol. Ale len
skoro ukázal sa anjel jej strážca, a riekol k nej; »Neboj sa, dcéro moja, zlý
duch nemá moc nad tebou. Ja som s tebou, ja ochranca duše tvojej.* (Nagy
A. hitelem. péld. I. k. 301. 1.)

Že i telo ochraňuje, to každý človek zkúsil v živote svojom. Koľkokrát
nám nebezpečenstvo hrozilo, len jeden krok, len jedno pohnutie a boli by sme
synovia smrti bývali. Jedna neviditeľná ruka ochránila nás. Čo, a kto to bol?
Zaiste anjel náš strážca. Mohol by vám mnohé príklady povedať. Ale na čo?
Predsa poviem niektoré. — Svätý Filip nerejský raz v noci peniaze niesol
jednej chudobnej rodine. Vo tme nezbadal približujúci sa voz, na bok odskočiť
už nebolo času; vtedy, v tom poslednom okamihu, ako by sa bol prepadol, do

jednej jamy padol, bez toho, že by sa bol urazil, a oslobodený bol. — Svätý
Gotthard, ako malý chlapec veľmi usilovne chodil do školy. Stalo sa, že od
mnoho dažďa cestu do školy vediacu voda celkom potopila. Malý Gotthard padol
na kolená, a Boha prosil o pomoc. A hľa, ani sám nevedel, ako sa do školy
dostal? Kto tých ochránil, kto ich viedol? zaiste anjel ich strážca. (Nagy A.

hitelem. péld. I. k. 301. 1.)

Anjel strážca uvedie človeka na to miesto, ktoré nám Boh pri
chystal. Ktoré je to miesto, to povie nám sám Kristus: »V dome otca mojeho
mnoho príbytkov je, idem pripravit vám miesto .« (Ján 14.) » Podie požehnaní
Otca mojeho\ vládniíe kt Aľovsivom vám pripraveným od usiattovénia sveta.*

(Mat. 25, 34.) Keď je koniec dobrý, všetko je dobré. Najdôležitejší je ale koniec
života našeho, a priam vtedy anjel náš strážca všetko činí, aby nám šťastlivú
hodinu smrti pripravil a to miesto nám zaopatril, ktoré nám Boh prisľúbil.
A to tým viac koná, lebo priam vtedy i diabol všetko vykoná, aby duše ľudské

pre seba získať mohol.
Ako každý vplyv len vtedy je prospešný, keď i my spolupracu

jeme; tak je to i s tým vplyvom, ktorý anjel strážca na spasenie naše po
užíva, Preto je to napomenutie: »Ber na neho ohľad, a uposlúchni jeho hlas,

ani sa nedomýšľaj, že by si ho smel opohrdmit. « Pozorujme na vnuknutia an

jelov strážcov, lebo ináč priam oni by boli tí, ktorí by na nás najťažšie žalo
vali a proti nám svedčili, že sme ich nechceli poslúchať.

Anjelia dľa príkazu božieho nám slúžia a ochraňujú nás, preto nasledujme
ich. Veď to nám prisľúbil Boh: *Keď uposlúchneš jeho hlas, a učiníš všetko,

lo mluvim , budem nepriateľom tvojich nepriateľov, a sušovať budem tých , lo
fa sužujú, a môj anjel pôjde pred tebou.* Napomenutia, vnuknutia anjela strážca
zaslúžia, aby sme ich tak počúvali a nasledovali, ako keď by sám Boh hovoril
k nám, lebo oni sú bezprostrední poslovia boží. Verným ich nasledovateľom pri
sľúbil Boh: > Zachovaj prikázania . . a zachová tiež Boh , Pán tvoj, smluvu a
milosrdenstvo, ktoré prisahal otcom tvojim.* (V. Mojž. 7, 11 — 12.) Alebo jako
dnešné čítanie hovorí: » Nepriateľom budem nepriateľom tvojím, a sužoval'
budem teba sužujúcich.*

Kráčajme po tej ceste, ktorú nám ukazujú. Počúvajme teda napomenutia a

vnuknutia anjelov našich strážcov, a istí môžeme byť, že po dobrej ceste cho
díme, ktorá nás vovede do slávy večnej. Amen.



Panna JVIaria Je pomoc naša.

*Pred vŕškami som sa zrodila.*
Príslov. 8, 26.

Prečítané sväté čítanie je zvláštne zvelebovanie božskej múdrosti. Je

chválospev tej múdrosti, božieho slova, ktoré zem a všetko čo je na nej a čo
nad ňou žije, stvorila a zachováva. Poneváč bl. Panna Maria je matka večného
Syna, a tak aj matka večnej múdrosti, a poneváč mnohé miesta tohoto čítania
zvláštne na P. Máriu, matku Pána našeho, sa poťahujú; preto urídila cirkev na

dnešný sviatok toto sväté čítanie.

» Od večnosti ustanovená som* — zrodila som sa — aprv nešli zem uči
nená bola.* Ako to pekne sv. Ján hovorí hneď na začiatku svojeho evanjelia, a

tak božstvo Ježiša dokazuje: > Na počiatku bolo Slovo , a Slovo bolo u Boha a
Boh bol Slovo. To bolo na počiatku u Boha ;« priam tak aj dnešné čítanie:
Prv než zem učinená bola... ešte žriedla vodné nevyvieraly, ani ešte

vrchy ozrutnou ťarchou neboly sa usadily, bola večná múdrosť — večný Syn —

u Boha. Božská Múdrosť — večný Syn — hovorí ďalej, že keď pripravoval ne

besá, keď upevňoval povetrie, ohradzoval priepasti, zákon ukladal vodám atď.
ona pri ňom bola. Teda aj Syn je Stvoriteľ, jak otec.

Večitá Múdrosť pokračuje: » Veselila som sa kašdý deň , hrajúc pred nim

po všetok čas , hrajúc na okrulm zemskom.« Ako nevinne hrajúce sa dieťa je
radosť otcova, tak som bola i ja, lebo Slovo telom učinené, Ježiš, bol ten, na
ktorom Otec radosť mal, ako to dosvedčil pri Jordáne, kde Ježiš pokrstený, a

na Tábore, kde oslávený bol.

»A rozkoš moja byt so synmi ľudskými*, dodáva večná Múdrosť. Z lásky
stal sa človekom Ježiš, prebýval medzi nami, ako brat náš, učil cestu spasenia,
aby nás blažiť mohol.

Konečne obráti sa večná Múdrosť k fuďom, a hovorí: » Synovia, slyšte ma!
Blahoslavení, ktorí zachovávajú cesty moje. Slyšte učenie moje, a budte múdri
a nepohrdnite ním. Blahoslavený človek, ktorý mňa slyší, a ktorý bdie u dverí
mojich kašdý deň a ztriehne u dveraji dverí mojich. Kto mňa nájde , nájde
život a dosialme spasetiie od Pána.* Jak podobné sú tieto výrazy tým sv. Jána:
» V ňom bol šivot, a šivot bol svetlo ľudí*; a jak podobné slovám Ježiša: > Kto
mňa nasleduje, nechodí vo tme , ale bude mat svetlo šivota.* Áno, všetko svetlo,
celý život je v ňom a skrze neho, ktorý prišiel vykúpiť pokolenie ľudskél

NN., svätá cirkev naša dnešné sv. čítanie aj na Pannu Máriu upotrebuje,
lebo ona ako nepoškvrnená a najčistejšia u Boha na prvom mieste stojí. Ona
medzi všetkými je najzaslúženejšia; svätosť a všetky iné mimoriadne dary tak
v úplnej miere má, ako žiadne stvorenie na zemi, a preto pravé môžeme ju>
menovať radosťou najsvätejšej Trojice. Ona je dcéra Otca, matka Syna a ne
vesta Ducha svätého. Nič neodopre jej Boh, za čo ho prosí. Preto nadovšetko
my hriešnici obracajme sa k nej. Ona je útočiste hriešnikov. Pomôže aj vtedy
keď každá pomoc už zdá sa nemožnou.

Sviatok fJarodenia prebi. Panny JVIarie.



Gundisaivo, amerikánsky vojvodca, ztratil vojnu proti Karolovi V. Len

preoblečený mohol zuteká" a viac dní skrýval sa v horách, keď raz hlahol
zvonov počul. Išiel za hlasom, vstúpil do kostola a k jednemu stĺpu sa utiahol.
S hrôzou počul, ako priam z kazateľnice br>1 predpis víťazného kráľa čítaný,
v ktorom všetkým premoženým odpustenie prisľúbené bolo, len Gundisalvovi
nie. Naľakaný pred obraz Panny Márie si kľakol, a vrúcne prosil, aby ho ochrá
nila. Nikto ho nepoznal. Opustil kostol, išiel nazpak do hôr a tam v jednej ja
skyni trávil život svoj. Neskôr zanechal tichú samotu a okolo žijúcim divým
evanjelium ohlasoval a s takým prospechom, že to i k ušiam kráľa prišlo. Kráľ
sľúbil mu odpustenie a ešte väčšiu hodnost mu ponúkol. On ale radšej si vy
volil Bohu slúžif, v špitáloch nemocných opatrovať. Tak žil a v chýre svätosti
umrel.

» Blahoslavení, ktorí zachovávajú cesty moje*, hovorí večná Múdrosť a

Panna Maria. Vrežme do srdca svojho tieto slová, ktoré nás na čnostný život

Panny Márie upomínajú. A jak ona na ceste dokonálosti chodila a milosť božiu

obsiahla, usilujme sa i my príklad jej nasledovať. Len na takýto spôsob budeme

jej opravdivé dietky a obsiahneme skrze ňu a Syna jej, Ježiša Krista, večné
blahoslavenstvo. Amen.

JVIeno Panny IVIarie,
Čo znamená meno JVIaria?

yya som matka krásneho milovania .<

Syn Sir. 24, 24.

Každoročne po narodení Panny Márie nasledujúcu nedeľu svätí cirkev ka
tolícka sviatok mena P. Márie.

K tomuto sviatku dalo príčinu Uhorsko, uhorská naša krajina.
Nekonečne svätý Boh navštivuje kresťanov, keď hriešny život vedú, všeli

jakými biedami, hladom, morom, vojnou atď. Tak pred niekoľko sto rokov bičom
božím pre nás boli Turci. Stopäťdesiat rokov trápili a mučili kresťanstvo. Budín,
Ostrihom, Nové Zámky veľkú čiastku Uhorska zaujali. Ba r. 1683 odvážlivý tu

recký cisár s velikýra vojskom tiahol proti Viedni, aby i to mesto dostal do

svojej moci. Celý svet s veľkým strachom a hrôzou očakával výsledok vojny,
lebo od nej závisel osud kresťanstva. Keď Turek zvíťazí, konec je kresťanstvu u nás.

Všetci hrdinovia vlasti našej išli na pomoc. Kresťania nedôverujúc vo svojej
vlastnej sile, vrúcnym srdcom obrátili sa k »matke krásneho milovania*. A

hľa, milostivý Boh srailoval sa nad kresťanstvom. Turek bol premožený a

z Uhorska vyhnaný. Z povďačnosti na pamiatku tohoto slavného víťazstva
ustanovil tehdajší rimský pápež Innocent II. dnešný sviatok, sviatok mena

Panny Márie.
NN.l Meno Maria Panne Márii nedali jej rodičovia, ale sám Boh skrze an

jela svojeho jej ho dal. Jak sväté je to meno, môžeme videť z toho, že po mene
10



Ježiš toto je najmocnejšie a najsladšie meno na nebi i na zemi, sladšie od te
čeného mädu. Ako Otec nebeský menu Ježiš takú silu dal, že na to každé ko

leno pokľakne a všetky pekelné duše zutekajú: lak aj menu Panny Márie takú
silu udelil, že anjeli jej úplnú úctu preukazujú, a zlí duchovia pred ňou sa trasú,
ako to sama Panna Maria zjavila svätej Brigitte. Dajme, NN., vďaky Bohu vše
mohúcemu za túto milosf jeho, a vzdychajme častejšie: 0 najmocnejšia Panno
Maria! ja biedny hriešnik k tebe volám z hlbokosti srdca svojeho a prosím fa

pre mocné meno tvoje, vyproj mi milosf od Boha dobrého.
Ale aj v diele vykúpenia nikto nepomohol tak Bohu, ako Panna Maria.

Ona našla milosf u Boha, aby za nás orodovať mohla, ona bola nevesta Ducha

svätého, »z jej kvetia stalo sa skvostné a vzácne ovocie* Ježiš Kristus. Preto

aj na Pannu Máriu môžeme vzťahovať tie slová dnešného čítania: » Vo mne je
všetko milovanie cesty a pravdy, u mňa všetka nádej života a čnosti.* Preto

volajme ju vrúcne na pomoc v biedach našich, ona nám pomôže.
»Pamiatka moja potrvá do vekovjteh pokolení*. Láskavú prímluvu Panny

Márie cíti všetek kresťanský svet, cítia i jednotliví. Jej odporúčajú učenci vedo
mosti svoje, kňazi práce svoje, kniežatá krajiny a koruny, remeselníci dielne

svoje, umelci umelecké diela svoje, krajiny pokoj, mestá a dediny blaho svoje,
pútnici a plavci cestu svoju, rodičia dietky, a deti rodičov svojich, slovom kre
sťan! tuzemský a budúci osud svoj, majetok svoj, telo a dušu svoju jej odpo
rúčajú a vyslyšaní budú

» Vo mne je všetko milovanie cesty a pravdy, vo mne všeliká nádej života
a čnosti.* Meno Panny Márie z piatich písmen pozostáva.

Prvá písmena je M, čo toľko znamená, že Pannu Máriu porovnávame
s Michol, dcérou Saula a manželkou Dávida. Saul z nenávisti poslal vojakov
v noci, aby obkľúčili dom Dávidov a ráno aby ho chytili a zabili. Dávid zaiste
bol by zahynul, ale verná jeho manželka spustila ho z okna, a on tak zachránil
život svoj. Panna Maria je o mnoho starostlivejšia a dobrosrdečnejšia oproti
hriešnikom, ktorí sa pod ochranu jej utiekajú, ona ich vyslobodí od každého
nebezpečenstva.

Druhá písmena A na to nás upomína, že Panna Maria je nová Abisag.
Kto bola Abisag? Sväté Písmo hovorí, že bola tak krásna, že všetky dcéry
Izraelské prevýšila, priam tak vynikala duševnými vlastnosťami. Preto Dávid kráf
ešte v starom veku svojom vyvolil si ju za manželku. Aj Panna Maria telesnými
i duševnými vlastnosťami prevýšila všetky dcéry Izraela, Svätý Ignác, biskup
antiochenský, ktorý ešte za časov apoštolských žil, vypráva v písmach svojich,
že mnohí veriaci putovali do Antiochie, aby videli matku Ježiša, postavu a
sličnosf jej obdivovali. Dyonisius Alhenský, areopagita, učeník svätého Pavla

spomína, že i on išiel do Jeruzalema, a vidiac nebeskú tvár Panny Márie s obdi
vovaním volal: »Keby som o Synovi tvojom nebol počul tak veľké veci, vtedy
by som fa za nebeskú bytnosť držal.« Len že telesná spanilosf bola len tieňom

duševnej slávy jej. Učenec Viktorinus Hugo hovorí; »Maria! krásna si od prírody,
ale ešte krásnejšia skrze milosf. *

Tretia písmena milostiplného mena Panny Márie je R, a táto upomína nás
na bohabojnú a poníženú R u t. 0 tejto čítame, že v čas žatvy za žencami Booza



chodila a sbierala pozostalé klásky. Poníženosť jej oproti svokre svojej a de

tinská láska jej tak sa ľúbila bohatému Boozovi, že schválne mnoho kláskov
nechal na zemi, aby Rut väčšiu radosť a úžitok mala z usilovnosti svojej. Co to
znamená? Svätí otcovia pod žatvou to rozumejú, že spravodliví shromaždení, sú
do večnej stodoly, t. j. do neba. Ktorí nedajú sa od žencov milosti sosbierat sú

tí, ktorí božskú milosť nenasledovali, bohabojné nežili, a tak od neba odstránení
budú. A nová Rut, Panna Maria priam týchto nešfasllivých chce zachrániť. Tieto
zanechané klásky, hriešnikov, sbiera do lona milosrdenstva svojeho, aby ich zí
skala pre večnú slávu.

Štvrtá písmena I upomína nás na čistú a duchapevnú Juditu. Keď jej
rodné mesto, Betuliu, Assyri dobývali, a aj tí najhrdinskejší mužovia zúfali, Ju
dita obliekla sa do skvostných šiat, išla rovno do leženia nepriateľa, predstavila
sa Holofernesovi, a múdrym podvodom, keď spal, hlavu mu soťala, a tak oslo
bodila mesto a celú krajinu od spustošenia. Koľkokrát dokázala Panna Maria,
že Ona je opravdivá Judita kresťanov! V jej mene, pod jej zástavou boly vybo
jované tie najhlavnejšie vojny v Španielsku, v Uhorsku, pred Viedňou, v Te

panie atď.
Piata písmena mena Panny Márie A upozorňuje nás na múdru Abigail.

Manžel jej Nabol nechcel vojakom Dávidovým dať potravu a vysmial ich. Kráľ
nahneval sa veľmi a celý dom Nabola chcel rozbúriť a spustošiť. To počujúc
Abigail drahými darmi a múdrou výhovorkou udobrila Dávida. V tomto skutku
vyobrazuje sa Panna Maria, ktorá orodovaním svojím utíšila spravodlivý hnev
večného Otca proti hriešnikom a smierila ich s ním.

- Pät kameňov vzal Dávid, keď proti obrovi Goliášovi šiel, a už jedným
v prostred čela ho doslihnul a na zem shodil. Prečo vzal pät kameňov? Preto,
hovorí svätý Bonaventura, aby nielen pät rán Kristových ale aj tých pät písmen
predobrazil, s ktorých meno Panny Márie pozostáva Keď my s pomocou tohoto
milostivého mena bojujeme proti nepriateľom, iste zvíťazíme.

Preto *kto mňa poslúcha , nebude zahanbený; a kto skutky svoje vo mne

koná, ten neshreší * Panna Maria dpbre pozná cestu, ktorá k pokoju a spaseniu
vedie, sobrala sa po nej kráčať a s milosťou božou došla k cieľu: preto nás,
deti svoje, bratov božského' Syna svojeho, všetkých tomu chce učiť, aby sme

po tej istej ceste chodili a ten istý cieľ obsiahli. Preto prosí a napomína nás:
»Pristúpte ku mne všetci, ktorí ste mňa žiadostiví, a nasýtte sa mojím ovocím.*

»Kto mňa vysvetľuje , bude mat život večný*. Keď týmto plačlivým údolím
k nebeskému Jeruzalemu putujúc do nejakého nebezpečenstva a úzkosti upad
nete, keď loď života vašeho pohrúžia sa, srdcu vášmu pokušenie a hriech hrozí
a keď vás temnota cesty straší; volajte »vysvetľujúc Pannu Mariu«, volajte po
níženým a vrúcnym srdcom; »Blahoslavená Panna Maria, pomocnica kresťanov,
oroduj za nás!« A skrze jej mocnú prímluvu iste môžete pomoc očakávať. Lebo
ešte nebolo slyšať, že by opustený bol býval ten, ktorý Pannu Máriu o pomoc
prosil, ale vždy našiel časnú podporu a život večný. Amen.

10*



Hedeľa štrnásta po svätom Duchu.

fiasledujm* skutky du«ha.

*Žite podľa ducha.<

Svätý Pavel apoštol napomína Galatanov, aby žiadosti tela nevykonávali,
ale d ľa Krista a ducha žili. Spomína skutky tela a ovocie ducha, a na vedomie
im dáva, že telo ustavične proti duchu žiada, a duch oproti telu, odkiaľ usta
vičné bojovanie nasleduje.

Takto raluví k ním: NN., napomínam vás: » Žite podľa ducha n nebudete

konaí žiadosti telesné«. Žiadosti a radosti telesné napadnú vás síce; ale jaknáhle
duchom Božím vedení budete, ten nedopustí, aby ste to činili, čo telo žiada.
D ľa ducha žit toľko znamená, jako ustavične ticho sa modlif, pomoc od Boha

očakávat, v pokušeniach k nemu sa utiekal
Že telo dobýva vás, to veľmi verím; lebo telo vždy proti duchu bojuje,

tento boj je ustavičný, a len so životom naším sa skončí. Kristus Pán nás sám
hovorí: *Na svete nátisk budete mat', u mňa je pokoj« (Ján 16, 33.). Zakiaľ na

tejto zemi sme, neúfajme pokoj; telo ustavične bude bojovat proti duchu a my
ani za jedno okamženie nezložme zbroj z rúk svojich; ustavične strážme a ho

toví budíme k boju. Lebo nepriateľ náš nespí, ale ustavične >ako lev ručiaci

obchádza, hľadajúc, koho by sozraU (I. Pet. 5, 8.).
Jeden dvorný blázon raz veľmi múdro mluvil. Jeden predný pán na krá

ľovskom dvore často mu hrozil, že ho zabije. Blázon nenie lenivý, ide ku krá
ľovi a hovorí mu: »Pane môj! tam vonká stojí jeden pán, ktorý mi hrozí, že
ma zavraždím »Keď fa zabije, odpovedal kráľ, na skutku ho dám obesit!« »Nech
ti diabol zaďakuje za to — odvetil blázon — keď som ja už zomrel; radšej ho

daj prv obesiť, než by ma zabil.* Múdra reči Telo ustavične usiluje sa zabiť
ducha. Ale braté môj! čiň to ty sám; zabi radšej ty telo, než by ono malo
zabiť teba.

Keď ale Duchom Božím vedení bývate, nenie s!e pod zákonom. Milosť

božia, duch evanjelia už nenie neznáma pred vami; radšej budete nosiť sladké

jarmo Ježišovo, ako celé jarmo zákona. Keď aj bude vo vás vôľa ku skutku,
predsa ho činiť nebudete. Diabol, svet a telo vaše často vás k hriechu bude

popúdzat, ale vy neprivolíte, a s pomocou božou vyhnete hriechu.
Čítame v jednej starej legende, že jeden mladík, ktorý sa do samoty utiahol,

pýtal sa jedneho starého pustovníka, jako sa oslobodí od zlých myšlienok. Starec
odpovedal; Vtákom nemôžeš zabrániť, aby v povetrí nelietaly; ale aby v ušiach

tvojich a v hlave tvojej nehniezdily, to už môžeš prekaziť. Tak aj myšlienky,
aby prišly a odišly, nie si v stave zabrániť; ale aby sa u teba nezahniezdily,
aby srdce tvoje nezaujaly, to s pomocou božou môžeš prekaziť.

Aby sme vedeli, či dľa ducha, alebo dľa tela žijeme, svätý Pavel apoštol
po mene spomína skutky tela. A síce: »Smilstvo, nečistota, nestydatosť, chlipnost,
modlárstvo, čary, nepriateľstvá, zvady, nenávisti, hnevy, dráženia, rozbroje, roz

tržky, závisti, vraždy, opilstvá, obžerstvá a tým podobné veci.

Rozmýšľajme málo o týchto skutkoch.

Galat. 5. 16.



Boh ľudí dfa pohlavia stvoril, a ustanovil, aby sa pokolenie ľudské skrze

párenie sa rozmnožovalo (I. Moj. 1.). A poneváč ľudia jako rozumné stvorenia
nad zvieratrai stoja, tak by malo byt, aby párenie sa vlastne k tomu menova
nému cieľu slúžilo, a jedine len vstave manželskom od Boha požehnanom)
sa stalo (I. Mojž. 2, 22; Mat. 19, 5.).

Skrze hriech ale prirodzená rozkoš spotvorila sa na zvieraciu
rozkoš, a koná sa prevráteným spôsobom proti vôli Božej.

Sväté Písmo viac spôsobov zneužívania spomína.
Smilstvo. To je pohlavné párenie sa mimo stavu manželského. Cirkev

tento hriech za smrteľný má, ktorý nivočí milosť Božiu a do večného zatratenia
vrhá iRim. 1, 29—32; I. Kor. 5, 11,6, 9 - 10; Efez. 5, 5. Žid. 13, 4. Zjav, 21, 8.).

Nečistota. Pod týmto menom rozumie všetky necudné reči, myšlienky,
žiadosti a skutky aj bez párenia sa.

Nestydatost znamená párenie sa v manželstve a mimo manželstva, len

pre rozkoš, a nie k vôli plodu.

Chlipnosf znamená vôbec všetky nečisté skutky, nadovšetko ale proti
prírodné výstupky.

Modlárstvo, keď na miesto Boha stvorenia ctíme. Skrze modlárstvo človek
najhlbšie sa sníži, lebo olupuje Boha velebného práva jeho, a nepriateľa jeho,
diabla, na miesto jeho klade.

Čary, je jeden z najťažších hriechov, a to rozumieme pod ním, keď silu

prírody a zlých duchov k cieľom lakomosti, pýchy, závisti, chlipnosti, ne

very a pomsty opotrebujeme.
Spomína svätý Pavel apoštol ešte nepriateľstvá t. j. každý neprajný cit

chladnosť, nemilosrdenstvo oproti blížnemu.
Potom spomína zvady, t. j. roztržitosť, pomluvačné reči; nenávisti, keď

niekto blížneho k pravote núti, a tak ho v statočnosti alebo v majetku uškoďuje:
hnevy, dráženia, rozbroje, roztržky, ktorý každú príležitosť opotrebuje,
aby šKodiť mohol blížnemu. Spomína závisť, ten špatný hriech, ktorý viac
škodí jemu, ako tomu, ktorému závidí; zarmucuje sa nad šťastím blížneho, a ra

duje sa nad nešťastím jeho. O vražde, opilstve a obžerstve mnoho ne

musím hovoriť, veď už meno ich ukazuje, čo znamenajú.
Naproti ale skutky ducha sú: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotivosť,

dobrota, dlhočakanie, tichosť, viera, skrovnost, zdržanlivosť, čistota. Ktorí Kristu
sú oddaní, krotia svoje náruživosti, a nasledujú skutky ducha, tých bude krá
ľovstvo nebeské. Dobrého kresťana označuje viera v Bohu, láska k blížnemu
a zapieranie seba. Na to sme pokrstení, to máme zachovávať. Keď to nekonáme,
beda nám, a keď to činíme, blahoslavení budeme.

Fabatus, mešťanosta, za sedemdesiat rokov nevyšol z mesta svojho Regia,
ani do Messany, trebárs mesto to len niekoľko kilometrov bolo ďaleko na mori.
On to hovorieval: že loď je blázon, lebo ustavične hýba sa; plavec je bláznivýj

lebo nikdy nemá jednaký úmysel; že voda je bláznivá, lebo vždy je nespokojná;
že povetrie je bláznivé, lebo vždy beží; a poneváč aj jednému bláznovi vyhýbam
v živote ako by sa mohol sverit na mori štyrom bláznom? — Ctihodný Faber
na tieto slová takto píše; Podobné hovorím ja o svete; i tu sú štyria blázni.



Najprv sám svet, ktorý ako more ustavične hýba sa, a už jedného, už druhého

zhltne; potom loď tela nášho, ktoré už toto, už to žiada, už horúce, už studené

je, včuT hlad trpí, zas smäd, dnes je zdravé, zajtrá nemocné; ďalej povetrie
štastia je tiež pošetilé, už je priaznivé, už búrivé; napokon sám plavec, človek,
so slobodnou vôľou svojou je priemenlivý ako čas a nestály, včuľ žiada niečo
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a o krátky čas to odhodí. Nenie leda pošetilá vec na svet sveriť sa ? Prelo ne

oddávajte srdcia svoje svetu, chatrná odmena je to, čo sám svet dá, ale oddá

vajte ich Bohu, on vám odplatí večnými dobrými vecmi. Amen.

Buďme duehom živí.

* Nebuďme žiadostiví márnej chvály, ?tepo

pudzujme jedni druhých, a nezávidme jedni
druhým.< Galat 5, 26.

Svätý Pavel zvláštne cirkevných úradníkov napomína, aby 1) chránili
sa od márnej chvály; 2) aby padlých nezapovrhli, ani ich v tom stave ne

opúšťali; a 3) všetkých poslucháčov slova božieho napomína, aby kňazov

svojich ctili a ím za duchovný pokrm telesný pokrm dávali; konečne 4) napo
mína všetkých kresťanov, aby sa usilovali dobre činiť každému, nadovšetko
ale domácim viery.

Takto praví: »JestH sme živí duchom , duchom i choďme.e. Jeslli Duch
Boha prebýva v nás a milosťou svojou posväcuje nás, dfa neho pracujme.
Verme v Ježiša Krista, lebo kto verí jeho, obsiahne Ducha svätého a skrze
neho žije a činí všetko dobré, nikoho nezapovrhne, nikoho nedráži, každému
dáva jemu prislúchajúcu úctu; teší, slúži, pomáha, dobrú radu dáva, kde potecha ?

pomoc a rada potrebná je. Ale ktorý nežije d ľ a ducha, všetko činí naopak.
Preto nech sa nikto nenadrapuje nad druhých, nech nikto nezapovrhuje blíž
neho svojeho, nech nekoná roztržitosť, ale nech chodí po tej ceste ktorú
Kristus vyznačil a svätý Pavel ohlasuje, a nech sa preto bárs čo stane s vami
to trpezlivé znášajte.

Po tomto úvode svätý Pavel začína nás napomínať, aby sme neboli márnej
chvály žiadostiví. Neprivlastňujme si osobitné výhody nad druhými, lebo tak

druhých takrečeno vyzývame, aby podobne činili a na vzájom závideli. Svet by
bol raj, keď by zo samých ponížených ľudí pozostával. Len pýcha a márnosť
zapríčiňuje zmätok a nesvornosť. Obrážame druhých, lebo naša vlastná pýcha
Obrazenou sa cíti. Druhých umenšujeme alebo zapovrhujeme, lebo to si my
slíme, že vyvyšovanie druhých nás uponíži. Nenie mesta, dediny, kde by neboli
takí ľudia, ktorí by druhých prevýšiť a od seberovných väčšími a lepšími sa
zdať nechceli. Nikto nechce druhému popustiť, každý chce byt najmúdrejší-
A ačkoľvek tento hriech veľkú biedu zapríčiňuje v krajine; ale predsa näjväčšiu
zkazu činí v cirkvi. Tam ide len o zemskú slávu, len o povestné meno,

JSiedeľa pätnásta po svätom Duehu.



o svetskú moc, o bohatstvo, umenie, remeslo; tu ale spolu i o telo a dušu,
o peklo a nebo.

Tak robili aj Galalania. Jaknáhle svätý Pavel chrbát ím obrátil, povstali
falošní apoštoli, chvastali sa mocou, vedou a učením svojím. To povedali, že oni
sú učeníci apoštolov, videli a počuli Krista, a nie svätý Pavel; preto, že evan

jelium jeho nič nestojí. Tak teda jedine chválu a slávu hľadali, jedine povestné
meno, ako všetci odpadlíci robievali, ktorí pod tým zámyslom, že čisté evanje
lium oznamujú, len faleš nosili v srdci svojom a mädovými slovami jed roztru
sovali, slobodou a blaženosťou mámili ľud; to ohlasovali, že kresťania nepotre
bujú predstavenstvo, daň nemusia platiť alď. Takíto apoš'olia ľúbili sa telu a

krvi, a celý ľud k ním bežal, a zaiste by boli všetko rozborili, keby Boh nebol
zamiešal sa do nich.

Niektorí biskupi a hlavní kňazi navštívili raz v Mi lane jezuitov. Rektor po
veril sv. Alojsiusa, aby pod obedom reč držal, chcejúc aby hostia lepšie ho po
znali. Sv. Alojs toto poverenie skromne odmietol od seba ale na žiadosť pred
staveného svojeho predsa poslúchol. Povedal výbornú reč o úrade a povolaní
biskupov. A keď ho za to chválili, riekol; »Vefmi sa teším, že priam tento deň
zjavné bolo, že šleptám, a hlásku r neviem dobre vyslovif.«

Tak vedel svätý mladík reč na iné obráliť, a zaiste celkom zaslúženú
chválu odj.seba^odvrátiť.

Svätý Pavel apoštol napomína nás, aby sme padlých nezapovrhli, ani ich
v tom stave neopúšťali. Takto hovorí: Jeslli by človek i zachvátený bol ne

jakým hriechom, vy, ktorí ste väčší pokrok učinili v duchovnom živote, učte
takého ticho, pozorujúc sami na seba, aby ste i vy nebohjpokúšaní. Jeden dru
hého ťarchy noste, tak naplníte zákon Kristov, ktorý lásku k blížnemu tak

prísne nám na srdce kladie. Trpezlivé znášajte krehkosti a hriechy druhých.
Ktorý netrpezlivý je oproti slabosťam blížneho svojeho, zaslúži, aby aj druhí
slabosti jeho neodpúšťali. Boh často dopustí, aby i s nami lak zachádzali druhí,
ako my zachádzame s nimi. Pozor, aby si skrze pyšnú odvážlivost svoju i ty
do toho istého pokušenia a hriech i neupadol.

Preto, keď niekto z krehkosti alebo nevedomosti do hriechu upadne>
toho prívetivé karhaj a vyučuj Lebo padnúť je ľahko; svet je klský, ako ľad,
a človek je slabý a krehký. Kto stojí, nech dá pozor, aby nepadol. Opravdivá
pobožnosť — hovorí sv. Gregor — cíti útrpnosť nad hriechami druhých, a po

krytec rozhnevá sa nad nimi Nič neokrasuje viac kresťana, jak keď znesie a

premine chyby iných. Opravdivý kresťan neraduje sa nad hriechami a slabo
sťami druhých; pokrytec ale chvastá sa hriechami druhých, ako ten farizej vo
svätom Písme.

Sú ale i takí ľudia, klorí nie z krehkosti alebo z nevedomosti, ale zo samo

pašnosti a zo zlosti hrešia, zapovrhujúc slovo božie. Už s týmito ináč musí sa

zachádzať. Keď títo na dve alebo Íri napomenutia nepolepšia sa, vtedy už nie

prívetivé, ale tak s nimi zachádzať musíme, ako Kristus povedal: nech ti je
ako pohan a publikán.

Sv. Pavel napomína všetkých kresťanov, aby ctili kňazov svojich. Kto
v náboženstve od duchovných vyučovanie dostáva, ten nech účastným činí



kňaza svojho vo všetkom dobrom. *Hodný je pracovník mzdy svojej«, (Luk.

10, 7.) hovorí Kristus Pán náš; svätý Pavel ale: * Kto bojuje kedy na svojom
chlebe ? Kto sadí vynohrad, a nejie z ovocia jeho b Kto pasie stádo , a nejte
mlieko od stáda b Poneváč sme my vám duchovné veci rozsievali, či je to veľká
več, jesíli my vale telesné Pneme b t- (I. Kor. 9, 7—11.)

Neklamte sa; Boh sa nedá posmievat; ako človek seje, tak bude i žaf. Kto

rozsieva v tele, s tela i žaf bude porušenie. Kto ale rozsieva v duchu, z ducha
bude mat život večný.

Napokon napomína nás sv. Pavel apoštol, aby sme neboli závistliví,
aby sme každému dobré činili, nadovšetko ale domácim vo viere. Závisf má

ošklivý a hriešny prameň. Nedopriať, čo druhému dľa zásluhy alebo dľa mravov

jeho prislúcha, je špatná, ošklivá vec. Ba radšej prajme každému všetko dobré,
a čiňme dobré. Veď pre štachetného človeka najväčšia radosf je; činiť dobré.

Svätý Remigius, arcibiskup reimský, predvidiac, že v nastávajúcom roku
bude veľká drahota, ako druhý egyptský Jozef, aby núdznym pomôcť mohol,

pokúpil mnoho zbožia. Našli sa niektorí zlí ľudia, ktorí šľachetnomyseľnost arci

biskupovu na zlé vykladali, a takto hovorili: »Čo chce ten starý už skoro osem

desiat ročný človek ? Snáď nové mesto chce stavať ? Alebo tužím so zbožím
chce kupčiť a naposledok s ním úžerníčit?* Od závisti a nesvedomitosti zapá
lili obilnicu, a tak zhorelo to drahé zbožie, ktoré malo od hladu ochrániť

mnohých biednych ľudí. Závisf vždy len na zlé vedie!
Nebuďme teda cti — slávy — a chvály žiadostiví, buďme trpezliví jeden

oproti druhému, ctime duchovných pastierov svojich, čiňme toľko dobrého, koľKo

len môžeme. Neustávajme nikdy, lebo keď tak činíme, svojím časom žať budeme
život večný a večné blahoslavenslvo Amen.

V protivenstvách buďme pevní.

> /'rosím, aby ste neboli malomyseľní pre
moje sťtiema za vás.« Efcz. 8, 13.

Svätý Pavel apoštol bál sa, že Efezania z trpenia jeho to budú uzavierať,
že kresťanstvo nenie božská ustanovizeň, a z toho vezmú si príležitosť, aby od

padli od viery. V každej dobe sú slabí kresťania, ktorí úzkosťou, ktorú cirkev
božia alebo jej sluhovia trpia, Fahko prichádzajú do zmätku a v presvedčení
svojom poklátia sa.

Takíto boli i efezskí kresťania. Priam preto napomína ich apoštol, aby sa

nepohoršili nad úzkosťou a väzením jeho, ale neohrožene stáli v učení evan

jelia; lebo trpenie jeho len ku sláve im slúži, a prosí ich, aby vo svätom Duchu
a lásky posilnení pochopili tajomstvo skrze Krista vykonané.

Lebo svätý Pavel musel pre evanjelium mnoho podstúpiť a zniesť, nado
všetko v Efeze od židov a pohanov, najviac od strieborníka Demetra-

fledela šesťnásta po svätom Duehu.



Ešte i s beštiami musel bojovať, ktorým uhodený bol, aby ho roztrhali a zo

žrali. (I. Kor. 15, H2.) Keď ale prečítaný list písal, vtedy opravdivé v retazách
bol v Ríme. Prelo teší Efezských a oduševňuje ich, lebo vždy sa najdú takre
čení pevní, ktorí trpenia za hanbu držia, a slabí, ktorí až veľmi sklesnú na

mysli. Opravdivý kresťan musí mat kríž a trpenie za slávu, tešiť sa musí, keď

ho trpkosť, prenasledovanie a protivenstvo navštívi, lebo skrze ne bude podobný
Kristu, Pánovi svojemu. Aj to vie, že dľa sv. Pavla: » Súženie spôsobuje trpezli
vosti a trpezlivost zhášanie, a zhášanie nádej, a nádej nezahanbuje .« (Rim.
5, 3—5.)

Medzi Efezskými boli zaiste takí, ktorí sa hanbili, že ich veľký apoštol,
trebárs najviac pracoval nad všetkými, včuľ v železe je okuvaný. Svätý Pavel,
ako sa to dozvedel, hneď usiluje sa rozohnať túto ich mienku, a tak ím píše:
Nie jako zločinec trpím pre vás, ale jako sluha Kristov; a preto trpenie
moje nie je vám na hanbu, ale radšej na slávu. Z tohoto priam to uzavierajte,
že to učenie, ktoré som ohlasoval, je opravdivé a slovo božie. Lebo s evanje
liumom musí sa stať to, že ho svet a peklo topí a haní, ako aj tých, ktorí
k nemu prislúchajú. Áno, súženie, trpenie a mučenie je najistejšia cesta do

nebies. Vezmime si príklad od mučeníkov našich. Poviem vám len jeden príklad.
V Japonsku vypuklo roku 1590 veľké prenasledovanie, ktoré desať rokov

trvalo. V jedinom 1590. roku 20.000 japonských kresťanov zčiastky ukrižovali,
zčiastky spálili, alebo ináč mučili. Všetci tešiac sa išli k smrti, keď v jednom
roku 10,000 kresťanov povraždili, v tom istom roku 10.000 prijali kresťanstvo.
Po pätnásť rokov pokoja nové prenasledovanie vyrazilo roku 1615; kto vtedy
nejaký nový, hrozný spôsob smrti vynašiel, odmenu dostal. Spomeniem len dva
takéto nálezy, a síce; mučiacu priepasť a mučenie vodou. Asi dva
metre hlbokú jamu naplnili všelijakými smradlavými vecami, odsúdeného k stĺpu
P'iviazali, žily mu narezali, kožu na hlave na kríž prerezali, a potom ho nad
tú smradľavú jamu obesili, hlavu dolu a nohy hore. Po kvapke tiekla krv z úst
a hlavy toho úbohého, a strašný smrad z jamy ukrutne ho trápil. Keď videli,
že už dokonáva, strhli ho dolu, rozobrali ho, a keď k sebe prišiel, zase ho tak
mučili. To opakovali, kým dušu nevypustil. Lenže niektorý mučeník toto strašné
mučenie aj za dva týždne vystál. Trápenie vodou bolo ešte neľudskejšie. Odsú

deného na zem vložili, ramená a ruky jeho k zemi pripevnili, do úst mu dali
lievik a tým pomaly toľko vody do neho lievali, kým brucho jeho strašne ne

napuchlo. Vtedy ťažkú dosku položili mu na brucho, niektorí silní kati stupili
na ňu a dolial skákali na nej, kým mučený vodu s krvou smiešanú nevydal.
Na to zase naplnili brucho jeho lievikom vodou, a mučenie znovu sa začalo.
To obyčajne len štyri razy sniesli stáli mučeníci, potom z väčšej čiastky umreli.

