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REBL. PANNY MÁRIE.

i dial Varga, kaplán vo Vacove. I
•. Jozef N . Jan da, clipl. professor jl
plán y Budapešti.

i na celý rok 80 kr. 1 898. SBpt.

ena Panny Márie.
?et od počiatku velmi si ctil a
Marin. Predsa ale sviatok jej
nenie tak velmi dávny. Špa
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vätej stolice apoštolskej tento
1513.

orlivej oduševnenosti mníchov
chválitebná čo chvíla roznie

krajinách.
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Zpočiatku, všade y 15. deň po narodení prebi. Panny Márie
čili 22. septembra sa slávila táto pamiatka, poneváč dľa mienky znal
cov židia v 15. deň po narodení dávali meno svojim deťom ženského
pohlavia.

Až konečne jeho sviatosť, pápež Innooent XI. na pamiatku slav
ného víťazstva cisára Leopolda I. nad Turkami 12. septembra 1683.

vydobytého priYiedni, pod vodcami kniežaťom lothringenským Karo
lom a poľským kráľom Jánom Szobieszkym, rozkázal tento sviatok
sláviť v nedeľu, ktorá padne do oktávy narodenia prebi. Panny Márie.

Tedy už naši predkovia povďačným srdcom slávili tento pamät
ný sviatok.

Dobré dieťa nikdy neprežije deň menín svojich rodičov bez to
ho, že by im blahoželalo, či tedy nenie slušná vec, ba kresťanská po
vinnosť to, aby sme zvlášte v deň najdrahšieho mena Márie zvláštnou
horlivosťou sa utiekali k našej nebeskej Patrónke?!!

A cirkev ešte aj ináč nám pripomína túto povinnosť sv. Ona
totižto plnomocné odpustky udeľuje tým, ktorí v oktáve sv. mena
Márie ku sv. Sviatosťam pristupujú; kňazi ale v túto oktávu majú
moc rozhrešenie udeľovať od všetkých hriechov, aj takých, ktoré sú

biskupom zadržané.
Povďaénosť k Panne Márii nebeskej, náš vlastný duševný osoh,

príklad našich predkov pobožných, vznešenosť našej nebeskej Patrón
ky nech nás i toho roku k tomu pohnú, aby sme 11. deň tohoto me

siaca, čili deň najdrahšieho mena prebi. Panny Márie nielen sväto

prekonali, ale je-li nám to možné, aby sme i ku sv. sviatosťam pristú
pili v jehože oktáve. Jozef Adnaj.

Chceme-li cieľ obsiahnuť musíme upotrebiť k nemu vedúce pro
striedky. A to je celkom prírodná vec. Yták potrebuje krydlá aby mo

hol lietať, pes potrebuje nohy, aby mohol behať; tak aj ostatné byt
nosti všetky potrebujú také vlastnosti, ktoré sú potrebné k obsiahnu
tiu ich cieľu. — Tedy aj človek musí vladnúť istými vlasnosťami, aby
svoj cieľ obsiahnuť mohol.

Aj sväté prijímanie má svoj cieľ, totižto, aby sme sa v milosti
Božej sosilňovali. Chceme-li ale k dušnému prospechu svojemu a k
sláve Božej to činiť, musíme to na taký spôsob činiť, ako to Boh od
nás žiada.

Ako máme hodne prijímať?



Prev. Sviatosť Oltárna je tým najčistejším prameňom milosti
Božej. Tedy aj naša duša musí byť tou najčistejšou (od hriechu),
chceme-li účastnými byť tých milostí, ktoré z tejto sviatosti vyviera
jú. Naša duša v tej vážnej a vznešenej chvíli čistejšia má byť nežli
snáh, skvelejšia má byť jej nevinnosť, nežli slnko.

Kto v ťažkom hriechu prijíma, ten sa dopúšťa hroznej sväto

krádeže, hroznej podlosti; Kto ale v stave všedných hriechov prijíma,
ten bárs v menšej miere, predsa ale zarmucuje Pána Ježiša Krista.

Aby tedy toto všetko ďaleko
bolo od nás, usilovať sa musíme aj
len stienu hriechov chrániť sa.

kých hriechov, na tom máme byť,
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maním so svetskými myšlienkami,
na bok so vsetečnosťou, nabok sc

by nás mýliť mohly v prostred sv.
.. J j r

prijímania.
Pri svätom prijímaní.

Sv. Braňo povedal; Všedný hriech deli sa od náchylnosti k
všednému hriechu. To nevystane od nás, aby sme v úplnej miere či
stí boli od všedných hriechov, aspoň dlho nemôžeme byť úplne čistí
od všedných hriechov; lenže to od nás závisí, aby sme s pomocou
milosti Božej utlačili v sebe náchylnosť k všedným hriechom a i po
vinný sme to činiť!

Potom zas napomína sv. Fraňo, že nikoho nemáme odťahovať
od sv. prijímania preto, že sa nachádza vo všedných hriechoch, ku
ktorým neprivolil, poneváé človek aj z pubej krehkosti môže upadnúť
do všedných hriechov.

Kto by vo svojom srdci pestoval náchylnosť ku všedným hrie-
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chom ešte aj pri svätom prijímaní, ten by sa veľkej neúcty dopustil
proti sviatostnému Pánu Ježišovi.

Kto by ale taký šťastlivý bol, že žiadneho hriechu nenie pove
domý, pod svätým prijímaním má v sebe vzbudiť ľútosť z lásky k

Bohu; a má si vrele a z úprimného srdca žiadať, bárs by dokonále
mohol plniť prvý hlavný príkaz ; Milovať budeš Pána Boba svojho z

celého srdca svojho, z celej duše svojej, z celej mysle svojej a zo všet
kej sily svojej. (Marek 12 30.)

V žiadosti za touto láskou neznajme hranice. Yšak toho chceme
prijať, kto tiež nepoznal hranice v láske k nám; všemožnej práci a
trápeniu sa podrobil jedine len preto, že nás miloval.

A preto jedine len so sviatostným Pánom Ježišom sa zaoberaj
me, jemu sa klaňajme, jeho vzývajme v tú vážnu dobu. Slovom jedi
ne s Pánom Ježišom sa zaoberajme, lebo však jeho chceme prijať, s
nim sa chceme vnútorne spojiť; na tom sme, aby on našim bol a my
aby sme zas jeho boli. Ján Kidnaj.

Keď voľakoho velmi obraziť chce človek, nemusí mu iné pove
dať, ako to, že je on kmín ači zlodej. Krádež je i v ococh ľudí jeden
z tých najošklivejších hriechov. Spôsoby spáchania tohoto hriechu
rozličné sú. My lahko a pochopiteľne prednesieme vysvetlenie tohoto
hriechu, objasňujúc predmet s príkladmi.

-K

1. Siedmy príkaz predovšetkým zakazuje kradnúť a ozbíjať,
čili to, aby sme nikomu nevzali vlastnosť jeho anipotajomne (krádež),
ani verejne s násilím (ozbíjanie) nič takého, čo nám on nedal, ani dať
nechce. Keby ale dakto v tej najsúrnejšej potrebe nachádzal sa, môže
to najpotrebnejšie druhým vziať, aby svoj život zachránil, jestli mu
nikto nechce dobrovoľne pomôcť. Lebo keby sa kto žobraním, alebo
prosením podpory mohol na žive zachovať, nebolo by mu dovolene,
druhému vziať proti vôli jeho. Ozbijačom a kmínom i ten sa musí
menovať, kto k zlodejstvu, alebo k ozbíjaniu radou, alebo inou po
mocou slúži, alebo kto káže dieťaťu, alebo poddanému také kúsky
stvárať. Tak tiež aj ten sa má za kmína považovať, kto kradené vecí

kupuje, sková, u seba drží. Títo velmi podporujú hriechy proti sied
memu príkazu namerené. Lebo keby neprijali a nekupovali ľudia kra
dené veci, vtedy by ani zlodeji nemali takej chuti ku krádeži.