NN., keď svätí mučeníci toľko vystáli pre Krista, i my trpme niečo, trpez
livé znášajme biedy naše. Odmena nevystane.

Tá pekná modlitba, ktorú svätý Pavel kolenačky sa modlil za Efezských,
za vzor nám slúži, čo máme prosiť od Boha. A síce: aby sme poznali Boha

pravdy spasenia nášho, aby sme upevnení boli vo viere, a milovali sa; lebo číra,
šľachetnejšie bude srdce naše, tým krásnejšie budú city a skutky naše. Preto
píše svätý Pavel: kľakám na kolená moje pred Otcom Pána našeho Ježiša Krista,



z ktorého sa všetko otcovstvo menuje a pochádza na nebi i na zemi, aby ste
podFa bohatstva slávy svojej, mocou Ducha svätého posilnení boli vo vnútrajšom
človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval v srdciach vašich, aby ste v láske
zakorenení a založení súce mohli pochopiť so všetkými svätými širokost, dlhosť,
vysokosť a hlbokosf lásky božej, a spolu poznali lásku Krista, ktorá každú my
šlienku prevyšuje. Sv. Hieronym hovorí: Boh ako jedine dobrý Otec i druhých
otcov dopusti. Lenže otcovstvo tu nielen v prirodzenom, aleiv mravnom
význame sa rozumie, preto i predstavení, a učitelia otcovia sa menujú. Otcovia!
vezmite si príklad, milujte, buďte bedliví, aby vás milovali, ctili, vás poslúchali,
ako vám to prináleží.

Svätý Pavel modlí sa za Efezských, a tak i kazateľ má nielen ohlasovať
slovo božie, ale i modliť sa za poslucháčov, aby slovo božie usilovne počúvali
a dľa neho pokračovali. Svätý Pavel skloní kolená svoje, keď sa modlí, a bez

pochyby ruky svoje spína k Bohu a tak srdcom i ústami sa modlí. Nehanbime
sa teda ani my pri modlitbách našich kolená sohýbať a ruky spínať. Tak sa
modlil i Šalamún v chráme pred oltárom Pána: »kľačal na obidvoch kolenách
na zemi, a ruky rozťahoval k nebu« (III Kráľ. 8, 54.). Tak sa modlil Kristus
v zahrade olivetskej, padol na tvár svoju, modliac sa, tak napomína i apoštol:
» Chcem , aby muži sa modlili na každom mieste, pozdvihujúc čisté ruky. «

(I. Tim. 2, 8.)
Svätý Pavel modlí sa k Otcovi Pána našeho Ježiša Krista. Nenie na svete

milejšie a sladšie meno nad meno Otca. Preto učí nás Kristus Pán takto sa
modliť: »Otče náš, ktorý si v nebesáchD To meno Otec pozdvihne srdce naše
k Bohu, aby nám pomohol, ako dobrý otec dielkam svojím, aby nám udelil,
čo dobré a milé je, trebárs to nezaslúžime.

Svätý Pavel modlí sa, aby milostivý nebeský Otec dal Efezským pevného
ducha, aby ich posilnil vo všetkých pokušeniach a trápeniach, ako sa i Dávid
modlil: »Navráť mi radosť spasenia tvojeho, a duchom udatným utvrď mňa.«

(Ž. 50, 14.) Svätý Pavel modlí sa, aby Kristus skrze vieru prebýval v srdciach
ich, tak bude požehnanie, blaženosť a spasenie podiel ich. Napokon modlí sa
za úprimnú, bratskú lásku, skrze ktorú do cirkve Krista budú prijatí, lebo

y>potom poznajú všetci, že ste moji ueedelnici, budete-li mat lásku medzi vami «

(Ján 130 sú slová Ježišove.

NN, milosť, pomoc, potecha, dobrota a milosrdenstvo božie rozpiestiera sa
na každé stvorenie v širokosti, v dlhosti, výsosti a hlbosti; od neba až po peklo,
od východu až po západ, od juha až po polnoc, takže na nebi, na zemi a pod
zemou nenie taká širokost, dlhosť, výsosť a hĺbosť, kde by moc Kristova sa ne

rozširovala, kde by nepotešila a pomôcť nemohla. K tomuto večnému Bohu,
upravuje nás svätý Pavel, vážne napomínajúc nás, aby sme nekonečnú dobrotu
jeho chválili, slávili a velebili, srdcom a ústami vďaky dávali a vrúcne prosili,
aby nás spolu so všetkými kresťanmi vo viere, v láske, v znášaní kríža a trpenia
zachovať ráčil. Uspokojenie iných potrieb sverujme na Boha, ktorý dfa všemo
húcnosti svojej nekonečne viac môže dať, ako čo my prosíme, a dľa múdrosti

svojej lepšie vie, čo je nám osožné. Boh, nekonečne múdry, dobrý, všemohúci
Otec vo všetkom, čo sa s nami stane, nech je slávený skrze Ježiša Krista na

veky vekov. Amen.



Plňme povolanie svoje.

y Prosím vás, aby ste chodili čo hodní toho

povolania.*. Efez. 4, 1.Efez. 4, 1.

Keď svätý Pavel už bol napomenul Efezských na väzeňstvo svoje, ktoré pre
evanjelium trpel, aby i oni slávu získali evanjeliumu kresťanským životom svojím,
potom dal ím k tomu najkrajšie pravidlá v dnešnom čítaní.

Ja — hovorí — ktorý pre Krista a evanjelium otrocké pu!á nosím, prosím
vás, choďte čo hodní povolania, ku ktorému ste povolaní, so všetkou pokorou,
tichosťou a trpezlivosťou, znášajúc sa vospolok v láske. Svätý Pavel spomína tu

všeobecné povolanie kresťanov a učí ich: kto je ten, ktorý nás povolal? načo
a skrze čo nás povolal ? a jako a prečo máme tak žiť ?

To povolanie, v ktorom žijeme, nenie náhodná okolnosť, ale sám Boh
nám ho vyznačil, teda verne ho zaplniť máme. Ktorému náhodou vyvolený stav
neľúbi sa, môže si druhý vyvoliť; ale aj na to ho Boh povoláva a v tom verne

pracovať musí Povolal nás na to všemohúci, večný, milosrdný Boh, jedine
z dobroty svojej, a dobrota táto padá na každé stvorenie na nebi i na zemi.
»Žiaden ntnie dobrý len sám Boh « (Mark. 10, 18.).

Boh povolal nás, a síce do kráľovstva svojeho, k večnému životu,
aby sme synovia boží, bratia Kristovi a spoludedičia jeho boli. Preto tak uspo
riadajme život svoj, aby sme meno božie a božské slovo jeho oslavovali. Preto

aj on sám naučil nás takto sa modliť: »Posväť sa meno tvoje.* Veď človek na
to je stvorený, aby bol obrazom a podobenstvom jeho. » Buďte dokonáli, ako
i Otec váš ?iebeský je dokonalý«. (Mat. 5, 48.).

Vlastnosť • c h o d e n i a je ustavičné pokračovanie. A keď mimo toho, ako
v živote človeka, na neistom, ťažkom chodníku kráčať, a so všelijakými neho
dami bojovať musíme, to už celú telesnú a duševnú silu človeka požaduje. Pre
trhnutie cesty a zastavenie je už lenivosť, a od tej sa chrániť musíme. Keď len
zovnútorne a strojové konáme službu svoju, vtedy už sludene a povrchne pra
cujeme, a takáto práca Bohu sa neľúbi. » Tento ľud ústami ma ctí, ale srdce
ich ďaleko je odo mňa« (Mat. 15, 8.). Povolanie požaduje, aby človek Bohu ce

lého sa venoval: srdce svoje, telo i dušu i prácu svoju.
K tomu povolal nás Boh prirodzene, zčiastky dľa náklonnosti našej, zčiastky

skrze prenasledovanie, žalosti, nemoce, nehody, skrze ktoré takrečeno núti nás,

aby sme pomoc u neho hľadali, a on príležitosť má nám pomôcť.
Ale nie len vonkajšky prirodzene, lež i vnútorne, nadprirodzene volá nás

skrze spasitedelné napomenutie Ducha svätého a anjela, našeho strážcu. Boh

obyčajne na takýto spôsob nás volá, a len keď na vnuknutia jeho nedbáme,
pošle prísnejšie napomenutie, aby sme sa zbadali.

Choďme so všetkou pokorou, tichosťou a trpezlivosťou, znášajúc
sa vospolok v láske. Nech sa nikto nepýši, nenapína nad druhých, nesháňa

po svojej sláve, nech nikto nezapovrhuje druhých. Buďme ponížení a krotkí.
Nech nikto nerozpáli sa na hnev, ale radšej nech je tichý, láskavý slovom
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i skutkom; nech sa nikto nepomstí, ale pomstu nech nechá Bohu; prehliadnime
chyby jeden druhého, žime v láske.

Usilujme sa zadržať jednotu ducha skrze sväzok pokoja. Namá
hajme sa jedno náboženské smýšlänie zadržat skrze svornost. Potrebné je, aby
medzi krestanrai jednota a svornost panovala, ako prví kresťania žili, ktorí
i zemskými statkami spoločne vládli. To jest, na vlastný majetok tak hľadeli, že
k Lomu blížny náš má nejaké právo, a priam preto i chudobným rozdávali dľa

potreby ich, tak že bohatý bez pýchy dával, a chudobný bez zahanbenia prijal,
všetci plní súc lásky.

Medzitým z rozdielu bohatstva a chudoby pochádzajúce biedy niesú
tak dôležité, ba ony ku blahu kresťanstvu slúžia, keď bohatý a chudobný dľa pravdy
evanjelia skutky svoje usporiaduje. Priam prelo dnešné čítanie nenalieha na

spoločnosť statkov, ale na jednotu ducha, keď všetci tým istým zásadám sa pod
dávajú, tie isté zákony zachovávajú, keď všetci tú istú jednu lásku cítia. Kde

mnohých vôľa. myseľ a srdce súhlasí, tam je jednota ducha.
Túto jednotu ducha zachovať musíme skrze sväzok pokoja. Lebo,

kedy je pokoj v človeku? Keď je spokojný. Teda usilujme, namáhajme sa, aby
každý na svojom mieste spokojný bol s tým, čo jemu dlä schopností, majetku,
povolania, úradu, dľa občanského a duchovného stavu prislúcha.

Svätý Pavel, aby napomenutie svoje čím príčinlivejším učinil, pridáva na

sledujúce dôvody. Vy všetci ste len jedno telo (Rim. 12, 4.) ktorého údy vy

ste, a hlava je Kristus; ten istý Duch svätý živí vás, (I. Kor. 12, 4.), lá istá

nádej chová vás, že niekdy spasení budete (Rim. 8, 17.) Jeden Pán, jedna viera,
jeden krst, jeden Boh, Otec všetkých, ktorý nad všetkým panuje,. všetko riadi.
Všetci jedného Pána, Krista, máme, ktorý nás, otrokov hriechu, za synov a de
dičov svojich učinil.

Poznamenajme, že nenie Fahostajná vec, či toto alebo iné ná
boženské presvedčenie máme. Svätý Pavel apoštol určite jednotu ducha
žiada v náboženskom presvedčení, a o jednej viere hovorí tak, ako o jednom
Pánovi, o jednom Duchu, a tým dosvedčuje, že i viera priam tak jedna, doko
nála má byt, ako jeden Pán a Duch svätý. Bár by tieto slová apoštola prenikly
srdcia, a kouec bude všetkým bludom!

Jeden protestantský panovník povedal grófovi Stolbergovi, ktorý sa na

vrátil do katolíckej cirkve: »Nemám rád tých, ktorí vieru menia.* Na to šľa

chetný gróf odvetil: »Ani ja ich neľúbim, lebo keby predkovia moji neboli vieru

svoju premenili, včuľ by som nebol musel vrátiť sa ku katolíckej viere. Taký
protestant, ktorý katolíkom sa stane, nemení vieru svoju. len navráti sa k t.pj,

ktorú predkovia jeho nehodne zanechali «

Priam preto len jedna je opravdivá cirkev, len jedno je stádu,
lebo i len jeden je pastier. Mimo tejto cirkve nikto spasený nebude. — Cirkev
len jedného Pána má, a tento je Kristus, neviditeľná hlava cirkve; len jednu
viditeľnú hlavu má, a táto je rimský pápež; jednu všeobecnú vieru má, tie isté

sviatosti; kde toto je, tam je opravdivá, katolícka, apoštolská cirkev.

Katolícky kňaz a protestant išli na prechádzku; sišli sa s jedným rabínom.
»Ej — ohlási sa protestant — tu traja veriaci sa sišli z troch rozličných ná-



oženství. Ktorý z nás má pravdu ?« »Ja vám poviem — povedal rabín; -- alebo
ešte neprišiel Messiáš, a vtedy ja mám pravdu, alebo už prišiel, a vtedy katolík
má pravdu; ty ale protestant, či prišiel či nie, ty zaiste si v omyle.«

Teda držme sa, Nn., pevno viery našej katolíckej.
Artaxerxes kráľ Persie takéto učenie dal synu svojemu Schaperovi:

si dobre, synu môj, že niet moci bez vojska; ale ani vojska niet
bez peňazí; ale ani peňazí niet bez roľníctva a bez vysluhovania spravedelnosli.
Nikdy nezabudni, že ty, ako kráľ, si tak náboženstva, ako i krajiny tvojej
ochrancom. Trón a oltár sú nerozlučiteľné; obidva obapolne musia sa podpo
rovať. Kráľ bez náboženstva je tyran, ľud ale bez náboženstva je obluda.« Amen

O sv. ruženci.

> V príbytku svätom pred ním posluhovala
som,*. Kniha Sirach. 24, 14.

Každé stvorenie má vyznačené miesto v diele božskej prozreteľnosti, a

každé stvorenie má tomuto povolaniu zodpovedajúce určenie.
Božská prozreteľnosť preblahoslavenej Panne Márii, ako Matičke jednoro

dzeného Syna Božieho zvláštne miesto vyznačila. Ako opravdivá Matička Božia
ona k večnému Bohu najbližšie stojí, a odtiaľ je, že meno jej, hodnosť a prí
mluvu jej s tajomstvami vykúpenia spojujeme: a tomuto najprimerajnejší a naj
jasnejší výraz je svätý ruženec. Všetky sily života jej sú so životom Vykupiteľa
sliate, ona je nerozlučiteľná od utrpení Spasiteľa, ktorými človečenstvo s Bohom

smeril; odmena jej je tá, že dľa tela do neba je vzatá, ako prímluvnica poko
lenia ľudského u svätého Syna svojeho, a tak i účastná je slávy Ježišovej.

Všetko toto nám tajomstvá svätého ruženca pred oči kladú. A síce ra

dostný, boľastný a slavný ruženec.
Pekná obyčaj panuje u katolíkov, že ruženec pri sebe nosia, a v samote,

na pr. na cestách, v noci keď sa prebudia atď., pobožne sa ho modlievajú, ako
to činili aj naši predkovia, ešte i vojaci, aj tí najväčší hrdinovia, ako na pr.
Ján Hunyady, ktorí ruženec na šabľách svojich priviazaný mali. Chvalitebná
obyčaj! Keď by sme nenadále alebo v cudzine zomreli, nech aspoň každý vie,
že sme katolíci.

Tento spôsob úcty preblahoslavenej Panny Márie štedro odmeňuje Boh

všemohúci. Preto aj cirkev naša svätá na každoročne prvú nedeľu mesiaca ok

tóbra ustanovila svätif sviatok svätého ruženca. A svätý otec Lev XIII. urídil,
aby veriaci celý mesiac október ruženec sa modlili. Čo cirkev katolícka z po
kladnice svojej zaiste hojne nám odplatí.

Čo som povedal, čo som tvrdil, to môžem vám aj s príkladmi dokázať.

Baudricourt, francúzsky veľmož, dostal od svätého Františka z Pauly
jeden ruženec, ktorý vo veľkej úcte mal. Raz ráno nikde ho nenašiel. Sluha
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jeho, keď šaty čistil, nenadále ho do ohňa spustil, ale druhý deň našli ruženec

neporušený v popoli.
Sv. František Xaverský, apoštol Indov, aby verejne ukázal, že je

Syn Márie Panny, nosieval vždy ruženec na hrdle, a mnohé zázraky ním činil.

Sv. František z Pauly už ako malé diéta aj v zime s holou hlavou
modlieval sa ruženec. A tak stály hol v tomto pobožnom zvyku, že až do po
sledného dňa života svojeho nikdy nezanedbal ruženec sa modlit.

V C h í n e bol jeden mladík pokrstený, ktorý však neskôr zabudnul na po
vinnosti svoje kresfanské, a s pohanskou ženou do stavu manželského vstúpil,
aj deti svoje pohansky vychovával. Ale milosťou božou pohnutý, vážne roz

mýšľal' s najstarším synom svojím do Ióna cirkve katolíckej sa navrátiť. Len
stará matka jeho bola veľmi proti tomu, a všetko činila, aby ho od tohoto

predsevzatia odtiahla. Ale božská milosť bola silnejšia. Otec a syn pilne učili sa

kalechismus, modlitby, a potom išli k missionárovi a prosili ho, aby otca prijal
nazpät do cirkve katolíckej a syna aby pokrstil. A tak sa aj stalo. Obidvaja
dostali pátričky, ktoré sa každodenne pobožne modlili, ale predsa skrývali pred
starou matkou. Matka raz ťažko onemocnela. Zbadala, že niečo skrývajú pred
ňou. Začala hľadať a našla pátričky (ruženec). Ona to myslela, že ten ruženec
je niečo vzácneho a drahého, a preto ho tak skrývajú, lebo má nejakú tajnú
moc. Jednu noc, keď syn jej zaspal, vzala od neho ruženec, vložila si ho na

krk, a zaspala; ráno zobudila sa uzdravená a dala ruženec na svoje miesto
O niekoľko dní jedna suseda onemocnela. Čo neurobí matka? Vzala ruženec a
dala jej ho na krk. A stalo sa, že aj tá ozdravela. Po týchto dvoch pádoch
zátvrdilá matka sama prosila syna svojho, aby išiel s ňou k missionárovi. Stala
sa kresťankou a jako pobožná katolíčka skončila život svoj.

Veru veľkú moc má svätý ruženec!
Ctite a nasledujte, NN, Pannu Máriu, ktorá nám dala Krista, Vykupiteľa

pokolenia ľudského. Keď v srdciach vašich s vonkajšími a vnútornými nepria
teľmi bojujete, keď víchor hučí, vlny šľahajú nad vami a záhuba yám hrozí;
keď nikde nevidíte svetlo a pomoc; vtedy vystrite ruky svoje a mluvte srdcom
i ústami: »Panno Maria, Matko Kristova, Matko bužskej milosti, príčina našej
radosti, oroduj za nás!« Pán Ježiš zaiste vás posilní, a milosť božia oslobodí
vás. Amen.

Ďakujme Bohu ustavične.

>Že ste skrze neho obohatení vo všetkom.
v kazdo?n učení a v každom poznaní. <

L Kor. 1, 5.

Keby sme z celého listu svätého Pavla len dnešný zlomok mali, dľa toho
by sme najpriaznivejšie súdili o nábožensko-mravnom stave Korintských. Ale
ostatná čiastka listu značne vyvedie nás z klamu. Také roztržky, nerovnosti,
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výstupnosti, také klátenie sa v učení, také biedy sú tam vylíčené, aké by sme
v kresfanskej obci vera nehľadali, nadovšetko v tom čase. A predsa ako píše

apoštol? či lichotí Korintským? Ach nie; nuž čo teda nasleduje z dnešného čí
tania? Nasleduje, že bárs ktorá kresťanská obec pri všetkých nedo

statkoch, chybách a krehkostach svojich ešte vždy je niečo iné, než obec zá
tvrdilých židov; u nás každá obec istý znak nadprirodzeného poriadku
nosí na čele svojom.

Nasleduje, že cirkev naša právom sa môže menovať svätou, trebárs všetci
nie sú svätí. Zaiste spravodliví činia väčšinu; lebo mnohí do nejakého smrteľ
ného hriechu neupadajú; hriešnici z väčšej stránky kajúcno sa vyspovedajú a

prevelebnú sviatosť oltárnu hodne prijímajú, zátvrdilých hriešnikov je veľmi

málo; nekajúcnosť zriedka sa zkusuje.

Nasleduje, že duchovní pastieri zaiste namáhať sa musia, aby sa

dobré rozširovalo a zlé umenšilo, ale predsa nesmú tak zachádzať, aby to, čo
dobrého vo veriacich svojich vidia, nechválili, alebo za nič nemali; lebo ináč z čoho
budú čerpať smelosť a nádej k tomu, čo ešte pred nimi je, čo ešte konať a
obsiahnuť musia?

Svätý Pavel apoštol hovorí, že jeho ďakovanie Bohu je uslaviôné. »Ďa
kujem Bohu svojemu vždy.* Teda ďakovaniu privlastňuje také účinkovanie, ako

modlitbe, ktorá tiež ustavičná musí byť. -oBez piestania sa modlite.« (I. Tes.

5, 17.} Ustavičnej modlitbe prisľúbené je vyslyšanie, tak aj ďakovaniu, lebo čo

je ono iné, ako za obsiahnuté dobré obnovená modlitba. Zapamätajme si, že
kto za obdržané dobré opätne, vrúcne ďakuje, s týmto preukazuje, že to dobré
dľa jeho ceny vážiť si vie. A keď sa neľúbia Bohu tí, ktorí milosti jeho zapo
vrhujú, zaiste ľúbia sa mu tí, ktorí si ich vážia a chvália. Potom vieme, že
milosť je dar boží, ktorý Boh najviac pre seba samého dáva, aby mal z neho
oslavu. A to je istá vec, že skrze vzdávanie vďakov Boh oslavovaný býva-
Preto aj svätí otcovia povďačnú modlitbu k pare prirovnávajú, ktorú zem vy
siela do povetria, odkiaľ ju ako občerstvujúcu rosu a dážď zas dostáva.

Svätý Pavel apoštol vďaky vzdáva za milosti božie, ktoré dané bol y

Korintským v Ježišu Kristu, poneváč poznali, že jedine v ňom je spasenie,
lebo lomu i vyučení boli. Teda kresťanské učenie je základ a cieľ každej oprav
divej vedy. Nech uznajú z tohoto, jak veľký poklad je poznanie' Krista, a

nech tak zo srdca ďakujú, ako apoštol, lebo toto poznanie, a táto celá veda je
výsledok milosti božej.

Svätý Pavel ukazuje Korintským, ako si majú vážiť evanjelium, tak že pri
rovnajúc k nemu všetko iné nič nenie. Príkladom svojím povzbudzuje ich k ďa
kovaniu. Spomína ím, čo boli prv, a čo získali skrze evanjelium, aby skrze
nevďačnosť proti evanjelium do slepoty prvnejšej nazpak neupadli, ako sa to
s inými už stalo.

Tú múdrosť a lásku, z ktorej toto otcovské napomenutie pochádzalo,
bár Korintskí prísne karhanie zaslúžili, nech si berú za príklad predstavení
a rodičia, aby poddaných svojich nie s hnevom a nenávisťou, ale s otcov

ským srdcom, úplným šetrením trestali, aby zjavné bolo, že to z lásky činia.



Svätý Pavel vďaky dával Bohu za Korintských, že ích obohatil, nie síce
telesne, ale duševne, poneváč prijali evanjelium, verili Krista, obdržali od

pustenie hriechov a milost božiu. Toto bohatstvo nevie si svet vážit dostatočne;
synovia sveta len po nádherných šatoch, po zbožím plných stodolách, po vínom

naplnených pivniciach a peňazí plných vačkoch túžia; o duševné dobré málo sa

starajú. Avšak zemské statky, ktoré kmíni ukradnúť a mol a hrdza strovit

môže, neuspokoja človeka. Opravdivý, múdry kresCan, po daroch Kristových
túži. Kto Krista má, všetko má.

Svätý L u c i a n, syn bohatých rodičov, ešte len dvanásf rokov mal, keď mu
rodičia zomreli. Po smrti ich všetek majetok svoj rozdelil medzi chudobných a

išiel do mesta E d e s s a, a tam sa učil, nadovšetko vo svätom Písme sa vy

učoval, a spolu modlitbou, pôstom a sebamŕtvením sa posväcoval. Potom išiel
do Antiochie, kde patriarcha mesta výborne vzdelaného Luciana za kňaza po
svätil. Tu školu otvoril, v ktorej kresfamské vedy učil. Nesmrtelné zásluhy si

nadobudol, nadovšetko tým, že sväté Písmo Nového zákona očistil od chýb
skrze spisovateľov porobených.

Keď Diokletian kresťanov prenasledoval, na východe Maximian najukrut
nejšie zúril proti cirkvi Kristovej a nasledovníkom jeho. Ako takého oznámili
Luciana a do Nikomedie ho vzali. Tu cisár sľubami a hrozbami usiloval sa od

Krista ho odlúčiť. Sv. Lucian na všetko len to odpovedal; »Ja som kresťan, ja
nič nechcem, neúfam a ničoho sa nebojím.« Na to Maximian dal ho ukrutne
mučiť, a rozráňané telo jeho na pichlavé črepy hodiť; v tomto stave štrnásť
dní ho strážili, aby mu nikto ani najmenšej potravy podať nemohol.

Medzitým približoval sa sviatok troch kráľov, veriaci prosili ho, aby tento
deň slúžil omšu svätú a primať ím dal. Sv. Lucian, ktorý na črepoch ležiac,
len ruky svoje hýbať mohol, dal priniesť chlieb a víno, položil to na prse svoje
a vrelou horlivosťou odbavil modlitby svätej omše, a polom k nemu sohnutým
podal telo a krv Krista Pána; tešil ich, a upomínal na budúcu slávu, ktorú

každý verný nasledovateľ Ježiša obsiahne.

Druhý deň sa cisár dal spýtať, či Lucian ešte žije? a ten celú silu svoju
soberúc, trikrát hlasno svclal; »Ja som kresťan, ja nič nechcem, neúfam a ni
čoho sa nebojím.* Táto o 'poveď tak rozhnevala M iximiana, že ho ešte ten deň
dal sotať.

Sv. Lucian celkom blaženým sa cítil preto, že bol kresťanom; túto hodnosť
a duševné dobré kresťanstva viac si vážil, než všetky poklady zemské, viac než

vlastný život svoj. A právom, lebo nenie väčšej hodnosti nad kresťanstvo. Alebo
čo znamená to: »Ja som kresťan?* To: Ja som posvätený Pána, ja skrze Ducha

svätého, ktorý do srdca mojeho vliaty je, (Rim. 5, 5.) znovu som narodený; ja
som syn Boha a dedič jeho, spoludedič Kristov, a tak vyvolený som, aby s ním
v nebesách večne žil.

Či to nenie veľká, najväčšia hodnosť?!
Ako si sv. Lucian vážil kresťanstvo a duševné dobré, tak si ho vážme i my!
Pri všetkých daroch a milostach, ktoré Korintskí skrze prijatie evanjeliuma

dostali, nachádzaly sa predsa chyby, krehkosti, omyly a pohoršenia medzi nimi.
Niet takej oboe, v ktorej by i zlí neboli. Aj v tom najpeknejšom žite nájde



sa kukol, tak dobrí i zlí miešano sa nájdu všade, na polepšenie zlých, a na

zkusovanie dobrých. Tak je to i v cirkvi katolíckej Preto veľká nespravodlivosť
by bola za to cirkev našu obviňovať. A to neškodí ani evanjeliumu, ani cirkvi

našej, škodí ono len priestupnikom.
Tí ale, ktorí v srdciach svojich majú učenie Kristovo zakorenené, veselo

môžu hľadet oproti príchodu Pána našeho Ježiša Krista. Apoštol takto končí
dnešné čítanie: Zaiste zachová vás stálych až do dňa príchodu svojeho, lebo
verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločnosti Ježiša. Co Boh prisľúbil, to aj
splní; a aby tento sľub i na seba vzťahovali, dodal: Čo Boh začal vo vás, to
aj skončí, len vy nečiňte sa pomoci jeho nehodnými skrze neveru. Slovo božie
nenie tak vrtkavé, ako slovo ľudské. Len vy zostaňte navždy verní, vernosť toho,
ktorý vás povolal, istá je. Amen.

Vyzlečme starého človeka a oblečme nového.

> Oblečte nového Človeka stvoreného podľa
Boha v spravedlnosti a v opravdivej svä-

Efez. 4;, 24.

Svätý Pavel v dnešnom čítaní znovu napomína obrátených veriacich, aby
vyzliekli starého človeka a obliekli nového. Veľmi často hovorí o starom a

o novom človekovi; a veľmi dobre vie, ako mnoho záleží kresťanovi, aby to
dobre rozumel.

Vyzlečte, praví, starého človeka, z Adama pochádzajúceho človeka, zkazenú
ľudskú prirodzenosť, ktorá v hriechu je počatá, v hriechu sa narodila, a plná je
hriešnych žiadostí, ktoré vnútorne k nevere, naostatok k zúfaniu vedie; zo
vnútorne ale k pýche, k skúposti, chlipnosti, k hnevu, závisti, nenávisti, ku

krádeži, opilstvu, neposlušnosti, vražde atď. privádzajú človeka. Toto všetko je
ovocie starého Adama.

Preto napomína apoštol efezských veriacich a spolu i nás: » Obnovte sa
duchom v mysli svojej', a obleite nového človeka stvoreného podľa Boha v spra
vedlivosti a v opravdivej svätosti.i- Za nového človeka drží svätý Pavel toho,
kto skrze vodu a Ducha svätého vo viere a v slove božom kresťanom sa stal,
a dľa ducha Kristovho k opravdivej svätosti znovu narodený, milosťou naplnený
a bohabojnými skutkami obohatený je: vnútorne Boha chváli, velebí, a vďaky
jemu dáva, zovnutorné ale skutky lásky a milosrdenstva k blížnemu koná,
jedným slovom, to myslí a činí, čo by na jeho mieste Kristus bol myslel a

konal. To sú ovocia nového človeka.

Na človeka sa obyčajne tri hriechy lepia; lož, hnev a lakomstvo,
samé také hriechy, ktoré sú vlastnosti diabla, od začiatku Ihára, lúpežníka a

vraha duší; tie aby sme odložili so seba: naproti ale na srdce nám klade, aby
sme týmto protivné čnosti: pravdu, tichosť a lásku obliekli a nasledovali.
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Lož bere sa v obšírnejšom význame; všetko je lož, čo človek hovorí a činí,
o čom srdce nič nevie. Jedným slovom to, čo nehľadá slávu božiu a blaho

blížneho, ale vlastnú našu chválu, povesť, zisk, pokoj a pohodlie. Každé falošné
učenie, pretvárovanie, lichotenie je lož.

Hnev je tiež ošklivý hriech, ktorý keď nepochádza len z nerozváženosli
a z náhleho vyblknutia srdca, skoro nemizne. Prelo hovorí apoštol: »Hnevajte
sa, a nehrešte.*. Keď aj vybíkne hnev z vás, neprehrešte sa skrze sotrvávanie
v ňom; nech nezapadá slnce nad hnevom vaším. Ale je i spravodlivý hnev,
sväté rozpálenie sa skrze obrážanie Boha a blížneho, lenže tento hnev je lá

skavý a cieli polepšenie hriešnika. Teda nie každý hnev je hriech. Keď panov
níci a predstavení hnevajú sa na hriechy poddaných, keď rodičia a gazdovia
hnevajú sa na neposlušnosť a výstupnost detí a sluhov svojich, takýto hnev je
chvalitebný a užitočný. Ale ani ten nemá byt trváci, a nesmie sa svrhnúf v ne
návisť a pomstu. To je už zlosť a hriech. Od toho sa chráňme. >Moja je
pomsta , ja odplatím lasom svojím .« (V. Mojž. 32, 35.) Potom hnevlivý sám
sebe škodí telesne i duševne, zdraviu svojemu a často upadne do všelijakého
nešťastia, ba i do hriechu.

Svätá I d a bola manželka H e n r i k a, grófa toggenburgského. Ma bola

tichá, skromná, Henrik ale spurné hnevlivý. Ida mnoho musela trpet pre prudkosť
svojho manžela, ale tichosť jej všetky búry premohla. Bol vo dvore grófskom
jeden výstupný a smilný sluha, menom Dominiko. Tento zaslepený náruživosťou,
raz keď Ida modliť sa išla do káplnky súsedného lesa, napadnul grófku svoju.
Pokrik jej počul Kuno lovec, a ešte vo svojom čase vyslobodil paniu svoju.
Ida vďaky dala Bohu za vyslobodenie, odpustila zločincovi, a ešte i Kunovi

prikázala, aby mlčal, vediac, že keď sa to dozvie manžel jej, Dominika na
skutku zabije.

Ale zahanbený zlostný človek čakal len na príležitosť, aby sa pomstiť
mohol. A príležitosť prišla.

Stalo sa, že svadobný prsteň Idy zmizol, a nastrašená manželka neopová
žila sa to hnevlivému manželovi oznámiť.

Po čase našiel Knno jeden drahý prsteň v lese v hniezde jedného havrana.
Bol tó prsteň Idy, ktorý havran cez otvorené okno ukradol. Dominiko ako videl
ten aj jemu známy prsteň na prste Kuna, myslel si, tu je čas na pomstu, a

oznámil to pánovi svojemu. Henrik dal zavolať lovca a zúrivo kričal, odkiaľ vzal
ten prsteň? »V hniezde havrana som ho našiel', odpovedal nevinný Kuno. Ale
to neosožilo; rozpajedený Henrik dal ho zavraždiť. Potom vrútil sa do izby
grófky a kričal: »Kde je tvoj svadobný prsteň?!* »Ztratila som ho«, bola od

poveď. »Hah! nehanebná, iď za smilníkom tvojím«, schopil ju a cez okno do prie
pasti ju shodil. Nevinná Ida ale zázračne v hlbokej priepasti neporušená sa zo

budila, a naskutku učinila sfub, že v samote bude žiť a Bohu slúžiť. A tak žila
sedemnásť rokov.

Stalo sa, že jeden starý lovec raz ďaleko v hore prišiel k jednej chatrči,
pozrel dnu a koho videl? V roztrhaných šatoch grófku svoju. Radostne ju po

zdravil, a bežal do zámku oznámiť pánovi svojemu tú radostnú novinu. Henrik
síce najprv nechcel uveriť lovcovi, polom predsa išiel s ním, a skutočne v cha-



trči uzrel a poznal nevinnú manželku svoju. »Odpusť mi!« volal kajúcne, a
k noliám jej padol. Manželka ho objala, bozkala a uistila, že sa nehnevá na

neho, ba že sa vždy modlila zaňho, aj za Dominika prosila milosť; ale tento
nehanebník už nepotreboval jej prosby, lebo na ten chýr, že Ida ešte žije, obesil
sa. Henrik plačúc prosil drahú Idu svoju, aby sa navrátila k nemu, ale ona

odpovedala: »Sľub ma zaväzuje, aby som Bohu tu v samote slúžila, nemôžem

ísf, tu zostanem.« Neskôr do jedného kláštora mníšek sa utiahla, a jak svätá
v starom veku zomrela.

Ešte krádež, lakomstvo musím spomenúc. Svätý Pavel ďalej pokra
čuje: » Kto kradol, nech už nekradne, ale radiej pracuje , konajúc rukami svo

jimi dobré, aby mal z čoho udelit tomu, kto trpí núdzu. « Kradnúc, čo dru
hého je, si privlastnic, je veľmi špatné remeslo. Sem patrí lúpež, úžera, opotre
bovanie falošnej miery a váhy, predávanie zlého tovaru za dobrý, zadržanie
alebo zatajenie zaslúženej mzdy, slovom privlastnenie všetkého, čo nenie tvoje.

Deti, keď vezmú niečo rodičom bez ich vedenia a dovolenia, nech je to

chlieb, mäso, víno, peniaze, alebo bárs čo, kradnú; priam tak domáci slu
hovia, keď sú leniví a neverní a škodu robia; tiež i nájomníci, ktorí le
nivo alebo zle konajú svoju robotu; remeselníci, ktorí len na oko robia všetko;
úžerníci, ktorí nezákonité úroky berú; k r am ár i, ktorí falošnú mieru a

váhu užívajú, tovar svoj falšujú, alebo draho predávajú; krčmári, keď zdravý
nápoj kazia, alebo dvojou kriedou píšu; pekári a mäsiari, ktorí na miere

klamú, alebo zdraviu škodlivý chlieb a nápoj predávajú. Sem prislúchajú, ktorí
na p o 1 i, na r o 1 i a na lúke trávu a siatie potajomne skosia, v zahrade
druhých ovocie zoberú, vo vinohrade ovocie alebo hrozná kradnú. Sem pri
slúchajú, ktorí dlh svoj neplatia; leniví žobráci, mrháči, ktorí by robit
mohli a nerobia; tiež, ktorí pri kúpe a predaji klamú blížnych svojich a na

pokon, ktorí olúpajn blížneho o staločnost a dobré meno.

Svätý Pavel napomína, aby každý »pracoval rukami svojimi.« Boh chce,
aby sme pracovali. » Človek sa rodi ku práci, a vták k lietaniu« (Jób 5, 7.),
hovorí sv. Písmo. Inde: *Id k mravcom, lenochu, a premyli'aj cestu ich , a uč

sa múdrost.r. (Kn. Prísl. 6, 6.) A evanjelium prácu za mravné určenie človeka

drží, k čomu je každý povinný. Práca je nasledovanie Krista. Každá práca
je dobrá a vznešená, keď ju človek dobre koná, aj tá najpodlejšia. Kristus Pán
v dome remeselníckom rástol a príkladom svojím prácu posvätil; apoštolov a

učeníkov svojich z nízskych stavov si vyvolil.
Ťažká práca je následok a pokula hriechu (I. M. 3, 17—18) a ľahšia práca

je prirodzené povolanie človeka. (1. M. 5, 16.) Dobrý krestan tak uvažuje prácu,
ako nasledovania Krista, ako dostičinenie za svoje vlastné i cudzie hriechy.

Ale je ešte i duchovná práca; aj tú má konať nielen kňaz, ale i každý
krestan; každý sa musí usilovať, aby skrze telesné a duchovné skutky milo

srdenstva kráľovstvo božie sa rozširovalo a kvitlo, a stav biednych ľudí obľah

čený bol. Keď tak jeden za druhého pracujeme, trpíme a bojujeme na

zemi, sme v kráľovstve božom jedno stádo, jeden pastier, a chystáme hojnú
žatvu. Daj Bože, aby to čím skôr tak bolo Amen.

11*



Nedeľa dvadsiata po svatom Duehu.
Buďme opatrní.

*Hľaďte, ako by ste opatrne chodili,«
Ľfez. 5, J 6.

Povolanie kresfanov nie len lo žiada, aby skrze poctivý život seba samých
posvätili; ale i to, aby v temnote hriechu nachádzajúcim ľuďom svietili na ceste

spasenia.
Svätý Pavel Efezským a nám všetkým nadovšetko tri vážne napomenutia

dáva: 1. aby sme opatrne chodili, nie ako nemúdri, ale ako múdri, opotrebujúc
dobre čas a jako múdri kupci pozor dávajúc na dobré príležitosti; 2. aby sme
triezvi boli a neopíjali sa vínom; 3. lež radšej aby sme naplnení Duchom sv.

oduševňovali jeden druhého v žalmoch, chválospevoch a piesňach duchovných
chváliac Boha a vďaky jemu dávajúc.

Prvé napomenutie najviac tým patrí, ktorí nazdávajú sa, že sú už v úplnej
istote, mysliac, že keď už pokrstení a do lona cirkve prijatí sú, nemajú sa čo

obávať, a zabúdzajú na to, že z tela a krvi pozostávajú a v nebezpečenství
plnom svete žijú. Preto hovorí svätý Pavel: hľaďte, ako by ste opatrne chodili,
nie ako nemúdri, ale ako múdri, ktorí čas a príležitosť do povahy berú, lebo

časy sú zlé. Konajte vôľu božiu, lebo ináč to nebezpečenstvo vám hrozí, že
z kresťanov pokrytci, z pokrytcov zapierači viery a zo zapieračov verejní ne

priatelia pravdy sa stanete. Počúvajte usilovne slovo božie, vediac, že len v ňom

je opravdivá múdrosť. Keď na svet, na naničhodných žvatláčov počúvate, veta
bude pravde, konec opravdivej múdrosti.

Múdri kupci opatrne upotrebujú času a príležitosti, aby tovar svoj dobre

predali a peniaze utŕžili. Tak musíme i my činiť. Darmo čakáme na lepšie časy,
prekážky vždy budú. Nedajme ujsť príležitosti ku konaniu dobrého, čím viac

odkladáme, tým menej podarí sa nám dobre činiť. Konajme to dobré, ČO mô

žeme, hneď.
Teda buďme múdri. Na to netreba nejakej veľkej učenosti, aj jednoduchí

ľudia kresťansko-múdre hovoria a konajú, ako tá sedliačka, ktorá vstúpiac do

krčmy, z omylu priam dvere takej izby otvorila, v ktorej údovia istej spoločnosti
shromaždenie držali. Keď samých pánov videla, trochu zmätená zo slušnosti

povedala krásne pozdravenie: »Pochválen buď Ježiš Kristus*. V celej spoločnosti
len jeden sa našiel, ktorý odpovedal: »Na veky!* Ostatní dlhé tváre činiac,
posmešne sa dívali už na sedliačku, už na spoluúda. Jeden z nich, ten najbez
očívejší, hlasno odvelil: »Milá duša moja, ten Ježiš Kristus nebýva tu, nenie
medzi nami*. Spoločnosť sa rozosmiala, ale sedliačka nezostala dlžná, a odpo
vedala: »To veru uverím, páni moji, že tu nebýva.* »A prečo? pýtali sa ďalej.
»Len preto — odvetila múdra — lebo ja to myslím, že by ho tu znovu ukri

žovali, a on už viac nechce umrieť; a potom . . , potom . . . keď vás neobrazím,
aj by sa hanbil v takejto spoločnosti prebývať.* A s tým vyšla z krčmy.

Druhé napomenutie svätého Pavla zneje opilcom, a vôbec všetkým ne
miernym. Pod opilstvom každý opojný nápoj, každé nemierne pitie sa rôznime.
* Hľaďte, ľo je vôľa božia — praví — neopijajte sa vínom.* S opilstvom spolu



kráča i smilstvo, rozpálené telo snadno blčí a hotové je ku každému telesnému
hriechu. »Zdáliž neviete, že opilci kráľovstva božieho účastní nebudú ?« Pri tom,
že opilstvo samo v sebe je už veľkým hriechom, ono obyčajne ešte mnoho

iných hriechov za sebou ťahá.

Z opilstva pochádza smilstvo, tj. oplzlé reči, necudné posunky, ohavné

skutky, kliatie, prísahanie, lož, pomlúvanie, klamstvo; hnev, vada, rozopra, ne

svornosf, bitka, vražda a smrť; rúhanie sa Bohu, lenivost, zameškanie služby
božej. Oči opilého človeka ustavične hotové sú videt zlé, uši počúvať zlé. Celý
človek je nespôsobný, omrzlý, spurný; svetlo rozumu vyhaslo v ňom, každý
smysel a prirodzená sila je v ňom pomútená, každá žila, každý úd rozpálený,
a hotový ku každému hriechu a ku každej nemravnosti. Opilec je taký, ako len

furman, z ktorého ruky kone vytrhly opraty. Tade cvála, kade kone chcú,
po vode a po suchej zemi, cez tŕnia a krúžiny, vrchami a dolinami, kým sa
všetko nepoláme. Opilec je ako ten plavec, ktorý veslo vypustil z rúk svojich,
len tak slepo pláva na šfaslie, kým sa mu loď jeho o nejakú skalu nebúši a so

všetkým nezatopí.
A predsa je i spasiteľné potáčanie sa u opilcov, to už môžu opilci na

sledoval!, ba i prosím ich, aby nasledovali.

Zriedka minul týždeň, že by u istého pána kamarádi z mokrej štvrti
neboli sa sišli. Vtedy potom časlokrát doliaľ dvíhali poháre, kým ich nové slniečko

nevítalo; najviac sa vyznačoval medzi nimi sám domáci pán. Raz tiež už skoro

svitalo, keď dobre podpití na koče sadali, a domáci pán ešte aj tam s fľaškou
a s pohárom v rukách svojich poláčajúc sa, ponúkal hostov svojich, a pil i sám,
ale z fľašky; stalo sa ale, že medzi tackaním potkol sa, a víno miesto cez ústa do
hrtana vylialo sa na jeho prsník, načo veľký smiech povstal. Vtedy domáci pán,
ktorému snáď tento výsmech zob idil cit a svedomie, vážne pozrel na hostov

svojich a fľašku o zem hodiac tvrdým slovom volal; »Môžete ísť, u mňa ne

budete viac slopať, ani ja nebudem viac pit.« A zadržal sľub svoj.

Svätý Pavel apoštol napomína ďalej: Buďtľ naplnení Duchom svätým .«

Tj. nebuďme spokojní s jedným alebo s druhým dobrým duševným pohnutím,
ale ako opilec, čím viac pije. tým viac ho smädí, tak ani my nebuďme spokojní
nikdy, ale vždy viac a viac smädnime a pif žiadajme zo živej vody a sladkého
vína Ducha svätého, kým len celkom nenaplníme sa ním. Keď srdce naše raz
už naplní sa Duchom svätým, preteká z neho v každom čase. Z toho potom,
čo preteká z neho, poznať môžeme, čo je v ňom, a apoštol nie darmo dáva to

napomenutie: • Rozmlúvajte sa vospolok v žalmoch a chválospevoch, a v du

chovných piesňach , prespevujte a plesajte v srdciach svojich Pánovi.«

Aj ďakujme vždy nebeskému Otcovi, v mene Pána nášho Ježiša Krista,
za všetko, čo máme, čo užívame, čo sa stáva s nami, dobré i zlé, malé a veľké,
duševné a telesné.

Napokon končí apoštol list svoj týmito slovami: »Budíe jeden druhým pod
daní v bázni Kristovej«. Z nižšieho stavu vyšším, podriadení predstaveným nech
sú poddaní, s poníženosťou; predstavení nech sú k službe poddaným hotoví
ochotnou láskou, sebaobetujúcim panstvom. Ľudia veľmi radi sa vypínajú jeden



nad druhého, čo opravdivé na sebeckú slávy žiadostivú dušu ukazuje. Ale také
srdce, ktoré Krista nasleduje, rado sa uponíži. Tak by bolo v poriadku, keby
veriaci Ježišovi všetci jeden druhému popúšťali, ako údy tela popúšťajú hlave
a ochotne slúžia jeden druhému. Kde je poníženosť, tam je i poslušnosť, a kde

je poslušnosť, tam je blaženosť. Amen.

O pokúšaní diablovom.

»Oblečte sa do zbroje božej, aby ste mohli
obstáť proti úklado77i diabolský77i. <

Efez. 6, 11.

Svätý Pavel apoštol v dnešnom čítaní tak vyobrazuje diabla, jako ukrut
ného a mocného nepriateľa ľudského pokolenia, a spolu učí nás, jaké zbroje
máme upotrebovať proti nemu. Diabol pokúša, a my musíme sa brániť.

Diabol je Istivý, zlostný nepriateľ, bezočivá duša, plná Iže a zlosti, vraže

dlná, Júhavá duša, nepriateľ života a pravdy, nenávistník každého dobrého, ne

priateľ ľudí. Ako opovážil sa pokúšať Krista Pána, ani nás nešanuje, ale na

každý spôsob nás premôcť usiluje sa. A k tomu upolrebuje svet, márne roz

koše jeho a vlastné telo naše, so všetkými krehkosťami jeho.
Ako hrdinský vojvodca, ktorý s vojskom svojím proti nepriateľovi tiahne

a bitku čakajúc, vojakov svojich ustavične osmeľuje, aby ducha neztratili a

udatné bojovali: priam tak napomína apoštol Efezských a nás, aby sme sa

ozbrojili a chystali sa k boju. Takto praví; » Posilnite sa v Páim a mocnej sile

jeho ;« lebo sila naša je slabá, aby sme takého mocného nepriateľa poraziť vládali.
»Oblečte sa do zbroje božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabolským.<

T. j. buďte pevní s mocnou milosťou božou. Boh je dosť mocný a dobrý, aby
nás ochránil, keď k nemu sa utíkame.

Medzitým tu nie tak o našu, ako o božskú záležitosť ide boj.
0 lom je reč, či obraz a podobenstvo božie, človek, Bohu má prislúchať na

veky, alebo diablovi; či drahá krv Krista Pána, ktorá za vykúpenie naše tiekla,
na darmo vyliata bola?

Nenie bojovanie naše len proti telu a krvi; nielen proti jednému dia

blovi, ale my proti všetkým diablom a kniežaťom pekla musíme bojovať, na

koľko Boh dopustí, na trest za hriechy ľudí pokúšať. A toto nenie malá vec.

»Preto vezmite zbroj božiu, aby ste sa mohli sprotiviť v deň zlý.« T. j. ten

deň, keď nás diabol pokúša. Cím prudkejší je nápad, tým vážnejší a horší

je deň. Najhorší deň je zaiste posledný deň, deň smrti našej, lebo vtedy moc

nosti pekla najviac usilujú sa nás zviesť. Ale ako žijeme, (akizomreme; mravný
život najlepšie poistí nám blaženú smrť. Kto cez celý život svoj zbroj božiu
nosil a hrdinsky bojoval, ten zaiste v tom »zlom dni« víťazne obstojí; kto tak

bojuje, ten zvíťazí vždy, i v lom zlom dni, v hodine smrti svojej. Kto zostáva
v milosti božej, tomu vyhybne diabol v každej hodine života jeho.

JSledeľa jedenadvadsiata po svätom Duchu.



Najlepšie tak sa môžeme sprotiviť diablu, keď nič nečiníme, aby k nám

pristúpiť mohol. Teda žime pobožne, zachovávajme príkazy božie, cirkevné i ob

čanské. Kto tak žije, k tomu diabol nemá prístupku.
k Stojte teda, majúc opásané bedrá svoje pravdou, a obletení do brone spra

vodlivosti.« Stojte pevne, pravú vieru zachovávajúc, a dľa učenia jej žijúc. Bo

jovníci a závodníci voľakedy opasovali bedrá svoje, a rúcho svoje zapí
nali, aby čím volnejšie bežať a bojovať mohli. Svätý Pavel apoštol to chce, aby
sme zobrali rozum svoj a s Kristom sa spojili, ináč nás nepriateľ ako neprichy
staných premôže. Pamatovanie na evanjelium je ten opasok, ktorý
nás bedlivými učiní. A broň spravodlivosti je sám Ježiš Kristus, ktorého
Boh dal nám za pravdu. Kto oblečie túto pravdu, ten naozaj krytý a chránený
je v bojovaní.

»Obuté majte nohy do ochoty za evanjelium pokoja. « Buďte vždy hotoví
všade vyznávať a rozširovať učenie evanjelia, ktoré jedine uspokojuje. Tak

stojme v evanjeliume, ako v čižmách a v črievach, ktoré chránia nohy naše,

aby sa neporanily.

»Predovšetkým chopte sa štíta viery, ktorým môžete uhasil všetky ohnivé

strely neŠľáchetnikove ? Ohnivé strely sú myšlienky a vnuknutia, ktoré diabol do
duše našej púšťa. Viera je ochrana a štít proti ohnivým strelám diablovým.
Lebo keď n. pr. k smilstvu chce nás zvábiť, viera otvorí pred nami hlbokost

pekla, aby sme videli muky a trápenia, ktoré na smilníkov čakajú. Keď bo
hatstvom nás zaslepiť chce, viera ukáže nám nebo, kde pre stálych naj
drahšie statky hotové stoja. Štít viery je sám Boh. Keď Boh pri nás je, kto je
proti nám? Kto tento štít opotrebuje, ten spolu opotrebuje Spasiteľa našeho
Ježiša Krista.

» Vezmite šišiak spasenia a met duchovný, ktorý je slovo božie.« Ako

úprimne visí dieťa na matke svojej, tak visme my na slove božom, ktoré nám
tak zjavne a úprimne oznamuje, čo máme robiť.

Buďme ponížení, chudobu milujúci, vyhýbajme rozkošiam lohoto sveta, za

prime sa, chráňme sa hriechu — a vtedy diabol neuškodí nám. Len dobre si

vštepme do srdca, čo nás Kristus učil, ako i on odohnal pokušiteľa; len kroťme
žiadosti svoje: a vtedy s týmto zbrojom božím celý tábor nepriateľov, všetky
duše pekla porazíme a dušu svoju zachránime.

Svätý Román, od rodičov svojich dobre vychovaný, šiel po ich smrti do

kláštora, neskôr do pustovníclva sa utiahol. Román sa tu veľmi šťastlivým a

blaženým cítil v sladkej láske božej. Jeden deň brat jeho, zo sväzku svojho
nešťastlivého stavu manželského sa vymotajúc prišiel k nemu, aby sa pod ochraňou
jeho posvätil. S bratskou láskou blaženo žili v pobožnosti a v práci; ale diabol
v tom divom kraji závidel ím ich spokojnosť a bohabojnosf, a pokúšal ich roz

lične, kým ducha neztratiac zanechali toto miesto, aby inde hľadali usadiť sa

Prvý deň prišli k jednej bohabojnej vdove, a tu rozpovedajúc, čo sa s nimi

stalo, prosili nocľah. Na to povedala ím žena: ste činili, že ste

pred diablom ujšli; Boh zaiste nebol by vás opustil Alebo tuším to myslíte, že

vás diabol na druhom mieste nenájde a vás pokúšať nebude?* Obidvaja zahan-



bili sa za malomyseľnosť svoju, smele nazpak sa vrátili a v Bobu dúfajúc pri
jali bojovanie s diablom a premohli ho.

Toto máme vedet o diablovi a o pokušení jeho. Zapamätajme si i to, že
Boh nedá nás pokúšaf nad mieru, a že diabol nič nám neuškodí, keď my ne

privolíme. A keď by nechcel odstúpif, dost je len na pomoc vzývaE najsvätejšie
meno Ježiš, a hneď utečie a zmizne. Nasledujme len Ježiša a svätú vieru jeho,
a nemáme sa čo báť. Amen.

Boh zapoeaté dobre i dokoná.

* Kto začal vo vás prácu dobrú ju aj do
koná až do dna Krista Ježiša.*

Fil. 1, 6.

Tento list svätý Pavel na tri čiastky rozdeľuje: 1. chváli Filippenských,
že vo viere a slove božom stáli zostali, a jako iné mestá neprijali falošných
apoštolov; 2. napomína ich, aby tak zotrvávali, tak pokračovali vo viere a
namáhali sa v láske; 3. varuje ich od falošných apoštolov, aby pozorovali na

učenie Ježiša, lebo slovo božie chybiť nemôže, ani klamat, poneváč je sväté,
pravdivé, večné a nezmeniteľné, a ktorí veria v ňom, spasení budú.

Svätý apoštol píše: Kedykoľvek na vás myslím a modlím sa za vás všetkých
vďaky dávam Bohu, že od prvého dňa až dosaváď nezmeniteľne účasť ste mali
v evanjeliume, úplne úfajúc, že Boh, ktorý začal vo vás dobrú prácu, aj v nej

pokračuje aj dokoná, až do dňa Ježiša Krista, a vy vždy viac a viac vzmáhať
sa budete v poznaní a ovociach evanjeliuma.

Svätý Pavel ovocím evanjeliuma nazýva dobré skutky; to ale nie nám,
ale Bohu privlastňuje. Boh je začiatok a koniec. Potrebné je, aby on začal

staväť, on založil prvý kameň. Kristus Pán náš hovorí: » Bezo mňa ničoho tie

niôžeíe učiniť€ (Ján 15, 5.), a svätý Pavel: • Ja som zaštepil, Appolo polieval-,
ale Boh dal zrasti (I. Kor. 3, 6.) Nám je to povedané, že len Bohu vzdávajme
česť a slávu, pomoc, potechu a milosť vo všetkom u neho hľadajme; on iste

neodopre nám ju, len my čiňme, čo nám prináleží,.
Na to svätý Pavel vylieva celé srdce svoje, ktoré horí veselosťou a ra

dosťou, vidiac, že evanjelium uznávajú, prijímajú a vážia si. Preto aj nevie sebe
a im nič lepšieho priať, len aby Filippenskí v ňom zostali a vzmáhali sa. Boh

je svedok, hovorí, ako po vás všetkých túžim v Kristu z hlbín srdca svojeho, a

len na to vás prosím, buďte stáli v evanjeliume.
Naučme sa tu od apoštola, že každý kresťan, ktorý milosť a dobrodenie

božie skrze evanjelium uznáva, má byt povďačný nielen Bohu, ale i blížnemu

svojemu. Opravdivá obeta vďakov je ale tá, keď nie ústami, ale z celého srdca
skutkami preukážeme vieru svoju, a vážime si slovo božie, ako apoštol, aby vi

dené boly skutky naše, a aj iní ich nasledovali, a tak oslavovali Otca, ktorý je
v nebesách.

Nedeľa dvaadvadsiata po svätom Duehu.



Kresťanská láska je katolícka t. j. všeobecná, lebo na všetkých sa vzťa
huje. Svätý Pavel apoštol tento list písal v Ríme v prvom väzení svojom. Keď

sväzok lásky v trpení a na mukách sa trhá, vtedy ona nenie dokonála. Len
v biedach a v prenasledovaniach zjaví sa najpevnejšia jednota a láska kresťanov,
a sväzok bude tým pevnejší, čím viac ho chce svet pretrhnúť. Svätý Pavel píše:
v srdci nosím vás ešte i vo väzení mojom, lebo ste ma milovali i vtedy, a účasť
ste brali v súženiach mojich, podporujúc mňa srdečnými darmi svojimi. A preto
prosím, i>aby láska vaša viac a viac sa rozhojňovala vo vedomosti a v každom

porozumení, aby ste vy okúsili lo je lepšieho , a boli listí i bez závady ku dňu
Kristovtnu.« Z k ú m a t ale čo je lepšieho, neznamená toľko, ako zkúmat, či

lepšie je príkazy božie zadržať, alebo nie, či lepšie je nepoškvrnené alebo smilne

žiť, poníženým byt alebo pyšným, usilovným alebo lenivým; nenie o tomto reč,
to sa samo od seba rozumie: ale keď niečo dobrého chcem konať a neviem, čo

je medzi iným lepšieho, dôležitejšieho, potrebnejšieho, vtedy k Bohu sa obrátim
a prosím, aby ma on osvietil, a dľa poučenia jeho činiť budem.

Katolícka cirkev má málo takých svätých, ktorých by Boh takou milosťou
bol oslávil, ako svätého Filipa nerejského. Už v piatom roku pre poslušnosť,
usilovnosť a zvláštnu lásku svoju k modlitbe dostal to ctihodné meno »dobrý
Filip.« Keď oheň majetok rodičov jeho spustošil, Fdip odišiel k strýcovi svo

jemu, k bohatému kupcovi, ktorý mu sľúbil, že ho spraví svojím dedičom, jeslli
sa kupectvu dobre naučí. Lenže »dobrý Filip* ani kupcom, ani bohatým nechcel

byt, on svätým chcel sa stať. Preto opustil strýca svojeho a šiel do Rímu, a

tam výborne naučil sa múdroslovie a bohoslovie, a už vtedy začal prísny spôsob
života, ktorý až do smrti zachoval; len chlieb a vodu a len zriedka zeleniny
požíval, veľmi málo spal a veľmi mnoho modlieval sa. Láska k Bohu tak silne
horela v srdci jeho, že následkom vrenia srdca jeho druhé a tretie rebro sa
rozšírilo a z miesta pohlo, tak že ešte i v starom veku svojom prse si studenou
vodou ochládzal a okná a dvere otvárať musel. Srdce jeho tak k Bohu ako aj
za blaho a spásu blížnych svojich horlilo. Ustavične veselým a oproti každému
vládnym sa ukázal. Učieval mládež, v noci bdel v nemocniciach a nemocným
ako len matka slúžil. Deň obyčajne vo spovedelnici trávil. Len Boh sám vie,
koľko duší získal pre nebo. Srdce jeho časom lak citlivým sa stalo, že v po

sledných dňoch života svojho ani kázať ani omšu svätú slúžiť nemohol. Lebo
keď na kazateľnici o láske Boha, o trpení Ježiša mluviť chcel, slzy tak k mlčaniu
ho prinútily; pri svätej omši na pozdvihovanie ruky svoje zdvihnuté nebol v stave
dolu spustiť a pri prijímaní vytrženie svoje v poklone za dve-tri hodiny nemohol
pretrhnúť, pod čím telo jeho nad zemou sa vznášalo.

Na konci hovorí svätý Pavel: » Naplnení budte ovocím spravodlivosti skrze
Ježiša Krista

,
k sláve a chvále božej.* Dobré skutky musia z viery vytekať,

v Kristu a skrze Krista musia sa odiať, ináč nič nestoja, len takými skutkami
môžeme Boha chváliť a velebiť a blížnym svojím osožiť.

Vôbec to chce s\ätý Pavel, aby sme, pokuď na tomto svete žijeme, každo
denne cvičili sa v opravdivej službe božej, dávajúc Bohu obetu vďaky za

obsiahnuté dobrodenia, a obetu prosby, aby nás vyslobodil od zlého a darmi

svojimi požehnal. Lebo tento život ešte nedosiahol opravdivý cieľ svoj, ku kto-



rému prísť má. Toto je len predchuf budúcnosti, tu len vo viere vidíme, čo
nám Boh daroval a necítime to opravdivé a nevládneme ním úplne. Teda modlit
sa musíme: Pane! vysloboď nás od zlého, od čoho slobodní celkom nemôžeme

byt, kým neprídeme ta, kde nebudeme iné a nebude iné pred nami, len samý
život a radost v najväčšej hojnosti, a nepočujeme iné, len večné vďaky a chválo

spevy. Amen.

O váetkýok svätých.

* Videl so?n veličizný zástup pred trónom
a pred obličajom Baránkovým.<

Zjav, 7, 9.

Čo cirkev kresťansko-katolícka o svätých učí, to dnešné čítanie mnohoná
sobne dosvedčuje.

Cirkev naša učí, že sv. ľudia, ktorí s milosťou vykúpenia osobne spravo
dlivými a svätými a tak synami božími sa stali. Teda sú opravdiví svätí.

Dnešné čítanie vyvolených na zemi menuje »služobnikann naseho Boha*,
ktorí sú znakom Boha a Ježiša Krista na čele poznačení. Pod nimi teda takých
ľudí musíme -rozumieť, ktorí Bohu prislúchajú a pre svätosť ich synami Božími
sa nazývajú. To isté znamenajú »biele, dlhé rúcho i palmy«; lebo biele rúcho
znamená, že čistí sú od každého hriechu; palmy ale, že majú opravdivú zásluhu,
lebo Bohu verne slúžili.

Cirkev naša učí, že duše spravodlivých, zanechajúc tento minuteľný svet

pred tvár Boha prijdu, večnú slávu obsiahnu a nebeskými svätými sa stanú.
To hovorí dnešné čítanie naše, že pred kráľovským trónom Božím stoja a sú
v spoločnosti anjelov. Už kto pozná sväté Písmo, vie, že ačkoľvek Boh všade je
prítomný, sväté Písmo predsa kráľovský trón boží do neba kladie, (Is. 66, Mat.

5, 16.) kde i Kristus ako »Bäránok« panuje na pravici Otca svojeho. Priam tak
svedčí sväté Písmo, že anjelia v nebi bývajú a vidia tam tvár božiu (Mat. 18,

10.). Pred kráľovskou stolicou Boha v spoločnosti anjelov stáť teda toľko zna

mená, ako vo večnom a blaženom stave opravdivé mat účasť.

Cirkev so sv. Písmom (Zjav. 20, 4.), učí, že svätí v nebi spolu s Kristom
účasť berú v riadení sveta, preto ich ako priateľov a synov božích ctiť
a vzývať máme. Svätí s anjelmi v nebi tvoria jednu, svätú rodinu božiu. O an

jeloch ale, ktorí vidia tvár božiu, to svedčí sväté Písmo, že úprimne a pilne
starajú sa o blaho ľudí, že znajú uzavretia Boha a pomáhajú ich vykonať, (II.

Mojž. 32, 33.)
Cirkev učí, že jedine v Bohu máme dôveru svoju zkladat, ale

i pomoc a prímluvu svätých máme prosiť. Ci Boh hľadí na ich pro
stredníctvo? Na to je odpoveď; ako by nehľadel Boh na priateľov a synov svojich?
Medzitým sami svätí len na oslavu Boha ä Bäránka, Ježiša Krista, žijú v nebi;

Sviatok Všetkých svätých.



a jako by mohli Boha lepšie oslavovať, len keď opravdivé blaho ľudí na zemi

usilujú sa povýšiť; poneváč tým vďačnosť našu oproti Bohu roznecujú, kráľovstvo
Kristovo upevňujú, v povolaní anjelov spolupracujú, ktorí vtedy najlepšie slúžia

Bohu, keď ľudské duše ochraňujú (Žid. 1, 14.). Tak teda, keď svätých na pomoc
vzývame, len dľa ich žiadosti činíme; priam tak, ako keď sa s modlitbami svo

jimi k Bohu obraciame, len láskavým úmyslom jeho dostičiníme.

Spravodliví tu na zemi, nadovšetko v nebezpečenstvách, pod ochranou
božou stoja, tak že Boh, na koľko od neho závisí, ochráni ich od všetkého

zlého, čo by spaseniu ich večnému škodiť mohlo. Všetky udalosti, ktoré človeka

dosiahnu, Boh riadi. Sväté Písmo hovorí: »Dobré a zlé , život a smrt; chudoba
a bohatstvo od Boha sú « (Sir. 11, 14.). Boh i zlé dopustí, ale nechce, lebo my
dľa slobodnej vôle svojej vždy môžeme si dobré vyvoliť. Teda len od nás závisí,
keď zlé činíme. Aj dľa dnešného čítania štyria anjelia na nariadenie Boha stáli
na štvoroch uhloch zeme, aby štyri vetry zemské na zem pustili. Či dobrí
alebo zlí boli títo anjelia, to je jedna vec; lebo všetci vôli Božej sú podriadení
ako nástroje navštívenia alebo trestania jeho. Ale Boh pre dobrých ľudí poslal
jedného dobrého anjela s tým určením, aby tí prví anjelia neuškodili zemi a ľuďom,
kým Boh nepoznačí vyvolených svojich na čele ich, aby dobre pripravení mohli
očakávať nastávajúce nebezpečenstva.

Čo knieža címerom svojím poznačí alebo poznačiť dá, to
v najužšom smysle za vlastnosť svoju vyhlásil, za také musí to uznať priateľ
i nepriateľ, a to stojí pod zvláštnou ochranou moci jeho. Preto už v starom
zákone to nájdeme, že ktorých Boh ochrániť chcel, tých p í smenou v po
dobe kríža dal poznačiť (Ezech. 9, 4.). Tak aj v dnešnom čítaní sluhovia
Boží na čele poznačení boli na znak, že sú vyvolení Pána. K veľkej poteche
slúži nám to, NN., že jestli verní zostaneme Bohu svojmu, jestli sme opravdiví
sluhovia jeho, vtedy už tu na zemi iste úfať môžeme, že Boh i v tých naj
ťažších okolnosťach ochráni nás od nebezpečenstva večnej smrti, a tak k tým
prislúchať budeme, ktorých si k večnému blahoslavenstvu vyvolil.

Jestli teda i my chceme byť poznačení od Boha, keď po korune slávy večnej
túžime, vtedy konajme povinnosti povolania svojeho, buďme pečliví, usilovní,

spravodliví, trpezliví, pokoj milujúci. Svätý Hieronym píše: »V Jeruzaleme bývať,
nenie chvalitebná vec, ale veľmi chvalitebná je, v ňom sväté žiť.*

»Koľko vám donáša vaša fara?* pýtal sa biskup farára. »Osvietený pane!
toľko, koľko vám biskupstvo.« »Ako to?* Biskupstvo vám, osvietený pane,
nebo alebo peklo donáša, a to donáša i mne fara raoja!« A veru tak je.
Pluh roľníkom len toľko donáša, koľko sklep kupcov, alebo úrad bár jak vy

soký: nebo alebo peklo, lebo Boh nehľadí na to, či sme roľníci, úradníci, kupci,
svetskí alebo kňazi, ale či sme zachovávali prikázania jeho, či sme dľa vôle

jeho žili.

Kto korunu nebeskú obsiahnuť chce, bojovať musí, ako svätí bojovali. Tou
krásnou a nezvädlou korunou korunovaný bol sv. Štefan, lebo sladkému boly
tie kamene, ktoré ho mučeníkom učinily. Tou nebeskou korunou korunoval

anjel Pána Caprasiusa mučeníka, ktorý za vieru za živa spálený bol. Tou
nebeskou korunou korunovaní boli tí štyridsiati mučeníci, ktorí za vieru



v zamrznutom jazere život svoj skončili. Tou korunou korunovaný bol sv. Aga pi t.

ktorého hlavu jeho vlastný otec soťal. Tou nebeskou a nezvädlou korunou koru

novaní boli všetci svätí, a budeme korunovaní i my, jestli svätých nasledovať
budeme. Amen.

Deň Všeeh verných dušičiek.
O nesmrteľnosti.

t> Poviem vám tajernstvo: Všetci síce vsta
neme z mŕtvych, ale nie všetci budeme pre
menení.< I. Kor. 15, 51.

Nasledujúc sväté Písmo (II. Mach. 12, 42. I. Tes. 4, 14.> spája cirkev naša

pamiatku zosnulých kresťanských veriacich s učením zmrtvýchvzkriesenia
tela, nadovšetko spravodlivých. Zmrlvýchvzkriesenie teší živých, aby nesmútili
nad milými zomrelými, a povzbudzuje ich, aby sa modlili a dobre činili za nich.
Učenie o zrnrtvýchvzkriesení predovšetkým uistuje uás, že mŕtvi naši ešte duchovne

žijú; len telo ich vzalo porušenie, ale duše ich sú na druhom svete; a keď ich
Boh za spravodlivých uznal, s nami k rodine božej prislúchajú.

Duše zomrelých našich, jestli ináč ako synovia boží zosnulí, snáď ešte veľké
a tažké tresty musia znášať v očistci, ale o tom sú už isté, že s osláveným
telom vstanú. Najviac preto trpia dušičky v očistci, lebo poznajú, že sú ešte
nehodné budúcej slávy, preto usilujme sa almužnou, modlitbou a nadovšetko
skrze svätú omšu byt im na pomoci, aby ukrátené boly ich trápenia a čím

skorej do neba príst mohli.
Kto budúci večný život verí, zaiste žiada si, aby niekdy zase stále ob

coval s rodinou svojou, s priateľmi a vôbec so všetkými, ktorých Boh miluje. A

z tohoto pozostáva hlavne budúca blaženosť. Teda viera zmrtvýchvzkriesenia
nielen teší nás, že milých svojich zas uvidíme, lež i k poctivému, mravnému
životu nás povzbudzuje, aby sme i my mohli spolu prebývať so slávne zmrtvých
vzkriesenými.

Učenie cirkve našej svätej je, že do očistca tí prídu, ktorí buďlo nežili tak
dobre a sväté ako žiť mali, buďto ani tak zlí neboli, že by večné zatratenie boli
zaslúžili Očistec je teda prostredný stav, prostredná cesta pre zomrelých.

Zjavenie drží síce očistec za temnicu, ale nie za polepšujúci ústav,
v ktorom by sa duše polepšiť alebo aj viac pokaziť mohly; z očistca, v kto om
duše od krehkostí pozostalých očistia sa, rovno do neba prídu. V očistci duša
nemôže si už viac nadobudnúť zásluhy, ale za čas trpí trest za spáchané hriechy.

Bár hriešnik už tu na zemi obsiahol odpustenie hriechov svojich, ale trest
ešte vystáť musí lebo tu na zemi, skrze nemoce a iné nehody a biedy, alebo
na druhom svete v očištci; na očistec pofahujú sa tie slová svätého Písma:

»Nevyjdeš odtiaľ, kým nenavrátiš ostatnú babku « (Mat, 16.) t- j kým dosti ne
učiníš za všetky hriechy svoje.



Ešte i prirodzený rozum nahliada, že žiaden nečistý a nesmerený
nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zjav. 21, 27.) A to je bezpochybná
vec, že ako každý hriech, tak aj všedný hriech dušu poškvrňuje, a ako každý
hriech, tak aj všedný hriech pred Bohom trest zaslúži. Ačkoľvek škvrna všed
ného hriechu je malá, predsa je len škvrna, a ačkoľvek pokuta je tiež malá,
predsa je len pokuta. Teda pre takých ľudí, ktorí vo všednom hriechu zomreli,
alebo za väčšie hriechy svoje tu na zemi dostineučinili, je očistec.

Keď ale je očistec a obcovanie svätých, vtedy bojujúca cirkev na

zemi skrze modlitbu, almužnu, alebo skrze iné dobré skutky, najmä skrze svätú
omšu môže pomáhať dušiam v očistci, aby v trápeniach svojich uľavenie našli,
a čím skôr z nich sa vyslobodily; čo i sväté Písmo potvrdzuje týmito slovami:
»Svätá a spasiteľná je myšlienka za mrtvých modlit sa, aby od hriechov oslo

bodení boli« (II. Mach. 12, 46.).
Svätý Filip L e 11 i s o západe slnka chodieval do cintorína, a tam modlil

sa za trpiace duše v očistci. Nadovšetko modlil sa pri zanedbaných, prepad
nutých hroboch, kde všetko dosť hlasne svedčilo, že tieto hroby sú už dávno
zabudnuté. Pri tejto príležitosti hovorieval: »Keby tí, ktorých telá tu práchni
vejú, zas ožili, čo všetko by činili, aby večné spasenie obsiahli?!*

S dušami v očistci, bárs jak trápny je stav ich, stala sa premena k ich
dobrému.

Sú nesmrteľné, súc v duchovnom smysle, horšie byť nemôžu. T. j. jak
náhle človek zomre, koniec je jeho putovaniu, nemôže si už viac slobodne voliť
dobré alebo zlé, teda mravná dobrota jeho zostáva stála. Duše v očistci ku

spravodlivým patria, a tak nezmenene dobré zostanú.
Z tejto príčiny u nich »smrteľné oblečie nesmrteľnosť.* A ač

koľvek ešte trpia, preto predsa už v oslávené sa premenily; lebo čistou láskou
oddané sú Bohu a nádej večného spasenia stala sa istotou. Už včuľ môžu ten

víťazoslávny spev spievať: » Kde je, o smrti! viíazsívo tvoje i Kde je, o smrti!
osteň tvoji < Lebo podzemie nemôže ich zadržať, a hrob nemôže odopret slavné
vzkriesenie ich telám. Posledné malé stopy, ktoré hriech v nich ešte zanechal,
ako okamženie miznú, kým sa v úplnej duševnej kráse neukážu, a nevojdú do
kráľovstva nebeského. Duševná »smrť prehltnutá je vo víťazstve*, a
telesná smrť prv lebo neskôr ten istý osud očakáva.

Žime dobrý a bohabojný život, vtedy bude i naša smrť šťastlivá. Jaký
život, taká smrť.

Až k slzám pohne sa človek, keď číta, ako sa rozprával Karol V., ten

mocný cisár, ktorý neskôr do kláštora San Juste sa utiahol, a tam reholnícky
život viedol, so svätým Františkom z Borgias. Raz stretli sa náhodne vo Špa
nielsku. Oba v reholníckom rúchu niekoľko okamihov dívali sa jeden na druhého,
bez toho, že by slova preriekli. Na myseľ ím prišlo, čo boli, a čo sú včuľ. Svätý
František nad to myslel, že keď ešte pod kráľom bol, videl cisára v najväčšej
oslave, preto údive k nohám jeho padol, a zvolal: »Jako je to, mocný cisárej
či si to ty ten, ktorého dnes v rúchu chudoby stretám? Aká šťastná myšlienka
priviedla ta k tejto obete?* Priateľu — odpovedal cisár — vážne rozjímanie
o smrti a zemských statkoch; ja som opustil všetko, lebo všetko chcem získať;



nemenuj ma cisárom, len opovržene myslím na všetky titule moje; len meno
»hriešnik« zaslúžim; už na konci behu svojeho stojím, aby som sa ukázal pred
Bohom; lá úcta a sláva, ktorej som sa odriekol, je len veľká farcha pre mňa;
ďakujem Bohu, že mi doprial času cenu duše svojej poznať a úprimne žiadať

jej spasenie.
Usilujme sa i my, NN., dobre žiť, a šťastlivá bude smrť naša a v nebi bu

deme odpočívať. Amen.

Opravdivá vlas6 naša je nebo.

*Naše obcovanie je v nebesách.e
Fil. 3, 20.

Opravdiví kresťania celkom sa odrážajú od synov sveta. » Obcovanie naše

je v nebesách.« Opravdivá vlasť ich nenie tu na zemi, kde ako cudzí putujú.
Preto hovorí svätý Pavel: » Uš nie ste hostia a prespální, ale spoluobíania
svätých, a domáci bosí.« (Efez. 2, 19.) »Pristúpili ste k zástupu mnohotisíc an

jelov, k Bohu , sudcovi všetkých, k prostredníkovi nového zákona, Ježišovi.«
(Žid. 12, 22—24.) Dobrý vlastenec často a s láskou myslí na vlasť svoju a

prednosť jej dáva pred cudzou zemou: tak i my, ako dobrí kresťania, milujme
nebeskú vlasť našu nadovšetko.

Keď sme občania nebies, vtedy z neba donesené a nám ohlásené pravdy
viery za ústavu našu musíme uznať a sväté zachovávať. Keď sme sa pri krste ob
čanmi neba stali, slávnostne sme prisahali. Srdcom a úslami vyznávajme
teda pravdy viery našej, lebo Boh a cirkev naša ich predpisujú, trebárs i náru
živosťam naším sa neľúbia.

V každej usporiadanej krajine sú mimo základných zákonov ešte i prine
sené zákony, predpisy a nariadenia, ktoré občanský život riadia a spravujú. Týmto
zodpovedajú ohľadom na nás, ktorí sme občania nebeského kráľovstva Boha a

Krista, všelijaké prikázania božie a cirkevné; nasledujme ich verne, vediac, že

nám blaho naše večné zabezpečujú.
Kto miluje vlasť svoju, ten vrúcne sa usiluje, aby chovaním svojím na česť

jej slúžil. Teraz ešte, bárs občanské právo nebeské máme, s takými žijeme, ktorí
ešte neprislúchajú k nám; týmto dokázať musíme, že vlasť naša najlepšie má

zákony a vlastencov; že my i medzi najťažšími okolnosťami verní zostaneme

pánovi a kráľovi svojemu Ježišu; že nenie väčšieho šťastia, jako v tejto vlasti

žiť; že nenie toho sľubu, ktorý by nás od nej odtrhol; že každý občan vlasti

našej je rodený vojak a hrdina, ktorý s každým nepriateľom smele bojuje a

premôže každého.
Kto miluje vlasť svoju, ten nadobúdza si majetok, hľadá úrad

a hodnosť; lebo to je oprávnená ctižiadosť, aby sme skrze úrad a hodnosť

svoju spoluobčanom slúžiť mohli. Keď medzi občanov nebeského kráľovstva po-

Nedeľa dvadsiatatretia po svätom Duehu.



čítaní sme, vieme, aké poklady si zaopatriť a kde ich na úroky uložiť máme.
To praví nám aj Kristus: » Skladajte si poklady v nebi, kdezto ani hrdza , ani
mol nekazí, a kdehto zlodeji nevykopávajú, ani nekradnú.* (Mat. 6, 20.) Ohľadom
na úrady a hodnosti ale hovorí: >Kto sa poníži, bude povýšený.< (Mat. 23, 12.)
»Chceli kto prvým byt, bude medzi všerni najposlednejším « (Mark. 9, 34) Teda
úradníkom a hodnostárom cestu sebazaprenia a kríža vyznačuje.

»Buďte nasledovníkami mojimi«, hovorí svätý Pavel. A veru neobanujeme.
Kto v Ježiša úfa, jeho nasleduje, po istej ceste chodí. — Svätý František
Salezský neohrožitefne úfal vždy v Bohu. »Nemôžem si prestaviť — hovoril
— že by ten, kto prozreteľnosť božiu verí, ktorá i o každého červíka starosť
má, dobré neočakával z toho, čo Boh naňho pošle.« Raz v R í m e bol v jednom
hostinci u Ti ber a. Jedného dňa vypovedal mu lakomý hostinský, lebo
bohatého hosťa čakal, od ktorého viac osohu úfal. Pobožný a trpezlivý Fran
tišek riekol: »Hostinský je pán domu svojeho, keď ma nechce držať, musím ísť

ďalej.« Ledva odišiel, padol veľký príval, a Tiber tak sa rozvodnil, že ten hostinec
v ktorom býval, vlny podkopaly, zrútil sa, a všetci, ktorí tam boli, zahynuli.
Verný bojovník Krista nikdy nebude zahanbený.

Ačkoľvek kresťanská viera pohlavie ženské vytvára zo služby
kňazskej; nič menej už v prvých časoch kresťanstva pobožné panny, ženy a

vdovy konaly isté cirkevné služby.
Matka je duša mravného života rodiny, ona pripravuje dieťa k tomu, na

čo ho škola a cirkev vzdelá. Najpeknejšie povolanie matky je nielen dieťa na
svet porodiť, ale i Bohu vychovávať.