Nie v menšiej miere kmíni sú i tí, ktorí naleznuté, alebo vypo-

Nepokradneš.



žiéané veci nechcú navrátiť. Keď kto dajaká vec nájde, musí ju vrátiť
tomu, komu patri. Keby ale nevedel, čia je, povinný je usilovne vypi
tovať sa, kto je jej vlastníkom. Čo nemôže-li sa nijako dozvedať a
vlastníka nájsť po svedomitom skúmaní, môže si vec zadržať; najlep
šie je ale v takom páde na dobrý ciel vec obrátiť.

Zlodej je aj ten, kto nechce svoje dlhy platiť a splácať. Veľa je
takých ľahtikárov, ktorí dlh robia bez toho, že by nádej mali vrátiť
to jednúc, ba i takí nájdu sa, ktorí rovno s tým úmyslom činia dlhy,
že ich nikdy nezaplatia. Lenže také jednanie nenie menšie zlodejstvo,
nežli keď kto jednoduchej krádeže dofiustí sa.

Keď kto žobre, po pýtaní chodí bez toho, že by utisnutý bol na
to, to je tiež krádež, poneváé takým spôsobom krivdu činí opravdivé
obudóbným. Bárs ale by imania nemal kto, lenže vládne dostatočnou
silou k práci, a i robotu by dostal, keby sa mu pracovať chcelo, taký
tiež nesmie po pýtaní chodiť.

2. Aj klamstvo je zakázané v siedmom príkaze. Tu je tiež viac

spôsobov, ktorými môže človek zhrešiť proti spravodlivosti.
človek v obchode musí byť spravodlivý bez všetkej Istivosti,

falošnú váhu, falošnú mieru, falošný tovar, falošné peniaze nesmie
me upotrebiť. Už Mojžiš zakázal židom, že nesmia krivdu činiť rýfom,
mierou a váhou (Mojž. 19. 35.) Ďalej to zakázal Mojžiš židom, že ne
smia mať dvojaké váhy, menšie a väčšie, a nesmia mať v dome dvoja
kú mieru totižto menšiu a väčšiu, lež spravodlivú a opravdivú mieru.
Poneváč Hospodin Boh nenávidí toho, kto tak činí, On nenávidí ne

spravodlivosť. (Y. Mojž. 25. 13—16.)
Lenže nie v menšej miere je hriešny i ten, kto falošné peniaze

upotrebúva, za ktoré prijíma továr, alebo dobré peniaze. Lebo bárs
jeho oklamali, keď mu zlý peniaz dali, preto ale nenie oprávnené
jednanie jeho, aby aj on oklamal druhých.

Klamstva dopustí sa i ten, kto vychvaľuje a predá starý tovar
čo nový, zlý tovar čo opravdivý. Tak jednať nesvedčí sa ani na žida,
ktorý gšeft považuje za svoje blahoslavenstvo, nieto ešte na kresťana.
Ku pr. kto vodu mieša do vína, kto kunštovné, robené víno tak pre
dá, jako by ono prirodzené bolo. Kto na jarmoku odtají alebo zamlčí

dajakú veľkú chybu u boväda, tiež je klaniate!’. Nikdy nenie dovolené

potrebu, alebo nevedomosť kupovaéa využitkovať.
Klamstva hriech tlačí aj dušu toho, kto moc jiýta za prácu, za

tovar. Nech si toto dobre zapamätajú zvlášte remeselníci, potom
kupci, lekárnici a iní, ktorí by naraz radi zbohatli, a preto nesvedomi
tá cenu žiadajú za svoje veci.



Klamstvo je aj tof ked kto medzné kamene a znaky ďalej dá,
proti čomu už Mojžiš bol vystúpil, ked zakázal židom, aby nevzali
preč a nedali ďalej medzu blížneho.

Za šudára považovaný byť musí aj ten, kto sa podpáli, aby asse
kuráciu dostal. Assekurácia tyče sa len škody náhodne povstalej; ten
tedy, kto sa sám podpáli, nesmie prijať assekuráciu, lebo to je len
krádež proti poisťujúcej spoločnosti namerená. Keďby ale kto náho
dne vyhorel, daktoré assekurované veci ale zachránil si, za tieto ne
smie si nechať platiť; to by tiež klamstvo bolo.

Spomenúť môžeme ešte i to, že vedenie nespravodlivej pravoty
je tiež nič iné, jako klamstvo. Tak tiež sudcu podplatiť, svedkov pod
plácať, protiví sa siedmemu príkazu.

3. Úžerstvo. Pod úžerstvom rozumieme vysoké úroky od pôžič
ky, keď dakto od požičanej summy alebo veci také úroky ťahá, ktoré
zákon zakazuje. Terajšie zákony dovoľujú od stovky osem zl. žiadať
na rok, kto by ale viac pýtal, zhreší úžerstvom proti siedmemu prí
kazu. Už Mojžiš napomínal židov, aby nepožičiavali na úžernícky
spôsob. (III. Mojž. 25. 37.)

Kto pokúpi isté látky, alebo tovar, potom vysoko vyšibne cenu

týchto vecí preto, že len úňho ich dostať, tiež je úžerníkom ; alebo kto
ku svojmu chosňu usiluje sa použiť núdzu a nevedomosťblížneho. Len
nemilosrdná Istivosť je v stave také kúsky stvárať, že človek blížneho
s jednou rukou ešte do väčšej núdze a galiby vráža, všetko by vyci
cal z blížneho, jako pavúk z muchy, ktorá je v pavučine zamotaná.

4. Slovo «nepokradneš» zakazuje nám aj to, aby sme blížnemu
škodu robili. Kto ožobráči lichvu cudzú, šliape po zboží po lúkach,
stromkyláme, stenu orucuje, nástroje kazí, sluhov v robote hatí, hreší
proti siedmemu prikázaniu. Keď sluha leňoší, svoju povinnú prácu
nekoná, tiež robí škodu svojmu pánovi. Nie v menšej miere zatraco
vať sa musí taký manžel, ktorý náruživé karty hrá, dôchodok k vý
chove detí a k vychovaniu manželky potrebný márni ; taktiež i man

želka, ktorá nádherné šaty si kupuje, drahé zábavy obľubuje miesto
toho, že by na zadnie kolesá pamätala.

*

Tak časté sú hriechy nespravodlivosti v tak malej miere sa ich
ľudia doznávajú. Boháči utláčajú chudobných. Chudobní zas okráda
jú bohatých. Mnohí si nevšímajú zákaz Boží; Nepokradneš. Lenže
oba sú hriešni, toto i sami cítia, lenže povedomie hriešnosti v sebe
udusiť usilujú sa, miesto toho, že by rozmýšľali nad tým, čo majií
činiť, aby svoju chybu napraviť v stave boli.



Kde je radosť a kde je žalosť nad samovrahom.



A čo-že má zlodej činiť, aby svoju chybu napraviť mohol?
Cudzú vec má navrátiť, škodu dľa možnosti vynahradiť; bez to

hoto neobsiahue od Boha odpustenie svojho hriechu. Kto vládze

ukradnutou, nespravodlivé nadobudnutou vecou, ten je v tom polo
žení, ktoré neprestajne je v protive s príkazom ((nepokradneš. Už zá

kon prírody nám káže škodu napraviť, ukradnutú vec vynahradiť.
Dla zákona prírody čokoľvek chceme, aby nám ľudia činily, aj my im
to čiňme. Lenže my chceme, aby nám druhí vynahradili, čo nám po
kazili, navrátili čo nám vzali; tedy aj my sa tak chovajme proti dru

hým. Dľa sv. Písma ten, kto ukradnutá vec navráti, žiť bude a nezo
mre (Bzech. 33. 15.) Keby zlodej vo dne, v noci svoje hriechy oplaká
val, keby sa z nich celkom úprimne vyznal, keby sa za ne postil, dni
a noci v modlitbe strávil: nebudú mu odpustené, zakiaľ neodhodlá
sa ukrdnutú vec navrátiť. Bez takého predsavziata žiaden duchovný
mu nemôže platne udeliť rozhrešenie.

Veľmi sa ponosuje svet, že vernosť a spoľahlivosť klesá nielen
vo verejnom živote, lež i u rodín. Páni nemôžu spoľahlivých sluhov

nájsť, rodičia zas na vlastné deti nemôžu spoľahnúť sa. Lenže či toho
príčinu inde máme hľadať, ako v príklade predstavených a rodičov?
Lebo keby páni a rodičia vždy spravodliví boli a pridlhé prsty nemali,
tak by aj sluhovia a deti mali si s koho dobrý príklad brať.

Zle je to veru, že sa hreší, aj hore, aj dolu svet je zbavený bo

habojnosti. Nehladí na večnosť, nehľadí na pokoj svedomia, nehladí
na dušu; lež len na to, aby čím ľahší život mal, aby čím viac užiť
mohol.

Nech ale dobre zapamätá si každý zlodej, že nebude mať po
koja a tak ani opravdivej spokojnosti na zemi, zakiaľ skrivodlivým
imaním vládze. Nech nezabudne zlodej na kliatbu Božiu, dľa ktorej
nespravodlivý krajčiar vyženie spravodlivú zlatovku. Dušná nespokoj
nosť, trest Boží už na zemi, večná priepasť na druhom svete čakajú
na toho, kto cudzími vecami vládne.

Veľkej povahy je tá vec, že teraz už i prevelebná Sviatosť Ol

tárna má svoje sošity, svoj mesačník «Našu Nádej.» —Dnes už skoro

každý človek číta časopisy; keď my nedáme dobré a nábožné sošity
ľudu do ruky, bude čítať také, k akým príde, nebude on veľmi prebe
račným vzťahom na obsah. Takí ľudia, ktorí ešte pred rokami len

Jožko Prámik.

Sošity Sviatosti Oltárnej.



modliacu knihu čítal a kalendár prezrel, dnes už všeličo iné chce čí
tať; kto ale nevie čítať, ten tým pozornejšie drží ústa a uši, zakiaľ iní
na hlas čítajú. — Ľudia to za hotový groš berú, čo v novinách čítajú ;

tlačeným písmenám nepodmienečne veria.
Gi sa tedy môžeš diviť nad tým, drahý čitateľu, že z lásky ku

sviatostnému Pánu Ježišovi založil pán Michal Varga už tak rozšírenú
a obľúbenú «Našu Nádej».

Pán majiteľ-redaktor dobre vedel, že terajšiemu neveriacemu a
bezbožnému svetu äž veľmi sú potrebné také sošity. Proti písmenám
písmeny treba postaviť.

Keď má vláda úradné časopisy, prečo by nemohol mať svia

tostný Pán Ježiš také sošity?
Keď majú cechy a spolky svoje časopisy, prečo by nemala ve

čitá poklona svoje sošity ?

A práve preto podporovať treba tieto sošity «Našu Nádeji), po
neváé tým Pánu Ježišovi konáme službu. Podporujme tedy tieto so

šity predplatkami, podporujme ich ale aj perom. Slovom nielen re

daktor, lež aj vidiecki borlitelia nech sa ničoho neľakajú, čo by pri
spelo k zväčšovaniu slávy Pána Ježiša na zemi.

Priatelia zlého ducha bezbožnú tlač všemožne rozširujú, podpo
rujú, odporúčajú ; no tak čiňme aj my čo priatelia sviatostného Pána
Ježiša s ((Našou Nádejou#.

oNaša Nádej# veľmi je na pomoci aj docbovným, ktorí vyna
snažujú sa svoje stádo polepšiť, hriechu cestu zamedziť.

A keď držíme Našu Nádej, dajrpe ju aj iným čítať; aby aj oni
zmenili svoje smýšľanie a odhodlali sa Pánu Ježišovi slúžiť.

Istý duchovný ešte i nemocným posielal tieto sošity, ba neraz i

sám ich zaniesol. A veľakrát zbadal a osobne zkúsil, že nielen na

mysel chorého účinkovala spásonosne Naša Nádej, lež i ostatní do

máci celkom ináč začali smýšľať, do kostola chodiť, pôsty zachovávať,
svornosť domácu podporovať a prev. Sviatosti Oltárnej klaňať sa.

A na koľkých miestach sa uviedla večitá poklona následkom
čítania týchto sošitov ? Kto by ale v stave bol počítať tie spasonosnó
výsledky, ktoré z večitej poklony pochádzajú ?

Nech nenie obce, ba ani rodiny, ktorá by nedržala Našu Nádej,
ktorá je mesačníkom večitej poklony a i samého sviatostného Ježiša
Krista.

Kto hmotne (predplatkom) i mravne (článkami a odporúčaním)
podporuje Našu Nádej, môže byť presvedčeným o tom, že sviatostný
Pán Ježiž v hojnej miere mu to vynahradí.



Prebudzme sa tedy zo spánku nevšimavossti, zo spánku nedba
losti. Nepriateľ nespí, ani my nesmieme spať. Nasledujme rady týchto
riadkov, vtedy zväčšovať budeme svoje zásluhy, na pomoci budeme
mnohým dušiam, rozširovať budeme slávu sviatostného Ježiša, ktorý
svojim hojným požehnáním sa nám odmení.

Loretánsky pút.
(Dokončenie.)

Ešte veľa bych mal povedať ct. čitateľom, lenže toto je už 12.
sošit z druhého ročníka, tedy na krátko to bude.

Nech je tu na krátko prehovorené aj o pokladnici sv. domu.
Toto je veľká sieňa, naozaj umelecky vystavená, ktorej všetky štyri
steny od spodku až do vrchu sklennými kasňami sú kryté, v ktorých
nachádzajú sa tie spomenuté poklady v nesmiernej cene.

Koľká viera, nádej a dôvera ich poskladala!
Keby tieto drahé pamiatky rozprávať vedely, čo všeličo by sme sa

dozvedeli. Daktorá z týchto vecí je až veľmi drahocenná, iná zas ume

lecky vyhotovená.
Sú tu diamantami okrášlené kalichy, drahými kameňami ozdo

bené kríže atď. No históriu jednotlivých kusov nebudeme tu podro
bne pojednávať.