Jak v časoch apoštolov, tak i v každom veku je žena oprávnená a zavia
zaná k tomu, aby skrze príklad a učenie svoje získala svet spaseniu v Kristu Pánu.
Statočnosť kresťanských matiek, skromnosť a cudnosť kresťanských panien,
ustávame a horlivosť kresťanských vdov je živá a často neodolateľná kázeň.
Blúdiaci a neveriaci skôr pohnú sa na jednoduché slová jednej ženy, ako na

najskvelejšie učenie mužov.

Keď roku 1868 v Aachene veľké missie skončené boly, hlboko pohnutý
kazateľ v poslednej kázni svojej, pod ktorou ani jedno oko neostalo bez slzy,
toto vyprával: Pred niekoľko rokmi jedna matka blížila sa k smrti svojej. Deti

jej vrúcne obkľúčily smrteľnú jej posteľ. Len jeden chýbal. Zavretý ból na päť
rokov pre priestupky, ktoré i vrele milujúce materinské srdce zlomiť po
mohly. Hlboko zarmútená matka ešte jedno probovala. Na prosbu jej dovolili

synovi navštíviť matku, ktorý s viazanými rukami pod vojenskou strážou prišiel.
Ale už v matke nieto sily, ústa jej ani jedno napomínajúce slovo vyriecť nie sú
v stave, len oči jej svieta, len tie hovoria k synovi, a on srozumel tú nemú reč.
Matka zomrela, a do žalára vrátivší sa jej syn na kolená sa vrhne, plače, roní

slzy ako prudký dážď, a prosí Boha, aby sa smiloval nad ním. A dobrý pastier,
Ježiš, vyslyšal ho a ešte viac učinil. Keď pominul čas trestu, kajúci hriešnik
ešte väčšieho šťastia bol účastný, pastier pastierov, Ježiš, povolal ho medzi kňazov

svojich. A milí poslucháči, ten nevďačný, ale kajúcny syn som bol ja! Preto anj
vy nezúfajte! Dôverujte!



» Neprestávame modliť sa za vás a prosiť .<

Kol. 1, 9.

Čím vyšší je niektorý úradný stav v cirkvi, tým menej môže ho konaf

jeden sám. Preto už od časov apoštolov boli pomocníci, súdruhovia, ako
to svätý Pavel v dnešnom čítaní spomína. » Evodia prosim i Syntychu žiadam ,

tak tiež i teba , súdruha verný. « Pápež bez pomoci biskupov, biskupi bez po
moci farárov, farári bez pomoci kaplánov a reholníkov nemohli by zdarné účin
kovať. Lenže všetci títo v rozličných kruhoch povolania svojeho, v právach a

povinnosfach svojich spolu i oddelene, predsa len v lom istom diele t k vy
staveniu tela Kristovho « (Efez. 4, 1*2.) pracujú. Všetci oprávnení a povinní sú,
jeden druhého za pomocníkov uznať a lak s nimi zachádzať. Keď kňazstvo vplyv
svoj zadržať chce, nech ctí a váži seba vo všelijakých stupňoch a úradoch

svojich. Otcovské sponiženie sa z jednej stránky, detinská oddanosť z druhej
stránky, to je potrebné. Veriaci ale nech povážia, že sluhovia evanjelia na miesto
Boha pracujú, od Krista súc poslaní a poverení vážnosťou jeho sú opatrení.

Preto, NN., buďme verní bojovníci Kristovi, milujme vrele vlasť svoju ne

beskú. Keď nebe obsiahneme, všetko obsiahneme. Amen.

O ďakovaní a o prosení.

Ďakovanie a prosenie je zaiste to zaneprázdnenie, ktoré pri zavrení
cirkevného roku konať musíme. Ďakovanie za obdržané dobré a modlitba za

dobré, ktoré ešte len obsiahnuť chceme.

Sotva je možné, aby kresťan a katolík, keď celý rok pri službách božích

prítomný býval a slovo božie pilne počúval, nejaký alebo snáď veľký duševný
choseň nebol z toho čerpal. Dfa dnešného čítania rozvážme si niektoré body.

Kresťanskí veriaci sú synovia svetla, lebo srdce ich pravda a svetlo

evanjeľmma osvietilo; dfa žalmistu slovo božie *je svieca nohám mojim a svetlo
cestám mojim « (118, 105.). Kto ho ochotným srdcom počúva, nenie možno,
aby nebol naplnený múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. K tomuto

napomáha ešte čítanie vzdelávajúcich kníh a nábožné rozmlúvanie.

Snáď mimoriadne udalosti minulého cirkevného roku mnohým ešte
i na zachránenie, na polepšenie slúžily. Cirkev udelila nám plnomocné odpustky,
mali sme obnovenie svätých raissií. Snáď mnohí sa smerili s nepria
teľmi svojimi, snáď mnohí po ťažkom zápase zanechali nejaký zvyčajný hriech,
snáď navrátili nespravodlivé nadobudnutý majetok.

»Boh nás preniesol do kráľovstva najmilejžieho Syna svojeho «, to vo zvláštnom

smysle o tých veriacich môžeme povedať, ktorých osud s osudom Syna jeho
podobným učinil, dľa tých slov sv. Písma: »Koho miluje Pán, treste, a U'ahá
každého syna, ktorého rád má « (Žid. 12, 6.). Keď v minulom roku školu trá-

fledeľa átyriadvadsiata po svätom Duehu.



penia dobre sme skončili, potrebné je, aby sme vďaky dávali Bohu preto, že
šťastliví sme boli za hriechy svoje dosliučiniť, potechu svoju v kríži hľadať,
v láske božej vzmáhaf sa, že sme sa naučili bez každej zdržanlivosti vôli jeho
svätej sa podrobiť.

Za obdržané požehnania ďakujúcu modlitbu spojíme s prosiacou
modlitbou za ďalšie milosti. Aj v tomto svätý Pavel slúži na príklad. Zo slov

jeho bereme si nasledujúce pravidlá.
0 dočasnom a zemskom dobrom ani slova nehovorí. Nech nám to slúži

na výstrahu, aby v modlitbách našich pominuteľné statky len malú čiastku za

ujímaly. Pominuteľné statky sú navždy len prostriedky-k cieľu; lebo istá
vec je, že nimi mnoho dobrého môžeme činiť.

Keď zemský život náš a pracovanie naše je len putovaním k nebeskému

cieľu, tak Boh zemský čas nie na postávanie, ale na pokrok ustanovil. Modlime
sa leda a prosme Boha, aby sme na ceste pravdy pokračovali a časom vždy
jeden hriech alebo zlú obyčaj zanechali.

Poneváč niektorí falošní proroci nepravé učenia ohlasovali a veriacich od
Krista odtrhnúť chceli, preto napomína Kolossenských, že vykúpenie a milosť

jedine od Ježiša Krista obdržať môžem.-.

Aj včuľ to hovoria niektorí, že nie viera je hlavná vec, ale statočnosť.
Pod touto takrečenou statočnosťou veru len takú rozumejú, ktorá len od žalára

chráni, taká je i pohanská statočnosť. Nie tak, NN., mimo Krista nenie spasenia.
Keď nás nevykúpi Kristus, nie sme oslobodení od hriechu; keď nie sme oslo

bodení, neprijdeme do neba; jestli že sa skrze Krista synami Božími nestaneme,
ani jeden jediný dobrý skutok nemôžeme učiniť pre spasenie večné.

Druhí zas to ohlasujú, že povolanie človeka na tomto svete v tom po

zostáva, aby zemské veci svoje čím najlepšie riadil, úplný zemský dobrobyt si

zaopatril, čo potom nasleduje, to je neisté. Naproti tomuto učeniu my zas to

veríme a vyznávame, že mimo Krista nenie blaha, nie len večného ale ani čas
ného; večné statky najlepšie tak si uistíme, keď pre Krista zriekame sa časných;
skrze kríž a krv zaslúžil nám Boh spasenie, a nfy ho tým istým spôsobom ob

siahneme; Kristus Pán je len na tejto zemi Spasiteľ náš, na druhom svete bude
sudcom naším, ktorý dlä zákonov svojich, nie ale úľa žiadostí tela našeho
zkúma minulosť a rozhodne budúcnosť našu.

Sú i takí, ktorí vedľa stvorenia zabúdzajú na Stvoriteľa, a vedľa

ľudskej múdrosti na božskú múdrosť. Na miesto od Boha zjavených právd
vrtkavé mienky mudrcov obdivujú. My ale to tvrdíme, že Kristus je pravda,
a v ňom sú všetky poklady múdrosti skryté; že nie namáhanie za pravdou, ale
že ňou vládneme, to nás uspokojuje a blaží; len Pán náš je Boh, a my nemô
žeme popri ňom modly držať.

Iná je múdrosť božia a iná múdrosť sveta.

Bol jeden bohatý kupec, ktorý v krčme poslucháčom svojim medzi iným
povedal: »Ach, čo viera, viera, pracuj, špekuluj, to je vieral« Počul to medzi

inými aj jeden krajčír, ktorý dobre poznal bohabojného otca kupcovho. Veľmi
12



sa zarmútil a rozmýštal, ako by toho tlčhubu napraviť mohol. Na druhý deň

išiel ku kupcovi a riekol: »Doniesol som vlaňajší účet, ktorý vyplatiť prosím,
poneváč peniaze potrebujem.* Čo? vlaňajší účet, či som vám ho nevyplatil, tu
na tomto mieste do rúk vašich. Je pravda, uspokojenku nemám, lebo som myslel,
že to medzi nami potrebné nenie, či nenie tak, svätuškáru? Celkom tak je, po
vedal ticho krajčír; — keby som ešte bol svatuškárom, nepožadoval by ešte raz

peniaze, ale od malého času inú vieru som si vyvolil: Pracuj a špekuluj! Po

neváč ale vy náhodne od zaplatených peňazí účet nemáte, dnes teda špekuláciu
svoju u vás začnem a žiadam peniaze.* Kupec sypal kliatby na krajčíra, ale
ten len to odvetil; »Peniaze, alebo vás žalujem!* »Dobre, ale vtedy na prísahu
vás prinútim.* »Ačh, čo je prísaha — povedal krajčír — keď som ešte vieru

mal, vtedy bál som sa falošnej prísahy, ale včuľ: špekuluj, to je heslo moje!
u súdu vidíme sa«, a s tým odišiel. Kupec išiel pravotárovi o radu, ale tento
tiež len to povedal; »Keď účet nemáte, platiť musíte. Na to vede nevera vču
ľajšieho času. Keď to ďalej tak pôjde, svet zahyne, lebo veru bez viery nenie

statočnosti, nenie práva, nenie povinnosti.* Ledva prišiel kupec domov, otvoria
sa dvere, a vstúpil dnu krajčír. »Pane — začne vážne — tu som doniesol účet
a spolu i uspokojenku. Vy sa divíte a pýtate, čo to znamená? Poviem vám.
Keď som vás včera počul vyprávať, že viera je: pracuj a špekuluj, hlboko som
sa zarmútil, lebo dobre som poznal šľachetného otca vašeho, i počul som tie

slová, ktoré k vám na smrteľnej posteli riekol: »Synu môj, zachovaj a váž si

vieru, viac stojí ona, ako všetky poklady zemské; len viera oblažuje.« Preto od

pustite mi, že som pred vami kujona hral, ja som len ukázať chcel, k čomu
to dovede, keď zanecháme vieru. Pracovať musíme, aj špekulovať môžeme, ale
len — s vierou.* A s tým odišiel. Kupec do seba vstúpil, uznal tie vážne slová,
a odtedy zas veriacim katolíkom sa stal.

Napokon sú aj takí falošní učitelia, ktorí z tej príčiny, že » vykúpenie máme
skrze krv Krista, odpustenie hriechov «, cirkev Krista Pána s jej mocou a úra
darai, s obcovaním svätých zapóvrhujú. Proti týmto my silne veríme a vyzná
vame, že Kristus je náš Vykupiteľ, ktorý v cirkvi svojej ustavične žije a prí
tomný je; Kristus úrad a moc? svoju celkom cirkvi svojej odovzdal, a nám za

povinnosť naložil, aby sme ju počúvali a jej poslušní boli. Nie cirkev vykúpi
nás, lež moc a úrad jej v Ježišu, ten vede nás »do dedictva svätých vo svetle.«

»Aby ste chodili hodne a hĺbili sa Bohu vo všetkom.* Choďme tak, ako
nehovorím jeden reholník alebo pustovník, ale ako na pr. B o u c i c a u t fran

cúzsky generál, teda vojak, mravne a pobožne. Ten v čase pokoja každý deň
so sluhami svojimi včas ráno vstal, najprv modlil sa a s nimi potom pri omši
svätej prítomný bol. Veľmi dobročinný bol, almužnu dával; cudzie veci nikdy
nepožiadal. Mimo nariadených pôstov často sa postil, a vtedy len zeleniny a
ovocie jedával. Pri tomto poriadku predsa stôl jeho hojný, bohatý bol, ako to
stav jeho požadoval; čeľaď dobre bola zaopatrená. Len pobožných a statočných
prijal do služby; hriech netrpel medzi sluhami; to hovoril, kto neslúži dobre
Bohu, ani pánovi svojemu dobre slúžiť nebude. V úrade svojom bol prísny, ale
spravodlivý. Nebolo človeka, ktorý by si ho nebol vážil a miloval. Takýto bol



život jedného svetského človeka a vojaka, ktorý toľko vífazství vydobil, koľko
vojen bojoval.

NN., s dnešným dňom skončili sme učenia nedeľných a sviatočných sv. čí
taní cirkevného roku. Videli ste a presvedčili ste sa, že velebné učenia síl skryté
v tých svätých čítaniach. Nasledujte, k čomu som vás, t. j. nie ja, lež svätí
apoštolovia napomínali, a vaše bude kráľovstvo nebeské. Amen

Omnia subjecta sint judicio sanctae Matris ecclesiae catholicae.

0. ad M. D. G. el H. B. M. V, et 0. SS.





PRÍLOHA KU „KAZATEĽMI“

ROČNÍK XV1I1. ČÍSLO 1.1908.

— Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského, sväzok I. Nákladom
Kníhllačiarskeho účast. spolku v Turčianskom Sv. Martine. 1907. 8°. Str. 309.

Sväzok obsahuje: jeden obraz »Na Bašnáruvom kopci* z roku 1880; jednu
rozprávku »V jasku« z roku 1881; a pät noviel, a síce: »Tri kabanosky«
z r. 1879, potom »Mier duše«, »Babie leto* a --Podrost«, všetky
z roku 1881.

Kto len trochu pozorne prečíta horespomínaný sväzok, hneď je na čistom,
že má dočinenia už s hotovým umelcom Ozaj žiadúcno by bolo sledovat spiso
vateľskú činnosf Vajanského a určiť; či vôbec postúpil v umení, a keď áno, nuž
nakoľko, a v čom? Isté je, že všetky poviedky sú umelecky jednotné, —nevy
nímajúc ani s veľmi vypuklo maľovanými bočnými osobami napísaný Podrost, —
a umelecky zaokrúhlené, —nevynímajúc ani »Kandidáta«, ktorého predmet čím
diaľ, tým viac sa šíri, tak že pri konci zdá sa byt uzlom, ktorého riešenie mohlo
by vyrásť na celý román. Všade jednotnosť, všade celistvosť a zaokrúhlenie, čo
je istým znakom, istou pečaťou umenia.

Čo sa týka líčenia duševných hnutí, ich postupu a vývinu, a to najme
u ženských, Vajanský je majster. Nuž a na psychológii dejstvujúcich spočíva
pravdepodobnosť a vnútorná pravdivosť poviedky. Z tohto asi nasleduje, že
u Vajanského rázy sú pravdepodobné, ba vnút.ornopravdivé, a že utvoril niekoľko
ozaj vypuklých samorostlých rázov a, čo je tiež neodškriepiteľnou pečaťou umenia,
tu i tu niekoľkými črtmi bez veľkého prís'roju, aký je ku pr, penzionovaný ka
pitán Kráľovský v »Podraste*. Prelestný je ráz Eugenie Malinskej. Vidno, že
spisovateľ chcel tu utvoriť čosi veľkého, vznešeného; v jej duši chcel znázorniť
dušu slovenského národa, alebo aspoň slovenskej ženy, ktorej konzervatívne po
nímaná povinnosť je svätá až po samožertvu, a to ešte aj proti nehodníkom,
a víťazí v borbe s pokrokovým ľahším názorom zaliečajúcim sa sľubovanými
pôžitkami, blahom a pôvabou života. Nízka vyziablá duša povie, že je to bláz
novstvo, no nemôže neuznať šľachetnosť, ľudomilnosť takého činu. Malinského
príchod ku svojej žene v najosudnejšom okám hu, neni nijak odôvodnené, je to
•deus ex machina« ale vplýva rozhodujúce na dej a je potrebným živým •me
mentom* na povinnosť.

Nie menej slovenským ženským rázom je Milka v »Kandidátovi*. Jej
svieža, reálna, na prírode a prirodzenom ponímaní vecí slojáca povaha, jej roz
važitosť, mierny sarkazm je podstatnou vlastnosťou našich žien. Čudno je síce,
že táto osoba nepozná, že kandidát je vlastne do nej zaľúbený, no dá sa ob
jasniť slovenskou prostotou, statočnosťou a nedostatkom samodôvery.

Prebudenú slovenku máme v »Babskom lete* v osobe Augusty Koreňovskej.
Najnovšie hnulie mnoho čaká od žien, no Vajanský nemohol zaznačiť inačí vý
sledok ináč vzdelaných, telesnými i duševnými prednostami vystrojených, prebu
dených Sloveniek, ako to, že dosť mierny Belan dal si v kasíne zahrať; Nitra,
milá Nitra. A koniec koncom i ona vydala sa za vodnatého Nemca Wernera.
Ozaj naše ženy nemajú sa číra preukázať, keby Augusta poslovenčila aspoň svoju
Wernerovskú rodinu! A asi taká je aj Lorka v Podraste s tým rozdielom, že
ona sa vydá za osvedčeného Slováka a tratí v domácnosti vzdor svojmu odu
ševneniu.

JUiíeFáFiiY obzor.
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Zaujímavý a u nás iste zriedkavý »na sámet« je sedliacky rojko Borica.
Z mužských rázov zaujímavý je vzdelaný cudzotou olepený kandidát, jak

sa zbavuje cudzoty; reelný Arisiid Sokol, rojčivý snilko spisovateľ Ľudovít Zá

horec, prebudený Slovák a Sokolovi veľmi podobný Belan.

Vajanského poviedky sú umeleckým výtvorom, lež nie preto, žeby boly
fantastické. Mnohí si myslia, že fantázia je látka, z ktorej každý umelec tvorí;
ale to je omyl. Obrazotvornosť neni látka, tá je viacej len spôsob Umenie ne

javí sa v tom že )čo (v predmete), ale jako (v spôsobe). Umenie musí čerpať zo
skutočnosti, ale skutočnosť vo svetle obrazotvornosti v istom simsle zduševnie,
prečistí sa. Obrazotvornosť neni látkou, ale je len akým ú m igickým osvetlením,
v ktorom skutočné predmety, skutočný život nadobúdzajú akúsi vzdušnosť, prelest.
A štastie, že Vajanský vedený nepovedomým umeleckým pudom, takto spracoval
svoje poviedky.

Vajanský píše pre vzdelanú vrstvu; chce byť, a aj je salonným spisova
teľom. Preto on neuspokojí sa len s tými pomôckami, ktoré mu podáva umenie,
ale do svojich diel, ako ku pr. do »kandidáta«, ukladá časť svojej učenosti
(erudície). Co je v ústach nemecky vzdelaného učenca na mieste; ale čo mu
zakliesni cestu do pospolitého ľudu.

Poneváč Vajanský píše pre salóny, aj jeho reč je prednostná, skoro by sme
povedali, kde tu vyberaná; no, čo mu slúži na chválu, až na nepatrné výnimky
rídza slovenská.

Krajové opisy a vôbec opisy miest sú podarené. Videť, že Vajanský si dal
na nich veľmi záležať. Vajanský patrí do tej školy, ktorá si vysoko cení bás
nické opisy obrazov rozpoložených v priestore. Lessing bol síce poukázal na to,
že krajové obrazy sú v priestore rozpoložené, a preto tieto že možno približne
znázorniť len v priestore a nikdy nie v čase. A preto on dopúšťa znázorniť
prírodný obraz len tomu umeniu, ktoré sa pohyb,ije v priestore a nie v čase.
Už ale z umení v priestore sa vyvinuje sochárstvo a maľoa; kdežto básnictvo
len v čase. A preto Lessing maľby vyníma z oboru básnictva a prepúšťa ho
úplne maliarstvu. Výnimku robí len tam, kde sa priestorný obraz ľudskému oku
ukazuje postupne v čase, ku pr., keď človek prezerá zah'-adu a ide od jednej
hrady ku druhej; alebo lepšie, keby človek vystupoval na nejaký kopec, v tom
páde za kopcom ležiaci krajový obraz vyviňoval by sa jeho očiam postupne,
asi v čase, tak že najprv videl by len končiare protivných vrchov, potom po
stupne ich boky, stráne, úplazy, okraje, údolia a až potom celé doliny a úplný
jednotný obraz celého kraju. No aj v tomto páde prírodný obraz účinkuje na
nás na konci svojou celistvosťou, jeho účinok môže byť teda celistvý, kdežto
opis vždy nám podáva len zlomky, úrivky, časte a nikdy neúčinkuje na dušu
celistvosťou. A preto stáva sa, že jedna šťastlivo zachytená charakteristická,
často zdánlive pobočná črta viac povie, viacej účinkuje na dušu, ako stra
nové opisy.

No, na Lessingove vývody musíme poznamenať, že i oko samé bleskurýchle
síce, ale tiež len postupne uzre obraz; aj ono ide s jednej časte na druhú a až
potom utvorí sa v duši celistvý obraz. Z čoho by nasledovalo, že prírodný obraz
leží síce v priestore, ale len predmetne, kdežto podmetne aj on sa javí duši
v čase, pravda, že skoro nepozorovane rýchlo; lak že my sme Lej mienky, že
videli sme celistvý obraz v priestore. Z tohto by nasledovalo, že básnické opisy
priestorových obrazov sú dopusliteľné, ale len vtedy, keď sú živé s blesko
rýchlym postupom a krátke t. j., keď zachytia len najcharakteristickejšie črte.
Dlhé básnické opisy sú vždy aj zdĺhavé a nudné. A preto vidíme, že aj čita
telia, alebo vôbec nečítajú poviedky a romány s dlhými opisami, alebo aspoň
preskočia dlhé opisy; inšie je cestopis, tam prečítam aj dlhý opis, keď je o takej
veci, o ktorej sa chcem poučiť.



Co sa týka psychologických opisov, poneváč duševné rozpoloženia, vášne
atď. povslávajú a zanikajú v čase, postupne, básnik teda môže líčiť ich vznik,
vývin a zánik. Lenže aj tu platí: omne quod est nimium, vertitur in vitium.
Najlepšie, keď duševný stav poznávame z deju a nie z opisu, ako to platí najmä
o rázoch dejstvujúcich osôb.

Konečne u Vajanského znateľne badať antisemitizmus. Je to tuším sla
vianským ťahom. No, chvála Bohu, antisemitizmus u nášho ľudu upúšta so dňa
na deň Antisemitizmus, keď je on prirodzeným citom; korení v pude udržať
seba; nasledovne v tej vlastnosti duše, že slabší nenávidí silnejšieho, ktorý sa
vie lepšie uplatniť v živote. A preto čím viac postúpi niektorý národ (ľud), čím
lepšie vie uplatnit v oči Židom, tým menej je v ňom antisemitizmu. Jedno
je isté, Židia sú kvasom v ľudskej masse, opravdivým činiteľom postupu, po
kroku. Čím uvoľnenejší sú Židia, tým väčší je pokrok, čím uhnetenejší, tým
väčšie zbahnatenie (stagnacia). Slaviani s antisemitizmom (ako aj Slováci) nikdy
to nedovedú ďaleko, vždy budú drepenief. Tichom,y.

— Osobné. Štefana Furdeka, kat. farára v Clevelande, Ohio, spiso
vateľa, redaktora »Jednoly«, orgánu I. katolíckej slovenskej jednoty vo Spojených
Štátoch Ameriky, vymenoval tamojší biskup J. F. Horstmann za člena šestčle
novej rady biskupskej. — Fr Richard Osvald, správca fary teplianskej,
redaktor »Kazateľne«, menovaný je z ohľadu i na zásluhy v literatúre a v ohla
sovaní slova Božieho farárom na Teplej a spolu vyznačený hodnostou námiest
neho vicearchidiakona škôldozorcu pre okres štiavnický.

— Proti ’Ĺudovým Novinám* vydal Jeho Eminencia kardinál knieža prímas
z uzavretia porady sboru biskupského, dňa 25. okt. t. r. vydržiavanej, pod číslom
6783. t. r. okružný list ku kňazstvu, v ktorom napomína a upozorňuje kňazstvo
i ľud na to, že časopis ten nemôže sa považovať za katolícky a že ho katolí
kovi jeho svedomie podporovať, rozširovať a čítať zabraňuje.

Nový mesačník — česko-slovenský. Revue Naše Slovensko. Časopis
hájící zájmy uhorských Slovákú. Vychádza v prvej polovici každého mesiaca.
Predplatné na rok 12 korún. Redakcia a administrácia: Anton Reis, Praha II.

Vyšehradská tŕída číslo 39 nové.

— Deväťdňová pobožnosť k božskému Srdcu Ježišovmu. Dľa P. Fr.
Hattlera S. .1. Sostavil A. D. kňaz spol. Ježišovej. S povolením cirkevnej a rehol.
vrchnosti. V Trnave. Vydáva redakcia Posla. 1907. Tlačou Stephaneuma úč. spol.
16° str. 94. Cena v plátne viaž. výtisku 40 hal.

— Dieťa Panny Márie. Jeho život a smrť. Z nemeckého preložil Jozef
Sztraka, farár zavarský. Vydal Ján Hufnágl, doktor bohoslovia, člen sv. stolice
dioc. sedraohradskej. S odobrením ostrihomskej cirkevnej vrchnosti pod nr.
1419/1906. Budapešt. Tlačou Stephaneuma úč. spol. 1906. 16° str. 119 so 24
obrázkami. Cena v plátne viazaného výtisku l kor. 40 hal.

— Charles Dickens: Vianočná pieseň v prose. Vianočná báj s duchami.
Preložil z angličtiny Ondrej Kalina. Turčiansky Sv. Martin. Tlačou a nákladom
Kníhtlačiarskeho účastín, spolku. 1907. 16° str. 106. Cena 50 hal.

— V, H. V. Podarilo sa. Veselohra v 1. dejstve. Tlačou kníhtlačiarne
iKlimeŠa a Pivku v Liptovskom Sv. Mikuláši 1907. 16° str. 16. Cena 30 hal.

Všeličo.

JVové slovenské spisy.



— Sobrané Diela Svetozära Hurbana Vajanského. Sväzok U. Deliace
tiene (Román.) Pustokvet. (Román) Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho účasti -

nárskeho spolku 1907. 8° str. 274. Cena 2 kor ; na jemnom papieri 2 k. 40 h ,

skvostne viazané 3 kor. 60 bal.
— Vrbovčanské povesti a báje. Podáva Pavel Beblavý. V Modre.

Tlačou Š. Rohačka. 1907. Strán 48.
— Slovenské Pohľady. Časopis zábavno-poučný. Redaktor a vydavateľ

Jozef Škultéty. Ruč. XXVil. Sošit 10. Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtl. účast.
spolku 1907 Predplatné na rok 10 kor

— Slovenský Obzor. Mesačná revue. í. roč. 7 — 9. číslo. Redaktor Anton
Štefánek Predplatné na rok 8 kor. Redakcia: Budapest VIII. Kender utcza 10.

— Dennica, ženský a rodinný list pre poučenie a zábavu. Ročník X. Číslo
11. Redaktorka Terezia Vansová. Predplatné na rok 3 koruny. Vydáva František
Votruba v Pešli (Budapest VIII. Rákócy-tér 3 sz.)

— Noviny Malých. Ročník IX. Číslo 1. 1907. S mnohými obrázkami. Vy
chádza do roka osem ráz, počnúc od oklóbra až do mája, vždy 20., v kníhtla
čiarni Jána Bežu a spol. V Senici Jedno číslo za 4 hal.

— Náš Kalendár. Pre slovenský roľnícky a robotnícky ľud. Na priestupný
rok 1908. Ročník prvý. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Eduarda Bertana.
V Zvolene Cena 40 halierov. Strán 96-)-XIX-(-16. Z obsahu: Vymáhajme si
slovenské školy. — Malý paduánsky národovec. — Bolí ma. . . Horín. — Neprš,
dáždik. — Pod starým dubom Rozprávka. Napísala Terezia Vansová. — Sta
vajme rozumne. S. — Na zelenej lúke. — »Proti Bohu nič nemohu«. Rozprávka,
Napísala Terezia Vansová. Zvolen. (S dvoma obrázkami.) — Ľudovít Štúr.
(S podobizňou.) — Bjôrnsljerne Bjôrnson. (S obrazom) — Nová veža pri evan
jelickom kostole v Brezne. (S obrázkom.) — Sobrané Diela Svelozára Hurbana
Vajanského. (S podobizňou) — České soknlstvo. (S obrázkom.) — Sedliacke
povstanie v Piumunsku. (S obrázkom.) — Nové účastiny »Zvolenskej ľudovej
banky účastinárskej spoločnosti« (S obrázkom.) — Marokkánske nepokoje
(S dvoma obrázkami) — Bol večer . .. Horín. — Rozprávočky z Uderinej.
(S obrázkom.) — Oj, bratia Slováci .. . .Somolickv. — Obec Moštenica. (Zvo
lenská stolica.) — Ako vyrátame štvorcový __priestor niektorej role alebo lúky.
— Pálenka. (Obrázky zo života pre život.) Štefan Lukavický. — Rady pre dom
a hospodárstvo. S. L. — Spôsob čistenia starých perín. — Pokuta za hriech.
(Šesf kresieb.) — Panujúca planéta Zdravotné rady. — Angličan chytá zvery,
(Pät obrázkov) — Inserály.

— Slovenský domový kalendár pre katolíkov, evanjelikov a pravoslavných
na priestupný rok 1908. Vydáva Karol Salva v Ružomberku. Ročník XXV.

Obsah: Kalendarium, Tarify listovej pošty. Kolkový poplatok najobyčaj
nejších listín

Časy naše . . . Kto druhému jamu kope — Rozprávka od Strýčka Ferdi
nanda. — Otec Beneš. Rozprávka Napísal V. Kamil S. — Čo je Esperanto?
Napísal A, Škarvan. — Alhohol, abslinenci i a hnutie ženské Dr. Alice G. Ma

saryková. — Sláva života Drievne podanie. A. Škarvan. — Zázračný pán lekár.
Rozprávka. Strýčko Ferdinand. — Ako si vohf muža? — U nebeskej brány.
Napísala Leonora Podhorská. — Panna Slávinka. Rozprávka od V. Kamila S. —
Do vena. Matka svojej dcére. — Niečo o Buddovi. (Z knihy »Kruh učenia«.)
Z ruštiny preložil J. Engelbertovič Komers. — 0 fajčení. M. U. Dr. K. Funk —
Niečo z ruskej kuchyne. Ľudmila Paralová. — Z jarných piesní Petra Kompiša
ml. — Jubilejná výsiava obchodnej a živnostenskej komory pražskej v Prahe
1908. — Turkyňa. Tekla Nečesaná. — Pamätné udalosti v Slavianstve r. 1907.
— K naším obrázkom. Inseráty. Jarmaky.

REDAKTOR A VYDAVATEĽ FR. RICHARD OSVALI). - TLAČOU KARLA SALVU V RUŽOMBERKU



ROČNÍK XV11I. ČÍSLO 2.1908.

Jako predísť nebezpečenstvu, ktoré hrozí náboženstvu so strany
sociálnej demokracie?

PRÍLOHA KU „KAZATEĽMI“

LITERÁRNE LISTY.

Mnohí myslitelia sa vyslovili, že tento nový rok 1908 štát bude pod zna
mením socialismu. Jako každý nový pohyb, žene sa i dnešný socialismus náru
živo za svojím cieľom a niet pochybnosti, že on bude štát na čele udalostí
v tomto roku, ktorý sme započali. V takomto stave vecí my kňazi popri všetkých
povinnostiach, ktoré máme aj oproti časnému blahu ľudu, rozpamätať sa máme
na našu najhlavnejšiu povinnosti zachovať totižto a obrániť »depositum fidei«,
ktoré nám Kristus Ježiš krvou svojou kúpil, a za ktoré milliony predkov našich
životy položily. Keď v tomto článku uvažovat chceme o nebezpečenstvách, ktoré
hrozia náboženstvu so strany sociálnej demokracie, na čisto odhliadame od
hmotných záujmov cirkve, kňazstva, od politickej stránky tejto otázky, a máme
pred očima len večné poklady Ježišového náboženstva, večné blaho nám sve
reného ľudu, s ktorým i tie najvyššie časné záujmy ani len porovnať sa nedajú.

V tomto prvom článku viac teoretične posvietiť chcem na prirodzenosť toho
nebezpečenstva, na koreň bludov, ktoré dnes socialismus o náboženstve rozširuje.
Všetci cítime, že je vo veci veľký omyl, nedorozumenie, blud, — avšak ne
stačí všetko toto len cítiť, lež treba to jasne videť a vedel V nasledujúcom
článku mienime udať prostriedky, ktorými možno nebezpečenstvo toto odstra
ňovať; k tomuto cieľu však nevyhnuteľne potrebné je, aby sme prv celkom zre
tedelne znali podstatu veci, o ktorej pojednávame. Musíme tu podotknúť, že ani
katolícke časopisy a knihy nezvyklý v tejto otázke až na koreň prenikať.

1. Majstrom socialistov na náboženskom poli je materialista L. Feuerbach.
Marx a Engels náboženské názory tohoto filosoľa takmer nezmenené prevzali
a použili. Dľ Feuerbacha ale náboženstvo takto povstalo: človek v svojej sla
bosti, nedosaatočnosti, biede, v svojich strasťach túžil celkom prirodzene po
lepšom stave, po blahobyte, pokoji, bohatstve, sláve a radosti. V srdci a hlave
teda vybájiľ) si celkom iný svet, než je tento skutočný, svet slasti, krásy, mieru,
sily, svet nekonečný, nehynúci. Tieto svoje sny potom začal pokladať za reálne,
skutočné. Sám si teda otvoril z vlastných lúžieb svet záhrobný, nebesá, večnú
radosť, kde jeho zemská nedostatočnosť vyplnená, vynahradená bude a preme
nená v dobro neskončené. A tak človek až po dnes deň bol teologom; skúma
teľom božstva; teofilom; milovníkom boha; lokajom ríše nebeskej; spoluobčanom
hmlistých anjelov; bol snárom, veriacim, avšak nevediacim. Prameň jeho celej
viery bola i je: nevedomosť, hlúposť. Preto má dnes človek zo spánku svojho
povstať Má vedeť, že celé jeho náboženstvo je len planá túžba a sen. Z teofila
má sa stať filantrópom, z teologa antropologom, slobodným občanom zeme,
spoluobčanom ľudí; miesto viery má zaujať veda, miesto sna skutočnosť. Preto
človek túžby a sny svoje má uskutočňovať tu na zemi. Splnenie žiadostí za
hrobom márne čaká. Blaženosť svoju hľadať má nie v nebeských nádejách, lež
v zemských rozkošiach, 0 týchto myšlienkach Feuerbach široko sa rozpisuje
v svojich knihách: Das Wesen des Christenthums, Vorträge uber das Wesen
der Religion, a iných. Marx a Engels, zakladatelia socialismu a tiež materialisti,
túto Feuerbachovu náuku prevzali a hovorili; Ľud má náboženstvo, poneváč je



biedny, mizerný. Del ník za svoje trápenie čaká odmenu v nebesách. Tu na zemi
má len biedu, strasť, otroctvo, preto túži po krajšom živote za hrobom. Toto
sú jeho sny, a tieto sny ho spájajú. Náboženstvo je opiumom Fudu. Dokiaľ toto
ópium ľud užíva, je trpezlivý, otrocký, bojazlivý, politického boja neschopný.
Náboženstvo je leda príčinou jeho zaostalosti, otroctva a ono je najväčšou pre
kážkou na ceste, ktorá vedie k cieľom socialismu. Preto musí byt táto prekážka
odprataná. Ľudu treba oči otvárat Nech hľadá blaženosC svoju tu na zemi. Keď
mu tu bude dobre, nebude túžiť po inom svete. Viera jeho len dotiaľ trvá, dokiaľ
bieda, z ktorej ona vyviera. Socialismus zavedie rovnosť a blaženosť všetkých
a vtedy náboženstvo zmizne. Treba ho však už teraz silou mocou vykoreňovať,
aby ľud dostal chuť k socialistickým bojom. J. Dietzgen, ktorý náboženské ná
zory socialistov sústavne spracoval, otvorene hovorí, že socialismus v tejto otázke
stojí na základe Feuerbacha.*) I videli sme, že je tomu tak.

Proti tejto lákavej náuke hneď tu podotýkame nasledujúce. Keby nábo
ženstvo nebolo inš : e, iba zrealizované túžby človeka, nesmelo by obsahovať nič
iného, krom všetko to dobré, po čom človek túži. Veď túžime len po dobrom,
po blaženosti, slasti, po sláve a večnosti. Ako je to teda, že v náboženstve
všetkých národov sveta obsažené sú večné tresty, prísny súd, muky, večné
zatratenie? Túži človek i po tomto? Židia i kresťania veria v peklo; Rimania
a Gréci v tartarus; Mohamedáni vo večné muky; Indovia vo večnú tmu a oheň,
y ktorom horeť budú zlí; Egyplčania, Ässyrovia, Peržani veria tiež v peklo.**)
Človek, majúci vieru, vždy túžil po večnej radosti, ale pri tom bál sa aj več
ného trestu a prísneho súdu, pred ktorý sa chceš-nechceš dostaviť musí. Po
tomto nikdy netúžil, a predsa je to podstatnou čiastkou jeho viery. Už i z to
hoto je videí, že Feuerbach pôvod náboženstva zle vykladá. A potom: či boli
ľudia ozaj až po dnes deň také nezralé deti, takí snílkovia a nevedomci, žeby
boli túžby srdca svojho za skutočniny pokladali? Normálne vyvinutý človek
celkom jasne vie, že tieto a tieto túžby má, avšak vie i to, že sú to len túžby
a žiadne skutočnosti. Bo! snáď i sv. Augustín len takým snílkom? Alebo
Tomáš akvinský? A keď nebol, prečo nebol? A veril v Boha aj Aristoteles,
Cicero, Seneca, Bacon, Descartes, Leibniz, Kant, boli to všetci hlúpi a opojení
ľudia, ktorí nevedeli, čo je sen a čo je skutočnosť? A keby Marxovci mali
pravdu, v tom páde len chudobní robotníci by mali náboženstvo a ti, ktorým
sa tu zle vodí. Možno-li však hovoriť, že medzi zámožnými, bohatými nenájde
sa ani jediný človek, ktorý by mal vieru? Neboli i medzi kráľmi svätí? A i dnes
známe ľudí, ktorí majú hojnosť všetkých zemských statkov, a predsa veria
v Boha i vo večný život. Ako to vysvetlí Marx? Prečo túžia títo pó lepšom
živote, po dokonálej blaženosti?

2. Doteraz jednalo sa o náboženstve vôbec. Kresťanské náboženstvo zvlášť
predstavujú Marxisti jako náboženstvo nie všeobecné, lež istej triedy. Dľa nich
hospodárske pomery samé vytvoria si svoje náboženstvo. Kresťanstvo vraj po
vstalo z tých hospodárskych pomerov, ktoré majú za základ súkromný majetok.
Preto prikazuje: nepokradneš, nepožiadaš. V kommunisme týchto prikázaní ne
bude, lebo vraj všetko bude spoločné. Kresťanský Boh vraj tresce tých, čo sa
proti súkromnému majetku previňujú. Robotník má byť ponížený, poddaný Za
mozole svoje dostane večnú odmenu, anjeli mu ich budú ofukovat. Nerovnosť
je za zákonitú uznaná a panuje aj v nebi medzi anjelmi. Preto vraj i cirkev
katolícka potláča pohyby delníkov, drží s mocnými sveta tohoto. A tak to pô
vodné náboženstvo, jehož pôvod Feuerbach vysvelloval, mocnými tohoto sveta
tak bolo zfarfaené a zfalšované, že sa stalo najtuhšími okovami robotníckej
triedy. Tieto okuvy treba rozlámať . . .

*) J. Dietzgen, Die Religion der Socialdemokratie, Berlín, 190(5.
**) O viere týchto národov vo večný trest zlých dočítaš sa: Cathrein, Moralphilosophei

(,1904), Anhang Z. I. Bánd.



Tu proti tomuto mudrovaniu nech stojí len toľkoto: Kresťanstvo nie je ná
boženstvom jednej triedy, lež celého človečenstva. Ono je postavené nad všetky
triedy a povýšené nad všetky hospodárske pomery. Cieľom jeho je ku večnému
blahu priviesť nielen robotníkov, lež i zámožných. Nenadŕža stranu žiadnej
triede. Kresťanstvo učí, že boháčovi ťažšie je prijst do kráľovstva nebeského,
než ťave prejsť cez uško ihelné. Utŕhame na mzde je hriech do neba volajúci
Boh súdiť bude dľa toho, jako kto konal skutky milosrdenstva. Kto chce byt
dokonalý, má všetko predať a rozdať chudobným. Láska k blížnemu je jedným
z dvoch najhlavnejších prikázaní. Kresťanstvo podmylo brehy pohanského
otroctva, a keby sa dôsledne a horlivo uskutočňovalo, nebolo by am dnešných
sociálnych bied. Kresťanstvo je proti veľkým nerovnosťami, avšak kommunismus
medzi ľuďmi z mäsa a krve drží za nemožný. Za nemožný ho však drží aj
najväčší nepriateľ kresťanstva, filosofHume, a každý rozumný človek. Prikázanie:
nepokradneš, ani v kommunisme by neprestalo, bo veď i z obecného možno
ukrasf. A k ď Boh tresce chudobného zlodeja, nesmieme zabúdať ani na muky
toho boháča, ktorý Lazárovi nechcel dať ani odrobinky zo stola padajúce. I to
nepravda, žeby cirkev bola proti delníkorn. Pozrite sa na kresťansko-socialnu
stranu v Rakúsoch a na cenlrum v Nemecku. Že my za západom pokulhávame,
to nie je vinou kresťanského náboženstva. Ovšem, nerovnosť bude i v nebi,
avšak nie dľa bohatstva, ani vedy, ani sily, ani telesnej krásy, lež dľa toho,
jako kto miloval blížneho a Boha, na jak ý stupeň mravnej dokonálosti sa
vyšvihol.

Vidno teda, že všetky tie socialistické náuky sú jako hnilé jabĺčka, len na
oko červené a lákavé. Avšak lákavé a nebezpečné predsa.

3 Nebezpečné sú hlavne preto, lebo chudoba snadno uverí čokoľvek, len
aby si pomohla. Krom toho delníci v mestách prinútení sú tie bludy deň jak
deň počúvať, lebo musia vstupovať do organisácio Konečne keď ľud vidí, že bo
háči neveria a užívajú, i on chce neveriť a užívať. K tomu však treba roz
rúcat dnešnú spoločnosť a stavať od základov.

V pokračovaní tohoto článku rozjímať budeme o spôsoboch, jako sa treba
brániť proti nebezpečenstvu, m.M.

— Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského. Sväzok II. Letiace
liene. Puslokvet. Nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turč. Sv.
Martine 1907. 8° str. 270. Cena 2 kor.

Sotva stačil čitateľ stráviť prvý sväzok, a hľa, už je tu druhý. Druhý
sväzok obsahuje dva romány, a síce: Letiace tiene, z roku 1883, a Pustokvet,
z roLu 1893.

Pôvodca, ktorý je svojím celým vidným rázom rozhodne klasikom, nemohol
odolať akémusi vonkajšiemu, a iste nie zo slovenskej duše pošlému vlivu, a
urobil neveľké síce, ale predsa len ústupky roraänticizmu, začo sa i sára omlúva
v Letiacich lieňach. On asi cítil, že terajšie rozvážnejšie pokolenie, terajšia
triezva doba neni dobroprajná romantike. No, pozoruhodné pokusy na tejto po
siate stály sa i u západno-európskych národov a najmä u Francúzov.

Oba romány líča náš slovenský malomestský svet; našu rodiacu sa inteli
genciu v boji s odrodilcami. Či líči skutočný, a či len namyslený náš život,
nemôžem určito rozhodnúť, mne sa zdá síce, že my takého Kunovíča ešte ne
máme; no. on je nielen možný, lež aj pravdepodobný, ozaj z mäsa a z krve
sostavený. Ostatné figúry sú u nás bežné.

Vôbec Vajanského osoby sú skutočne živé, z mäsa a z krve pozostávajúce
osoby, dušoslovná ich stavba istá, bezvadná, na mnohých miestach až virtuózna.

Literárny obzor.



Pravda, tým lepší ráz, čím menej črtami je nakres’ený, a čím väčším on bije
do očí svojím konaním, svojimi skutkami. Akí plastickí sú židkovia! Aký pro
rocký zjav je starý rechtor, aký slovenský ráz má Ella. Aký duchom nízky je
Višňa, hrabivý nemec Rauer. Kálnayovské a Kálnajkine postavy sú bežné
v spisbe, nakreslili ich už aj druhí spisovatelia, a predsa u Vajanského akoby
nové. No a podlý Burínsky, ktorému neni nič sväté, ktorý chce vypočítavé
przniť krásu a čest, a to čest nielen devinu, ale aj otcovu; a ktorý v osudnej
dobe zuteká; toto sú všetko pamäti,hodné rázy, a tu sa nedá ani tým najväčším.

V románoch máme aj dosť krásnych scén. Vyhadzovanie starého rechtora
je dotklivé, škoda, že mu Vajanský nedal zomreť pod duševnými otrasmi po
šlými z výstupu Višňovho. Tragikura by bolo väčšie; starý rechtor už nepotre
boval kryt Višňu.

Ešte väčšmi otriasa čuvy zakončenie Pustokvetu. Láskou omámená otcovou
prísnostou ku vzdoru popúdená, nerozvážilá, íahkoverná Nella, dostala sa do
klepca — česť, alebo život. Takej deve, ako Nell i, bolo nemožno ztratit čest
tak nízko, podie; jej nezbývalo inšie, ako brat život svoj alebo pohaniteľov, po
dliakov. Ona vzala sebe život. Trest, že nepočúvla výstrahy rozumu i otca. Neni
hlúpejšieho, ako samovraždou rozuzliť román. A keď spisovateľ volí toto rie
šenie, musí ho ale dôkladne odôvodniť, kto sahá po zbrani, ten už nesmie mat
iného východišta. A Vajanskému sa to podarilo; my síce ľutujeme krásnu Nellu,
ale uspokojíme sa s jej osudom, lebo vidíme, že si ho zčiastky sama zapríči
nila, a že nemohla ináč von z konopí.

Rozprávačská hotovost nikdy nezklame, nikdy neopustí Vajanského.
Chlpit, uzlit nit deju, maľovať zaujímavejšie, na ostrie položenejšie, napína-

vejšie položenia vedia iní spisovatelia lepšie; no v umeleckom zaokrúhlení deju
nedá sa žiadnemu.

Konečne Vajanský javí sa nám jako neúprosnokladný kresťan, opravdivý
katolík nie vyznaním, lež smýšľaním, ktorý sa nevie pojednať s [protivníkom;
opravdiví konzervalívista, ktorému od starých za sväté uznané veci sú nedo
tknuteľné; klorý nedopustí, aby moderná veda, revidovala od pradeďov zdedené
re'ikvie, či sú ony opravdivé; nedovolí, aby čisto fyziologickými a biologickými
zjavmi vysvetlila to, čo starí držali za nadzemské. A tu snáď trčí príčina, pre
ktorú sa tak mnohí naňho hnevajú. No, prísny mrav, na účet, ktorého nespraví
ústupok ani len snaženiu zväčšiť dojem, čestná kritika v každom čase musí ho
norovaf s pochvalou. Keď ešte spomenieme, že Vajanský je majstrom pekného
štýlu; na toľko, že uňho málokedy sa stretneš s barbarizmora s nemiestne upo
trebeným genitívom partilivora; keď do povahy vezmeme spanilosť (eleganciu)
jeho prednášky; musíme uznať, že on zasluhuje, aby bol miláčkom slovenského
obecenstva. Túhomír.

— Pútnik svätovojtešský. Kalendár pre katolíckych Slovákov v Uhorsku,
vydaný Spolkom sv. Adalberta (Vojtecha) na priestupný, 666 dní majúci rok
po narodení Krista Pána 1908. Ročník XXXV11. Redaktor Martin Kollár, správca
spolku. Číslo podielových kníh 96 Nákladom spolku sv. Adalberta (Vojtecha)
V Trnave. Tlačou Žigmunda Wmtera. Cena 60 h, — Čo nenapreduje, zaostáva.
Zásada platí o všetkom, leda i o našom kalendári. I tešíme sa, že môžeme hneď
na počiatku vysloviť, že prítomný ročník oproti minulým urobil pokrok. Pokrok
i v objeme i vo vyberanom obsahu. My od našského dobrého kalendára žiadame,
aby bol hodne rozmanitý, aby vzdelával ducha, šľachtil mravy, upevňoval vieru,
rozširoval známosti pre život potrebné, a všetko toto aby činil spôsobom jedno
duchým, ľudu prístupným, a konečne, aby mal na zreteli časové potreby. V ohľade
tomto výnimku môžu činiť len kalendáre odborné. No takéto majú len národy
s bohatšou literatúrou. My, Slováci si taký luxus dovoliť nemôžeme. A všetky
hore uvedené vlastnosti nachádzame v prítomnom ročníku. Dokazuje to obsah,
z ktorého len veci najhlavnejšie uvediem.



Bojuje proti opilstvu (Urbánek: Hrbáčik, Sasinek: Dedinský farár a Krčmové
štíty, V s. Šurý). Odporúča lásku a milosrdenstvo (Bielohorský: »Jablko cez plot
hodiE.«) Povzbudzuje k plneniu IV. príkazu (Somolicky: Cti otca . . Kollar;
Starčok Jakim). Varuje pred ulrhačstvom (Ružinská: Chráň jazyk pred ulrhačstvom).
Upevňuje vieru (Vigil; 0 dobrodeniach, ktoré cirkev preukazuje štátu, Kianička;
Sv. Jozef atd,, Kopiecky: Na r Anjel Pána«, Jožko Zčachtic: Maria a nekatolík,
atď.) Zvláštne mnohými článkami zastúpená je otázka sociálna (Vigil: Kat. cirkev
a prevrat ľudskej spoločnosti, Dr Španodolinec: Čo sa stalo s cirkvou katolíckou
vo Francúzsku a Odkiaľ nespokojnost u robotníkov a Kollár: Povinnosti a práva
robo níkov a prácudarcov). Články tieto sú nanajvýš potrebné Vynahradzujú
ony to, čo niektoré ľudové časopisy zanedbávajú, keď mlčia a dostatočne nepo
učujú čitateľov o tejto v našich časoch tak súrnej a nebezpečenstvom hroziacej
otázke. Články tie činia kalendár časovým. Tejto časovitosti v službe stoja
i články brániace auktoritu cirkve a jej sluhov, čo tajiť sa nedá, je tiež prepo
trebné u nás: Cirkevná vrchnosť, Život — opisy Dra Augustína Fischera a Fran
tiška Šujanského. Konečne kalendár rozširuje pre život potrebné vedomosti. Na
dôkaz toho odvolávam sa len na bohatý obsah Výchovovedy, Zdravotníctva a
Hospodárstva. Toto krátky obsah kalendára Podotknúť nulno, že tento beztak
už rozmanitý obsah, ešte rozmanitejším činia prosté a poučné báseňky Sasinka,
Somolického a Urbánka, i početné, — vyše 30, — illustrácie

Ad vocem illustrácie ešte jedna poznámka. V Lit. Listoch už viackrát bolo
vyzvanie, aby Spolok dal illustrovaf podarené poviedky. V prítomnom ročníku
bola žiadosť táto povšimnutá Ale myšlienka jako prevedená?

Illustrácie vyhotovil človek dillettant, ktorý, — ako obrázky svedčia, —
nemá pochopu o rozmeroch ľudského tela (anatómia). Následkom toho a iného
z rúk jeho vyšly nie umelecké obrázky, ale nepodarené. Nedostatok týchto
obrázkov ešte väčšmi do očí bije popri umeleckých dielach slávnych majstrov,
v kalendári reprodukovaných, ako: italského Botticelliho, Quido Renniho, Ve
cseru Carracciho atď. Z príčiny tejto by som prosil redakciu, aby na budúce
dala illustrácie vyhotoviť od umelca. Chvála Bohu máme už našských. Aby som
len jednoho spomnel, tu je znamenitý kostolný maliar J. Hanula, ktorý sholovil
i barvistú obálku kalendára a illustroval, — ako očúvam veľmi krásne
— pod tlačou sa nachodiace Povesti Št. Mišíka

TiJko o kalendári, ktorý, nie dľa nášho úsudku, ale d ľa úsudku samej cir
kevnej vrchnosti je náboženský a mravne bezradný. Už z príčiny tej by zaslúžil
veľké rozšírenie. S jeho rozširovaním by sa rozširoval aj Spolok. I je to na
čase. Všeobecne je rozšírená mienka, že medzi Slov ncami preto nedostali soc.
demokrati ani jednoho vyslanca, lebo každý 20. Slovinec je zapísaný do Spolku,
sv. Mohora, nášmu vojtešskému podobného.

Nasledujme príklad tento a zachováme slovenský ľud náboženstvu proti soc
demokracii. y. Buday.

— Spisy Ľudovíta Kubániho. I. Valgatha. Historická povesť z dejov
uhorských XV. stolelia. Turčiansky Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiar
skeho účastinárskeho spolku. 1907. S podobizňou autora. Strán 232. Cena 90 h.
Jedna z najkrajších historických poveslí slovenských, možno ju postaviť k boku
najlepším prácam historicko-poviestkárskym Jána Kalinčáta. A pravdivosťou hi
storického podkladu prev\šuje všetky Kalinčákove. Doba povesti je naj výš za
ujímavá: borba medzi Alžbetou s jej pohrobkom a Huňadom — vlástne borba
rozličných oligarchov o trón uhorský. Spracovanie Kubániho je svieže, umelecké
a pripúta čitateľa. N. N.

— Obrana svätého Methoda. Napísal F ránko V. Sasinek. Vydalctiteľ svätého Methoda. Turčiansky sv. Martin. 1907. 8°. Strán 47.
Cena 50 hal,



Ešte r. 1895 priniesol »Katholikus Szemle* a potom o sebe vydal Spolok
sv. Štefana pojednanie Ferdinanda Hummera: »A szláv kereszténység hazánk
U-iulelén a honfoglalás elôtt.« Proti potupeniu sv. Methoda, akého sa mu v tom
pojednimí dostáva, napísal Fr. V. Šasinek. Obranu svätého Methoda.
V úvode hovorí náš slávny spisovateľ o cieli a obsahu svojho spisu:

»Tak sa mi zdá, že Hummer mal pred duchom svojím šovinistický prece
nený ideál sv Štefana I,, kráľa uhorského, ktorému chcel jedine pripísať or
ganismns katolíckej cirkve v Uhorsku a k tomu potreboval zásadu: »Opposita
iuxta se pošitá magis elucescunt « To oppositum hľadal vo sv. Methodovi. Aby
predstavil sv. Štefana v žiare najskvelejšej, sv. Methoda poslavil do stienu naj
vernejšieho. On učinil jakýsi rozdiel medzi krestanením pohanských Slovanov,
medzi slovanskou šismatickou cirkvou a medzi pravdovernou cirkvou katolíckou;
tamto pripísal sv. Methodovi, to tretie sv. Štefanovi. To dokázať vytkol si za
cieľ a k dosiahnutiu tak namysleného cieľa použil všemožných prostriedkov, aby
napísal pamphlet o sv. Methodovi. Jemu tento nebol mužom ducha apoštolského,
ale cirkevne panslavského; postavil ho do paralelly so Sväloplukom Tento —

vraj — chcel politicky spojiť Slovanov, Method ale cirkevne. Tento mu je pan
slavským fanatikom, ktorý z prílišnej lásky k svojím súkmeňovcom vynaložil
obdivuhodnú horlivosť na vzdelanie Slovanov, len aby ich spojil vjedno, bez
ohľadu na úlohu katolíckej cirkve a na spojenie s apoštolskou stolicou. Hummer
sháňa sa za udavačstvami, falošnými žalobami a padelanými listinami; prijma
len tie za pravé a pravdivé zneužívajúc ich na potupenie sv. Methoda; zamlčuje
a prekrucuje i samé pápežské svedectvá a listiny, ktoré obsahujú pochvalu jeho;
áno falšuje i texl, aby potupil ho. Takou »kritickou« praktikou možno premeniť
i Anjela v diabla. Hummerovi sú protivníci sv. Methoda (intrigáni a falsifikátor
Wiching, obrnení a suroví cisársko-nemeckí biskupi) pravoverní a oddaní apo
štolskej stolici; Method ale šisrnatik, kader a protivník pápežov. Tieto a po
dobné moje výroky proti Hummerovi sú ovšem ostré, ale — jako to dokážem
— základne.*

Nasledujú historické dôkazy a rozumové dôvody. Odporúčame spis tento
každému nepredpojatému vzdelanému katolíko i. Na sklade ho má Kníhtlačiarsky
účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine.

Nemile os alo v knižke niekoľko tlačových chýb, ktoré treba opraviť. Tak
v 14. riadku od spodku na strane 3 miesto domom čítaj; duchom, a v 8.
riadku tamže miesto stiemu čítaj: stienu. Na str. 5 v riadku druhom miesto:
9 storočia, oprav: 8 a 9 storočia. Na strane 8 v poznámkach od spodku v riadku
17 miesto Boemensis čítaj; Bremensis: v 13 miesto portaesa vitus: pertaesa
ritus; v 7 miesto Pameny: Prameny; na strane 9 v notách od spodku v riadku
14 miesto Pošli; Prišli; v riadku 3 miesto »kresfanovi«: >kresfanení«; na
strane 10 od vrchu v riadku 14 miesto 883 čítaj; 863; na strane 14 od vrchu
v riadku 12 miesto Slovenska u Panónie čítaj: Slovenska a Panónie; na strane
36 od vrchu v riadku 6 miesto: 9. aprílom čítaj: 6. aprílom. Nepatrnejšie chyby
v latinských poznámkach zvlášť prvého hárku si znáte! latinčiny sám opraví.

— Dieťa Panny Márie, jeho život a smrť. Z nemeckého preložil Jozef
Sztraka . . . Budapést. Tlačou Stephaneuma uč. spol, 1906. 12°. Str. 119.
Cena 1 kor 40 hal.

Škoda, že sme túto knižočku skôr nevideli. Je ona síce pôvodne písaná
pre Spolok dietok Marianských, o akom u nás málo chyrovať, krome kde tu pri
ženských kláštoroch; ale mládeži najmä ženskej nevedel by som príhodnejšie
zavďačiť sa lepšou a milšou knižočkou od tejto. V 24 kapitolách v krátkych,
ľahkých, príjemných, poučných rozjímaniach vede sa dieťa P. Márie od svojho
povolania až k prijatiu do neba v posväcovaní svojho života. Go je predmetom



rozjímaní? Povolanie dieťaťa P. Márie, jeho obetovanie, zobudenie, modlitba,
práca, pokrm, zábava, zpytovanie svedomia, spoveď, prijímanie, navštevovanie
sviatosti oltárnej, nábožné čítanie, ruženec, bratstvo, láska k blížnemu, horlivosf,
radosti, pokúšania, zkusovanie, zlrata, príprava k smrti, nemoc, smrť, prijatie
do neba. Ku každej kapitolke prilíha krásny obrázok. Ozaj názorné vyučovanie:
vysvetlenie predmetu rozjímania i bez textu! Cena knižky na oko vysokú, 1 kor.
40 ha)., nezaplatí tie 24 obrázky. Porovnajte len tieto parížske obrázky s tými,
aké v našich modlitebných knižkách či od Steinbrenera, či od Spolku sv. Adal
berta (Vojtecha) vidíme, a dáte mi do pravdy, že obrázky tejto knižočky svojím
umeleckým prevedením i zbožnost dvíhajú i vkus vzdelávajú a cibria, čo zvláštne
u nás padá na váhu Knižočka milo vystrojená, ktorá v druhej časti svojej ob

sahuje PobožnosE pri sv. omši pre mládež, litánie a iné modlitby pre údov
spolku dielok P. Márie, zaslúži v hojnej miere, aby sme ju odporúčali. Dostat
ju u jej vydavateľa v. p. Jozefa Sztraka, farára v Zavare (Prešp. stôl.) Mladí
i starí budú mať z nej radosť; rodiny naše mnoho duchovného úžitku

— </ —d.

— Salvov znáčkový týdenný kalendár na r. 1908 Peknou novinkou
vďačí sa nám kníhllačiareň Salvová v Ružomberku. Slovenského znáčkového tý
denného kalendára sme dosiaľ nemali! A veľmi prakticky sostavený je tento
Salvov kalendár. Možno ho zavesiť na stenu, alebo postaviť na písací stôl. Dni
a čísla dní sú lak veľké, že ich v izbe z ďaleka i slabšie oko jasne vidí. Ku
každému dňu je pridané kalendárske meno katolícke a evanjelické. Na znáčky
nechaný je priestor ku každému dňu 3 cm vysoký a 9 cm široký. Ale má ešte

jednu zvláštnosť tento kalendár, čo na iných podobných kalendároch dosiaľ ne
vidíme. Znáčky vpísané do znáčkového kalendára môžu sa zachovať, aby sme
ich i po prekročenom dni mohli kedykoľvek nájsť a na ne sa odvolať. Salva
sostavil svoj kalendár tak,_ že listy jeho sa neodtŕhajú, ale sa za chrbát kalen
dára pohodlne prevrátia. Úprava jeho je slušná a cena, 60 halierov, levná.

— Obrana svätého Methoda. Napísal Franko V. Sasinek, jubilárny
kňaz biskupstva baňsko-bystrického. Vydal ctiteľ svätého Methoda. Turčiansky
sv. Martin. Tlačil Kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1907. 8°. Strán 47. Cena
50 halierov.

—- Život Ježiša Krista, božského Spasiteľa našeho. Spísal Bernard
S c h m i t z, dekan v Glandorfe. Preložil Ján Krssák, tekovský archidiakon a

farár v Lutile. Sväzok III. S dovolením cirkevnej vrchnosti baňsko-bystrickej a

ostrihomskej. V Trnave 1907. Vydal Spolok sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave.
4°. Str. LV a 591—803. Cena výlisku kartonirov. 4 kor., v plátne viaž. 5 kor.

— Mravná čítanka. Číslo XVII. Učenie viery a mravov v prí
kladoch. Poľsky napísal Kazimír Riedi, kňaz z Družstva Ježišovho. Slo
vensky podáva Andrej Pavčo, slov. kňaz v Pittston, Pa Sošit tretí. S povo
lením cirkevnej vrchnosti. Vydal Spolok sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave.
Číslo podielových kníh 95., Uh. Skalica. Tlačou Kníhtlačiarne Joz. Teslíka. 8°.
Str. 97-183+VI.

Yšeliéo.

JVové slovenské spisy.



— Pútnik svätovojtešský; Kalendár pre katolíckych Slovákov v Uhorsku,
vydaný Spolkom sv. Adalberta (Vojtecha) na priestupný 366 dní majúci rok po
narodení Krista Pána 1908. Ročník XXXVII. Redaktor: Martin Kollár,
spravca spolku Číslo podielových kníh 96. Nákladom Spolku sv. Adalberta
(Vojtecha). V Trnave. Tlačou Žigmunda Wintera 4°. Sir. 244. Cena 60 hal

— Vykopali ženu. Povesť. Rozpráva Pavel Beblavý. V Modre. Tlačou
kníhtlačiarne Š. Roháčka 1907. 16°. Str. 37. Cena 20 hal.

— Národ a Národnosť. Napísal Adalbert Tholt Velkoštiavnický,
redaktor Amer. rus. viestnika a bývalý redaktor a spolupracovník viacerých
americko-slovenských časopisov. Pittsburg, Pa, Spojené Štáty Severnej Ameriky,
roku 1907. Tlačou P. V. Rovnianek & Co., 612 —514 Grant Street, Pittsburg,
Pa. I.ex. 8°. Str. 24.L O . OJ . k.;ti. JTC.

— Naša Knižnica. Ročník I. Číslo 1. Rozprávočky z Uderinej. Po
dáva Julius Bodná r. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne E. Bertana vo Zvo
lene. 1907. 16° str. 16. Cena 8 hal.

— Slovenská knižnica. Roč. I. Sväzok 3. Smutné nóty. Napísal Jozef
Gregor Tajovský. V Peštbudíne 1907. Bediguje a vydáva Frant. Volruba
v Pešti. Tlačou Klimeša a Pivku v Lipt Sv. Mikuláši. 16° str. 121. Cena 60 hal.

— Pečivá a zákusky. Vyzkúsené predpisy z rozličných časopisov slo

venských a českých sosbieral a vydal Šimon Roháče k. 1. oddiel. V Modre.
Tlačou Kníhtlačiarne Š Roháčka 1907, 8°. Str. 70. Cena brož. výlisku 50 hal_

— Strom serafický. Kalendár pre údov 111. rádu sv. Františka a Armády
sy Kríža, na priestupný 366 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1908.
Ročník IV. V Uh. Skalici. Tlačou Kníhtlačiarne Jozefa Teslíka 1907. V 8°. Str.
64-)-XVI. Cena 30 hal. Obsah: Kaleudarium, — Soznam svätých a blahosla
vených troch r. sv. Františka. — Odpustky terciarom udelené. — Armáda sv.
Kríža — 1908. Buď vôľa Tvoja! Od Fr. Ĺ. Č. P. Bernardín. — Sv. Kríž.
Ufa Sch. F. P. Bernardín —Patróni remesiel. — Prsteň prebi. P. Márie. —

Bohatý a chudobný. (Legenda.) Žilinský. — Hvízdam . .! Zahrádka. —
Za bránou pekelnou. Dľa cudzieho Svetlonos. — Moddermann. Sz. K —k. —
Dvaja protivníci. Od B. B. — Stotisíc korunové veno. Sz. K—k. Neznám svojho
pána. — Všeličo. — Žarty. — Domáci šlabikár. — Výťah zo zákona kolko
vého. — Soznam trhov.

— Nová domová pokladnica. Kalendár »Ľudových Novín* pre slovenský
ľud, na priestupný 366 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1908. Sostavil
Dr. Pavel Blaho. Ročník XI. Nákladom »Ľudových Novín*. V Uh. Skalici.
Tlačou Kníhtlačiarne Jozefa Teslíka 1907. V. 8°. Str. 184-)-XVlI-(-l5. Cena
Z obsahu; »Noyá domová pokladnica*. D r. Pavel Blaho.—Slovenské utrpenie
v čísliciach. Levársky. — Bojko. Gregor Tajovský. — »Starý .. .* —
Staré umélecké práce lidové. Napsal Frant. Kréty. — Ohlas. — O úrokoch.
D r. Ján A. Wagner. -— Moja prvá noc vo väzení. Ah. — Čertovina. V.
Kosmák. — Uhorským Slovákúm. Jar. Vrchlický. — Boj proti alkoholismu.
D r. Pavel Blaho. — Môjmu fudu. Olga Kvelomilská. — O výchove
našich delí z hospodár, stanoviska. Napísal Alexander Holovič, učiteľ. —
Detvani. — Národná pieseň. Simeon Lisy z Láb u. — Jano Kalabis. —
Jánošík. — Kristka. Kozími er z Przerwa Tetmajer. — Roľníkov do

bytok. Prednáška farára P. Blahu. — Významnejšie udalosti slovenského ži
vota r. 1907. — Slovenské spevy. — Rady. — Žarty.

— Spisy Ludoviťa Kubáního. I Valgatha. Historická povesť z dejov uhor
ských XV. stolétia. Turčiansky Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho
účastinárskeho spolku 1907. — S podobizňou autora. 8°. Str. 232. Cena 90 hal.

REDAKTOR A VYDAVATEĽ FR. RICHARD OSVALD. — TLAČOU KARLA SALVU V RUŽOMBERKU



PRÍLOHA KU „KAZATEĽMI“

ČÍSLO 3.ROČNÍK XVIII. 1908.

Minulý raz posvietili sme na prirodzenost nebezpečenstva: teraz dačo
o prostriedkoch, jako mu predíst. Najlepšia politika vo všetkom je profilaktická.
Keď je zlo už na krku, tažko sa ho striasť.

Prirodzená vec, že najlepšie je upotrebiť tých vecí, ktoré už máme, ktoré
teprv vydobíjat nemusíme.

1. Kňaz má predovšetkým školu. V našej záležitosti toto je prvé a naj
hlavnejšie. V Pešti a pri induslrielných mestách neraz sa ozve žiačik v škole:
»Pán katechéta, strýčko hovorili, že Boha neni; tatko nedovolia sa mi modliť;
mamka hovorili, že sa nemusím modliť, lebo že to aj tak neosoží; komu je zle,
tomu modlitba nepomôže; atď. atď.« Pamätajme: nikdy neni to to hlavné, čo
deti hovoria Hlavná je nálada, z ktorej to pochádza. To deti povedať ne
vedia. Doma ustavične čujú, že kňazi sú proti delníkom, a poneváč dieťaťu kňaz
znamená cirkev i vieru, utvorí sa ím v duši istý temný cit, istá nálada; cíitia,
že viera je moc záujmom ich nepriateľská, škodlivá. Toto má prameň v tých
zásadách, že náboženstvo je záležitosť triedna, prostriedok k zotročovaniu del
níctva Rodičia to čerpajú zo soci distických novín a sjazdov; potom sa to pre
lieva do duší detí a tam to sedí jako zlý stín, bolesť, nedôverčivosť, čosi ne
určitého a predsa nadmier nebezpečného. Z tohoto čohosi prichodia potom
tie jednotlivé otázky. Váhu teda nikdy netreba klásť na tieto, lež na tú hlavnú
vec, na ten slín v tých dušiach.

Tedy čo robiť? — Naša doba požaduje, aby sme, keď katechisujeme, ku
všeobecnému hľadišťu pribrali aj sociálne. Socialem respectum. Prednáška vždy
musí zostať positívnou, ako naše náboženstvo. Náboženstvo naše nie je podstatne
polemickým, jako ku pr. protestantismus. My nie sme podstatne antiluteráni, lež
katolíci. Oni sú y dstatne antikatolíci. To je veľký rozdiel. Tak ani v našom
páde nesmieme učiniť z našej viery antisocialismus. Do takej chyby by upadol
ten katechéta, ktorý by celý rok len di š puto val so socialistickými bludmi.
Netreba dišputovaľ, lež positivne prednášať. Tmu z izby nie palicou vyháňame,
— lež zažatou sviecou. A v dušiach mnohých detí, jako sme hovorili, usadla sa tma.

Povedzme si teraz konkrétne. Katechéta nech pravdy viery tak vysvetľuje,
aby deti videly i cítily, že naša viera nie je chudobe nepriateľská. Aby' videly,
že ona káže chudobu ctiť, milovať, jej práva háji, boháčom prísne povinnosti
nakladá, atď. Týmto svetlo našej pravdy prenikať bude do duší detí proletárskych
a vyženie z nich tmu.

Ku pr. Hneď pri stvorení sveta, keď sa o tom hovorí, že Boh pre nás
stvoril zem, povetrie, slnko, aiď., pýtať sa možno detí: stvoril to Boh len pre
bohatých, pre pánov? Nie, pre všetkých, i pre chudobu, lebo Boh všetkých
rovnako miluje. On nie je taký, ako zlí ľudia. — 0 zvestovaní P. Márii. Boh

LITERÁRNE LISTY

Jako predísť nebezpečenstvu, ktoré hrozí náboženstvu so sírany
sociálnej demokracie?



Otec vybral Synovi svojmu dobrú matku. Vyvolil snáď dáku bohatú ? Snáď dcéru
Pilátovu? Augustusovu? Alebo hľadal tú najkrajšie oblečenú? Nie, vyvolil chu
dobnú P. Máriu On nehľadí na rúcho, na bohatstvo, ale na srdce. Chudobného
s dobrým srdcom viac miluje, než zlého boháča, atď.

Pri vysvetlovaní o P. Ježišovi je takých príležitostí do nekonečna. Kde sa
narodil? Čím bol? Jako zaobchodil s chudobnými? atď. — Prikázanie lásky.
Pán Ježiš povedal, že najhlavnejším prikázaním je, aby sme milovali Boha
a blížneho. Kto je náš blížny? Koho máme milovat? Len zdravých? Len pekných?
len bohatých ? Len pekne oblečených ? . . . Keď páu delníka potláča, keď ho
trápi, nedá mu ani v nedeľu odpočinku, — vtedy zle robí, hreší proti naj
hlavnejšiemu prikázaniu. — Tak sa Ježiš o chudobu staral, tak ju bránil.
Idea; keby ľudia na Pána Ježiša počúvali, nikomu by sa zle vodiť nemuselo.
Tolo treba často prízvukovať. Pri tomto som často zbadal, že zavedené prole
társke deti len lak oči otváraly. — ĎaFší príklad; o poslednom súde. Dľa čoho
bude Boh ľudí súdiť ? Snáď len pekní, alebo bohatí, alebo múdri pôjdu do neba?
Čo je hlavné? Boh bude súdiť dľa toho, jako kto činil skutky milosrdenstva
(Esurivi et non dedisli raihi manducare etc Mt.). Krásna príležitosť sa posky
tuje aj pri pojednávaní o skutkoch milosrdenstva. Ale všade. 0 kostole. Kostol
je dom Boží. Púšťa kráľ do svojho domu bárskoho? Vidíme, že len pekne oble
čených, pánov, alď. Chudoba ta nemá prístupu. A Boh? Ten púšťa dô príbytku
svojho kohokoľvek. Tam má aj chudoba rovnaké právo! Boh je lepší, než ľudia.
— Alebo: Podá minister alebo kráľ ruku komukoľvek? Delníka si často ani
nevšimne! A Pán Boh? Nielen že ruku podá aj chudobnému, lež celého sa mu
dáva vo svätom prijímaní. On nerobí rozdielu. Keby sa aj ľudia tak milovali,
jako Boh nás miluje a jako nám on prikazuje, nebolo by biedy, otroctva na zemi.
— Je len ten šťastný, kto je bohatý ? Nie. Kristus Pán povedal, že boháčovi
ťažko je prijst do kráľovstva nebeského. Bohatstvo rodí pýchu, nadutosť, bez

božnosť, a to Boh tresce. í Syn jeho i Matka toho boli chudobní — III. pri
kázanie. Neslobodno všedné práce ani konať, ani druhým rozkazovať,
aby také konali. Zle robia tí fabrikanti, č i delníkov ešte i v deň sviatočný
pri mašinách držia. Takéto krivdy nech katachela často vyzdvihne a odsúdi, aby
deti videly, že náboženstvo zakazuje a zatracuje tie skrivodlivosti, pod ktorými
ich rodičia stenajú.

Nechcem príklady množiť. Sapienti pauca. Isté je, že takýmto spôsobom
ten mrzký cit z duší detí zmizne. Tým vyschne prameň všetkých otázok, aké
sme hore naznačili. Dieťa sa uspokojí, oči sa mu otvoria a potom hocičomu
neuverí. Keď sa podobné otázky a námietky vyskytnú, katachéta nech nedišpu
tuje, lež vyloží vec positívne. Dišputou blud len ctíme, uznávame jeho rovno
právnosť. Keď teda k obyčajným a všeobecným naším prednáškam i ten ohľad
pribereme, robíme veľmi dobre a dobe našej nadmier primerane. Najmä v ne

delných a učňovských školách treba takéto otázky preberať.
2. Čo sme hovorili, platí mutatis mutandis aj o kazateľnici. Kto má rozum

a srdce na mieste, ten nájde spôsob a učiní, čo treba
3. Najhlavnejšie je však, aby všetko toto na skutkoch našich svet videl.

Chudobu milovat, podporovať, zastávať, ct't, s ňou zdvorilé zaobchádzať; to je
tá najlepšia apológia. Sila socialistov nie je v ich bludoch, lež
v skutočných krivdách ľudu. Kto tieto krivdy vyvracia, ten najlepšie
bráni vieru. Refutácia krivdy však pozostáva v jej odčinení Luď má videf,
že my mu nekrivdíme, lež ešte, nakoľko môžeme, i proti cudzím krivdám ho
bránime. Tak potom nebude bludu, ktorý by ho zmiatol. Kresťanským duchom
vedená filantrópia; to je tá najúčinlivejšia apológia. m.



j< prekladu sv. písma.

Veľmi známu výpoveď Kristovu u sv. Jána 3, 16.: ut omnis, qui credit in
eum, non pereat, takto som odporúčal prekladat; aby žiaden, kto ho verí, ne

zahynul. Tento preklad tiež má svoju vadu, a preto odvolávam narádzanie. To
tižto ako výraz; Každý nepristáva k zápornému slovesu: nezahynul, tak zase
výraz: Žiaden neznáša sa dobre s positívnymi výrazy, ako sú: Ktorý Ho verí,
a potom s positívnou vetou; ale mal život večný. Vychádza teda, že slovo omnis,

gr. pas nemá sa prekladat ani: Každý, ani; Žiaden, ale s takým indifferentným
zájmenom, ktoré strpí či positívne, či negatívne výrazy, teda: aby ten, ktorý Ho
verí, nezahynul, ale mal život večný.

Po tomto opravení prednesiem svoju mienku o výklade jedneho, hermene
uticky záhadného miesta. Verše 7. a 8. kapitole III. listu sv. Pavla k Rimanom
dosavádni prekladači, j;iko ja myslím, chybne pochopujú, tak že vôbec aj pô
vodný text preinačujú, aby len voľáky zmysel z tuho vyšiel Vulgata ma; (7) Si
enim verilas Dei in meo mendacio abundavit in glóriám ipsius; qnid adhuc et
ego tamquam peccator judicor? (8) et non (sicut blasphemamur, et sicut ajunt
quidam nos dicere) faciamus mala, ut veniant bona; quorum damnatio justa est.
Teda jako této dva verše prekladajú nemeckí prekladači? Dr Valentín Loch a
Dr. Wilhelm Reischl, 1899, takto: »Denn wenn die Wahrheit Gottes in meinera
Lúgen ilberstrômle zu seiner Verherrlichung, warum werde auch ich als Siinder
gerichtet? Und sollen wir n cht (wie wir gelästert werden, und wie wir, be
haupten Einige, saglen) das Bôse thun, damit das Gute erfolge? Die Verdammnisz
Solcher ist gerecht.* Tu je preinačená, teda falšovaná pôvodná osnova tým, že

pôvodný text a Vulgata nevedia o žiadnej otázke v 8. verši, a prekladači títo
s otázkou, teda rovno v protivnom zmysle prekladajú vetu! A lak aj druhé ne
mecké sv. Písmo, čo nám bolo za pomôcku dané k prekladaniu (neviem meno
prekladačovo), falšuje text otázkou, že praj: (8) Und sollten wir nicht . . . das
Bôse thun...? Jeden nekatolícky, anglickým biblickým spolkom vydaný, ne

mecký preklad (Dr. Leander van Esz) ktorý mi je pri ruke, tiež falšuje osnovu
otázkou, a tiež aj výraz: quid . . . judicor falšuje takto: warum soli ich als ein
Súnder gestraft werden? Und dôrfen wir denn nicht . .. Bôses thun damit Gutes
daraus erforge?