Naši pútnici behom pätich dňov dvakrát pristúpili ku sv. svia
tosťam. Každý deň slyšali sv. omšu, dvakrát vo sv. dome. Vo veiikej
kaplnke každodenne dvakrát sme sa sišli, kde sme sa spoločne mod
lili sv. ruženec, litánie, spievali sme, kázeň sme počúvali, rozjímali a
klaňali sme sa prevelebnej Sviatosti Oltárnej.

Večer sme po meste chodili.
Prišiel sviatok narodenia preblahoslavenej Panny Márie. Ráno

utešená hudba nás zobudila zo sna. Veľa pútnikov prišlo ešte i z

Anglicka. Z okolia Neapolu takrečeno každú hodinu prichádzali pút
nici. Všetky pňty len jednu pieseň spievaly :

«Nech žije Maria, kráľovná Maria, kráľovná nech žije !»

Pred chrámom na kolená padli všetci a tak sa zbližovali k sv.

domu, kde ešte raz silným hlasom zvolali «Nech žije Maria!»
Tak uplynulo tých päť dni. Veru chytro prešly ony, Večer sme

si sadli na vlak a šťastlivé sme prišli do mesta prístavu, Ankony, kde
loď čakala na nás.

Keď večer nastal, my sme už dosť ďaleko na mori boli. Počasie

Dr. Cachtičan.



pekné, jasné a príjemné bolo. Dobre sme si zaveéerali a do rána sme

jako zabití spali. Eano, keď slnko vyšlo, už sme videli Rieku. Z Eieky
sme šli do Terzatova, kde najprv bol svätý dom, ked z Nazaretu zmi

zol. Na tom mieste je teraz kostol. Je tam aj kláštor so 444 scbodami.
Yýhlad na Eieku a na more je výborný. Pp. pátri fraštiškáni nás vý
borne uhostili chlebom. Celkom ukonaní sme sa navrátili do Eieky.

Z Eieky rovno sme šli do Budapešti, kde sme sa v mene Božom
rozišli.

V duchu vidím pred sebou tri obrazy a tie sťahujúce sa na prí
tomnosť Pána Ježiša v prevelebnej sviatosti Oltárnej; tie tri obrazy
sú: Pán Ježiš v pravici držiac svätú hostiu s týmto podpisom: «Toto

je telo moje.» Druhý obraz predstavuje Luthera, jako drži v ruke po
dobnú hostiu s nasledujúcim podpisom : «Toto bude telo moje®. Tretí
ale vyobrazuje Kalvína podobne Lutherovi, a tieto slová sú podpísa
né: nToto značí telo moje.® To vidiac predložil som sebe tú otázku:
ktorý ž tých troch hovorí a má pravdu ? Ci Pán Ježiš, alebo Luther,
alebo Kalvín ? Ľahko a bez dlhého skúmania a rozjímania som k

uspokojeniu rozlúštil tu predložení! otázku. A sice nasledujúcim spô
sobom : Kto je, ktorý hovorí; čo sú za osoby, ktoré tak učia? Totižto
Pán Ježiš, Syn Boží praví: — keď ustanovil prevelebnú sviatosť Ol

tárnu — ntoto je telo moje» . . . «to čiňte na moju pamiatku®. Kto

je Ježiš? Ježiš je Syn Boží, opravdivý Boh, jako aj o Jeho Božstve

pochybnosti nemám, lebo keď vidím Jeho život, Jeho účinky, divy,
zázraky, ktoré činil, to len Boh môže byť; vtedy musel by som duše
vne slepým byť, keďbych nemal s presvedčením spojenú vieru v Jeho
Božstve. Nuž ten Ježíš, ktorý je opravdivý Boh, ustanovil prevelebnú
sviatosť Oltárnu; a poneváé Boh je pravdomluvný — lebo ináč jest
Boh, alebo niet Boh — nasledovné tieto slová : «toto je telo moje,®
s ktorými ustanovil Pán Ježiš sviatosť Oltárnu, musia v tomto smysle
vziate byť, jako znejú. Lebo o Bohu nedá sa mysleť, aby nás chcel s

takým spôsobom oklamať; — alebo ináč hovoril, ináč myslel — a
niet k tomu príčina, aby bol nie v tom smysle potreboval tie slová,
ako znejú. Lebo predstavme sebe, že kedy ustanovil prevelebnú svia
tosť Oltárnu? Pri poslednej večeri, ked sa blížila hodina ukrutnej
smrti, tojest smrti kríža, ked sa smrť približuje, keď na smrtelnej po
steli ležiaci dobrý otec testament robí, či nehovorí zjavne? A Ježiš, či

O prítomnosti Ježiša Krista vo sviatosti
Oltárnej.



on nenie viac, jako dobrý otec, ktorý sa k ukrutnej smrti chystal?
či sa môže len pomyslel', že by on v tom vážnom okamžení zjavne
nebol hovoril? A čo by bolo Pána Ježiša prinútilo v tom vážnom
okamžení k tomu, že práve tieto slová: «toto je telo moje» — a nie
jako Luther: «toto bude telo moje», alebo Kalvín; «toto značí telo
moje» — vyslovil ustanoviac Sviatosť Oltárnu. Nasledovne -— keď
udelil tú moc apoštolom a jejich nástupcom, tojest biskupom a kňa
zom s týmito slovami: «Toto čiňte na moju pamiatku» — v omši sv.
keď pred pozdvihovaním kňaz tie slová Ježišove vyslovuje nad ho
stiou ; «toto je telo moje; vtedy v tom okamžení Ježiš čo Boh a člo
vek skutočne a podstatne prítomný je v preveleb. Sviatosti Oltárnej;
a nie jako Luther: «bude telo» a Kalvín ; «znaéí telo.» Z tohoto všet
kého vysvitá, že Ježiš čo Boh chcel, aby i cirkev katolícka podobne
učila a činila, na ktorú svoje učenie sveril; ako aj cirkev svätá činí a
učí. S týmto dokázal som bludné, falošné učenie Luthera a Kalvína.

I bludným teda učením a činením Luthera tak ako Kalvína, ne
hodne je, aby sa so zdravým rozumom obdarený človek zvlášte zao

beral; lebo Luther a,Kalvín so svojim učením a činením vyhlasujú
Pána Ježiša za Ihára a klamára.

Ty ale, ctený čitateľu, čo verné a zdarné dieťa Cirkve svätej ka

tolíckej tejto matky učenie vyznaj a s hlbokou pokorou volaj: Verím,
o Ježišu! že si v prevelebnej Sviatosti Oltárnej skutočne a podstatne
prítomný čo Boh a človek.

Istý otiee veľmi bezbožný život viedol; nenávidel kňazov, v

ošklivosti mal náboženstvo, pohŕdal sviatosťami. Vždy hľadal príleži
tosť a zádrapku, aby mohol hanu kydať na duchovenstvo, posmech
činiť z náboženstva, zneucťovať prostriedky milosti.

A čo-že sa stalo ?

Otec náhle a neočakávane ochorel. O spovedi ani počuť nechcel.
Ktori pri ňom boli, podobne smýšľali.

Na éo-že by sa spovedal, vraveli, však tá choroba i tak nenie
tak veľmi nebezpečná; darmo by sa zľakol chudák chorý.

Súsedia ale svedomitejší boli; Ponáhľali sa pre kňaza, ktorý ale

prineskoro prišiel; kto behom celého života len hnevá Boha, toho
Boh na konci života nepozná a nedá mu milosti.

Štefan Zerna, kaplán.

Zo života.



Obeta sv. omše.



V prevelebnej Sviatosti Oltárnej opravdivé a podstatne je prí
tomný, jako to i všeobecný sv. snem triedentaký tvrdí.

A veriace srdco cíti, že je to tak; viera v Ježiša ho obživuje,
otepľuje; tú sv. Oblátku za samého živého Ježiša považuje, ktorý z

lásky k nám opustil nebo a vo dne v noci pod chatrným spôsobom
chleba sotrváva medzi nami.

Tretia sviatosť je veľkým tajemstvom viery; takým, ako vtele
nie Slova Božieho.

Toto pochopiť neni sme v stave, tým tuhšie to ale veríme; tuho

veríme, že i v tej najmenšej oblátke svätej celý živý Pán Ježiš je prí
tomný. —

Cirkev neučí to, že by Pán Ježiš v prev. Sviatosti Oltárnej tak
bol prítomný, ako jednúc éo malé dieťatko v jasľach ležal; ani to ne
učí naša duchovná matka, že by on tak bol prítomným vo sv. Oblát

ke, jako je on teraz oslávený v nebi. Cirkev len to učí, že Pán Ježiš

podstatne je prítomný v prev. Sviatosti Oltárnej, lenže nadprirodze
ným spôsobom, čili na základe prírodných sil taká prítomnosť Ježiša
by nebola možnou.

Prírodným rozumom nenie možno pochopiť spôsob tejto zázra

čnej prítomnosti; veriaca duša ale nehladí na prekážky, nehladí
zdánlivú nemožnosť, lež jedine len na to, éo z viery vie, éo Boh po
vedal. — Táto viera je tým stĺpcom, ktorého kto sa pevne drží, cestu

pravdy nikdy neopustí.
Táto viera skytá človekovi silu, aby protiviť sa mohol poku

šeniu, aby neklesal pod ťarchou každodennej biedy.
Buďme tedy silno a nerozklátiteľne presvedčení o tom, že v

prevelebnej Sviatosti Oltárnej prítomný je sám Pán Ježiš, ktorý k

vôli našemu spaseniu človekom zostal, trápil sa, mučený hol a po
tupnou prehorkou smrťou zomrel.

Smutné veci sa dialy v XYI. storočí. Turek hrozne zachádzal s

deťmi našej vlasti. Nešetril život, poctivosť a statočnosť.
Hrozne pustošili Turci katolícke chrámy. Veľa zázrakov sa sta

lo v tomto veku. Yidzže aspoň jeden, ktorý sa stal s obrazom a—ského
chrámu.

Ján Kidnaj.

Pán Ježíš vo sv. stánku.

Jeden prípad.



Keď obyvateľstvo tamajšie slyšalo, že sa blíži Turek, zakopalo
poklady kostolné. Báli sa veľmi o milostný obraz Bohorodičky, a

preto poslali ho do mestečka P., aby ho zachránili tamajší duchovní.
Traja ľudia ho niesli. Lenže sotva vykročili z obce, keď zazreli

Turkov; zutekať im nebolo možné. Na chytré hodili ten obraz do

plitkej vody.
Dakolko tureckých vojakov pustilo sa za nimi, zanedlho ich do

honili a dosekali.
Celú obec zpustošili Turci. Bolo videť, že mal tam Turek prácu.
Trápenie a bieda dlho trvalý, preto ale predsa len koniec vzaly.

Občania vyšetrúvali, kde by mohol byť ten milostný obraz. Už obávať
sa počali, že na veky ho ztratili.

Lenže Boh ináč menil, ako človek mienil.
Jednúo šlo viac tureckých zbojníkov okolo tej obce. Y tej plit

kej vode napájali svoje kone. Jeden kôň ďalej šiel a nechcel výnsť.
Turek sňal s neho sedlo a dal ho na koňa jedneho sedliaka, ktorý
práve vtedy na voze šiel tade.

Turci odišli. Sedliak skočí s voza a volá toho tureckého koňa.
Ten kôň vyšiel, ale kríval sa.

Huncútsky Turek — zvolal sedliak — za môjho výborného
koňa, takúto šmatľavú potvoru si mi nechal. No ale však aj ledačo je
lepšie, nežli nič.

Ked kôň vyšiel z vody, jakúsi dasku ťahal za.sebou. Lepšie po
zre na ňu, ale nevedel, čo je to. Na voze ju viezol. Celou cestou vŕtalo
mu v hlave, čo to môže byť!

Doma umyli tú dasku. A vtedy vidia, že je to ten milostný obraz.
Na druhý deň už sa modlili veriaci v kostole pred tým obrazom.

Obyčaji a zvyku podrobené je aj pozdravenie. Nedávno bolo v

obyčaji takéto pozdravenie : Služobník ponížený. Dnes už len takto
sa pozdravujú ľudia: Dobrý deň ! Co bude zajtra v obyčaji, to dnes
nevieme vopred.

Lenže hocktoré z týchto pozdravení j aké je prázdne ba i sluha
ním spojené. Aj ten najpyšnejší človek opováži sa takto pozdravovať:
Ponížený služebník!

Také pozdravenie nenie viac hodné, nežli pozdravenie pohanov
ktoré takto znie : «Jako pracuje váš žalúdok ?n

Najkrajšie pozdravenie.



Predsa jesto jedno pozdravenie, ktoré vždy malo a bude maf

svoju cenu, ktoré neni nové a predsa nikdy nebude staré, a toto kre
sťanské pozdravenie takto znie ; Pochválen Pán Ježiš Kristus!

Bohužiaľ, mnohí ľudia hanbá sa za toto pozdravenie, im je viac
dla chuti to prázdne pozdravenie, nežli toto kresťanské. Milše im je
povedať: «Dobrý deň» . . . «Služebník», nežli povedať: ((Pochválen
Pán Ježiš Kristus.»

A veď ešte i také školy sú, z ktorých vyšle deti v krpcoch cho
dia a za «Pochválení) sa hanbia.

A ty drahý čitateľu, jako pozdravuješ známych? Snáď i ty bys
sa hanbil z úst vypustiť chválu Krista? Však dľa sv. Písma na zemi

každý človek by mal zohnúť koleno pred týmto menom. A veď ani
nenie krajšieho pozdravenia; a si-li v stave milosti, kedykoľvek vy

pustíš z úst toto pozdravenie, vtedy obsiahneš 50 dňové odpustky.
Tedy drahý čitateľu, kresťanov vždy len takto pozdravuj: ('Pochválen
Pán Ježiš Kristus!»

Pán Ježiš drahú pamiatku nám zanechal v prev. Sviatosti Ol

tárnej : Seba samého. Nie obraz svoj; ako to ľudia činia pri lúčení,
ale seba samého. — Je to síce v obyčaji, že rodičia deťom, priatelia
jeden druhému obrazy, podobizne svoje dávajú, a čím sú darcovia
bohatší, tým je skvelejší rám. Y sieni fotografia milé je na prvom
mieste. Pán Ježiš nemohol nám takú podobizeň svoju zanechať, on
nám dačo väčšie musel dať. Ježiš nie svoju podobizeň, lež seba sa

mého, svoju bytnosť v úplnosti nám zanechal tak, ako tu na zemi čo
Boh a človek chodil, a jako teraz na nebi oslávený sedí na pravici
Otca. Tedy nám odovzdal svoje celé božstvo, ktorým od večnosti vlá

dne, svoje človečenstvo, ktoré v čase na seba vzal, aby nás vykúpiť
mohol. A toto je tak veliký a drahý dar, že nám všemohúci Boh väč
šieho dať nemohol.