Teda oznamujúci spôsob vyráža aj toľko, že: ich soliP a judicare je toľko,
čo: strafení Celkom podobne má aj jeden francúzsky preklad, tiež vydanie an
glickej biblickej spoločnosti. Dr. Kristemakerov kat. preklad v 8. verši vyslovuje
pravú protivu toho, čo vyslovujú všetky dosiaľ spomenuté preklady, a predsa
tiež falšuje. Že praj; Sollten wir denn . . . Bôses thun, auf dasz Gutes werde?
Táto otázka skrze vynechanie záporného non = nicht dodáva síce ten istý zmysel
vete čo sa aj vskutku obsahuje vo verši 8., lebo tázat sa: či by sme mali zle
činiť? to je toľko, ako zrovná povedať; nemáme zle činiť! non faciamus mala!
Teda prečo Kristemaker vyslovil túto myšlienku otázkou, a nie rovno, ako je
v pôvodine a vo Vulgáte: non faciamus mala, wir sollen nicht . . . Bôses thun?
Preto, lebo tedy by nápadnejšie bolo falšovanie, ktorého sa dopustil vynechaním
spojky und, tam totižto nestojí: non faciamus mala, lež stojí: et non ... faciamus
mala; teda bol by musel prekladať: und wir sollen nicht. . . Bôses thun, auf
dasz Gutes werde, a to mu nepasovalo do krámu, lebo Kristemaker síce dobre
poníma 8. verš, ale chybne si predstavuje zmysel 7. veršu. Tamtí ostatní ale
obidva verše chybne. Všetko závisí teda od 7. veršu; od toho, že čo to vlastne
znamená: Si enim veritas Dei in meo mendacio abundavit in glóriám ipsius:
quid adhuc et ego tamquam peccator judicor? Túto výpoveď treba nám inakšie
vykladať, nežli dosiaľ vykladaná bola, lebo, ako vidíme, s doterajším vykladaním
spolu chodí kadejaké menenie, falšovanie textu. Nuž akože teda tento verš dosiaľ



vykladali, a jako by sa dal ináč vykladať? Sv. Ján Zlatoústy tak si myslí o 7.
verši, že tú istú myšlienku obsahuje v sebe, čo aj 5. verš: Si autem iniquitas
noslra justitiam Dei commendat, quid dicemnus? Numquid iniquus est Deus,
qui infert iram? Keď ale naša neprávosť spravodlivosť božiu do svetla stavia,
čo povieme? či je nespravodlivý Boh, keď s hnevom ide na nás? Teda sv. Ján
Zlat. si myslí, že toto isté nadhodenie opakuje sa aj v 7. verši, povedá totižto;
»quia illud obscurum erat, secundo idipsum dicit: si enim veritas Dei etc. A

podľa toho aj vyše uvedení prekladači vo 7. verši vidia podobnú námietku hrie
šnikovu, ako je aj v 5. verši, okrem že tam reč o »našej neprá\osli«, a tu
o »mojej lži«. Ale léto výrazy veru nerobia veľký rozdiel, a keď by to mala
byt námietka toho istého zmyslu na obidvoch miestach, nuž by to veru bola
taká zbytočná tautológia, jakú o sv. Pavlovi nesluší sa nám predpokladať. Lež
dajme tomu, že verš 7. predsa je tautológia a nadhodenie hriešnikovo, ale včuľ
kde je odpoveď na toto nadhodenie? Veď nasledujúci 8. verš začína sa so spojkou
et: et non . . . faciamus mala, a tak to nemôže byt odpoveďou na otázku. Prav
daže títo prekladači pomáhajú si premenením contextu, a výpoveď sv. Pavla:
et non faciamus mala, ut veniant bona, dajúc jej tázaciu podobu, tak predsta
vujú, ako by to bolo pokračovanie nadhodenia hriešnikovho, v 7. verši započa
tčho, okrem žc v tom páde hovoril by nadhadzovač v 7. verši o sebe v jed
notnom počte, quid.. .judicor? a v 8. už v množnom počte, non faciamus? a
odpoveďou na námietku by boly konečne len té slová; quorum damnatio justa
est. To by veru bolo veľmi slabé refutovanie na také, povedal by som, bláznivé
namietanie hriešnikovo, že praj: nemali by sme (= neboli by sme povinní) zle
činiť, aby vyšlo voľačo dobrého? Kto počul kedy takúto opravdu absurdnú reč?
A na to by sv. Pavel nevedel nič inšieho povedať, len to, že ich odsúdenie je
spravodlivé! Však to sa vie, že spravodlivé, ale ako a prečo? Videt leda, že
dosavádne pochopovanie 7. veršu a kadejaké »opravovanie« kontextu neviedlo
k obstojnému zmyslu. Teda iným smerom musíme sa dobývať pravého zmyslu.
V pôvodine v 8 verši neni otázky, teda nemá byt ani v preklade. Potom zase
v pôvodine 8. verš začína sa spojkou et. To nesloboda zanedbať, lebo to je znak,
že 7. verš nemôže tú myšlienku obsahovať, ktorú mu spomenutí prekladači pri
vlastňujú, lež voľačo inšieho znamená, a síce zmyslom príbuzný je s veršom
8. Už ale 8. verš obsahuje v sebe vyvrátenie tej námietky hriešnikovej, že Boh
nemá práva naňho si hnevať alebo ho trestať, preto že praj aj on, jeho hriech
slúži k víťazstvu a k väčšej sláve Bohu; toto reku vyvracia sa v 8. verši uve
dením toho známeho pravidla: nesloboda zle činiť, aby vyšlo voľačo dobrého.
Teda aj 7. verš musí voľáke vyvrátenie spomenutej námietky obsahovať. A

vskutku, keď si obsah 7. veršu lepšie opozreme, presvedčíme sa, že to nemôže
byť spomenutá námietka, lež voľačo inšieho, lebo namietajúci hriešnik nemohol
by o sebe povedať: quid judicor, čo som súdený, prečo som súdený, lebo však
ho ešte včuľ Boh netresce, a ešte len má byť trestaný, teda namietajúci hriešnik
tak by povedal: prečo by som mal byt trestanýŕ

.ludicare znamená súdiť a nie: trestať, čo vlastne zodpovedá a patrí hriechu;
a potom judicor je oznamujúci spôsob, a len vtedy môžem to o sebe povedať,
keď som skutočne v súde postavený, keď ma voľqkto súdi, posudzuje. Nuž teda
o komže to hovorí v 7. verši sv. Pavel: quid aďíiuc et ego judicor, prečo som
posymesty aj ja súdený? Moja mienka je: to hovorí sv. Pavel sám o sebe. Jeho
posudzujú, súdami stíhajú ustavične pre jeho učenie, ktoré je pred očima jeho
protivníkov Židov samá meravá lož. Teda včuľ zmysel 7. veršu je, že či by mi

praj voľačo osožilo proti súdeniu tým sa brániť, že moja lož už mnoho prispela
ku zveľadeniu slávy božej? Ani najmenej! Takúto výhovorku ani ľudia, ani Boh

neprijímajú; s takouto výhovorkou, akožto ničomnou, bezpečne môžeme čušať
(7. verš) a (vôbec) nemáme (ako mne Pavlovi a mojím súdruhom vierozvestom



Kristovým na cti utŕhajú, a o nás hovoria, že my tak učíme) zle činit, aby vyšlo
voľačo dobiého. (Zo zlého nikdá nič dobrého nevyjde, okrem múdrosť a moc
božia vie aj zo zlého vyviesť voľačo dobrého, ale tomu dobrému neni príčinou
hriešnik, a tak) kto zle činí, bez ohľadu na to, či voľačo dobrého z toho vyjde,
je vinník, a jeho odsúdenie je spravodlivé. Myslím, takéto ponímanie veršov
7 a H kap. III. listu sv. Pavla k Rm jako som ho tu vyložil, je bližšie
a podobnejšie pravde, nežli ponímanie spomenutých nemeckých prekla
dačov. K pochvale nášho Palkoviča buď pripomenuté, že on sa neopovážil
osnovu prekladu premeniť, okrem že et ego prekladá len: ja. Že ale ako on
ponímal 7. verš, to z prekladu nebadať, a poznámok jeho preklad nemá

— Umretie. Andrej Búda y, dohliadač kráľ. minci v Kremnici umrel
po dlhom prsnom neduhu v békesgyulanskom sanatoriume dňa 31. decembra
minulého roku. Buday usilovne pracoval i perom. Národné Noviny, Slovenské
Pohľady a iné časopisy prinášaly od neho dopisy, opisy krajov i ciest, ním pilno
sbierané povesti, obyčaje ľudové, zvláštne z jeho rodiska a súsedslva, z ktorých
niektoré umiestnené sú i v »Tovaryšstve«. Pre tovaryšský spolok kremnický
napísal dve vianočné hry, » Štedrý večer* a »Príchod troch kráľov*, ktoré i vy
tlačené vyšly u Karla Salvu v Ružomberku. — Buday bol nábožný, horlivý katolík,
zo svojho skrovného dôchodku štedrý podporovateľ slovenskej literatúry a každej
užitočnej veci. V pokore verne slúžil Bohu i národu. Svetlo večné nech mu svieti!

— Novinárstvo. »Naše Noviny*, v Baňskej Bystrici vydávaný úradný ča
sopis pre kresťanských socialistov, vychádza od nového roku každú sobotu.

— Viliam Riiter v »Mercuze de France« píše obšírne o spise Fr. V. Sa
sinkovora »Obrana svätého Methoda* a rozberá ho s najväčšou pochvalou.
»N. N.«

— Odporúčame pre školskú mládež Noviny Malých s mnohými obrázkami.
Vychádzajú do roka osemráz vždy 20. dňa v mesiaci od októbra do mája v kníh
tlačiam Jána Bežu a spol. v Senici. Predplatná cena na celý rok 56 halierov.

— Posol svätého Antona. Kalendár pre katolíckych Slovákov. Na prie
stupný rok Pána 1908. Vydáva redakcia »Posla svätého Antona* v Senici (Szenyicz.
Nyitra m.) Ročník IV. V Senici. Tlačou J. Bežo a Spol. 1907. V. 8° str. 116.
Cena 60 hal. Z obsahu; Predmluva. — Patrón ztratených vecí. — Kto inému
jamu kope, sám do nej padá. Podáva A. Č. učiteľ. — Kto je v núdzi nech ide
k svätému Antonovi. — Pomsta chleba. J. F. — Któ chcete uzreť zázraky . . .

Po nemecky napísal dr. Keller. — Jubileum zvonov. — Domáci lekár. (Rany
a popáleniny) — Legenda o anjelovi, ktorému sa zaľúbilo na zem. Podáva A. Č.
učiteľ. — Dedove veľkonočné pohádky. Podáva A. Č učiteľ. — 0 mliekárňach. —
Z dejin roku 1907. — Dobré rady pre domácnosť. — K našim vyobrazeniam. —

Smiechoty. Viac veršov a mnoho krásnych obrázkov.

Martin

Všeličo.

JVTové slovenské spisy.



— Tisíc a jedna noc. Východné báje a povesti. Slovenskej mládeži roz
práva C y r i 11 Galia y. Sväzok I. S dvoma v umeleckom barvotisku prevede
nými obrázkami. Lipt. Sv. Mikuláš. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Kúmeša
a Pivku. 1908. 8°. Str. 145. Cena vkusne v plátne viazaného výlisku 2 kor.,
poštou 2 kor 20 hal. Obsah: Zeyn Alasman a kráľ duchov. Princ Achmet a víla
Paribanu. Malý Kadi Rybár a duch. Zbojník a pocestný. Said. Čarovný lampáš.
Kráľovič Behesad. Drevený meč. Ali Baba a štyridsať zbojníkov. Abu Hassán.

— Rok 1847—1848 v Uhorsku. Od Jozefa Alexandra baróna Helferta.
Spracoval S. H, V. Knihtlačiarsky účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine 1907.
8°. Str. 78. Cena 40 hal.

— Jsdnota, katolícky kalendár na priestupný rok 1908. Nádherne illustro
vaný krásnymi obrazmi. Sostavil St. Furdek. Ročník trinásty. Cleveland, Qhio.
1908. V. 8°. Str. 200-j-40. Z obsahu: Jahody, napísal S. Furdk. — Kostol na
kolesách, napísal —ek. — Bez viny súdený, napísal Somolický. — Robotnícka
otázka, napísal 5. F. — Kto bude rychtárom? Obrázok zo života, napísal Somolický.
Je-li pravda, že náboženstvo národ vykúpiť nemôže? piše Leonius —Pohľadnice
zo Slovenska; Hrickou sľub. Prešovská kasárňa, Výlet na Rozsutec, od Antona Bie
leka. Jaskyňa Agtelek. 5 Furdek. — Hermanus. Poviedka z doby Neronovej, napísal
—ek. — Uhorskí biskupi a Rím, píše Leonius. — Človek a príroda, dr. Ján
A. Wagner. — Chorváti a Maďari. — Zavinená krádež, poslovenčil Bk. —

»Hazaffy«, napísal Somolický. — Politický zločinec. H—k. — Priatelia, napísal
Somolický. — Láska k národu, Somolický. — Jano Mazuch na ceste do Ame

riky, napísal Somolický. — Niečo o kalendároch. Somolický. — Družba žení
chom, napísal 5. F. — Podivín, napísal Bk. — Pokúšanie, P. P - r. — Moc
modlitby, — ek. — Letiace stroje, —ek. — Indignačné schôdze. — Pokladnica
sv. Antona Matúš Jankola. — Národ náš, svitá! — ek. — Zomrel Alexander I.

jako katolík? Upravil Rev. O. Zlámal. — Neznaboh a mravy. — Kollegium
sv. Prokopa. — Viac básní a veršov. Medzi nimi: Veselé Vianoce, napísal A.
Furdek. — Ide to . . ., Majme sa k Bohu od Somolického, viac menších poučných
článkov a mnoho krásnych obrázkov, z ktorých spomeneme: podobizne Ria X.,
Rev. Bjôrnstjerne Bjôrnsona, Ferdiša Jurigu s otcom, Rev. Sl. Furdeka, Antona
Bieleka a Izidora Somolického; titulný obraz v barvách prevedený; sv. Barbora.

— Naša zástava. Politický mesačník pre politické a hospodárske vzdelanie
slovenského ľudu. (Budapešt VIII. Rákóci tér 3.) I. ročník 1907. Číslo 7—12.
8°. str. 104.

— Deväť cudzích hriechov. Šesť kázní, povedaných v pôste. Spracoval
a vydal Fr. Richard Osvald. V Ružomberku. Tlačou kníhtlačiarne Karla Salvu.
1908. 8°. Str. 64. Cena 60 hal.

REDAKTOR A VYDAVATEĽ FR. RICHARD OSVALD. — TLAČOU KARLA SALVU V RUŽOMBERKU.
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Andrej Kmeť,
r. k. farár na odpočinku, predseda »Muscálnej slovenskej

spoločnosti*, spisovateľ, vedomec,
umrel dňa 16. februára o 8. hodine ráno v Turčianskom

Sv. Martine v G7 roku požehnaného života.

Ešte nikdy nepísali sme slová v takej bofasli srdca, ako píšeme tieto riadky.
Smrť je vždy strašná, vždy zatriasa srdcom; ale keď jt-j studená, nikolio neše
triaca ruka uchváti život, kto:ý je národu nenahraditeľný, človek stojí ako pri
kovaný k zemi, a ačkoľvek preniknutý je dôverou a oddanosťou do vôle toho,
v jehož rukách je osud smrteľníkov, v prvom okamžení ťažko dere sa z jeho
srdca zbožný povzdych; »Buď vôľa tvoja, ako v-nebi tak na zemi!*

Kmeť žil svojmu kňazskému povolaniu a vede. Dni života jeho pomenovať
môžeme dňami modlitby a práce.

Akým kňazom bol Kmeť? Poviem málo, keď len to poviem, že Kmeť bol
kňazom bez hany; nie, on bol kňazom, akých si cirkev žiada a stádo Ježiša
Krista potrebuje. Bol kňazom, ktorému nechýbala pravá, živá viera; žila v ňom
viera, ktorú sme nieraz obdivovali, ktorá ho v rozličných pokušeniach, prena
sledovaniach a mukách tichým, spokojným činila. I tichý Kmeť nebol bez bojov.
Kto ho poznal ako kňaza, bude vedeť pochopiť krutosť tých bojov, ktoré z úst
toho nábožného, k cirkevným vrchnosťam úctivého, pokorného kňaza vyrazily
ten výkrik; »Veľká obeta, prináležať k takému telesu, ktoré najvernejšie údy
svoje nezastane!« A čo ho menovitá v cirkvi bolelo, pozná ten, kto pamätá na
jeho články »Murmur Graecorura« a iné v »Katolíckych Novinách « A on pritom
všetkom zachoval svoju vieru čistú, činnú v láske, blaženú v náďeji. Sv. omšu
len z velikej prekážky, na cestách alebo v ťažkej nemoci, breviár len vtedy,
keď ho v ruke držať nevládal, zameškal. O dobročinnosti jeho hovoria jeho bý
valí veriaci a viac ešte vie Boh, ktorý vidí v skryte. Kmeť bol hotový pra
covať v spovedelnici, a hlásať evanjelium kdekoľvek. Jeho prachu žehnať budú
tisíce vďačných jazykov v tých mnohých obcach, v ktorých jasným svetlom
slova božieho' svetieval a požehnanie života večného rozhojňoval. Službami bo

žími, modlitbou a duchovnou prácou posilňoval sa, aby nenarušil sa v ňom
súhlas s Bohom, so sebou a s celým stvorením. Hľadel z lásky k blížnym,
v akomkoľvek pomere s ním boli, byť a ostať tým, čím ohľadom a mocou
týchto pomerov, čím ohľadom na svoj kňazský úrad a svoje sily má byť a
ostať. Keď dľa prísloví Šalomunových chodník spravodlivých je ako. svetlo
stkvúce, ktoré viac a viac sa vzmáha až do dňa dokonalého: takým chod
níkom bol kňazský život Kmeťov. A jeslli spravodlivý usiluje sa v istej miere

PRÍLOHA KU „KAZATEĽMI“

LITERÁRNE LISTY.



viac žiť pre svojich blížnych ako pre seba, jestli všade, kani kruh jeho účinko
vania sahá, nielen nič nekazí, nielen šetrí, ale i požehnáva a oblažuje, a keď
iného už učiň i P nemôže, aspoň rozveselí, takým bol náš Kmet ako kňaz, i medzi
bratmi, nie domácimi viery, skromný, vlúdny, pokorný, vždy veselej mysli,
priateľ nevinných žartov, samá dobrota, úslužnosf, prívetivost, úprimnosť, trpe
zlivosť k iným — opravdivý kňaz Slovák; opravdivý obraz svetla bez škvrny.

Kmeť bol kňaz, ktorý vieru svoju spájal s vedou; kňaz, ktorého nevšedná,
ba zriedkavá učenosť nenadýmala. Jeho bystrý rozum, zvláštne vynikajúci po
zorovací a porovnávací talent spriatelil ho najmä s prírodou a on nasledoval
jej stopy, prichádzal k novým divom jej krásy obdivujúc v nich neviditeľného
pôvodcu, ktorý je základom každého pravého vedenia. Ako botanik vykonal za
čas svojho farárovania pod Sitnom viac, než štiavnická baňská a lesnícka aka
démia (d času svojho založenia. Pisateľ týchto riadkov ďakuje Bohu, že dal mu
myšlienku primať Kmeťa k tomu, aby napísal prekrásnu prácu »Veleba Sitna*
a iné podobné práce v »Tovaryšstve*, ktoré hlbokou učenosťou a doliať neslý
chanými výsledky bádania a zkúmania prekvapily slavných professorov, ho
tových už vtedy i do reči maďarskej a nemeckej prekla Ja t diela i tichého
kňaza dedinského. Ako botanik, menovite znateľ šípov vydobil si meno svetové.
Jeho sbierka šípov nemá vo svete rovnej. Najväčší učenci v tomto obore me

novaly nové rodzaje jeho menom a za šťastných vyznávali sa, že jeho prácu
môžu oznamovať svetu. V Taliansku učená spoločnosť vydávala tlačou soznara
jeho šípov. Ale chváliť sa svojím vehlasom nepočuli ste ho. Kmet povýšený bol
nad n čotu tohoto pomíňajúceho sa sveta, nad márnosť jeho žiadostí, nad mam
jeho sľubov. Jeho jedinou chválou bolo, keď spomnel svoj cieľ: pomôcť sloven
skému pestovaniu vied Za týmto cieľom vhĺbil sa i do archäologie, v ktorej
vyviňoval činnosť, usilovnosť mravečnú. A za tú svoju prácu za ten šľachetný
cieľ obetoval všetko svoje i seba. Ovocie a výsledok jeho práce i jeho obetí,
ale i príčina jeho smrti; museum slovenské v Turčianskon Sv. Martine.

Kmeť bol opravdivý obraz ideálneho muža nezištného, vzor obetivého ná
rodovca-vlastenca bez škvrny. Ako takého predstaviť ho potomstvu bude vďačnou
úlohou pera iného.

Čnosti, aké sa javily v živote Andreja Kmeťa, mávajú tú zvláštnosť, že ne
môžu ostať ukryté.. Ich povesť šíri sa ako oheň, ich svetlo účinkuje na srdcia
ako blesk. Takými čnosťami človek zajíma srdcia vrchností a srdcia údov te
lesa, ku ktorému prináleží, ktorého stal sa ozdobou, česťou a slávou. U Kmeťa
toho následku nebolo a cudzí svet nemôže to pochopiť.

Naša doba, v ktorej politické denníky a týždenníky sú hlavnou lektúrou
ľudí; v ktorej politické, reformné a sociálne otázky rozčulujú mysle, nestihnú
p izorovať tichú, nezištnú prácu ideálne založených, majeť svoju i seba obetu
júcich mužov, ktorých prednou snahou je kultúrne k predu pošinuť svoj národ;
najmä u nás neobzerajú sa o vlasteneckú prácu mužov, ktorí nekladú obety na
oltár pred modlou dňa, nevynášajú v žurnáloch chválospevy o svojej vede, ne
trúbia na rohoch ulíc o svojich vlasteneckých obetách. Tak stáva sa, že i o naj
šľachetnejších a na,lepších mužoch našich môžeme povedať; k svojím prišli a
svoji ich neprijali; aspoň vo vlasti vlastnej nepoznali a nevážili. Viac ocenenia
a uctenia dostáva sa írn od cudzích; ktorí tešievajú sa výsledkom poctivej ve
deckej práce, kdekoľvek sa také objavia.

Medzi takých mužov patril náš veliký Andrej Kmet.
Už ho nieto medzi nami.
0 Olče všetkých ľudí! prečo musel Kmeť už dokončiť pracovanie svoje !l

Ale Tvoj súd je ako ohromná hlbokosť. Musíme sa Ti aj tu klaňať ako všade,
a k svojmu uspokojeniu to mysleť, že Ty jediný žiadal si ducha jeho k sebe.
Daj u Seba odpočinutie v svetle večnom tomu, ktorý, kým žil, nedoprial si spo
činku pre nás. Ale i vďačná mu bude pamäť u nás Mužia, akým bol Kmeť, tak



snadno z pamäti nemiznú. Môžu iné udalosti nastúpit a pozornosť našu zaujať;
môžu starosti životné a národné ducha nášho na čas spútať: môže rad rokov
brázdy na našich tvárach naorat; môže i veliký pomník, ktorýsi Kmeť vystavil
z ovocia prác a obetí svojich, rozmetaný byt; vždy a vždy bude sa duch náš
vracať k hrobu, v ktorom odpočíva ten, ktorý svojím požehnaním životom vy
stavil si nehynúci pamätník v srdciach našich R. i. s. p.!

Proti takejto otázke, možno, že niektorý ct. čitateľ bude s dvojakého sta
noviska protestovať. Ponajprv: načo o dačo tak odťaženom, mhlistora rozjímať,
keďže je dnes toľko prakličných, pálčivých otázok? Po druhé; o filosofii nikdy
nemá sa človek pýtať, či je osožná alebo nie, lež hlavnou otázkou je: či je
pravá alebo nepravá.

Odpovedáme: všetci tí ľudia, ktorí v mene božom, na bárs akom polí za
dobro, pravdu, za vznešené myšlienky ľudstva pracujú, potrebujú veľkej energie.
Žijeme časy, o ktorých jeden francúzsky myditeľ hovorí, že nemajú pevnej vôle.
Avšak najviac zoceluje vôľu človeka to poved omie že lá myšlienka, tá filosofia,
v mene ktorej on pracuje, bojuje, trpí, nielen pravá, lež i najosožnejšia je, ro
zumu ľudskému a potrebám jeho najprirneranejšia. Po druhé: vyvinul sa v Ame
rike jeden nový filosofický smer, takzvaný pragmatismus, ktorý všetko posudzuje
so stanoviska osožnosti. Prečo by sme teda nesmeli rozjímať o osožnosli filo
sofie? Keď hneď uvidíme, že o pravdivosti toho či onoho svetového náhľadu
pri dobrej vôli snadno sa je dohodnúť.

Dobré je vedef, že len trojaká filosofia je. možná: teismus, materialismus a
panteisraus. Buď stvorila svet tento bytnost najrozumnejšia a najmocnejšia, ktorá
mu i cieľ vytkla, buď jestvuje len hmota, a, všetka pravidelnosť, cieľuprimeranost,
poriadok a krása sveta je len dielom slepej náhody; alebo všetko to, čo jestvuje,
samo je božstvom a všetky jednotnotlivé veci sú len čiastkami, obrazmi, zjavmi
toho božstva. Všetky možné filosofické ústavy dajú sa redukovať na tieto tri.
Skepticismus a agnosticismus nie je filosofia. Skeptik a agnostik nezkúma najvyšš o

otázky o pôvode a cieľu sveta. On sa teda do pravej fllosofie nemieša. On len
popisuje viditeľný, makavý svet.

Materialismus je dnes vo filosofii prekonané stanovisko. Cieľuprimeranosť,
ktorá vo svete panuje a ľudský poznávací proces i lenivou hmotou vysvetliť ne
možno. Lauge, Hyrtl, Verworn, Stein, Masaryk, Barlh, a mnohí iní materialismus
naskrz zavrhli. Marxisti, ktorí stavali na základe materialismu, dnes už hľadajú
iné základy. Veda ich ku lomu núti.

Fanteismus, chcejúc vysvetliť teológiu, poriadok sveta, tvrdí, že božstvo je
vznešená bytnosť, avšak svetu immanentná, s ním totožná. Ale kto mu uverí,
že toto vznešené božstvo tu svieti, tam zastieňuje; tu okolo osy sa točí, tam
pole zaplavuje; tu v podobe hada sa plazí, tam na tróne sedí; tu rovno kráča,
tam pokulháva, tu sa raduje, tam zubami škrípe od boläsli? Znesie náš rozum
takú nemožnosť?

0 rozumnosti filosofii snadno sa dohodneme. Najrozumnejšie je, že všehomír
tento stvorila bytnosť, ktorá všetky dokonáiosti jeho v nekonečnej miere v sebe
obsahuje. A poneváč osobnosť, sebapovedomie, najväčšou je na tomto svete
dokonáloäťou, musí aj Boh byť osobou, sebavedomou bytnosťou v nekonečne
dokonálom stupni Avšak teraz nie o tomto chceme hovoriť, lež o tom, aká
filosofia je národom najosožnejšia?

Jaká filosofia je národom najosotncjšia?



Pri matcrialisme dlho sotrvávat nemusíme. Materialismus, dôsledne pocho
povaný, väčšinu ľudí viedol by k pôžitkárstvu. Väčšina Fudí mnoho nerozmýšľa.
Ktorí ale rozmýšľajú, pri materialisme nasledovali by Epikura: hlavu by si lá
mali nad tým, ako zarídiť celý život tým cieľom, aby človek čím viac slasti
zažil a čím menej bolesti trpel. Materialismus nedáva národom bojovníkov,
vodcov, neoduševňuje ku veľkým skutkom. Materialismus je červom, ktorý so
žiera korene národov. Sožral korene národa rimanského a teraz do záhuby pri
vádza Franciu.

Panteismus dôsledne premyslený a vážne vyznávaný vedie k determinisrau,
čili falalismu. Panteista vyznáya, že všetko, čo sa v svete deje, nutne sa deje
a nemôže sa diať ináč. I zlé, ako krivda, zbojstvo, nemravnosť, faloš, a všetky
neresti sú len zjaveniami. Všebytnosti, ktoré sa nutne dostavujú, neodvisle od
vôle ľudskej. Sloboda vôle je len zdaj. Týmto pánte smus láma iniciatívu, ničí
veľké úmysly, uspáva, robí z ľudí tureckých leňochov, Fatalistov. Zaujímavým
príkladom tejto pravdy sú socialisti Marx prevzal z Hegelovho panteismu tak
zvanú dialektiku. Učil, že budúci socialistický štát nutne príde Sú zákony, ktoré
na jeho uskutočnení pracujú. Či ľudia chcú alebo nechcú, na tom nezáleží.
Komraunismus príde. Následkom lohotp učenia istá časť nemeckých socialistov,
takzvaní »Nur-Gesellschafteri«, nechceli účast brat na socialistických bojoch. Od
sudzovali politické borby. Čakali v svojich organisáciach príchod kommunismu.
Vodcovia, mali s týmito ľuďmi mnoho práce. Museli Marxove učenie prekrucovaf,
preonačiť. Vidíme, že socialisti nečakajú so založenými rukami, lež konajú. Vedú
urputný boj. Vidia, že len pevnou vôľou dôjdu cieľa. Panteismus teda skutočne
opustili A dnes socialistickí myslitelia uznávajú, že inarxismus stojí na falošných
základoch.

Chuti ku práO, sily, energie, obetavosti dáva len teismus, viera v Boha.
Ten, kto vie, že Boh vytknul každému človekovi úlohu, dal každému svoje
miesto a pozoruje, ako tú svoju úlohu plní, ten chopí sa práce. Taký človek
nelenoší. Vie, že má len krátky čas účinkovania i výužije ho. Ponáhľa sa
tvorili, aby sa stal čím podobnejším Bohu, ktorý celý svet stvoril. Estote
perfecti, sicut Páter vester coelestis perfectus est. Toto by kresťanské národy
konečne pochopiť malý. Nepriateľský tábor koná, namáha sa, bojuje, ako by
mal úč!y skladať pred Bohom — bárs v Boha neverí. My v Boha veríme a
vieme, že účty skladať budeme. Nekresťania vyznávajú panteismus alebo mate
rialismus, skutky však ich protivia sa učeniu ich. Naša netečnosf tiež sa protiví
učeniu nášmu, viere v Boha. Kresťania, buďme na tom, aby sa skutky naše
srovnávaly s našou filospfiou. 5.

Vydania Spolku Sv. Adaiberta (Vojtecha) na rok 1907. sú; Kalendár
Život Ježiša Krista, božského Spasiteľa našeho. Sväzok III.. Učenie viery a mravov
v príkladoch. Sošit treli a kone' ne: Obeta omše svätej čili: Prameň všetkých
milostí. Spísal P. Heinr Múller S. V. D. Na základe výkladu obety omše svätej
od P. Martina z Kochemu. S dovolením pôvodcovým poslovenčil Fr. Richard
Osvald, správca fary, censor diecesanský. S povolením cirkevnej vrchnosti Číslo
podielových kníh 93. V Trnave 1906. Nákladom Spolku sv Adaiberta (Vojtecha).
— 0 kalendári sme už povedali svoju mienku v predposlednom čísle Lit. Listov.
I. a II, sväzok Života Ježiša Krista, taktiež 1. a II. sošit Učenia viery a mravov
boly už tiež dodatočne ocenené na tomto mieste. Čo tam povedano o nich, to
isté platí aj o ich prítomných pokračovaniach. Je tamto dovŕšenie celého diela

XiiíeráFixy obzor.



a toto skončenie prvého sväzku. Prichodí nám teda povedať niečo o diele »Obeta
omše svä'ej«. A čo povedať o ňom? Predovšetkým to, že sa ono dôstojne druží
k prevýbornému dielu »Život Ježiša Krista*. Jako obeta omše svätej je takre
čeno pokračovaním života a účinkovania Ježiša Krista na zemi, tak možno po
važovať dielo »Obeta omše svälej« za pokračovanie diela »Život Ježiša Krista*
I nazdávame sa, že členovia Spolku nie menšou radosťou ho prijali a nie menším
úžitkom ho čítať budú. Prevýborný obsah diela aspoň nás oprávňuje nazdávať
sa to. V 42 hlavách zo všetkých strán osvetluje kniha táto stredište nášho sv.

náboženstva, obetu omše sv. Povie nám, čo je ona sama v sebe a jak vzácna
je (Hl. I. a II.), predstaví nám jej predobrazy zo starého zákona a jej tajomstvá
(Hl. 111. a IV.), dokáže nám, že je najvyššou obetou poklony a chvály, ďako
vacou, smiernou a prosebnou (Hl. V. —VIII.), poučí nás o jej spasiteľných ovociach
a úžitkoch (Hl. IX.—XV.) a jako ju slyšať máme, aby sme tých ovocí účastní
byt mohli (Hl XVI -XXI), podvráti námietky činené od nepriateľov sv. nábo
ženstva proti omši sv. (Hl. XXII.—XXVII), dá vývod ohľadom miesta, — kostol
a oltár, — kde sa obeta omše sv. koná, a o rúchu a nádobách pri mši sv, uží

vaných a konečne v Hlavách od XXXIV. až po XLIV. dopodrobna vysvetlí obrady
omše sv, od počiatku až do konca.

Toto hľa, v krátkosti obsah knihy. A jako je pracovaný? Všetko prostým
spôsobom prednesené, takrečeno ad captum dokázané zo sv. Písma; potvrdené
výpovediam

-
! cirkevných sne ; ov, svätých otcov a iných spisovateľov cirkevných,

popretkávané primeranými príkladmi a spasiteľnými napomenutiami, že to každý
čitateľ rozumel môže a k úcte oproti tomuto veľkému tajomstvu naplnený byt
musí. Veru dielo zaiste prispeje k odstráneniu tej, — ako sa pôvodca v preď
mluve vyslovuje, — »nanajvýš poľutovania hodnej okoličnosti, že tento predrahý
poklad (omša sv. totiž), ktorým sa všetci ľudia obohatiť môžu, pre mnohých je
pokladom skrytým«. Avšak nie len veriaci ľud, ale i kňaz s veľkou záľubou
a úžitkom môže knihu prečítať Zkúsil som sám. Preto, kňazia, čítajte knihu
a dajte ju do rúk veriacich vašich. Prehojný úžitok nevystane. Pánu preklada
teľovi za výtečný preklad, ktorý sa tak milo číta ako pôvodina, a Spolku za vy
danie znamenitej knihy sme povďační. j. Buday.

— Jednota. Katolícky kalendár na priestupný rok 1908. Nádherne illu
slrovaný krásnymi obrazmi. Sostavil St Furdek. Ročník trinásty. Cleveland, Ohio.
1908. — Neváhame sa za Ľ. N. č. 5. vysloviť, že je toto »najkrajší, obsahové
i formálne najdokonáíejší kalendár slovenský.* Vyše 200 strán vyberaného a zna
menitého zábavno-poučného čítania obsahuje. Články všetko rýdzo katolíckeho
ducha a väčšinou ku kresťanskej láske k národu povzbudzujúce. Škoda, že ka
lendár je neprístupný nášmu obecenstvu. Mnoho poučného jesto v ňom pre nás.
Však kalendár, možno riecť, v prevahe je zaplnený prácami spisovateľov od nás,
»je, — ako píše Dennica čís. 1., — hotovým sborníkom literárnych prác spiso
vateľov zo starého kraja.* Práce tieto sú všeobecnej literárnej ceny Darmo je,
spisovateľ od nás, neznajúci pomery americké, nedovede napísať niečo specielné
pre amerických Slovákov, čo konečne je. cieľom Jednoty. Platí toto i o dvoch
znamenitých príspevkoch nedávno do Ameriky vysťahovavšieho sa Aut. Bielka.
On, — ako sám uznáva — ešte »nevie sa vynájsť* v tom boji amerického ži
vota. Duch jeho sem zalieta. Celkom ináč je to s inými, v Amerike už dáv
nejšie osadenými, spisovateľmi, hlavne so samým redaktorom Tohoto práce na
sebe nesú náter čisto americký. Ale ani telo práce nie sú pre nás bez osohh.
Naučíme sa z nich poznať život našich bratov tam za morom. 1 tak málo pri
ležilosti máme k tomu. —. Ale, keď je už sám kalendár obecenstvu nášmu viac
menej neprístupný, uvedieme tu aspoň hlavné veci z bohatého obsahu jeho.

Z amerických spisovateľov, v kalendári prácami zastúpených, na prvom
mies'e stojí sám redaktor Štefan Furdek. Práce jeho sú toho najrozmanitejšieho



obsahu. Ako poviedky: Jahody, krásna poviedka z Amerického života; Hermanus,
poviedka z doby Neronovej; Družba ženíchom; atď. Dojednanie: Robotnícka
otázka, článok obšírne pojednávajúci o robotníckych pomeroch v Amerike. Obráky:
Hrickov sľub, Prešovská kasáreň atď. Poučné drobnosti: Názorné obrázky; Kostol
na kolesách; Najväčší zvon; Esperanto; Kaučuk; Letiace stroje; Potrebuje Ame
rika prisťahovalcov ? a iné.

Za Furdekom z amerických spisovateľov nasleduje Ant. Bielek so spomenu
tými už dvoma prácami: Výlet na Rozsutec a krásnou k milosrdenstvu povzbu
dzujúcou poviedkou; Zavinená krádež. Okrem týchto prispeli ešte: O. Zlámal;
Zomrel Alexander I. jako katolík? Matúš Jankola: Pokladnica sv. Ani na v Ame
rike a H—k s dvoma poviedkami: Politický zločinec a Podivín.

Jaké miesto zaujíma medzi americkými spisovateľmi Furdek, také medzi
krajovými Soraolický. Z mnohých jeho príspevkov vyzdvihujeme len: Bez viny
súdený, Kto bude rychlárom? Priatelia a Jano Macuch na ceste do Ameriky,
všetko utešené poviedky zo života nášho ľudu. Dve pojednania; Láska k národu
a Niečo o kalendároch. Básne: Ide 10 a Majme sa k Bohu. Dr. Ján A. Wagner
podáva článok; Človek a príroda a Leonius'dva články: Je-li pravda, že nábo
ženstvo národ vykúpif nemôže a Uhorskí biskupi a Rím. Spomenutia z islúžia
ešte dva články nemenovaných spisovateľov; Indignačné schôdzky a Kollegium
sv Prokopa. Z tamtoho sa dozvieme o významnom a veľkolepom pohybe ame
rických bratov v roku 1907. vyvinutom a z tohto posledného, že Slováci v Ame
rike majú už, — čo doma macošské pomery nám nedoprajú, — t j. svojskú
strednú školu, ovšem že amerického rázu. Tofko o obsahu, ktorý je tak pútavý,
že človek sa nevie odtrhnúť od kalendára, keď ho začal čítať. — A čo máme
povedať o krásnych a hojných illustraciach ? Referent Nár. Novín (č. 17.) uznáva,
že takej bohato illustrovanej slov. knihy ešte nevidel * Ľ. N. zase hovoria: »illu
stracie sú nádherné a je ich toľko, že kalendár vyzerá ako obrázkové album.«
A illustracie si túto chválu zasluhujú. Je ich počtom 84 Sú kresby, fotografie,
reprodukcie umeleckých diel, sú podobizne (Pius X , Bjôrnson, Furdek, Juriga,
Bielek a Somolickv), Gruppy výborov, spolkov a shromaždení, sú krajinkové
obrazy našich miest a vidiekov, fotografický snímok všetkých slov. národných
časopisov, všetko umelecky krásne prevedené. — Veru právom píšu L. N. »že
kalendár môže byť vzorom našich kalendárov.* Kiežby tak bolo! j. Buday.

Všeličo.

— Zo slovenského časopisectva. — Dennica, ženský a rodinný list pre
poučenie a zábavu, začínajúc svoj XI. ročník vyšiel v úplne novom rúchu; pre
menil sa v illustrovaný časopis rodinný pre literatúru a otázky
spoločenské. Prvé číslo prekvapuje i bohatstvom illustracie i rozmanitosťou
obsahu. Pre ženy má rubriky: Módne zprávy, Ručné práce a Pre kuchyňu,
— s obrázkami a nákresarai vzoriek. Predplatné, na celý rok 4 kor., zasiela sa
na vydavateľstvo; Fr. Votruba Budapest, VIII. Rákóci-tér L.

— Strom serafický, mesačník pre údov III. rádu sv. Františka a armády
sv. kríža, vychádza od Nového roku s obrázkami a tlačí sa celý latin .ou. Číslo
druhé tlačené bolo už u Daniela Pažického na Myjave a úhľadnosťou prevyšuje
predošlé. Predplatné na celý rok 1 kor. 50 halierov zasiela sa redakcii v Ja
blonici (Nyitra-Jablonicz.)

— Nový humoristický mesačník »Rarášek« bude vychádzať v Tur
čianskom Sv. Martine. Predplatná cena na rok 2 kor. 20 hal. posiela sa na
adressu: Administrácia Raráška. Turócz Szl. Márlon.



— Slovenské skladby v cudzine. Mikuláš S c hne ide r-Trnavský
virtuos a skladateľ na vyzvanie chýrneho českého speváka IJmirova ide s ním
do Paríža a Londýna. Okrem klassických kusov Umirov bude spieval! Trnav
ského skladby, národné slovenské piesne, so sprievodom samého autora. -»N, N.«

— -Slovenská knižnica*, ktorú vydáva Frant. Votruba v Budapešti (VIII.,
Rákóci tér 3) vychádzal! bude i v ruku 1908. V tomto ročníku vyjdú nasle
dovné knihy: 1. Dom na úslní od Bjôrnsljerne Bjornsona; 2. Pred oltárom,
povesí Jána Čajáka; 3. Rozprávky Martina Kukučina; 4. Slovenská
zem; spoločná práca od popredných slov. spisovateľov s obrázkami. Cena i to
hoto ročníku' 2 kor. 40 hal.

— Veršíky na pohfadnice. Napísal J. Gašparik L e š t i n s ký. Tur
čiansky Sv. Martin, Tlačou a nákladom J. Gašparika, kníhkupca a kníhtlačiarne.
1907. 12°. Str. 15 Cena 24 hal.

— Sbornfk Museílnej Slovenskej spoločnosti. Rediguje; A. Sokolík,
tajomník. Ročník XII Sväzok II. Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko
účaslinár-keho spolku. Nákladom vlastným. 1907. V. 8°. Str. 85 — 178. Čeria
2 koruny

— Sobrané Diela Svetozára Hurbana Vajanského. Sväzok III. Tatry
a more. Básne. Nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turčianskom
Sv. Martine 1908. 8°. Str 196. Cena 1 kor. 70 hal., na jemnom papieri 2 kor.,
v plátne viazaný výtisk 3 kor. 20 hal., poštou o 20 hal. viac.