Drahá dušo, či povďačné a úctyplne myslíš na tento dar? či si
mu ponechala v srdci tvojom prvé miesto? Ako-že sa chováš k Pánu
Ježišovi? Aká-že je láska tvoja k nemu? Ako sa chováš v chráme, či
videť na tebe, že veríš, že je tam živý Pán Ježiš prítomný?

No keď doposiaľ to nebolo dobre, aspoň od véulku sa chova
tam slušne, pokorne a láskavé.

Co nám zanechal P. Ježiš v prev. Sviatosti
Oltárnej.



Nepriateľ pohanský obsadnul mesto ; a kde našel kresťanských
obyvateľov, mordoval, ženy a deti pochytal a predal za otrokov. Pri

šly tieto ukrutné roty aj k jednemu doméoku roľnickému blízo mesta
Tunis. Otca a dospelých synov zavraždili, matku a 5 malých detí
poviazali, aby jich za otrokov predali. Matka je v smrteľnom strachu;
už videla, jako jej manžela zavraždili, dom je v plameňoch a tepvŕ
tie malé dietky! čo sa s tými stane?! Týchto už neuvidí,-predajú jich
a odnesú do cudzích zemi. Hrúzou trnúca matka padne na kolená
pred týmito tyranmi a celou vrúcnosťou srdca prosí: «dajte mi moje
dietky, prosím, dajte mi ich nazpäťU Vojaci sa nedajú uprosiť a
matku od seba odsotia. Plače ona, bolastne narieka, aj dietky plačú,
až sa im srdca pukajú. «Dobre, maj si svoje dietky, — zkríkol na ňu
jeden z ofiíoírov, — maj si ich, ale ich draho zaplatíš! Postavte sa

chlapi do dvoch radov, spravte cestu, aby mohla táto kresťanka medzi
vami prejsť, vytiahnite meče a držte namierené na ňu vaše zbroje!»

Matka je postavená na jeden, a dietky na druhý konec radu a

vojak kričí: «Yčuľ môžeš dostať svoje dietky, keď prejdeš k ním cez
tieto rady; a vy chlapci neľutujte ju, číhajte na nu vašimi mečami,
pichajte ju kópiami a nožami.» Matka vidí vytiahnuté meče a klesá;
na druhom konci sú úbohé dietky, hľadí na ne, rada by ich vyslo
bodila a prosí ešte raz o milosť, ale všetko darmo. Chce ísť k ním,
ale sa bojí, stáva a zase klesne. Už aj na dietky miera a vtedy sa už
dial nemôže zdržať, zakryje svoju tvár bielou šatkou a pustí sa cez
ten dlhý rad vojakov. Tí ukrutníci sa vrchnú na ňu ; každý ju raní
svojim mečom a tak rozsekaná a dopichaná, v krvi zaliata padla k
nohám dietok -- už je mrtvá. «Idzte dietky kresťanské, už ste vyslo
bodené; matka vás vykúpila.»

Ci je to pravda, čo som ti, drahý čitateľu vyprával? Ano — len

postav na miesto matky Ježiša, na miesto tureckých rotízlích duchov,
na miesto mečov vezni hriechy oproti prev. Sviatosti Oltárnej a celé
to ukrutné divadlo budeš mať pred sebou.

Spasiteľ videl pri poslednej večeri to množstvo zlých duchov,
ktorí jeho dietky vykúpené by chceli do záhuby priviesť, vedel on, že
tieto dietky by do zajatia toho nepriateľa prišly, keď by im On nedal
pokrm, ktorý dušu v boji posilňuje. Jeho láska preto vynalezla ten
zázračný chlieb, ktorý sa menuje chlebom silných.
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Spasiteľ ale aj inšie videl. Dva rady ukrutných vojakov videl,
tak dlhé rady, že od poslednej večeri až do súdneho dňa sa tiahnu.
A títo vojaci namierujú naňho svoje meče a kópie. Co sú tiete ukru
tné meče? Hriechy sú to oproti prevel. Sviatosti Oltárnej. Ježiš vedel

dohre, že cez ten dlhý, dvetisíc rokov dlhý rad nepriateľov musí prej
dúť, až sa človeče do tvého srdca dostane. «Tie obrazenia, ktoré mne
v mojej Sviatosti bývajú pričinené, viac ma holá, jako tá ukrutnosť
židovu — tak hovoril Spasiteľ hl. Margaréte Alacoque. Ale poneváč

vedel, že ty si jeho drahou krvou vykú
pené dieťa, a poneváč sa obával, že by si
ináč ztratený hol, pustil sa medzi tie
hrozné rady, pretrpel všetko, aby len do
tvého srdca mohol vnisť. Zakrýva svoju
božskú tvár v bielej hostii a prichádza k

tebe. Pomysli, človeče, jak muselo byt
Srdce Ježišové stisnuté pri poslednej
večeri, keď mal založiť túto sviatosť!
Dvojaké city sa v ňom nachádzaly. Jeho
božská sláva sa protivila Jeho umyslu
založiť takúto sviatosť, lebo vedel, koľké

úražky sa proti tejto sviatosti hudú pá
chať -—• láska ale premohla tieto mi

šlienky. Jeho sláva božská sa takto v ňom
ozvela : Na čo ja potrebujem ľudí, však

ja mám v sebe plnosť všeho blahosla
venstva. Láska ale premáha túto myšlien
ku, a takto si povie : Ja som nekonečne
dobrý, ja milujem ľudí s vrúcnou láskou ;

moja radosť je bydliť medzi mojimi; ja
nemôžem bez nich byť. Ja som im zasľúbil, že s nimi budem až do
konca sveta a od toho sa nedám odviesť.

Teda chceš byť zapovrhnutý, chceš sa v tej chatrnej podobe
ukázať? Buď teda medzi ľuďmi, ale huď medzi nimi na iný spôsob —

ukáž sa im v tvojej celej sláve a oni ťa budú obdivovať, budú sa ti
klaňať. Všetko sa bude vo svätej hrúze pred Tebou triasť a sa Ti ko
riť ! — takto jeho božská sláva.

Ach nie, — povedá láska — ja nechcem ľudí s mojou, mocou a
slávou strašiť, ja len milovaný chcem byt od nich. Kto by mňa milo

val, keď bych sa tak strašno mocným ukázal? Vtedy by sa nikto ne

opovážil svó srdce s dúverou pred Mnou otvoriť.



Ale aspoň umenši tvoju nekonečnú dobrotu, neurob sa tak oby
čajným; založ túto sviatosť len pre jedno mestu, pre Púm, daj len

pápežovi moc nad Tvojim telom. Potom Ta budú,viac ctiť; len v

niektorých dňoch roku Ta budú vo veľkej pompe ukazovať. Veriaci
budú zo všech strán sveta k tebe pospiechať, aby Ta navštívili a Te

be úctu preukazovali. — čo? — odpovedá láska — ja bych mal len
v jednom meste mať svoj stánok? Však vtedy všetci chudobní, všetci

nemocní, všetci starci, ktorí cestovať nemôžu, — tí všetci by boli po

zbavený toho šťastia, mňa vicleť. Nie, to ja nechcem ! Ja chcem všade

byť, kde ľudia sú; ba ešte viac urobím: vojdem do jejich srde, tam
budem bývať a budem jich priateľom a tešiteľom. Keď budú opustení
a nikto sa nenájde, kto by jich potešil, vtedy jích budem k sebe volať,
aby sa mi požalovali a svoju bolasť, svoj križ mne vyjavili. Preto vy
stavím môj stánok blízo nich, a budem tam vo dne v noci, prijmem
každého v každej chvíli. Viem ja to dobre, koľko nevďačných budem
okolo seba videť, ktorí mne nie na radosť, lež na zármutok budú, ale

preto nezanechám svoj stánok, lebo budú zase mnohí, ktori radi bu

dú ku mne chodiť, radi sa budú so mnou rozprávať. A vtedy ja za

budnem na všetky úiažky druhých, moje srdce neochládne v láske,
lež bude si nových a nových ctiteľov k sebe vábiť.