— Legenda čili Čítanie o Svätých a vyvolených Božích. Sošit I. Dla
prastarých a najnovších, cirkevnými vrchnosťami odobrených premeňov spra
covali Andrej Truchlý, Vincent Havliček a Martin Kollár. Ná
kladom Spolku sv. Adalberta (Vojtecha.) Druhé, opravené, illustiované vydanie.
S povolením cirkevnej vrchnosti. Na sklade u hlavného jednateľstva Spolku sv.
Adalberta (Vojtecha) v Trnave. V Trnave (Nagyszombat) 1908. Grafikai ipar
részvény lársaság. Pozsony. 4°. Str. 267. Cena 3 kor.

Sú mužovia, u ktorých hodnota ich osobnosti; dosah prekonanej práce, ne
objaví sa tak v ich živote; až keď zavre sa nad ich telom hrob, vtedy spozná
spoločnosť, národ, sveti číra im boli, čo v nich utratili.

Aj my sme ztratili muža, ktorého význam ocení v pravde len — história.
Kto bol Andrej Kmeť nám Slovákom, to dnes ešte len tušíme; len láska,

ktorú si vedel získať vo všetkých vrstvách národa, len tá sa ozvala v tých ve
rejných oslavách a hlasoch uznania, s ktorými odprevádzal národ telesné pozo
statky svojho miláčka do hrobu.

JVové slovenské spisy.

JVové vydania.

Yy^vanie.



Slušná vec je, aby sme postavili národu nebožkého vo svetle historickej
pravdy, aby sme osvietili, na denné svetlo vyniesli jeho neobyčajnú osobnosť,
jeho žnlopevný ráz, krušné nezdary i slavné výzkumy, jeho neúmornú, všestrannú
prácu na poli národnej osvety; aby sme umožnili prítomným i budúcim poko
leniam nahliadnuť do dielne onej zimničnej, úmornej práce, ktorá nám predčasne
ztrávila tento požehnaný život.

I obracáme sa k slovenskému obecenstvu, zvláštne ale k užšiemu kruhu
ctiteľov a osobných priateľov nášho oslávenca prosiac, aby nám podali pomocnú
ruku k sostaveniu životopisu KmeCovho.

Menovite prosíme;
d) doposlaf nám akékôľvek zprávy — i tie najmenšie —, údaje o pôso

bení Kmeťovom;
b) doposlat nám jeho listy cieľom spracovania, ktoré by sme na žiadosť

patričným prinavrátili;
c) napísať alebo aspoň osnovovať jednotlivé state nádejného životopisu, ku

pr. Kmeť ako kňaz, — ako kazateľ, — ako povzbudzovaleľ k práci, — ako
priateľ a buditeľ, mládeže, — ako botanik, — ako archäolog, — ako príklad
obetavosti, — Kmeť a slovenské museum, — Kmeť v slovenskej literatúra, —
Kmeťova slovenčina, atď. atď.

Napokon obracáme sa s dôverou k nášmu časopisectvu a študenstvu prosiac,
aby si nesťažovalo odpísať alebo vystrihnúť a doposlať nám oznamy, referáty
maďarských, slavianskych a inojazyčných časopisov, najmä i vedeckých o srmti
Kmeťovej.

Vyzývame všetkých našich dobrých ľudí k družnej spolučinnosli v našom

diele,*)
Príspevky prosíme čím skôr zaslať na adressu; Redakcia »Kazateľne« a »Li

terárnych Listov*. Tepla (Teplafô) o. p. Bélabánya (Hont.).
Fr. Richard Osvald.

Dľa nariadenia najdôst. biskupského sboru už v budúcom 1908/1909. škol
skom roku má sa náboženstvo vyučovať dľa nového Rirasko-katolíckeho
malého katechismu. Niektorí páni bratia v Kristu požiadali ma, aby som
dľa toho prepracoval a vydal môj výklad Malého katechismu »Praktieká
Rukoväť k vysvetlovaniu Malého katechismu*. Vďačne to urobím;
ba spracovanie prvej časti je už hotové. Vydať však knihu v troch dieloch len

vtedy môžem, keď sa toľko odberateľov prihlási, koľko treba k zaokrytiu útrat
tlačových. Preto už teraz prosím o príhlasy a objednávky, ale i o odporúčanie
knihy mladším bratom. Ako sa dostatočný počet odberateľov prihlási, hneď dám
prvý diel do tlače, aby ho pp. katechéti na začiatku školského roku už v rukách
mali. Za prvým nasledovať budú hneď i ostatné dva diely. Cena každého pri
dostatočnom počte odberateľov bude 3 kor. Fr, Richard Osvald.

Vyzvanie.

*) Naše slovenské časopisy prosíme o láskavé odtlačenie tohoto vyzvania

REDAKTOR A VYDAVATEĽ FR. RICHARD OSVALD. - TLAČOU KARLA SALVU V RUŽOMBERKU.



FRiLOHA RU „RAZATEĽNl"

ČÍSLO 5.ROČNÍK XVIII. 1908.

0 sociálnom sebavzdelaní.
Mnohí mladší oltárni bratia rozmýšľajú nad tým, jako by sa mohli v so

ciálnych otázkach vzdelať!. Prehovoríme o veci celkom konkrétne. Možno, že
dobrej veci poosožíme. Treba rozoznávať, čo chceme. Iné je slad sa teoretikom,
sociologom, a zase iné vzdelaným praktikom byt v sociálnej činnosti.

Kto sa chce staf sociologom, teda vedátorom, na zdravom, kresťanskom
základe, ktorý je totožný so základom najlepšej filosofie (Plato, Aristoteles a
ich učeníci až po dnes deň), ten nech sa odhodlá na túto cestu. Najsamprv
treba preštudovať, povedzme Cathreinovu Moralphilosophiu (2 sv.). Je i do ma

ďarčiny preložená. Ešte lepšia moralfilosofia je; Meyer, Institutiones iuris natu
ralis, tiež 2 sv. Kto radšej latinsky študuje, tomu odporúčame Meyera, bárs je
to tvrdší orieštik U Meyera netreba sa dať odstrašiť prvými paragrafmi, v ktorých
čerpá z antropológie. Teda: jednu dobrú moralíilosofiu základne preštudovať.
Ešte lepšie učiní, kto obe preštuduje a pribere naposledy modernú etiku,
Paulsenov: System der Ethik, 2 sv. Jedno je isté, že tomuto štúdiu musí ve
novať najmenej jeden rok. Prečo toto? Hlavné otázky v sociológii sú otázka
etická; či sú prirodzené mravné príkazy; etika a národné hospodárstvo; či sa
etika mení; či môže byt budúci štát bez mravnosti a náboženstva; povinnosti
oproti Bohu, blížnemu a ľudskej spoločnosti Ďalej otázka práva; či je priro
dzené právo alebo nie; rná-li právo základ v Bohu; či sa môže meniť dľa ľubo
vôle ľudskej; úkol štátu; hranice jeho právomocnosti; štát a cirkev; či je štát
prameňom všetkého práva atd. Etika čili morálfilosofia pojednáva ďalej o práve
majetkovom, o sociálnej otázke, o socialisme atď. Treba si teda najsamprv
osvojiť tieto všeobecné základy, hlavné zásady. Bez týchto nemožno iste a bez
pečne kráčať a rozhľad náš by bol veľmi úzky. Potom odporúčam Biederlackovu
Soe. otázku, Schindler: Sociale Frage; Cathrein, Socialismus Odporúčam týchto,
aby sme sa v pravých princípoch tým lepšie upevnili. Bo treba ved.sť, že najmä
jezuiti sú ostro polemickí. To má tú prednosť, že vystríhajú pred bludmi,
ukazujú bezpečnú cestu. Positívna však strana, positívne návrhy, spôsoby, pro
grammy: to všetko nie je u nich dosť vypuklé. Za tým cieľom treba potom
siahať po autoroch, ktorí ináč nestoja na našom základe. Keď sme raz vykonali
predbežné etické š! údia, vtedy nás títo svetskí nepomýlia a my môžeme z nich
čerpať mnoho positívneho, čoho u katolíckych, zväčša obranných sociologov ne
nájdeme. Po našich teda nasledovať môže Stein, Sombart, Masaryk, Pikler,
Hiddings a iní. Kto príde až sem, ten hneď zbadá, že musí sa vzdelať vo íilo
sofii dejín, kde mu bude bohatým účiteľom Barth, ktorého však korrigovať bude
treba inými kresťanskými autormi. Kto sa prepracoval až k tomuto bodu, ten
i sám uvidí, čo ďalej robiť. Bude muset prebrať Durkheima, Le Bona atď., a
pritom vždy bude cítiť potrebu toho, aby proboval svoje všeobecné filosoíické
vzdelanie.

Praktikom ale celkom stručne odporúčame Boroviczényiho; -A szociális te
vékenység kézikônyve, dostať u Sv. Šlefanského Spolku, 1. sv. Odporúčame ho
nielen preto, že mnohí nemecky ťažko čítajú, lež najmä z tej príčiny, poneváč
berie ohľad na naše krajinské pomery, ustanovizne a zákony. Dokonály nie je
a ani nemá v sebe dosť toho sociálneho citu, ktorý dnes žene k práci, odušev-
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ňuje, s láskou, s činnou láskou vinie sa k delníckej triede a rád uznáva, že je
dnes veľmi mnoho vecí nie v poriadku. On by ku pr. nedbal v škole s detmi
a s ich rodičmi dišputovaf — teda city oktroyovaE rozkazmi, kdežto láskou, ktorá
je vždy vynalezavá, stokrát toľko možno docieliť. Ináč je veľmi praktičný a
všestranný. Kto raz prebral Boroviczényiho, ten sa neuspokojí, lež pôjde aj za
inými a rozširovať bude svôj duševný rozhľad. 0 zásadách a spôsoboch tohoto
praktičného účinkovania však mnoho čítať a i my o tom ešte prehovoríme, m.

Andrej Kmeť narodil sa dňa 19. novembra 1841. vo Bzenici, filiálke pa
triacej k Hliníku, pri Hrone v stolici tekovskej, z rodičov remeselníckych, vážnych
a nábožných Z ôsmich dietok bol Andrej najmladší. Výchova v dome bola
prísno-kresfanská a Andreja ujala sa znamenite, trváce. Ako dieťa 5-6 ročné
začal chodiť do miestnej školy, v siedmom roku dali ho rodičia dp Žarnovickej
Huty k dobrému učiteľovi; zladiaľ prešiel do tretej normálky do Štiavnice, kde
skončil i šesť tried gymnasiálnych so znamenitým prospechom. Už tu prezra
dzoval, čo niekdy vykoná velikého.

Na gymnasiume štiavnickom mal najväčšiu a najkrajšiu sbierku botanickú
medzi spolužiakmi. Výborný professor botaniky bol tam vtedy páter Kučera. Zo
šiestej bol prijatý za klerika v Ostrihome a prešiel do siedmej triedy v Trnave.
V prázdnych chvíľach v semináre trnavskom naučil sa viazať knihy.

Roku 1861. koncom septembra prešiel do Ostrihomu na theologiu. Tu vy
vinul so staršími poprednú činnosť najprv na založení -cirkevno literárnej školy
slovenskej®, a potom na sriadení a ustálení jej pracovného programmu. Medzi
príspevkami literárnej školy, ktorými oplývaly dra Radlinského >Cyrill a Method®
a Vojtech, mnohé dostaly sa tu z jeho práce; usilovne prepisoval i Pavlovičove
kázne pre Radlinského. Ako skončený treťoročník vyvolený bol za predsedu cir
kevno-literárne školy slovenskej. V prostred štvrtého ročia 8. marca 1865. vy
svätený bol za kňaza a dostal sa za kaplána na Senohradz. Po štvrťroku volal
ho k sebe dr. Radlinský ponúkajúc mu redakciu svojich časopisov. Kmeť práve
vtedy vstával z jeho prvého zapálenia pľúc úplne zničený a — iste na našu
veľkú škodu — musel sa zrieknuť pekného postavenia. Ako kaplán nachádzal
najväčšiu radosť v kostole, v škole a v školskej štepnici. Túto sriadil a opísal
do Lichardovho »Obzoru«, ktorý článok obrátil na neho pozornosť biskupa
Mojzesa, tak že z jeho naloženia jemu bola sverená recensia Penzlovho Ovo
cinára®. V Senohradzi založil cirkevnú knižnicu, tam poznal ľudové umenie,
krásne vyšívanie a pletenie čipiek okolia bzovského, ktoré umenie potom
ukázal šíremu svetu na svetovej viedeňskej výstave r. 187.1.

Dňa 7. septembra 1868 presťahoval sa za farára na K r n i š o v.

Na Krnišove, malej dedinke, kde mal veriacich len niečo vyše sto, vedľa
svojich duchovných povinností zaoberal sa Kmeť veľkými spásonosnými plánmi.
U neho odbývala sa niejedna porada politická, literárna (= Prekladateľský spolok
zvolensko-hontiansky,® »Roľnícko-technická knižnica okolia krupinského®) a ná
rodnohospodárska (»Štepársky spolok v Hornom Honte®). Ťažištom Kmeťovým
z Krnišova bola Krupina; tu bral činnú účasť na založení čitateľského spolku,
vzájomnej pomocnice, sudodielne. Ako usilovný a znamenitý hospodár a štepár
pilne dopisoval do Lichardovho Obzora« natoľko, že po Lichardovej smrti
jeho kandidovali za jeho nástupcu. Ubral sa v malých brošúrach opísať vynálezy
s tou tendenciou, aby naši ľudia učili sa vytrvanlivosti z príkladu vynálezcov.
Nakladateľský spolok »Minerva« v Pešti mal to vydávať, ktorý aj niektoré
z drobných jeho spisov, ako >Nový svet® »Ako sa majú poklady kopať®
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vydal. Už v tých časoch predvidiac veľkú potrebu a dôležitosť vedecky vzde
laných pracovných síl pre národ neprestával navrhovat, odporúčať, súriť »ve

decký spolok«, vedecký menovite prírodovedecký časopis. Žiaľ, vtedajší smero
dajní mužovia nepodporovali ho. Následky dokazujú, že čo sa vtedy vodcom
nezdalo byt »na čase*, stalo sa dnes vecou nemožnou. V Krnišove pod tlač pri
pravil pre cirk. literárnu školu slovenskú na semeništi ostrihomskom jej preklad
Schmittovho Výkladu Deherbeovho Katechismu; tam tiež z po
verenia Matice Slovenskej napísal na Slovensku*, ktorého
vytlačená i nevytlačená polovica, teda celá kniha po vyzdvihnutí Matice zmizla
u »Slovenského Vzdelávacieho Spolku* v Budapešti. Slovenský ľud nesmel sa
z nej poučif. Na Krnišove dal sa Kmet do geológie, celý ten kraj prezkúmal
v geologickom ohľade a upozornil na jeho vzácnosti ďalších geologov; tu po
kračoval i v botanike.

Vo februári r. 1878 prešiel na faru prenčovskú. Prechod jeho bol
opravdivou krížovou cestou, ktorú opísať sem nepatrí. A čudno, trpkosti znášané
osladzovaly Kmeťovi šípy. V Prenčove celou usilovnosťou oddal sa sbieraniu a
študovaniu šípov Okolie sitnianske bolo mu bohatým, vďačným náleziskom. Pre
študoval herbár Hajnalda, arcibiskupa kaločského, ktorého bol hosťom od polo
vice januára do polovice februára r. 1883, a nasledujúceho roku v tých istých
mesiacoch dvorný herbár v botanickej záhrade vo Viedni. Dopisovaním, zamie
ňaním rastlín, menovite šípov, stál v spojení s najslávnejšími botanikami a spol
kami Európy. Viac rastlín pomenovaných je na jeho meno, ako Rosa Kmetiana
Borbáš: Mentha Kmetiana H. Braun; Tubercularia Kmetiana I. Bäumler, atď.
Svoje nálezy a štúdia prenášal i do literatúry. Pri botanike venoval sa archä
ologii. A keď jeho ustavičným namáhaním r. 1895 sriadená bola Museálna slo
venská spoločnosť, ktorá si ho vyvolila za svojho prvého predsedu, vtedy jeho
vzácne sbierky geologické, archäologické a národnopisné prešly do Turč. Sv.
Martina ako základ i ozdoba slovenského musea. Literárne jeho práce, ktoré
sem spadajú, udáme na inom mieste. Kmeťove sbierky v Museume hovoria
o jeho velikých obetách. Sám žil tak skromne, že neváhame povedať, že pre
seba nepotreboval ročite 500 korún. Časom viac musel vynaložiť na zachovanie
svojho života skrze lekárov; spomnieme len, že tri razy pretrpel nebezpečné
zapálenie pľúc a k tomu ťažkú nemoc, ktorá zapríčinila i jeho smrť. Všetko,
čo mal. obetoval na studium a sbierky. Pri svojej obľúbenej botanike a archä
ologii stačil venovať čas i cirkevnej literatúre. V porade, z ktorej vyšlo založenie
prílohy ku Kazateľni »Literárne Listy*, a »To varyšstva*, viedol slovo
a oba podniky podporoval hojne. Dopisoval do »Katolíckych Novín*, pre Spolok
sv. Adalberta (Vojtecha) spracoval príručnú knižku »Svätý Škapulár* a
písal kázne do »Kazateľne.«

S počiatku r. 19U6 žiadal pensiu, ktorú i dostal, a v júli toho roku opustil
svoje milované Sitno, svoju prenčovskú faru a prešiel bývať do sídla Museálnej
slovenskej spoločnosti, do Turč. Sv. Martina. Vtedy vzal ta sebou svoje bota
nické sbierky, ktoré s kasňami a príslušnými knihami vážily na železnici 42'50 metr.
centov. Úmysel jeho bol ostať v Martine len do tých čias, kým svoje botanické
sbierky neusporiada. Ale ináč bolo v úmysloch božích. Do Martina prišiel už
napadnutý a oslabený nemocou život jeho ohrožujúcou. V novembri minulého
rbku zhoršila sa nemoc jeho i hľadal pomoc alebo aspoň úľavu doma i v ne
mocnici tešínskej; ale veda a svedomitá opatera sv. martinského jeho lekára
prialefa a tešínskych lekárov nemohla odohnať od neho ten najstrašnejší teliaci
tieň, za ktorým večné svetlo, akým náš slavný básnik Vajanský menuje smrť.
Dňa 3. februára obľahol telesne, duševne vyčerpaný, 16. februára o 8. hodine
ráno oddal dušu svoju Pánovi, v nedeľu, deň Pána. V utorok 18. febr. o 10.
hodine uložili jeho telesné pozostatky do turč. sv. martinského cintorína s veľkou
počestnosťou. V chráme božom pohräbná reč miestneho katolíckeho duchovného,



dekana-farára, č. kanonika, vzdala mu posledne a dôstojne česť a vliala potechu
do sŕdc zarmúteného národa, v jehož mene zakvílila v ozname umretia Kme
ťovho správa Museálnej slovenskej spoločnosti volajúc;

Zalkaj, Tatro, nad rovom novým, skrýva v sebe
prach jedneho z najšľachetnejších synov národa!

A nad hrobom zabedákal ctihodný starec náčelník: »Ztratili sme predvčasné
muža čistého, pracovitého, duchom vysokého a znamenitého, meno jeho neupadne
nikdy do zabudnutia.* Telegraf i pošta priniesly z blízka i z ďaleka sústrastné
výjavy nad umretím nenahraditeľného Kmeťa; verejné orgány, aj nepriateľské
Kmeťovmu smýšľaniu, uklonily sa veľkému duchu muža-učenca; v prostred tohoto
všeobecného uctenia katolíckeho kňaza-vedomca, syna ľudu, mlčal o jeho smrti
len maďarský orgán strany ľudovej. Také narušenie harmónie citov a prejavov
lásky kresťanskej nad hrobom uráža, bolí a nesnadno sa zabudne.

Všeličo.
— Novinárstvo. 5. marca vyšlo v Skalici prvé číslo časopisu venovaného

ku vzdelaniu a odbornej organizácii remeselníctva: Remeselnícke Noviny.
Časopis vychodí dvarazy mesačne. Redaktor jeho je Ľudovít Tyršel. Pred
platná cena na celý rok 3 kor.

— Pokrok prestal vychodiť.
— Na valnom shromaždení K n í h 11 a č i a r s k e ho-ú č a s t in árs k e h o

spolku a K n í h k u p e c k o-n a k 1 a d a t eľs k é h o spolku v Turč. Sv. Martine,
dňa 29 marca vydržiavanom, prijaté a uzavrené bolo spojenie týchto dvoch
spolkov. Zo zprávy prvého dozvedáme sa, že Kníhtlač, účast. spolok r. 1907
mal výroby za 46.634 kor. 52 hal, kníh predal za 21.915 kor. 07 hal.; v zpráve
Kníhkup. naklad. spolku s potešením čítame, že prvý sväzok nového vydania
Básnických Spisov Jána Hollého je v tlačiarni už temer hotový.

— Divadelné hry. Sošit 5. Zlaté Srdce alebo Obeta detinskej lésky.
Obraz z detského života so spevami o troch dejstvách s premenou od F r. U r -
bánka. V Trnave 1907. Nákladom Spolku sv Adalberta (Vojtecha). Tlačou
Klimeša a Pivku v Liptovskom Sv. Mikuláši. 12°. Strán 79. Cena ?

— Černovský process. Pojednávaný od 2. do 10. marca 1908
pred kŕ. súdnou stolicou v Ružomberku. Sostavil V. H. Odtlačeno
z »Národných Novín«. Cena 50 halierov. Turčiansky Sv. Martin.—1908. Ná
kladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 8° Str. 90.

— Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích. Sošit II. Dľa pra
starých i najnovších, cirkevnými vrchonstami odobrených prameňov spracovali
Andrej Truchl ý, Vincent Havlíček aMartin Kollár. Nákladom Spolku
sv. Adalberta (Vojtecha). Druhé, opravené, illustrované vydanie. S povolením cir
kevnej vrchnosti. Na sklade u hlavného jednateľa Spolku sv. Adalberta (Vojtecha)
v Trnave. V Trnave (Nagyszombat) 1907. Grafika! ipar részvény-társaság. Pozsony.
4° str. 269—572. Cena 3 kor.

JMové slovenské spisy.

JMové vydania.

REDAKTOR A VYDAVATEĽ FR. RICHARD OSVALD. - TLAČOU KARLA SALVU V RUŽOMBERKU.



FKÍLOliA KU „KAZATEĽMI“

ŕočník xvm. ČÍSLO 6.1908.

.Literárna činnosť t }<méfa.
(Z láskavosti p. Ľudovíta V ’J-íiznera, s dodatkami od redakcie.)

— Andréj Kmeť, (—f; A. K.; Chutnay; Rašina; Vidňockýi r. k. farár
v Prenčove, predseda Museálnej sioveňskej’spoločnosti, * 19. nov. 1841 v Rzenici.

1. Hlavnie pravidlá 6 poľnom hospodárstve. Čast tretia, obsahujúc tr tie
a štvrté pravidlo. Podlá Viliáňŕía Lôbéových spisov1 preložil — —. V Skalici,
1866 Tlačou Fr. X, Škamicla Synov. 8*. Sir. 96. Je to tretí sväzok Hospodarsko
priemyselnej knihovny Ivánorn DusarOvoiťi vydávanej.

2. JáKô sa majú poklady kopať? Sjbísal — —. Tlačou a nákladom »ííi
nervy« v Pešt 1, 1871. 12* sir. 32. (Rec.: Ňáŕodnie Noviny. III 187 J č. 3. —
Dom a Škola lí., 1886 č. 6 ) Je to piate číslo Rudove) bibliotéky.

3. Nový Swét alebo Čó nowého vo Swéle? Spísal — Tlačou a ná
kladom »Minervy- v PéSti, 1971. 12®. Str. 32. (Réc.: Ňáŕodnie Noviny III. 1872.
r. 3 — Dom a Škola U., f886 č. 6.) Je to šieste č. Ľud. bibl.

4. Ohlas na ľud Okolia1 Bzowského. W Pessti, tlačou »Minervy«. R. ŕ.
8*. Str. 8.

5. OeSta cez Turecko a Egypt do Sv. Zeme. Napísal Daniel Šušiek.
K tiskú pripravil a predmluvou opatril —

6. Hospodár na Slovensku. Sošit prvý. Vydala Matica Slovenská Matičných
spisov č. 42. Turčiansky Sv. Márt n, 1875. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho
spolku. 8°. Str. 160.

Bruhý sošit. zostal v rukopise zatvorenej Matice, a bárs ho nebožký vymáhal,
k nemu prijst nemohol.

7 Ježiš pŕvorodzený Syn Panny Márie. Kázeň na Zvestovanie Panny
Mar.e. Napísal a povedal — —. Odtisk z VIII. roč. »KazaieFne«. V Skalici,
1888. Nákladom »Kazatel'ne«. Tlačou dedičov Jozefa Škamicla. V. 8°. Str. 8.

8. Veleba Sitna. Odtisk z »Tovaryšstva«. Ružomberok, 1893. Tlačou K.
Salvu. Nákladom spisovateľovým. M. 8°. Str. 186. (Časopis Matice Moravské XIX,
1894. — Ňáŕodnie Novi'uy XXV, 1894 č. 83 od Štefana Blahu. — Slovenské
Pohľady XIV, í 894 stŕ. 628)

9. Svätý škapulár alebo Poučná a modlitebná príručná knižočka pre
údov slávneho Braterstva Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.
V nove prepracoval . S milostivým odobrením najdôstojnejšieho Ordinariátu
arcibiskupského v Ostrihome Nákladom Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave.
Vo Vit dni 0-97 Tlačou »Auslrie« Kníhtíačiarne. M 8°. Str. 192.

10. Sitno a čo s neho videf. Napísal — —. Pŕíspôvek k počátkôm hi
stórie slovenské. Napíš d Dr. Ľubor Niederle Osobitný odtisk z 111 sväzku »Tova
ryšstva* V Ružomberku Vlastným nákladom. Tlačou Karla Salvu 1901. 8°.
Strán 127.

V rukopise;
11. Prostonárodné Vianočné Piesne, sosbierané skrz — —, bohoslavca

semenišfa ostrihomského v prázdninách roku 1863. 4° sír XXIV a 197.
12. Nápevy Vianočných Piesní sbierané skrz — —. 4° str. 66.

Rukopisy nachodia sa v knižnici MSSp.
13. Juraj Holček. Životopis. 12 hárkov. Nachodí sa u Fr. Rich. Osvalda.
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— »Ľudové«, — predtým Katolícke, — »Noviny«, od kedy ich redakcia,
— rozumiem nielen nominálnu, — prešla do rúk realistických, pomaly, ale
isto veslujú na vody, na ktorých utonul bývalý Hlas Dôkazom toho je i toho
ročná Veľkonočná príloha. Táto celá je zaplnená prácami Tolstého a tohože
stúpenca Ivana F. Naživina. Proti dvom krátučkým poviedkam Tolstého však
nemáme nič; sú celkom nevinné Ale nemôžeme bez poznámky nechať po
viedku posledne menovaného, preloženú fikarvanora: »Neviditeľný vlas.* Čo
hfadá v časopise, výlučne katolíkmi, väčšinou kňazmi založenom, Škarvan,
prekladateľ kňazov potupne hanobiaceho spisu Tolstého: Ohlas k duchovenstvu?
Tým väčšmi, že prítomná poviedka je toho istého ducha Spomína sa v nej
nechutná o vlase Panny Márie, ktorý opatrujú v jednom talianskom
kláštore*, a potom už predstavuje mníchov akožto rozširovateľov povery. Nuž,
j roti takémuto počínaniu »Ľud. Novín*, keď to nečiní redakcia, myslím, úplným
právom môžu pozdvihnú! slovo kňazia, ktorí nielen svojím pričinením, ale
i grošom prispeli k ich založenia. — Druhá moja poznámka znie o veci z toho
istého prameňa pochodiacej. »Slovenský Obzor* v čísle 1 — 2. referujúc totiž
<i smrti zvečnelého nášho Andreja Kmeťa, o »jeho činnosti* nechce »cpakovat
známe veci*, a potom už o zvečnelorn nezdráha sa vyslovit, »že ztratil kontakt
s ľuďom svojím*, a »že sociálnu a hospodársku prácu v svojej obci a svojom
okolí úplne zanedbal.* Veru toto sú veci celkom neznáme. , 0 KmeCovi známe
je, že on nielen svoje bližšie okolie, ale celé Slovensko svojimi hospodárskymi
spismi učil racionálne hospodári!; kto sa leda opováži tvrdif, že on »hospo
dársku prácu úplne zanedbal?* Hja, ale »Sloveňský Obzor* nepredarmo
prevzal dediclvo »Hlasu*. ľán Šiefánek sa zatajiť nemôže! On rýpať musí,
hlavne, keď je reč — o katolíckom kňazovi! Náturám txpelles furca, lamen
usque reeurret. J. B.

— Slovenské Pesničky od Jonáša. Lipu Šv. Mikuláš. Tlačou a ná
kladom kníhtlačiarne Klimeša a Pivku. M. 8°. Str. 77. Cena 40 hal. (S podo
bizňou pôvodcu Jonáša Guolha.)

— Slečna sedliacka. Povesť A. S. P u š k i n a. Preložil Fed o r J es e ns ký.
Tlačou a nákladom Kníhllačiarskeho účast. spolku v Turč. Sv. Martine 12° str.
27. Cena 16 halierov.

— Strašný skutok. Povesť S. T. Sem e nová. Preložil d r Kysucký.
Tlačou a nákladom Kníhllačiarskeho učasl. spolku v Turč. Sv. Martine 12° sir.
43. Cena 24 halierov.

— VenčoK piesní a modlitieb zvláštne k úcte Božského Srdca Ježi
šového. S povolením cirkevnej vrchnosti ostrihomskej sostavii Karol Len k e i,

farár. Tretie opravené a zväčšené vydanie. Uhorská Skalica. Tlačou kníhtla
čiarne Jozefa Tesh'ka M. 8°. Str. 346. — (Obsahuje 27 piesní o Božskom
Srdci. 10 omšových, 8 o Sviatosti oharnej, 4 adventných, 5 vianočných, 12

pôstnych, 30 o blah Panne Maril a 20 iných. Rozličné modlitby, ako odpra
šovanie B. Srdca, malé hodinky, novému, sv. omšu k B. Srdcu; pobožnosť pri
návšteve Ježiša v oltárnej sviatosti, pri sviatosti pokánia, pri sv. prijímaní, sv
krížovú cestu a iné mnohé modlitby Všetko s obsahom na 350 stranách. Dostať
u Karola Lenkei farára Deirekô-zentmiklós. (Pozsony m.) Jeden výtisk v plátne
viazaný za 1 kor. 40 hab, v koži za 2 kor. 80 hal. Poštu platí objednáte!’.)

Dve poznámky.

JMové slovenské spisy.

JVové vydania

ukuamok a vydavateľ fr. kiciiaro osvald. - tlačou karla .-alvu v ružombirku.



PRÍLOHA KU „KAZATEĽNľ

ČÍSLO 7.ROČNÍK XVIII. 1908.

Šťastie a nešťastie v živote národov.

Nebude škodít poukázať na to, jako účinkuje šťastie alebo nešťastie na po
vahu národov. Dnes, v dobe hedonizmu, keď totižto široko zavládla mienka,
jakoby hojnosť smyselných pôžitkov činila národy šťastnými, a nedostatok týchže
nešťastnými, dvojnásobne užitočné je rozmýšľať o nami nadhodenej otázke. Ho
vorieva sa: pôžitok je najväčšie dobro, strasť najväčšie zlo. Preto chcú kommu
nisti uviesť taký spoločenský poriadok, v ktorom by sa jednemu-každému člo
veku dostalo čím viac pôžitku. To je tá takzvaná maximisácia pôžitku a mini
misácia strasti dľa Benthama.

Mudrci od najdávnejších vekov tvrdia, že šťastie, bohatstvo, zdar, moc, sláva,
sila, víťazs'vo atď. — je stálym nebezpečenstvom pre charakter jednotlivca.
Človek, ktorému sa všetko darí, stáva sa pyšným, pýcha ho vedie k bezočivosti,
táto k výstupkom, ktoré vyzývajú pomstu bohov. Dľa sv. Písma šťastie rodí tučné
srdce, sýteho ducha; k tomu, aby kto šlastie sniesť mohol, treba je pevného a
vznešeného smýšľania. Šťastný človek je prísny oproti druhým, sebe nadmieru
popúšťa; zdar len sebe pripisuje, cudzí nezdar privlastňuje neschopnosti blížneho.
Srdce mu stvrdne, oproti biednym stáva sa nemilosrdným. V pýche a nadutosti
svojej cíti sa byť bezpečným, starosti sa zbavuje a pri tom nevidí zkazu svoju,
ktorá ho skôr-neskôr zastihne.

Čo sme o jednotlivcoch hovorili, to platí aj o celých národoch. Šťastný a
mocný národ stáva sa nadutým, nezná sám seba, pre vlastné nedostatky nemá
očí, oproti slabším národom býva krutý; pýcha ho zaslepuje, vede ho k neroz
važitým skutkom, hojnosť k prostopašnosti a nemravnosti, až konečne príde doba
jeho pádu. Sväté Písmo hovorí, že Boh vysúša korene pyšných národov. Rímsky
národ v minulosti a francúzsky dnes sú nám príkladmi tejto pravdy.

Potvrdzuje nás v tomto presvedčení aj život cirkve. Kedykoľvek nastala
doba zovnútornej moci, slávy, zdaru pre cirkev, vždy dostavily sa aj ľudské
hriechy nemiernej sebadôvery, mravnej ľahkosti, po ktorej nasledovalo pokorenie.

S druhej strany o zovnútornom nešťastí tá mienka panuje u všetkých
národov, že ono človeka očisťuje a vychováva. V dobe nešťastia poznáva človek
sám seba; nehoda upevňuje vôľu a vzpružuje činnosť jeho; človek pod tlakom
nezdaru stáva sa trpezlivým a otuženým ku snášaniu krížov. Skúšanému člove
kovi nenapadne odsudzovať blížneho svojho, ťažké chvíle činia ho múdrejším a
obozretnejším. Castokrát nešťastie, ktoré mužne pretrpíme, stáva sa základom
opravdivého šťastia našeho.

A tak je to i s národami. Nezdar, ťažké doby, nútia ku práci a bojom.
V šťastí vychádzajú na javo špatné vlastnosti národov, v dobe zkúšky vychá
dzajú krásne vlastnosti ich na vrch. Tí, ktorí boli v čas blahobytu nesvorní,
pod tlakom nešťastia spájajú sa znovu. Pred búrkou priateľ i nepriateľ utieka
sa pod tú istú strechu. V čas zkúšky videť, čo je národ hoden. Preto i dejepisci
keď oceňujú život národov, nepokladajú tie časy za najkrajšie a najvznešenejšie,
keď sa najviac jedlo, pilo, požívalo, lež keď sa za opravdivé poklady národa
najviac pracovalo, bojovalo a trpelo. Goelhe vo svojom vlastnom životopise len
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potiaľ pokračuje, dokiaľ jeho práca trvala a namáhanie. Dobu odmeny, užívania’
slávy a pokoja neopisuje. Zaiste vedel, prečo tak robí.

A tak aj v dejinách cirkve nie tie doby bol y najkrajšie, keď bola cirkev
najbohatšia, najslávnejšia a keď najväčší pokoj požívala, lež tie, keď najviac bo
jovala a krvácala. Prvé tri stoletia: tie boly zlatou dobou cirkve. Vtedy vykrvá
caly za pravdu milliony raučedlníkov. Vtedy skvela sa vnútorná krása cirkve
najvelebnejšie. Z krve, z viery, lásky a nádeje tých prvých kresťanov žijeme
po dnes deň

Má teda i strast, bôľ a utrpenie svoj význam v živote jednotlivcov i ná
rodov. Múdry je ten, kto sa v šťastí nevypína a v nešťastí neklesá. x.

Literárna činnosť f j<meťa.
(Z láskavosti p. Ľudovíta V Riznera, s dodatkami od redakcie.)

(Pokračovanie.)

Cyrill a Method XV. 1865: Začiatky štvrtého a posledného roku prvej
generácie cirkevnej literárnej školy na semeništi ostrihomskom č. 11. Jak blaho
nosne môže účinkovať kňaz, ktorý je spolu i horlivý národovec č. 23. Či sa
má i kňaz s roľníctvom zapodievať? č. 24.

časopis MSSp. I. 1898: Český zamieňajúci ústav botanický v Prahe č
4. Duchovná žížeň č. 6. — II. 1899: Vôstník československých nauseí a spolku
archaeo'Ogických. Rediguje a vydáva Kliment Gerraák č. 1. Reč, kt irou otvoril
šieste valné shromaždenie Mnseálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom sv.
Martine dňa 9 aug. 1899. č. 4. Porcellán, Z nemeckého č. 6. — III. 1900:
Reč, ktorou otvoril siedme valné shromaždenie Museálnej slovenskej spoločnosti
vydržiavané v Turčianskom sv. Martine dňa 8. aúg 1900 č. 4. IV., 1901: Reč,
ktorou otvoril Vili. valné shromaždenie Museálnej slovenskej spoločnosti vydržia
vané v Turč. Sv. Martine dňa 8. aug. 1901. Č 4. — V., 1902 Reč, ktorou
otvoril IX. valné shromaždenie Museálnej Slovenskej spoločnosti, vydržiavané
v Turč. Sv. Martine dňa 6„ aug. 1902. Č. 4. Spodná čelusť s dvoma zámkami.
Č. 5. — VI., 1903. Niekoľko slov o sliepaní popolníc Č. 2. Reč, ktorou otvoril
X. valné shromaždenie Museálnej Slovenskej spoločnosti, vydržiavané v Turč.
Sv. Martine dňa 3. aug. Č. 4. Čeluslie človečie so zámkami. Č. 6. —

VII., 1904: Obrovská šľapaj. Č. 1. O starobylém pletení na »Krosienkach« čili
»Krosiencich« u lidu uhersko slovenského. Napísala učiteľka M. A. Smolkova
č. 1. Vyzvanie č. 2. Reč, ktorou otvoril XI. valné shromaždenie Mus. Slov. spo
ločnosti vydržiavané v Turč. Sv. Martine dňa 3. augusta 1904 č. 4. — VIII,
1905: Karty na vykladanie č. 2. Popolnicové polia z ďalšieho okolia Sitna č.
3. 4. Reč, ktorou otvoril XII. valné shromaždenie Mus. Slov. spoločnosti, vy
držiavané v Turč Sv. Martine dňa 9. augusta 1905 č. 4. — IX, 1906: Reč,
ktorou otvoril XIII. valné shromaždenie Museálnej Slovenskej spoločnosti, vy
držiavané v Turč. Sv. Martine dňa 8. augusta 1906. č. 4 Reč, ktorú povedal
pri kladení základného kameňa Museálnej budovy dňa 8. augusta 1906. č. 5.

Vyzvanie č. 6. — X., 1907. O starobylosti a púvodnosti pletení u Slovanú Po
dáva Reg. Bibová č. 3. Nietenie ohňa č. 4. Reč, ktorou otvoril XIV. valné
shromaždenie Museálnej Slovenskej spoločnosti, vydržiavané v Turč. Sv. Martine
dňa 7. aug. 1907. č. 5. Reč, ktorou v deň valného shrnmaždenia 7. augusta
1907., uviedol obecenstvo do Museálnej budovy č. 6.

Detvan. Morografia. Spísal Karol Medvecký 1905: Predmluva.
Hlásnik Národný VI 1373; M.nim Pilo »Bosý« č. 6.



Jednota. Kalendár. 1901: Pekný deň, str. 147 —149. — 1902; Adolf Iva
novič Dobriansky, sir. 111 —119. — 1903: Spodná čelust človeka s dvoma
zámkami, str. 72—75.

Junoš I. 1865: Niečo o reči vôbec a zvlášť č. 7—8.
K dejinám kat. kazateľskej literatúry slovenskej. Príloha ku »Kazate !ni«

1890: Ozvena na čl. Fr R Osvaldov: »Sbierajme, čo je naše!* č. 2.

Kalendár sv. Antona Pad., Veľký obrázkový 1902: Slávnosť Museálnej
Slovenskej spoločnosti, sir. 91 —92. Zemský pes, str. 99—100.

Kazateľ I. 1874: 0 povinnostach a zodpovedností úradských. Na III. ne
deľu po sv. Troch Kráľoch str. 58.

Kazateľna II. 1882: Desat kázni. - 111. 1883: Pätnásť kázni. — IV. 1884:
Desať kázni. V. 1885: Osem kázni. — VI. 1886: Štyri kázne. — VII 1887:
Tri kázne. — VIII 1888; Dve kázne. — X 1889: Tri ká ne. — X. 1890:
Šesť kázní. — XI. 189i; Desat kázni — XII. 1892: Sedem kázni. — XIII.
1893: Sedemnásť kázni. — XIV. 1894: Dve kázne. — XVI. 1896: Tri kázne.
— XVII. 1897; Dve kázne. — XVIII 1898: Štrnásť kázní. — XIX 1899:
Dvanásť kázní. — XX 1900; Tri kázne. — XXI. 1901: Šesť kázní. — XXII.
1902; Tri kázne. — XXlIl. 1903: Tri kázne. — XXIV. 190i-: Jedenásť kázní.
— XXV. 1905; Trinásť kázní. — XXVI 1906: Sedemnásť kázní. -— XXVII.
1907: Šesť kázní — XXV111. 1908 Šesť kázní.