človeče! čuješ, čo to láskavé Srdco Ježiša mluví?
A ty by si nemal citedelnosti a nechal by si Spasiteľa na darmo

volať? Ach nesmieš, nesmieš byť zatvrdiivého srdca; musíš po vôli
urobiť tvojemu božskému priateľovi! Preto neodkladaj dlho to sv.

prijímanie, spoj sa čím skôr a čím častejšie s Kristom!

V sept. r. 1740. sa to stalo v španielskom mestečku Segovii;
kostolník chrámu sv. Jána veľkú biedu trel. On bol márnotratný, ni
kde nemohol dlho byť. Pôžičku potreboval a preto k židovi šiel.

Žid povedal, že vyhovie žiadosti jeho, jestli mu dá jednu svätú
oblátku. Tento bedár odhodlal sa k tomuto ohavnému zločinu, aby
len k peniazom prišiel. Sv. oblátku odovzdal židovi.

Keď žid u seba mal sv. Oblátku, svolal kamarátov kóšerových,
aby posmech činili z Najsvätejšieho. Najprv ju hodili do kotla, v kto
rom horúca voda bola. Lenže sv. oblátka bez poníženosti na vrchu
zostala.

2*

Svätá Oblátka v horúcom kotle.

Dľa cudzích prameňov : J. K.

Zázraky prevelebne j Sviatosti Oltárnej.



Vtedy židia na iný spôsob chceli ju zneuctiť. Lenže ejbľa puklo
sa to stavisko, v ktorom shromaždení boli. Veľký strach ich opanoval.
Preč s ňou, preč s ňou! — znel ich strachoplný hlas: — medzi čím

chytili sv. Oblátku a sami ju zaniesli duchovnému, ktorý ju k jedné
mu nemocnému mladíkovi zaniesol.

Povesť o tom zločine chytro sa rozniela. Kostolník a židia dľa

úplnej prísnosti zákona boli trestaní. Tú ulicu, cez ktorú niesli tú sv.
Oblátku tí židia, pomenovali ulicou zlej rady. Synagógu ale, kde
sa ten zločin stal, porúčali a na tomže mieste vystavili kat. chrám,
ktorý menovali chrámom svätého tela Ježiša.

Sv. Jarolim veľkú slabosť cítil v údoch. Vedel, že je už blízo k

večnosti. Nechal si priniesť prevelebnú Sviatosť Oltárnu; čo keď sa

stalo, na kolená padol a na hlas sa modlil:
Oh Pane a Bože môj! tys chlebom života! Kto ťa hodne prijí

ma, bárs by i sto kráť zomrel, predsa bude na veky žiť. U takéhoto
človeka smrť nenie smrťou, lež len priechod zo smrti do života v tebe.

Ejhla teraz zomrem, lenže ty ma vzkriesiš; ja som slabý, cho

rý ; lenže ty, čo všemohúci lekár uzdravíš ma; ja som nahý, trasiem
sa od zimy; ty si ale dosť bohatý, aby si ma odiaľ; hladom zomrem,
lenže tys mojím pokrmom, ktorý ma celkom uspokojí.

Keď ale sv. Jarolim prijal prevelebnú Sviatosť Oltárnu, veľmi

počal za smrťou túžiť.
Oh aké to šťastie zomreť, — zvolal, — odterajška totižto

Kristus je mojim životom. Moje telo spadne, lenže duša moja nebes
ké bydlo obsiahne, ktoré nevystavila ľudská ruka.

Prejdem z tmy do svetla, z nebezpečenstva do istoty; z chudoby
do bohatstva; z vojny do víťazstva; zo zarmútku do radosti; z do

časného do večného života.
Na zemi som bol slepým, v nebi ma osvieti Kristus; tu som bol

ranami obsypaným, tam mi Pán Ježiš oleja naleje do nich ; tu som
klesol bez potechy, tam potecha čaká na mňa. Oh len sa hore, drahí
bratia! Začnite spievať chválospev Spasiteľovi, On ma doprovadí do

vlasti odpočinku a blaženosti.

Ján Kidnaj-

Poslednie prijímanie sv. Jarolíma.



Živý medzi mŕtvymi.
Za časov, keď sv. Karol Bor. arcibiskup to v Majlande žil — je

tomu 300 rokov — zúril tam hrozný mor. Y nemocnici sv. Juraja bol

jeden chlap, ktorého ten mor napadol, každý si myslel, že je on už
korisťou tej choroby.

Poneváé nebolo na ňom videť znakov života, hodili ho medzi
ostatnie mŕtvoly, aby v najbližší deň pochovaný bol.

Medzi týmito mŕtvolami skoro celú noc ležal. Ráno slyšal cen

gáč, tedy vedel že popri ňom kňaz ide k nemocnému.
Povstala žiadosť v jeho srdci, aby sa aj on mohol posilniť telom

Ježiša, a táto žiadosť tolkú silu vliala do jeho údov, že vládal vymo
tať sa zporaedzi ostatných mŕtvol a kľačiac prosil kňaza, aby aj jeho
posilnil telom Ježiša.

Keď to videl ten kňaz, celkom dojatý bol a tak ho posilnil svia
tosťami umierajúcich ; on ale po krátkom čase vypustil ducha.

Padol medzi ostatné mŕtvoly a i on sa stal mŕtvolou.

Istý parižský vážny časopis (Patrie) nasledovnú krátku historku
podáva.

Jeden robotník i s manželkou chorý ležal na posteli. Ich deti
hladovaly. Jedna školská dcéra ich doma zostala, aby rodičom vodu
mohla podávať. Lenže už veľmi hladná bola. Co si má tedy počať?
Myslela si:

Milá sestra vo škole nás vždy vzbudzovala, aby sme v Bohu
skladali dôveru, krútia-li sa nám kolesá šťastia nazad. — No teraz to

oprobujem. Napíšem mu pekný list. — A tak aj spravila. Lenže čer
nidlové sviňky veľmi špatným činily jej list. No všetko jedno. Y tom
to liste prosila Boha, aby rodičom navrátil zdravie, bratom a sestrám
ale chleba dal.

Potom bežala do kostola a hodiť chcela ten list do pušky. Len
že zazrela ju jedna pani, ktorá sa ju vypýtala, čo chce, ona ale rozlo
žila jej všetko položenie svoje, ba i ten list jej odovzdala.

Tá pani prevzala ten list a povedala, že však ho ona do neba.

pošle. I to sa ju pýtala, či tam napísala adressu. Odpoveď znela, že

nie. Vtedy jej kázala adressu udať.

Bohu písaný list.*

* Z «Kurdského Kalendára na r. 1898.



Na druhý deň u tých ľudí bol jeden yeliký koš plný šatami,
peniazmi, cukrom a iným potrebným tovarom.