Kázne a reči pohrabnie I 1885: Nad rychtárom str. 7. Nad náhle zo

mrelým mladým mužom sir. 9. Nad staršou ženou str. 11. Nad mužom starším
z predstavenstva str. 13. Nad cestárom str. 15. Nad roľníkom str. 18. Nad
smrťou ydovca lebo vdovy str, 32. Nad hrobom dcéry panny str. 35. Nad synom
otca vdovca str. 37. Nad dcéruškou sir. 38. Pri pohrabe služobníka str. 41.
Pri smrti človeka inými popúdzaného k neprávosti, z ktorej pošla jeho nemoc
i smrť str. 43. Nad matkou, ktorá onemocnela a zomrela od žiaľu za zomrelou
dcérou svojou str. 45. Nad hrobom starenky str 47.

Letopisy Musejní Českoslov : O stave a činnosti Museálnej Slovenskej
spoločnosti 1902. č. 1.

Listy, Literárne I. 1891 : Úvaha o »Našej dedinke* od M. H. č. 4 — U.

1«92: Podporujme a rozširujme Spolok sv. Adalberta (Vojtecha) č. 5. —- III.
1893: Apológia č. 2. Úvaha o spisku Húskovom: »Sviatost stavu manželského
a manželstvo občianske* č. 4. — VIII. 1898; Fungi Sehemniizienses č I. »Pod
halanie i Tatry na wieku XIX.« Od Stan. Eljasz. Radzikowskeho č. 1.

— XI. 1901: Literárne paberky č. 9.

Listy, Slovenské II. 1898-9: »ZveIebenie človeka* dľa učenia Darwini
stického č. 20.

Monatschrift, Deutsche Bot. 1898: Wie man botanische Monographien
ľabriziert! Zur Flóra von Schernnitz. Str. 127 —30.

Noviny, Katolícke I. 1870: Vzájomné pomocnice a kostolné peniaze č.
22 — III 1872: Dopisy. - XVI—XVII (XXXVI—XXXVJI) 18-5-1886: Do

pisy. - XXVIII (XXXVIII) 1887: Murmur Graecorum č 8. — Dopisy č 7 10.
XIX (XXXIX) 1888: O novom návrhu stanov Spolku kat. spisovateľov slo

venských č. 7 Dopisy. — XX (XL) 1889: Ku povšimnutiu sl. braterstvu ška

puliarskemu č 7. — Študujme obrazy Svätých č 8 Dopis č 7 — XXI (XLI)
1890: »0 hriechu* č. 8—10 — XXII (XLI!) 1891: Na povšimnutie naklada
lelora modlitebných kníh č. 16. — XXXVI: Boj proti opilstvu č. 3. Pôvod
terajšieho učiteľstva č. 9. Dopis č. 12. — XXIV (XLIV) 1893: Martin Derr
č 1. Priateľské 25-ročné jubileum Fr. Richarda Osvalda č. 2. Almanah na sto
ročnú pamiatku Učeného slovenského Tovaryšstva č, 12 — XXV (XLV) 1894:
Vinum non habent č. 8. Obraz sv. Hermíny, panny č. 11. — XXVII (XLVII)



1896: Z podsitnianskych strán č. 4. 11. 22. — XXV1IÍ (XLVUI) 1897; Bu
dúcnosť »Katolíckych Novín* č. 13. Utrpenie cirkve Kristovej č. 16. — XXIX
(XLIX) 1898: Kresťania povinní sú v každom století vedet brániť učenie Kristovo
proti nepriateľom č 6. Dom pre Spolok sv. Vojtecha ô. 18. Obraz sv. Hermíny,
panny č. 22. — XXXI (LI) 1900: Organ Organista č. 19—21. — XXXlil
(LIII) 1902: Dobroprajná odpoveď Cirkevným Listom č. 9. — XXXIV (LIV)
1903: Ten belupský zvon č. 19. — Obraz niekdajšieho kat. kostola devičian
skeho č. 20.

Noviny, Národnie II. 1871 : Zpráva o porade národnej stránky nemčian
skeho volebného okresu č. 111. Nakladateľský spolok č. 111. Kapitola o voľbách
č. 130—1. Priemysel s vlnou č 133. Nakladateľsko-účastinársky zvolensko
hontiansky č. 143. Brieždi sa — už svitá ô. 152. Dopisy. — III. 1872: Shro
maždenie ľudu č. 43. Prázdniny č. 154. — IV. 1873: Dedinskí obchodníci č.
26. Načo sú bandúri? č. 29. Spisy pre ľud č. 90. — V 1874; Ad »pravdam<
vocatus č. 25. — VII. 1875: Študujme! č. 34. — XIII. 1882; Svitaj, Bože,
svitaj! č. 19. — XIV. 1883: Literárne želanie č. 110. — XVI 1885: Naša
činnosť literárna č. 100—101. — XXL 1890; Pre dobrú vec trpíme a všetko
trpí s nami č. 105—6. Škodné zákony č. 120. Sv. Cyrill a Method č. 139—47.
Slovenské výšivky a čipky č. 142. 0 hontianskych anababtistoch č. 146. —
XXII. 1891: Návrh zákona o poľnej polícii č. 7—9. Budúce vzácne starožitnosti
maďarské č. 11. — XXIII. 1892: Naše museum č. 93. Znemravňujúce zákony
č. 105 Mravec č. 107—8. Spolok včelársky č. 114. — XXVII. 1896; Pestrá
kvetová aahradka č. 25. — XXX. 1899: Symbiosis č. 59. Výlet na »Pustý
hrad* v Sklených Tepliciach a do hlinických »Kameníc* č. 83. Naše starožit
nosti č. 143. — XXXI. 1900: Slovenským učiteľom a slovenskej študujúcej mlá
deži č. 78. Všeobecný vreckový kalendár na r. 1901. Vydal K. Salva č. 133.
— XXXII. 1901: Museálna spoločnosť č. 103. Živá knižnica č. 151

Noviny, Slovenské (Bobulové) III. 1870: Ozvena na článok: »Úlohy mla
dého Slovenstva« č. 10. Autonómia cirkve katolíckej č. 10. Dopisy z Hontu. —
IV. 1871: Ohlas na ľud okolia Bzovského č. 45 —7. — VII. 1874: Naším roľ
níkom č. 22. Našim hospodárom č. 23. Naše súdobníctvo č. 32. Naša knižnica
č. 36. Jeden súdny »výrok« č. 38. Sudodielňa č. 85. Hodrušské divadlo č. 126.

Noviny, Uhorské I. 1883: Rosa Pokornyana č. 1. Prunus insilitia č. 2.
Osla v oslati a baranča v barančati č. 5.

Obzor VII. 1868: Slovo o školských štepniciach č. 2 —4. »Ovocinár na
Slovensku* od A. Penzia. Úvaha č. 14—16. — VIII. 1870: Prostonárodní lekári
naši č. 28. Ukladanie tekvíc do sudov č 30. — IX. 1871: Včasné kosenie lúk
č. 17. Vyzvanie strany našeho pivovárstva č. 19. Ďalšie zprávy o jastrabine č.
20. Ešte o kvasení tekvíc č. 24. Spolok účastinárskej sudodielne v Krupine č.
29. Dopisy. — X. 1872: Lacné vysušenie mokrých lúk č. 14. Z národného
priemyslu č. 25. Dopisy. — XII, 1874: Oprava na sečkovici č. 15—6. Trlica
zo sečkovice č 22-3. — XIII.. 1875: Pílka na ožechu č 4. — VIII. (XXXII)
1896: Odstraňovanie kopencov z lúk č 11. — XI. (XXXV) 1899: Pôvol prí
slovia: »Od hlavy ryba smrdí* č. 3. Dopisy.

Orol II. 1871; Z kazateľskej knihy: »Specilegium Concionatorum* č. 2.

Nakladateľsko-účastinársky spolok zvolensko-hontiansky č. 12. — V. 1874;
Hodružské divadlo č. 9.

Pohľady, Slovenské 11. 1882: Daktoré odchýlky u rastlín str. 89—93
— XI. 1891: Česká jubilejná výstavka str. 493—7. — XII. 1892; Florislom
slovenským str. 25—31. — XIII. 1893: Naše slovenské čipky a mrežky zapá
čily sa v Paríži str. 61 —4. — XII. 1902: Odveta na recensiu o III. sväzku
»Tovaryšstva« Osvaldovho. Str. 124, 135.



Pútnik svätovojtsšský Kal. II. 1873: Spolok sv. Vojtecha str. 39-51.
Práce ľudské sir. 68—77. — XXI. 1892; Česká jubilejná výstava str 97 — 103.

XXXV 1906: Oko, arcidielo Stvoriteľa 53 -59
S jorník Matice Slovenskej v Amerike 1897: Museálna Slovenská Spo

ločnosť v Turčianskom Sv. Martine str. 64—75.
Sbornfk MŠSp. 1 1896: Botanický . výlet pod zem str. 51—65. Andro

dynamia u Klinca pošvatého Reuss (Dianthus Carthusianorum L.) str. 192—4.
— II. 1897: Život a účinky Karola Linné str. 84 6. III. 1898: Reč, ktorou
otvoril piate valné shromaždenie Museálnej slov. spoločnosti vydržiavané v Tur
čianskom Sv. Martine dňa 3. aug. 1894 str 163—6. — IV. 1899: Andrody
namia u Zádušníka Glechona Mederacea L.) str 38 9. Floristickó odrobinky
str. 40 -6. — V. 1900: Soznam sbierky húb, in natura, v prirodzenej podobe,
sosbieraných a präparovaných str. 75 -82.

Sion II. 1870: Šesť kázní. — 1IÍ 1871: Dve kázne.
Slovensko. Sborník 1901: Prírodní poméry na Uherském Slov nsku 5 — 16.

Svet I 1890: Májovka a Španielka č. 3.

Tovaryšstvo I. 1893: Veleba Sitna str. 139—93. 0 výšivkách a čipkách
v Honte str. 218—28. — II. 1895: Prídav ku Kabinovmu článku »0 baníctve
z okolia Ptáčnika a Homôlky v Tekove str. 193 — 4. Starožitnosti v Honte str.
195—213. »Lidstvo v dobé pŕedhistorické. Se zvláštním zŕetelem na zemé slo
vanské.« Napsal Dr. L. Niederle. Recensia str. 214—30. — III 1900; Spiri
tismus vo svojom pomere ku kresťanstvu str 71 — 8. K životopisu Alexandra
Rudnay z Rudného a Diváckej Novej Vsi, kardinála, kniežaťa primáša uhorského.
Z latinského rukopisu ochraňovaného v bjbliothéko metrop. chrámu ostrihom
ského str. 84—100 Sitno a čo s neho videť. S vyobrazeniami str. 101 54.
Náhrobky kamenné v hrobitove prenčovskom str. 165—71.

Véstnfk slovanských starožitností. Sv. I. 1898; Ujabb adatok az ôtvôsség
lôrténetéhez hazánkban Kôvér Bélálól. Reo. str. 83-6.

Vojtech I. 1864—5: Drahý klobúk č. 3 Príklad diabolskej zlosti v mladom
veku. Skutočná udalosť v jednom mesle na Slovensku č. 6. Beseda č. 18. Man
želstvo neroztrhá len smrť č. 21. Tá istá kniha č. 29 Ešte jeden list č. 29.
Nešťastie na Hrone. Dľa pravdivého príbehu č. 37—8 Čítanie sv. Písma č. 39,
Sedem hlavných hriechov č. 47 - 9.

Zora I. 1876; Dobré rady pre dom a hospodárstvo č. 1. Chráňte bo

rievky ô. 3. Škodlivé chrobáčiky č. 4. Slovo na slovo č. 6

Pramene k životopisu a literárnej činnosti.

Majer J., Az Esztergomi Érseki Fôrnegye papságának irodalrai múkôdése.
Esztergom, 1873. — Némethy L., Šerieš etc. Slrigonii, 1894 690 — Pettik G.,
Magyarország bibliographiája 1712 —1860 II. 417. — Pokorný R., Z potulek po
Slovensku 1. 1883, 246, 259, 260; II, 1885. 234. 236, 241—3, 250 Syt
niansky A, Andrejovi Kmeťovi ku dňu 30. nov. 1890 Národnie Noviny XXL
1890. č. 141. — Szinnyei J., M. term. év malh. kOnyvészete 1472—1875. Bu

dapest, 1878. 382. — lenže, Magyar irók élete és mnňkái '
1 594 —- Vilini

kovo Národní Album. Braha str. 220 S podob. — Vlček J., Dejiny literatúry
slovenskej. Turčiansky Sv. Martin, 1889. 238, 262, — Zawilinskj Síowacy ich
zycie i literatúra Warszawa, 1889. S podob. — Zellinger A., Egyházi irók
csarnoka. Eg< r, 1893. 245. — Jednota. Katolícky Kalendár na r. 1897 Cle
veland. Sir. 112. S podob. — Moravan. Kalendár na rok 1896. Str. 85—7.
S podob. Slovenský Obrázkový Kalendár na rok 1897. Turčiansky Sv.
Martin. Str. 45 — 8. S podob.



»Ľudové Noviny* svoje nápady proti kat kňazstvu rady omlúvajú tým, že
ony ako politický časopis povinné sú pretriasať i politickú činnosť jednotlivých
kňazov. A nik by nemohol mat proti tomu nič, keby sa zásady tej presne
držaly. Lež ako sa veci majú? V poslednom čísle Literárnych Listov poukázali
sme na článok Ľudových Novín zľahčujúci stav reholnícky vo všeobecnosti, čo
s politikou zhola nič nemá dočinenia. I ľúto nám je, že prítomne zase musíme
podobný poklesok Ľud. Novín spomenúť.

V 25. čísle Ľud. Novín je dopis »Z nitrianskeho biskupstva*, v ktorom
ostro je napadnutý nitriansky biskup nie tak pre jeho politické účinkovanie, ale
v nasledujúcom trojom ohľade:

1) Vychádzajúc z toho, že biskup neposkytnul podporu na opravenie
chrámov bytčanského a novo-meslkého nad Kysúcou, (ktorých patrónovia sú
židovské panstvo Hahnovské, potažne grófa Csákyho), predstavujú biskupa,
akoby vôbec nečinil zadosť povinnosti ohľadom obetovania na chrámy Božie,
keď doslovne takto píšu; »Že dôchodky p. biskupa nestačia ku prispievaniu
chrámov božích (jako jeho predchodcom), to je konečne jeho vec.«

2) Vychádzajúc z toho, že biskup z fundacie Palugyai-ovskej assignoval na
missie istý obuos. Ľud. Noviny píšu, že z lej fundacie obetoval ten obnos z a
seba a že on sám nič nedal na ten bohumilý cieľ, na missie totiž, keď píšu;
»Lebo z menovanej základiny dáva sa podpora i na sv. missie, ale za pána
biskupa. Sv. missie podporovať je vec bohumilá; len že kto almužnu dáva,
máju dávať zo svojho aniezcudzého vačku*, a trochu nižšie:
»veriacim sv. missie podporovať kázať a sám o ne nedbať . . .•

3) Podozrievajú biskupa; ako by on dôchodky svoje po zábavách trovil,
keď píšu o ňom: »Nápadník Klucha, Palugyai-ho a Roskoványiho, ktorí síce po
zábavách nechodili alď.

Takto Ľud. Noviny. A čo je proti tomu pravda ?

Ad 1) Všeobecne známe je, že terajší nitriansky biskup všetky svoje patro
nátne kostoly, fary a školské budovy do najpríkladnejšieho poriadku priviedol
a že na cieľ tento také obety priniesol, aké žiadon z predchodcov
jeho. Najlepšie svedectvo o tom môžu vydať jeho patronátni farári, ktorých
je v biskupstve nitrianskom 9 a v arcibiskupstve ostrihomskom 6. Svedčia o lom
i nasledujúce, z hodnoverných, i ministerstvom potvrdených
ročných účtov panstva biskupského vyňaté dáta, dľa ktorých
terajší biskup nitriansky obetoval od roku 1894 — 1904. na patronátne kostoly
77,202'90 kor., za ten istý čas na fary 63,44L68 kor., roku 1905. 22,350‘ —

kor., r. 1906 19,193'— kor., a r. 1907. 2584 kor. Obetoval ďalej na budúce
opravenie chrámu kathedrálneho 50,000 — korún a na školy svojho patronátu,
— čo nie je jeho, ale patričných cirk. obcí povinnosťou, — 86,27116 kor. Čo
všetko súhrnom učiní 321,052-74 kor.

Poznamenávam, že y tomto sú len príspevky na patronátne kosloly alď.
Z milodarov, ktoré za ten istý čas činia 712,394 24 kor. na n e patro
nátne kostôly obrátené bolo 66,35472 kor.

.lakým právom ho teda podozrievajú Ľud. Noviny, že jeho »dôchodky ne
stačia ku prispievaniu ozdobenia chrámov božích?*

Ad 2) Zlomyselná nepravda je, že biskup assignoval z Palugyai-ho fundacie
na missie za seba, a že on na ten bohumilý cieľ neobetoval nič. V XVII.

3<anx to spejú „Ľudové JVToviny?'
1
)

l
) Nútení sme tým, že nemáme Slovenského Katolíckeho časopisu, tu podať tento článok.

Red.



cirkulári nitr. biskupa z r. 1907., v ktorom je výkaz obetí na tento cieľ, na
prvom mieste je biskup s ročnými 2000 korunami a príspevok z Palugyai ho
fundacie je uvedený výslovne ako z tej a nie za biskupa. Prečo zamlčaly Ľud.
Noviny okoličnosti tieto?

Ad 3) 0 nitr. biskupovi každý vie, že nielen teraz pre svoju starobu, ale
ani pred tým po žiadnych kúpeľoch a po žiadnych zábavách nechodil, život
svoj trávil väčšinou v svojej residencii, z ktorej vychádzal len na birmovné
cesty, asnáď na biskupské konferencie. Jakým právom bo teda podozrievajú Ľud.
Noviny, že troví svoje majetky, po zábavách?*

Po tomto všetkom pýtame sa ct. redakcie Ľud. Novín, či nevidí v tomto
zlomyseľnost a síce zlomyseľnosť soc. demokratických časopisov, ktoré na spôsob
športu prevádzajú nápady na cirkevných hodnostárov, málo sa starajúc o to,
či to, čo o nich napíšu, má základ, lebo nie? ktorých hlavným cieľom je len
zvyklaf úctu v ľude voči auktorite cirkevnej.

Ľud. Noviny však, ktoré tak horlivé rozbehly sa na obranu Tolstého proti
vraj »hnusným a hrubým nápadom Nár. Novín*, malý by si aspoň rozmysleť,
keď už napadajú biskupov, či ich nenapádajú »hnusným a hrubým spôsobom.*

J. B.

— Poďme za Ním ! Za chudobným, poníženým, ukrižovaným Ježišom
Kristom, k chudobnému, zaznávanému pospolitému veriacemu ľudu! Dľa cudzej
myšlienky pre hornouhorské pomery prepracoval Pohronský. Vydali viacerí
rim katolícki kňazia priatelia ľudu. Pôvodina tohoto prepracovania vyšla s odo
brením cirk. vrchnosti. Zvolen, 1908. K dostaniu a tlačené v knihtlačiarni Eduarda
Ilertana. Cena výlisku 70 halierov. — Nemecký benediktín P. G áger Godehardt
napísal hlboko-umné dielko, v ktorom poukazuje na hlavný liek proti spolo
čenskej rozorvanosti nášho času a ktorého nápis je: »Zuruck zu dem armen,
demtilhigen, gekreuziglen Heiland, Jesus Kristus.* Dielko toto vyšlo potom
i v mnďarsk' m preklade, i v slovenskom prepracovaní, ktoré obe roz
poslané boly kňazom. Avšak veľký je rozdiel medzi maďarským prekladom a
slovenským prepracovaním. Tamten neberie ohľad, toto neprestajne obracia zreteľ
na naše špeciálne pomery. A na toto chceme upozorniť oltárnych bratov v prí
tomných riadkoch.

Vodčia myšlienka celého dielka je: Spasiteľ náš Ježiš Kristus neprestáva
nás svojím príkladom i slovom povzbudzovať, aby sme sa čím dokonálejšie zriekli
prílišného milovania a požívania zemských statkov. Vznešené tajomstvo sv. viery
našej je, že Kristus Pán skrze svoje umučenie a smrť na kríži vykúpil nás
od hriechu a večného zatratenia. Spasenia teda len v lej miere môžeme byť
účastní, v akej miere na seba berieme Kristovu chudobu, utrpenie, sebazaprenie
a poníženosť. Mravné naše zdokonálenie závisí teda od miery zrieknutia sa
zemských vecí. Prelo nie sme opravdiví nasledovníci Kristovi, že sa zdráhame
na seba vziať kríž jeho. Niet v nás presvedčenia, že za Kristom do neba len
tak sa dostaneme, jestli tu na zemi účasť berieme na utrpení a sebazaprení
Kristovom. A toto všetko, v daných našich okoličnostiach, hlavne a predovšetkým
javiť sa musí v odvrátení sa od prílišnej služby, preukazovanej Kristu nepria
teľskému štátu l.berálnemu a modernej kultúre svetskej, a od všetkého, čo s tým
súvisí, od bratríčkovania sa s piedstaviteľmi tohože štátu, vyhľadávania
slávy a vyznačení svetských, pachtenia za bohatými dôchodkami atď. a v obrá
tení sa ku veriacemu, ale zaznávanému ľudu a v napomáhaní jeho náboženských

IiiteFáFriY ob^OF.



potrieb. Toto všetko dielko v troch odstavcoch: I. V čom záleží vlastná a oprav
divá úloha cirkve a kňazstva? II. Opravdivý obraz Ježiša Krista, 111. Opravdivá
náuka Ježiša Krista, obšírne líči a vývody svoje podopiera slovami a vznešeným
príkladom Ježiša Krista, jako je to v sv. evanjeliách obsažené, tiež príkladmi
vzatými zo života a z dejín cirkve. Dôvody takým presvedčivým spôsobom nás
nútia ku láske a nasledovaniu chudobného, ppovrženého, poníženého a trpiaceho
Ježiša, že dielko nemožno prečítať bez duchovného osohu, prečo i všetkým
právom voláme o ňom k oltárnym bratom: Tolle, lege! J. B.

— Smrf Ľud vi k Gášpár, farár dlhopolský na odpočinku, umrel
v Dlhompoli dňa 28. mája 1908. Narodil sa v júni r. 1841 v Opaji (stôl. prešp.),
gymnasiálne štúdia skončil v Trnave. Prijatý do nitrianskeho seminára po skon
čení theologie bol r. 1866 vysvätený za kňaza, hneď poslaný za kaplána do
Štavníka (st. trenč.), odkud o jeden rok po ťažkom účinkovaní počas cholery
preložený bol do Pruského. Už tu objavil sa ako humorista zabiehajúci do ští
pavej, kúsavej satyry. V Pruském bol »bál«; šiel naň i mladý kaplán. Po bále
nemecky opísal priebeh zábavy a opis dal litografovať. V opise tak nemilosrdne
bičoval nemiestne spoločenské výrostky zvlášť u ženských, že následkom toho
na doliehanie pánov a pani okolia Pruského bol premiestnený do Veľkej Bytče,
ktorú o dva roky opustiac prešiel do Nitry. V jaseni 1874. dostal faru v Dlhom
poli, kde požehnane účinkoval, kým sa 1. januára 1908 neuliahol do odpočinku,
ktorý z nariadenia Božieho už 28. mája tohože roku musel zameniť s pokojom
večným. — L. Gášpár bol kňazom príkladným, prácemilovnýra, človekom plným
dobroty a lásky. Ako znamenitý humorista začal až v starobe svojej účinkovať
literárne; najprv pod menom Chorľavý Janko, neskôr pod menom Zaosek
Viac jeho prác vyšlo tlačou vydaním Edvarda Šándorfiho. Všetky jeho práce
došlý obľuby, vynikaly uštipačnou satyrou, ktorou ostro bičoval prevrátené spolo
čenské pomery a obyčaje najmä šovinismus a štréberstvo zemanov a kňazov R. i. p.!

Pavel Príhoda, farár v Búrskom Sv. Mikuláši, radca svätej stolice
trnavskej, podpredseda Spolku sv. Vojtecha (Adalberta), umrel dňa 5. júla 1908
v 68. roku veku svojho. Narodil sa 10. okt. 1840 v Skalici. Učil sa v rodisku
svojom, potom v Trnave; theologiu skončil v Ostrihome. Tu vidíme ho s 15 ešte
bratmi, z ktorých už len dvaja žijú, zakladať literárnu školu slovenskú a bol
jej tretím predsedom. 28. febr. 1864 vysvätený na kňazstvo začal kaplanovať
v Gbeloch, 1877 administroval faru skalickú, potom od marca 1878 do 20. marca
1879 petrovaveskú. Odtud prešiel do Štepanova. 16. mája tohože roku stal sa
farárom v Smolinsku; 27. júla 1882 v Štepanove a r. 1888 v Búrskom sv. Mi
kuláši. Muž veľmi ctený a milovaný, štedrý podporovateľ slovenskej literatúry,
ktorú i sám časopisnými náboženskými a hospodárskymi článkami pestoval. Sväzok
trinásty Janom Dusarovom vydávanej Mravno zábavnej* knihovne 1866. priniesol
z jeho prekladu piaty sväzočok Šraidových spisov: »Ružový kríčok* a »Če
rešne«. Ako klerik prekladal z nemeckých rukopisov Palšovičove kázne pre
RaJlinského »Vš e n a u ku«, z francúzskeho články do »Cyrilla a Methoda*,
podával i svoje rozprávky v prílohe »Vojtechu« a neskôr ročníky Blahovho
»Kazateľa« prinášaly jeho kázne. Drom Pavlom Blahom sostavené P r e d

nášky na roľníckom sjazde v Skalici 29. a 30 aug. 1906. (V Skalici
tlačou a nákladom Jozefa Teslíka 1907. Cena 30 hal.) majú na prvom mieste
jeho prednášku. Ako rozumný a pilný včelár ešte i do Pútnika s v. Voj
tešského (kalendára) nárok 1908. napísal obšírnejšiu rozpravu »0 vče
lárstvp«. — Svetlo večné nech mu svieti!

Všeličo.



— Novinárstvo. Dňi L raáia t. r. vyšlo v Skalici prvé číslo nového dvoj
týždenníka, ktorý sa menuje -Slovenský Hospodár* časopis pre všetky od
vetvia hospodárske; občas s prílohou »Slovenská gtzdma« Zodpovedný redaktor
Róbert Švoch. Majiteľ a vydavateľ Jozef Teslík. Vychodí 10, a'25. kaž
dého mesiaca Predplatné na celý role 3 koruny. Peniaze i dopisy treba zasielaľ
na adressu: Jozef Teslík v Un. Skalici (SzakoJcza). — > Svätá Rodina* je názov
nového katolíckeho mesačníka. Časopis venovaný je kresfmským rodinám Vy
chádza v úhľadnej úprave s obrázkami každý mesiac. Rediguje ho Anton
Hromada, farár v Bielom Potoku (Orava) Predplatné do konca roku 1908.
je jedn i koruna: počnúc od januára 1909 bude predplatné na celý rok l kor 60 hál.
Chvála Bohu! Dávna túžba naša je splnená; časopis je vo vyskúšaných, spo
ľahlivých rukách a požehnanie božie bude s ním vchádzaC do domov nášho ľudu,
Vrele ho odporúčame.

— Tohoročné valné ohromaždenia Museálnej slovenskej spoločnosti
vydržiavané bolo 5 augusta. Na m esto zvečneléao Andreja Ivmeta vyvolený
bol za predsedu Štefan Mi š í k, administrátor v Hudci; na miesto dra Jána
Petru-, ivicha, ktorý odstúpil, za podpredsedu vyvolený je Jozef Škúl t é t y.
Július Rotto držal prednášku »0 nálezoch v Gemeri z doby neolitu a

bronzu-. Po zasadnutí nasledovalo slávnostné otvorenie novej Museálnej budovy.

— Rukoväť Notová k Venôoku Piesní Karola Lenkeiho. 1907. Delrekô
szentmiklós. Cena 5 korún (Kmhi hektografoyaná, obsahujúca úplný organový
sprievod k piesňam Lenkeiho »Venčoku piesní a modlitieb zvláštne k úcte Bož
ského Srdca Ježišovho*, na U2 štvrfhárkových stranách Jeden výtisk v pol
plátne viazaný za 5 korún dostaC u Karola Lenkeiho, farára, Detiekôszent
miklós (Pozsony m)

— Slovenská knižnica (Ročník [[. S vážok L). Kniha 5. Dom na Oslní
(Synnôve Solbakkea). Napísal Bjôrnstjerne Bjornson. Preložil Dušan
Porubský. V Peštbudíne 1908. Rediguje a vydáva F. Volruba v Pešti. Eduard
Berlan, Zvolen. 8°. Str. 155. Cena 60 bal.

Suchoty. Rozprávka z dolu izemského života. Napísal Ján čaj á k.

Lipt. Sv. Mikuláš. Tlačou a nákladom kníhllačiarne Klimeša a Pivku. 1908. 8°.
Str. 80 Cena 50 lial

— Vyhrané slovenské spisy. L Smrť Janoškova. Margita a Besná
od Jána Botto. Zvolen 1908. Tlačou a nákladom kníhtlač.arne Eduarda Ber
lám. 8°. Str. 51. Cena 40 hal

:
— Spisy poučné a obranné Sošit l. O vzdelanosti. Poučná a sociálno

apologetická knižka Píše Sal e si u s, V Trnave, Vydal Spolok sv. Adalberta
(Vojtecha) 1908 (Tlačou Slephaueuma úc spol v Budapešti) S 5

. Sir. 32. Cena
40 hal.

Poďme za Non! Za chudobným, poníženým, ukrižovaným Ježišom
Kristom, k chudobnému zízuávanému pospolitému veriacemu ľudu! Dľa cudzej
myšlienky pre hornouhorské pomery prepracoval Pohronský. Vydali viacerí
rím. katolícki kňazia, priatelia ľudu. K dostaniu a tlačená v kníhtlačiam! E.
Bertana. Vo Zvolene. 1908 8°. Str. 116. Cena 70 halierov.

— G ti h o d. Leonarda Goffineho k r es f a nsko-ka to lí cka poučná
kniha čili krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako
i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov). Dľa 58. vydania od P. Frant.

JNTové slovenské spisy.



Hattlera, S. J. do slovenčiny usporiadal Jozef Opatovský, farár biskupstva
nitrianskeho v D ihnani. Pod tlač upravil F r Richard Osval d. S povolením
najdôst. ordinariatu ostrihomského a nitrianskeho. Vydal Spolok sv Adalberta
(Vojtecha) v Trnave 1908. Lex. 8°. Str. 897. Cena viaž. výtisku 7 kor.

— Výklad nedeľných a sviatočných čítaní v príkladoch pre ľud kato
lícky DFa Dra F. Dieringera a iných spracoval a povedal Adolf Lelkes, farár
lakáčsky, r. dekan okresu ujlakského. V Ružomberku Nákladom »Kazateľne.*
Tlačou kníhtlačiarne Karia Salvu. 1907. Lex 8 Str. 179. Cena 2 kor. 60 hal.

— Kovačický procese Proti 97 údom evanj cirkve kovačickej pcto.
prekazenia maďarskej bohoslužby. (OJtlaôeno z * Národných Novín*) Cena 60
halierov. Turčiansky Sv. Martin 1908. Nákladom KníntlačiarskehO účastinárskeho
spolku. 8° 128.

— B j ô r ns t j e r ne Bjôrnson: Arne. Novella. Autorisovaný preklad Vla
dimíra S. Hurbana. So životopisným náčrtkom a podobizňou. V Turčianskom
Sv Martine. Nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku 1908.

— Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sväzok IV. Koreň a
výhonxy. Román v dvoch časEach. Nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho
spolku v Turčianskom Sv Martine 1903. 8°. Str. 510 Ceny: na obyčajnom pa
pieri 8 kor 50 hal, na silnom jemnom papieri 4 k. Viazaný na (jemnom) 5 k.
40 hal. (s poštou o 30 halierov viac.)

— Venček slovenských národných piesní Turčiansky Sv Martin. Tlačou
a nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku 1908 12°. Str 111. Cena 40
halierov.

— Katolícky ľudový katechismus Spísal F raň o Spirago, prof nábo
ženstva v Trutnove Z nemeckej pôvodiny preložil Štefan M i šík, kňaz bis
kupstva spišského Druhé vydanie. V Trnave. Vydal Spolok sv. Adalberta (Voj
techa) 1907. Prvý diel. Učenie o viere. V. 8°. Str. 399. Cena 2 kor. 50 hal.

Druhý diel. Učenie o mravoch. Str 391—813. Cena 2 kor. 50 hal.
— Slovenské Povesti. Vydáva Karol Salva v Ružomberku. Sv. I. Sošil

1. Slovenské povesti zo Spišského Hnilca Sobral Štefan Mišík. Illustroval Jozef
Kanula. Vydanie spisovnou a mimo toho aj spišskou slovenčinou. Cena so
šitu 40 hal.

Veľký význam má v našej spisbe slovenskej každá nová kniha a tým väčší,
keď v nových podnikoch literárnych badáme istý pokrok. Illustrované povesti
slovenské rukou umelca a v takom prevedení, ako to vidíme na tomto prvom
sošite, je tiež Likýmto pokrokom Preto nepochopujeme kritiku v »SIovenskom
Týždenníku*, že je na illustracie hodená istá nespokojnosť. My vieme iste, že
práca táto n e je dáke nadľudské dielo, ale ani to preniesE nemôžeme, že by
mohol do nej niekto bez rozmyslu búšiE. Kanula podal dôkazy svojho, umenia
zrejme na mnohých iných miestach a práca táto nie menej úctivé hovorí o jeho
mene. A potešením naším je, že máme už svojich umelcov; hoc priam
ešte nemáme Schvajgerov a iných podobných géniov. Veď sa u nás ešte
nič neillustrovalo. Salva urobil prvý týmto podnikom počiatok. Odporúčame
krásne nákladné toto dielo veľmi snažne.

JMové vydania.

REDAKTOR A VYDAVATEĽ FR. RICHARD OSVALI). — TLAČOU KARLA SALVU V RUŽOMBERKU.



PRÍLOHA KU „KAZATEĽMI*

ČÍSLO 8.ROČNÍK XVIII. 1908.

Rozlúčka.

Vysielam do verejnosti pokonné číslo »Kazaleľne« s prílohou »Lile
rárne Listy*. Zastavujem vydávanie tohoto časopisu pre katolícke duchovné
rečníctvo — na čas alebo — ak tak Pánu Bohu vôľa — na vždy.

OsemadvadsaE rokov bol som na pomoci mojim oltárnym bratom v hlásaní
slova Božieho a osemnásť rokov stál som na stráži katolíckeho stanoviska
v dielach literárnych a obznamoval som so slovenskou literatúrou mnohých,
ktorí by o nej neboli slýchali alebo ani slýchat nechceli.

Pracoval som z úmyslu dobrého chcejúc slúžiť Bohu i národu. »Kazateľni«
venoval som najkrajšiu časť života a preto lúčim sa s ňou boľastne.

Pracoval som a práca troví sily. Už od viac rokov dostávalo se mi le
kárskej rady, aoy som si prial oddychu; no toho roku zastalo mi ces u prísne
lekárske slovo: Nerozčulovaf sa a nenamáhať!

Po dokonálom povážení veci odhodlal som sa poslúchnuť. A obľahčujú mi
tú poslušnosť krom slabosti ducha a tela i niektoré smutné okolnosti. Spomínam
neporiadok v predplácaní či v platení dlhov so strany odberateľov a nedo
statok stálych spolupracovníkov.

Za roky darmo odoberať žiadaný časopis je nesvedomitosť alebo aspoň
neľudské vyzývanie bratskej obetavosti; a čo sa týka pracovníkov, starí vymie
rajú, alebo ustávajú, u mladých málo chuti k seriosnej práci.

Sám, človek starý, nestačím konať prácu, viazanú k termínom, ani len od

pisovaním starších rukop'sov, ktorých mám zásobu veľkú; lebo naši starí i vážne
pripravovali sa k povolaniu kazateľskému i vážne ho vždy ponímali. Mali aj oni
dosť tlačených kázní; ved i dnes kazateľské diela latinské, nemecké, české za

plňujú knižnice farské: ale mali aj svojich veriacich, žili vo svojich
časoch a vypracovávali svoje kázne dfa ich potrieb, a ako kňazia ľudu sloven
ského neokúňali sa písať slovensky. '

Prosím tých duchovných bratov, ktorí aj teraz podobne činia, a ktorí ma

aj ďalej prácou svojou podporovať chceli, aby rukopisy svoje opravovali, puri
sovali, usporadovali a odkladali na lepšie časy. Jestli by kazateľský časopis
u mňa alebo u iného neožil, možné bude vydať ich práce o sebe alebo s inými.
Vydavateľstva slovenských katolíckych kníh sa ani teraz nezriekam, ba, bude-li
pri menšej robote možné, vydám svojou prácou k tlači pripravené kázne kate
chetické vychovávateľské, potom preklad znamenitého, mladému kňazstvu pre
potrebného diala Alojsa Rôgyla »Zusprúche im Beichtstuhle* a iné, alebo po
oddychu — dá-li Boh života — budem pokračovať vo vydávaní »Kazateľnet
vo štvrťročných sväzkoch. Ale to môže sa stať z Boha pomoci len po doko
naní druhého, prepracovaného, vydania mojej »Praktickej Rukoväti k vysvetlo
vaniu rim. kat. katechismu.*

A tak vrúcne vzdávam hlboké vďaky Bohu, ktorý mi bol pomocníkom až

posiaľ; ďakujem drahým spolupracovníkom mojim, ktorí ma prácou svojou hojne
podporovali; vďaka láskavým odberateľom, ktorí priazňou svojou vydávanie
»Kazateľne< umožňovali.

Milosť Pána našeho Ježiša Krista a láska Božia a účaslenstvo Ducha svä
tého buď so všetkými Vami! (II, Kor. 13, 13.) ľr. Richard ÓsvaUl.

LITERÁRNE LISTY.



— Osobné. Dp. Štefan Mišík, správca fary v Hnilci, predseda Muse
álnej slovenskej spoločnosti, vymenovaný je za prísediaceho sv. stolice v spišskom
biskupstve. Blahoželáme.

— Spolok sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave vydržiaval 26. augusta 32.
valné shromaždenie. Otvoril ho predseda Štefan Berák dlhšou rečou o dô
ležitosti kresťanskej tlače, so žiaľom rozpomenul sa na dvoch o spolok zaslú
žilých údov, Andreja Kmeta, výborníka, a Pavla Príhodu, podpredsedu spolku,
ktorých Boh k sebe povolal. Pamiatka ich zvečnila sa i zápisnicou. Martin
Kollár, správca spolku, predložil zprávu o spolkových záležitosťach, z ktorej
podávame nasledujúce: Ostatného roku spolkového pristúpilo nových údov 2640,
zomrelo 271. Spolok má žijúcich údov 21.271. Clenovských príspevkov prijalo
sa 38.514 kor. 20 hal., teda o 3130 kor. 29 hal. viac ako vlani; za knihy
utŕžilo sa 63.707 kor. 88 hal, to jest o 8446 kor. viac ako predošlého roku.
— Na tento rok dostanú údovia »Život P. Marie«, »Len jedno je potrebné* od
Fr. Rich. Osvalda, a kalendár, zväčša od Hanulu illustrovaný. Na budúci rok
prijaté boly: 1. Svätý Peter v Ríme (Povest z časov prenasledovania kre
síanov.) 2. Drobné poučné a zábavné spisy. 3. Kalendár. — Spolok tento rok
dal tlačiť knihy na predaj: Goffineho »Poučná kniha* 10.000 výliskov; »Legendy,
čili životy Svätých* (Nové illustr. vydanie v 4 sväzkoch) 10000 výt ; »c

pevník«
bez nôt 20.000 výt.; Spiragov »Ľudový katechismus* (3 diely) 10.000 výt.;
»Jadro Nábožných Výlevov* X: vydanie 25.000 výt.; »0 vzdelanosti* í. sošit
poučných spisov 10000 a »Zlaté srdce*, V. sošit divadelných hier od Fr. Ur
bánka 25000 výliskov, — Po prijatí zprávy valné shromaždenie vyvolilo na
miesto zomrelého Pavla Príhodu za podpredsedu Pavla Blahu, farára gbel
ského a za druhého čestného predsedu spolku Fr. Richarda Osvalda. — Po
voľbe jednej tretiny výborníkov predseda dozorného výboru Ferdinand Šán
dorfi osvedčil že účty spolku sú v poriadku, i sklad srovnáva sa s inventárom.

Stra a
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