Nápis ale takto znel: «Odpoveď Boha.»
Po dakolkých hodinách ale jeden lekár sa zjavil v tom dome,

aby obozrel a preskúmal rodičov.

Ejhla odmena dôvery!

Dvaja horári slúžili v jednom biskupskom panstve v Uhrách, z

ktorých jeden celkom v hustých horách ďaleko bydliaci mal dve deti,
kdežto ten druhý, ktorý blízo dediny býval, nemal nikoho okrem

manželky. Prvšieho veľmi to bolelo, že deti nemohol riadne posie
lať do školy, ktoré tedy jako strom v hore malý vyrásť.

On tedy šiel k biskupovi a prosil ho, aby jeho dal na miesto
toho druhého blízo dediny bydliaceho, krorého zas, poneváé nemá
deti, na jeho miesto do hory aby preložil. Je vraj síce pravda, že
tam asnáď veru aj o 100 zlatých je viac dôchodku, lenže on je
ochotný túto summu každoročne mu platiť, aby len mohol byť blízo

dediny a deti svoje do školy chodiť nechať.
Táto otcovská starosť veľmi sa páčila biskupovi, ktorý hneď

nechal k sebe zavolať toho druhého horára, ktorý nemal deti, a po
vedal mu, čo od neho žiada.

Tento šľachetný muž bez všetkého rozmýšľania toto povedal:
Yďačne mu prepustím moju stanicu, lebo nemám deti; tých 100 zl.

mu odpustím, lebo ja i bez toho vyžijem.
Biskupovi natoľko sa páčilo šlaohetné smýsľanie tohoto horára,

že zo svojej vlastnej kassy každý rok mu dal tých 100 zl.

Drahý kresťane, buď milosrdný, lebo tak aj ty milosrdenstvo

nájdeš.

Tento verný sluba cítiac, že zomre, s prev. Sviatosťou Oltárnou
chcel sa posilniť. Lekár mu to kázal na druhý deň učiniť. K vôli
Bohu poslúchol lekára. Potom sa modlil a pred Bohom uponížil,
uznal, že je nehodný lásky Božej. O pol noci začal sa chystať ku sv.

prijímaniu. Modlil sa žalm «Miserere», v ktorom prosil Boha, aby
očistil jeho dúcha.

Šľachetný horár.

Posleduie prijímanie sv. Petra z Alkantary.



Na druhý deň zas takou poníženosťou a vrúcnosťou chystal sa
ku sv. prijímaniu, že ani anjel by nebol v stave to dokonálejšie činiť,
keby tej nebeskej milosti, ktorú sv. prijímaním nazývame, účastným
byť mohol, ktorá milosť tak často uchádza sa nám v živote.

Sv. Peter keď slyšal hlas cengáča, otvoril oči, ktoré pod rozjí
maním zažmúrené holý, a z ktorých husté slzy padaly od dojatosti.

Bárs sám od seba ani len pohnúť sa nevládal, teraz posilnený
sňe nadprirodnou milosťou, horestal a na posteli kľačiac klaňal sa

prevelebnej Sviatosti Oltárnej, opätovne mluviac:
dPane neni som hoden, abys vstúpil do srdca môjho, ale len

riekni slovo, a je uzdravená duša moja.»
Medzi týmto ale tak silno sa bil v prsá, že sa prítomní zľakli.
Po sv. prijímaní nazpäť sa spustil do postele, v tvári jeho ale

taká anjelská nevinnosť a nebeská radosť sa žiarila, že všetci prítomní
bázňou Božou boli pojatí. Ktosi.

Istá slúžka do ťažkej chytľavej choroby upadla ? !

Keď cítila svoju smrtonosnú slabosť, povedala domovej panej,
aby činila prípravy k jej pohrabú.

No nestaraj sa, moja dcéra, však budeli to tak, my spravíme s

tebou poriadok, do peknej bielej rakve ťa dáme, devy ťa ponesú, jako
sa to na pannu svedčí ....

Deva vážnou sa stala a veľmi dôrazne prosila:
Vytiahnite z mojej iruhly tam ten biely hodhabný ručník!
A na čo ti on bude ? — Pýtala sa jej pani, medzi čím vyhovela

jej žiadosti.
Deva prehorko počala plakať a nariekať. Potom ale prehovorila :

Tento ručník dajte nazpäť u súsedov slúžiacemu mladíkovi, ja
ho nechcem mať so sebou v hrobe ; a povedzte mu, že od kameňa bol
on tvrdší môjmu srdcu. Oh kebych ho len nebola prijala. Za tento
som dala moju poctivosť, a teraz čo mám z toho ? Keď ju iné devy
navštivily, vážne ich napomínala, aby si nezačínaly žiadnu známosť,
od osôb iného pohlavia aby nič neprijaly.

A toto napomínanie veľký dojem činilo na všetkých potomných.

Izidor SeideubLrg.

Od kameňa tažšia šatka.



3. februára r. 1822. v Bordeauxe v lauretánskej kaplnke nasle

dovný zázrak sa stal. Professor bohoslovia dr. Delort vyložil prevel.
Sviatosť Oltárnu k poklone. Keď sa ozvala latinská pieseň «Pange
lingua», kostolník beží k duchovnému, na pleco mu položí ruku a
zvolá: Pán Ježiš sa zjavil!

Kňaz pozre na sv. Oblátku, a i on videl zjavenie. Aby ale ešte

lepšie sa presvedčil o zázraku, hore stane a tak obdivuje zázrak. Ob

látka tak mu prichádzala, ako by rozdvojená bola, na prostriedku ale
videl utešenú podobizeň krásneho mladíka, ktorý milé kýval hlavou,
ľavú ruku na srdco pritisol, pravicou ale požehnanie udeľoval. — Tak
videli ten zázrak aj miništranti a premnohí z prítomných.

Zjavenie zatiaľ trvalo, zakiaľ prevelebná Sviatosť Oltárna vylo
žená bola.

Nasledovný zázrak stal stal sa v meste Poitiero v r. 1643. 2-ho

apríla. Práve zelený štvrtok bol. Kňaz dľa predpisu dve oblátky pre
podstatnil, z ktorých jednu prijal, druhú ale k veľkému piatku odlo
žil. Potom ju zaniesol do kaplny, kde ju v schránke uložil.

Po poludní videli ľudia, že veľký dym sa hrnie z obloka tej
kaplnky.

Otvoria dvere a vidia, že veľký oheň zúri v tej kaplnke. Oltár,

tepichy, kepienok kalicha korisťou ohňa sa stály.
Naľakaný kňaz beží ta a vidí, že i sám kalich roztopil sa v tom

velikom ohni; ale hľa zázrak nad zázraky! Sv. Oblátka neporužená
bola na oltári. — Povesť toho zázraku dostala sa i do uší poitierske
ho biskupa, ktorý prísne vyšetrovanie zariadil v tejže veci. Ctihodní
svedkovia, vzdelaní a zbožní kňazi prísahou tvrdili, že sv. Oblátka v

prostred ohňa neporazenou ostala.
Tento zázrak mnohých obrátil.
Blahoslavení sú tí, ktorí videli a verili. Ale ešte blahoslavenejší

sú tí, ktorí nevideli a predsa veria. Lebo však žiadnej zásluhy by ne

mala naša viera, keby sme všetci videli Pána Ježiša v prev. Sviatosti
Oltárnej a tak sa mu klaňali.

Sviatostný Ježiš vídome sa zjaví.

Prev. Sviatost Oltárna neporušenou ostala aj
v plameni.


